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 بهترین کمپین های تبلیغاتی ایران موضوع :

 
توسعه و  ،یماندگار  یبرا غاتیتبل یاجرا یروش ها نیاز مهم تر یغاتیتبل یها نیکمپ

برند را  یرگذار یتوان تاث یم یغاتیتبل نیکمپ کیدرست  یگسترش برند هستند. با اجرا
آن ها به  لیبه برند را با هدف تبد نیداد، به ارزش آن افزود و اعتماد مخاطب شیافزا

را اجرا کند،  رانیا یغاتیتبل نیکمپ نیاست که بهتر لیباال برد. اگر برند شما ما یمشتر 
 را به افراد متخصص یغاتیتبل نیکمپ یمراحل اجرا تیریمد یز یاز ابتدا با برنامه ر یستیبا

 رانیا یغاتیتبل نیکمپ نیشدن به بهتر لیتبد یکه برا یمقاله نکات نی. در ادامه ادیبسپار
 .داد میخواه رارق یداشت را مورد بررس دیخواه ازین
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 ستیچ یغاتیتبل نیکمپ

 
 یها تیبه مجموعه فعال یغاتیتبل نیگروه است و کمپ ایجمع  یدر لغت به معنا نیکمپ
 یز یبرنامه ر کیو طبق  کپارچهیشود که به صورت هماهنگ و  یمختلف گفته م یغاتیتبل

 یها نیپردازد. کمپ یبرند به مخاطبان هدف م کی یغاتیتبل یها امیمنسجم به انتقال پ
 نیهدف کمپ یحال به طور کل نیشوند؛ با ا یو اجرا م یراحط یبا اهداف مختلف یغاتیتبل
 نیاز اعتماد به برند ب یموج جادیمخاطبان و ا یآگاه شیافزا ،یبرندساز  یغاتیتبل

 .مخاطبان هدف است
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 یغاتیتبل نیکمپ انواع

مختلف،  یتواند با توجه به فاکتور ها یاست که م یگسترده ا یحوزه  یغاتیتبل نیکمپ
 شود؛ یبند میتقس یمختلف یبه دسته ها

بر اساس نوع پلتفرم مورد استفاده به سه دسته  یغاتیتبل یها نیعنوان مثال کمپ به
کوتاه  یها نیو چندکاناله و بر اساس مدت زمان اجرا به کمپ یکیزیف ای نیآفال ن،یآنال

 .شوند یم میمدت و بلند مدت تقس

 

 شود که  یگفته م یغاتیتبل یها تیبه مجموعه فعال نیآنال یغاتیتبل یها نیکمپ
 یها تیو وب سا یاجتماع یمانند شبکه ها ینترنتیا یتنها با استفاده از پلتفرم ها

 .هستند یمجاز  یدر فضا نیشود و هدف آن کاربران آنال یمختلف انجام م

 

 شود، به  یگفته م زین یکیمکان غاتیکه به آن تبل نیآفال یغاتیتبل یها نیکمپ
 یانجام م یمجاز  یشود که خارج از فضا یگفته م یغاتیتبل یها تیفعال یتمام

 یغاتیتبل نی. کمپیغاتیتبل یپخش تراکت و بروشور ها ،یبنر  غاتیشود؛ مانند تبل
 یغاتیتبل یها تیعه فعالاست، به مجمو دایچند کاناله، همانطور که از نامش پ

شوند و  یانجام م یکیو هم به صورت مکان یمجاز  یشود که هم در فضا یگفته م
 .شود یرا شامل م نیو آفال نیآن کاربران آنال نیمخاطب
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 موفق یغاتیتبل نیکمپ یها یژگیو

 یرانیا یغاتیتبل نیکمپ نیبه بهتر لیشما تبد یغاتیتبل نیکمپ دیخواه یکه م یصورت در
 دیها را در ادامه خواه یژگیو نیاز ا یداشته باشد. برخ یخاص یها یژگیو دیشود، با

 :دید

 بودن یرقابت

 کپارچهیهدف واحد و  داشتن

 غاتیتبل امیو انتقال پ یو تنوع در طراح تیخالق

 منحصر به فرد و مناسب برند یپرداز  دهیا

 غاتیدر تبل کپارچهیمنسجم و  تم

 کردن مخاطبان به تعامل وادار

 انیمشتر یها ازیرفع ن یراه حل برا ارائه

 مشابه یبرند ها گریبا د زیتما جادیا

 یغاتیتبل امیدر محتوا و نحوه انتقال پ یسادگ

 و جذاب یقو یبصر  یجنبه ها داشتن
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 یغاتیتبل نیکمپ یاجرا نحوه

 
 نیاست. ا نیکمپ یغاتیاهداف تبل نییقدم تع نیمهم تر ،یغاتیتبل نیکمپ کی یاجرا یبرا

برند  نیمخاطب یازهایبرند و با در نظر گرفتن خواست و ن یها ییاهداف با توجه به توانا
 شیافزا ایاز برند  نیتواند آگاه ساختن مخاطب یم یغاتیتبل نیشوند. اهداف کمپ نییتع

شود و از  یم نیکمپ یاجرا ریاهداف باعث تفاوت در مس نیا درفروش باشد؛ تفاوت 
 .برخوردار است یادیز تیرو از اهم نیهم

 کی یاجرا یمراحل مهم برا گریاهداف، مشخص کردن بازار هدف از د نییاز تع پس
متناسب با  دیشوند که با یم غاتیاست. بازار هدف شامل مخاطبان تبل یغاتیتبل نیکمپ

