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نتخاب رسانه در تبلیغاتا  موضوع :  

 
نسبت به  یبخش یو آگاه نگیبه برند ازیو توسعه خود ن شرفتیپ یسب و کارها براک

 غاتیکسب و کارها انتخاب رسانه در تبل حیصح یمناسب و معرف نگیبرند یبرند دارند؛ برا
است  یاقدامات نیاز مهم تر غاتیبرخوردار است. انتخاب رسانه در تبل یا ژهیو تیاز اهم

 یو توسعه خود انجام دهد؛ چراکه با انتخاب رسانه مناسب م شرفتیپ یبرا دیکه برند با
 انیارتباط با مشتر نیاستفاده را کرده و موثرتر نیمناسب بهتر یغاتیتبل یتوان از ابزارها

 .خود برقرار نمود

قرار  یرا مورد بررس غاتیآن بر تبل راتیو تاث یغاتیرسانه تبل میمقاله قصد دار نیادامه ا در
 .میده
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 ستیچ یغاتیتبل رسانه

را به  یامیتوان پ یآن م قیشود که از طر یگفته م یکانال ارتباط ایبه هر گونه ابزار  رسانه
رسانه  فیتعر رایرسانه است؛ ز یکل فیتعر ف،یتعر نیارسال کرد. البته ا یمخاطبان خاص
و گسترده  ریتواند متغ یاستفاده از رسانه دارد م یبرا امیکه فرستنده پ یبا توجه به هدف

شود.  یبه صورت گسترده استفاده م یغاتیاهداف تبل یاز رسانه برا غاتیباشد. در حوزه تبل
 ایبرند  کی یغاتیتبل یها و شعارها امیشود که پ یگفته م یبه رسانه ا یغاتیرسانه تبل

 یمخاطب به مخاطبان بازار هدف منتقل م شیو افزا یابیکسب و کار را به منظور بازار
 .شود یبازخورد م شیمخاطب و برند شده و باعث افزا نیتعامل ب جادیدهد تا باعث ا

 

 یغاتیرسانه تبل رسالت

در  یادیز ریتوانند تاث یدارند و م یادیهستند که اغلب مخاطبان ز ییها کانال ها رسانه
گرفته  یتواند متفاوت باشد؛ از اطالع رسان یم غاتیمخاطبان بگذارند. اهداف تبل نیرفتار ا
کند.  یدنبال م غاتیهستند که تبل یاز رسانه از جمله اهداف دیمخاطبان به خر بیتا ترغ

افراد به تعامل  نیرا به مخاطبان و واداشتن ا یغاتیتبل امیانتقال پ فهیوظ یغاتیرسانه تبل
 باالتر رفته و انیشود که نرخ تعامل با مشتر یسبب م یغاتیرا دارد. رسانه تبل امیپ نیبا ا

کسب  یشتر یبازخورد، برند اعتبار ب شیشود. با افزا افتیاز آن ها در زین یبازخورد بهتر 
 یم دایبه برند و کسب و کار شما پ یشتر یاعتبار، مخاطبان اعتماد ب شیکرده و با افزا

 .کنند
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 یتیغایرسانه تبل انواع

 
شوند. رسانه  یم یدسته بند یدارند و به اشکال مختلف یانواع مختلف یغاتیتبل یها رسانه

 .هستند یبند میقابل تقس یانتقال یو فن یشناخت ،یبه سه نوع ادراک یبند میها قابل تقس

شود که به مکان و زمان مربوط هستند؛  یاز رسانه گفته م یبه انواع یادراک یها رسانه
 .شوند یم دهیکه در سطح شهر د ییها لبوردیمانند ب

 یقیزبان، خط و موس ر،یشود که با تصو یاز رسانه گفته م یبه انواع یشناخت یها رسانه
 .باشند ینوع م نیاز ا مینیب یکه م یغاتیدر ارتباط است؛ اغلب تبل
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 لیقب نیو از ا نترنتیا و،یراد ون،یزیمانند تلو ییبه رسانه ها زین یانتقال یفن یها رسانه
 .شود یگفته م

 

مخاطب به سه  یگستردگ زانیرسانه ها را با توجه به م ،ینوع دسته بند نیبر ا عالوه
 یگفته م ییبه رسانه ها TTL. ATL و ATL ،BTL یشوند: رسانه ها یم میدسته تقس

دارد؛ رسانه  یادیز نهیآن ها هز قیاز طر غاتیتبل نهیدارند و هز عیشود که مخاطب وس
 نمایس و،یراد ون،یزیتلو نترنت،یشود شامل ا یم ستفادهکه اغلب از آن ها ا یا ATL یها

استفاده  نهیشود که مخاطب و هز یگفته م ییبه رسانه ها TTL .و مطبوعات را نام برد
 یاجتماع یشبکه ها TTL انواع رسانه نیقرار دارد؛ مهم تر یاز آن ها در رنج متوسط

دارند  یتر  نییپا نهیهستند که مخاطب محدود و هز ییرسانه ها زین BTL هستند. رسانه
 ،یفروشگاه غاتیتوان به تبل یرسانه ها م نیندارند؛ از جمله ا یچندان یو اغلب بازده

 .پست اشاره کرد قیاز طر یابیو بازار یو چاپ یتراکت غاتیتبل

 

 یغاتیانتخاب رسانه تبل نحوه

شود و باعث  یبا توجه به اهداف برند و جامعه هدف انجام م غاتیرسانه در تبل انتخاب
و  یغاتیتبل یو مشخص شدن استراتژ  غاتیتبل یبرا یبرنامه منسجم و اصول کی جادیا

 یغاتیدر انتخاب رسانه تبل دیکه با ییگام ها نیشود. مهم تر یبرند م یغاتیتبل ریمس
 :است ریموارد ز شاملمناسب به آن ها توجه داشت، 

 دیمشخص کن دیاست؛ با یغاتیانتخاب رسانه تبل یگام ها برا نیاز مهم تر یگذار  هدف
 .ستیک غاتیارائه شده و مخاطب تبل دیکه کدام محصول با

 یغاتیانتخاب رسانه تبل یو مخاطبان هدف برا انیمشتر یو در نظر گرفتن رفتارها یبررس
 .است تیحائز اهم زین
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شود؛  نییتع دیبا یغاتیاز انتخاب رسانه تبل شیپ دیبا زین غاتیتبل یبرا ازیمورد ن بودجه
 نیرا داشته باشد و ا هیموثر است که حداکثر نرخ بازگشت سرما یدر صورت غاتیچراکه تبل

 ماتیافتد که بودجه مشخص شود و بر اساس آن تصم یاتفاق م یموضوع تنها زمان
 .گرفته شوند یغاتیتبل

رسانه  نیآنکه ا دنیسنج یالزم است انواع رسانه و تعداد مخاطبان آن ها برا تینها در
 .رندیقرار بگ یشما خواهد داشت، مورد بررس طیرا با توجه به شرا یبازده نیشتریب

 

 غاتیرسانه در تبل تیاهم

 یشدن کسب و کارها دهیدر شناخته شدن و د یمهم ارینقش بس یغاتیتبل یها رسانه
خود به دنبال کشف برند و کسب  افتیمختلف خواهد داشت. مخاطبان فرصت نخواهند 

که  یغاتیتبل یانواع شرکت ها ایفراهم شود  یبپردازند و الزم است کانال دیجد یو کارها
ها و خدمات خود  یین فرصت را داشته باشند تا توانایمتفاوت ا یکسب و کارها و برندها

 یغاتیتبل ی. بدون رسانه هاردیجامعه بازخورد بگ نیکند و از ا یرا به جامعه هدف معرف
الزم است در  نیشدن برند ها و کسب و کار وجود نخواهد داشت؛ بنابرا دهیامکان د

شکل به  نیرا به بهتر خوددقت را به خرج داده تا برند  تینها غاتیانتخاب رسانه تبل
 .دیکن یخود معرف نیمخاطب
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 یغاتیرسانه تبل نیبهتر 