 یغاتیاهداف تبل نییباالتر برود. پس از تع غاتیشود تا بازده تبل نییبرند تع تیحوزه فعال
 نیکمپ یخواهد بود؛ اجرا یاستراتژ  یو طراح قیدق یز یر امهبه برن ازیو بازار هدف، ن
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امکان  اتیو با جزئ قیدق نگیمارکت تالیجیبرنامه و نقشه راه د کیبدون داشتن  یغاتیتبل
توان رسانه ها و  یم ،یغاتیتبل یو استراتژ  یلغاتینقشه راه تب نیینخواهد بود. با تع ریپذ

 نیکمپ یانتخاب کرد. اجرا یغاتیتبل نیکمپ یاجرا یمناسب را برا یغاتیتبل یکانال ها
نادرست  یمعتبر است؛ اجرا یغاتیتبل نیکمپ کیمراحل داشتن  نیاز مهم تر زین یغاتیتبل
 .آن بکاهد یرگذار یتواند از تاث یم غاتیتبل

 رانیموفق در ا یغاتیتبل نیکمپ نمونه

 یغاتیتبل یها نیکمپ نیاز موفق تر نیکمپ نیا د؛یریشهر فرش را در نظر بگ یغاتیتبل نیکمپ
 .رود یبه شمار م رانیاجرا شده در ا

 یشد؛ شعارها دیآن خواه یکپارچگیمتوجه انسجام و  نیکمپ نیتوجه به ا یبا اندک 
 یآشنا برا یحال خالقانه، استفاده از رنگ ها نیبه هم و در ع هیشب یوهایسنار کسان،ی

 نیبارز ا یها یژگیاز و یهمگ غاتیتبل ینام آشنا برا یمخاطب و استفاده از کاراکترها
باعث  غاتیتبل یو تخصص یحرفه ا تیریو مد ی. طراحدموفق هستن یغاتیتبل نیکمپ

 دینخواه دایرا پ یفرد چیه د،یدان یبرسد و همانطور که م تیبه موفق نیکمپ نیشده ا
 .کرد که شهر فرش را نشناسد

 نیاسنپ، کمپ یغاتیتوان به کمپبن تبل یم رانیموفق در ا یغاتیتبل یها نیکمپ گرید از
 .کن اشاره کرد یغاتیتبل نیو کمپ فیس یغاتیتبل

 موفق در جهان یغاتیتبل نیکمپ نمونه

 نیاست. ا ایدر دن یلوازم و پوشاک ورزش دیتول یشرکت ها نیاز بزرگ تر یکینا شرکت
 نیاز ا زین یداشته است و بازخورد مناسب یموفق یغاتیتبل یها نیشرکت همواره کمپ

 یم« فقط انجامش بده!»شرکت  نیا یغاتیتبل نیکرده است. شعار کمپ افتیها در نیکمپ
به مخاطب منتقل کند.  زیتواند هدف برند را ن یم ودن،کوتاه ب نیشعار در ع نیباشد؛ ا

و اجرا  یشکل طراح نیبرند همواره به خالقانه تر نیا یر یو تصو ییویدیو غاتیتبل ویسنار
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 شیرا افزا یکنند و تعامل برند با مشتر  یارتباط را با مخاطب برقرار م نیشتریشده و ب
 .دهد یم

 

 رانیا یغاتیتبل نیکمپ نیمتداول بهتر  سواالت

 م؟یموفق، از کجا شروع کن یغاتیتبل نیکمپ کی یاجرا یبرا-۱

 

 دیبدان دیاست؛ ابتدا با یغاتیتبل نیکمپ یاجرا یقدم برا نیو اول نیهدف مهم تر نییتع
 ی. برادیکن یز یسوال برنامه ر نیبراساس پاسخ ا دیتا بتوان دیکن غیتبل دیچرا قصد دار
با  دیتوان یم یو حرفه ا یبه صورت تخصص یغاتیتبل یبرنامه ها تیریراهبرد و مد
ر تماس د ۷-۸۸۶۴۰۱۹۴با شماره تلفن  ایو  غاتیتبل نهیدر زم نگیمارکت تالیجیمتخصصان د

 .دیباش

 

 داشته باشد؟ یغاتیتبل نیتواند کمپ یم زیبرند نوظهور ن کی ایآ-۲

کوچک  یبلکه برنده ها ستند؛یبزرگ و قدرتمند ن یبرند ها یتنها برا یغاتیتبل یها نیکمپ
به صورت موثر، به  انیو ارتباط با مشتر یآگاه جادیا یتوانند برا یم زیتر و نوظهور ن

 .خواهد داشت ازین یغاتیتبل نیکمپ یو اجرا یطراح

 کرد؟ تیر یو مد یرا طراح یموفق یغاتیتبل نیتوان کمپ یچگونه م-۳

 غاتیتبل نهیتوسط افراد متخصص در زم یغاتیتبل یها نیکمپ یو اجرا تیریمد ،یطراح
 یکنند. همکار  یم تیفعال یغاتیتبل یشود که اغلب در شرکت ها و آژانس ها یانجام م

تواند موثر و کارآمد بودن  یم یغاتیتبل نیکمپ تیریو مد یطراح یبا افراد متخصص برا
 .کند نیرا تضم غاتیتبل
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 شود؟ یچگونه محاسبه م یغاتیتبل نیکمپ نهیهز -۴

 ،یغاتیبرند، اهداف تبل تیچون حوزه فعال یبه عوامل یبستگ یغاتیتبل یها نیکمپ نهیهز
 نیدارد و با توجه به ا یبستگ یغاتیتبل نیمورد استفاده و مدت زمان کمپ یکانال ها
 .شود یم نییعوامل تع
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