 
 غیتبل دیچرا با نکهیکدام است و ا یغاتیرسانه تبل نیکه بهتر دیا یم شیسوال پ نجایا در
باشد؛  ریمختلف ممکن است متغ یبرندها و کسب و کارها یسوال برا نیپاسخ به ا میکن

 یحال م نیممکن است متفاوت باشد. با ا گریو اهداف هر برند با برند د طیچراکه شرا
 یجمع یو رسانه ها یاجتماع یشبکه ها یغاتیتبل یرسانه ها نیترتوان گفت دو نوع از به

رسانه  یاجتماع یهستند. شبکه ها یغاتیتبل یرسانه ها نیاز بهتر ویو راد ونیزیومانند تل
 زین یادیو کابران فعال ز رندیگ یمورد استفاده قرار م یهستند که امروزه به فراوان ییها

که  دیآ یفراهم م یغاتیتبل یها امیانتقال پ یپلتفرم مناسب برا کیرو  نیدارند؛ از هم
از جمله  یجمع یداشته باشند. عالوه بر آن رسانه ها ییتوانند بازخورد نسبتا باال یم
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 فیقابل انتقال به ط یبه راحت امیدارند و پ نیسن یدر تمام یمخاطبان گسترده ا ونیزیتلو
 .از مخاطبان مختلف خواهد بود یگسترده ا

 

 یغاتیمتداول انتخاب رسانه تبل سواالت

 مختلف چگونه است؟ یدر رسانه ها غاتیتبل نهیهز -۱

شود که مهم  یم نییتع یمختلف با توجه به عوامل مختلف یدر رسانه ها غاتیتبل نهیهز
متفاوت  گرید یهر رسانه با رسانه ها یاست. تعرفه ها یآن ها نوع رسانه انتخاب نیتر

 یغاتیلمختلف بهتر است با مراکز تب یدر رسانه ها غاتیتبل متیاطالع ق یاست و برا
 .دیمعتبر در ارتباط باش

 

 مناسب موفق بود؟ یغاتیتوان در انتخاب رسانه تبل یچگونه م-۲

 لیدل نیدارد؛ به هم یبرند بستگ تیبه حوزه فعال یادیتا حد ز یغاتیرسانه تبل انتخاب
قرار داد تا  یشناخته و مورد بررس یبرند را به خوب یها ییالزم است ابتدا اهداف و توانا

 نیانتخاب کرد. عالوه بر آن بهتر است از متخصص یمناسب ریبتوان با توجه به آن ها مس
 .گرفت ییز راهنماین غاتیعرصه تبل

 

 است؟ ینوع رسانه کاف کیانتخاب تنها  غاتیتبل یبرا ایآ-۳

 یغاتینوع رسانه تبل کینوظهور، تنها  یکسب و کارها یاز موارد، مخصوصا برا یبرخ در
به بازار بزرگ تر ممکن است از  ازیحال با گسترش برند و ن نیباشد؛ با ا یتواند کاف یم

 .استفاده شود یشتر یب یغاتیتبل یرسانه ها
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 دارد؟ ریتاث غاتیدر نوع تبل یغاتینوع رسانه تبل ایآ-۴

توانند  یم یغاتیتبل یبرند و کسب و کار رسانه ها تیبا توجه به نوع و حوزه فعال بله؛
از رسانه ها در صورت انتخاب شدن متناسب با  یداشته باشند؛ بالطبع برخ یمتفاوت ریتاث

 .کسب و کار خواهند داشت یرو یبهتر  ریبرند تاث تیحوزه فعال

 

 را انتخاب کند؟ یغاتیرسانه تبل دیبا یچه کس-۵

 نیمشاور یبرند و اغلب با مشورت و همکار  نیتوسط صاحب یغاتیرسانه تبل انتخاب
کنند  یبه شما کمک م یابیو بازار غاتیتبل نیشود؛ مشاور یانجام م یابیو بازار غاتیتبل

 .دنیبرند خود انتخاب ک یرا برا یغاتیرسانه تبل نیمناسب تر

  www.mayapaint.ir منبع :

 

 

 

 

 

  

http://www.mayapaint.ir/

