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 تبلیغات ناموفق  موضوع :

 
 یاست. امروزه تمام یکسب و کار و مشتر  نیب یارتباط یابزارها نیاز مهم تر غاتیتبل

 نیکنند؛ با ا یاستفاده م غاتیتبل یکسب و کارها به صورت گسترده از انواع روش ها
کنند.  ینم دایدست پ یمطلوب جیخود به نتا غاتیکسب و کارها در تبل نیا یحال تمام

دارد و بر خالف تصور عموم هر کسب و  یبستگ یمختلفبه عوامل  غاتیدر تبل تیموفق
نخواهد  دایدست پ غاتیدر تبل تیگسترده و گران انجام دهد، به موفق غاتیکه تبل یکار 

پروژه  کیکه باعث شکست  یموفق و ناموفق و عوامل غاتیمقاله تبل نیکرد. در ا
 .داد میقرار خواه یمورد بررس شتریشوند را ب یم یغاتیتبل
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 غاتیتبل فیتعر 

 
 یتوان به معرف یآن ها م قیشود که از طر یگفته م ییبه روش ها غاتیتبل یطور کل به

 دیکه چرا با دیا یم شیسوال پ نیا یبرند پرداخت.اما گاه کیخدمات و محصوالت 
در بازار هدف  یتجار  گاهیجا کی جادیبرند و ا یاغلب معرف غاتیهدف از تبل م؟یکن غیتبل

رو اغلب برندها و کسب و کارها به منظور گسترش و توسعه کار خود از  نیز هماست؛ ا
شود و در  یانجام م یمتفاوت یبه روش ها غاتیکنند. تبل یاستفاده م غاتیانواع تبل

کانال ها و  نیشود که استفاده از ا یاستفاده م یمتفاوت یآن از ابزارها و کانال ها یاجرا
که از  یغاتیبرخوردار است. تبل یا ژهیو تیاز اهم غاتیتبل یو اجرا یطراح یبه طور کل

 یکنند نم یاستفاده م یغاتیتبل امیانتقال پ یبرا ینادرست یارتباط یکانال ها ایابزار 
 غاتیتبل یها یژگیو یداشته باشند. در ادامه به بررس یز یآم تیموفق غاتیتوانند تبل

 .پرداخت میموفق و ناموفق خواه
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 دارد ییها یژگیچه وموفق  غاتیتبل

داشته باشد و در جذب  یادیشود که بازخورد ز یگفته م یغاتیموفق به تبل غاتیتبل
 .موفق عمل کند یادیبتواند تا حد ز دیبه برند و متقاعد کردن آن ها به خر نیمخاطب

 

سود کسب و کار و حضور موثر آن در عرصه رقابت با برند  شیموفق باعث افزا غاتیتبل
 ادیبه  یمنسجم دارد و با شعار ها یموفق ساختار  غاتیتبل کیمشابه شود.  یها

تواند با انجام  یبرند م کی قیطر نیروند؛ از هم یرا نشانه م نیذهن مخاطب یماندن
 کیکه  ییها یژگیو نیزنده نگه دارد. از مهم تر نینام خود را در ذهن مخاطب غاتیتبل
 یو اجرا یز یدر برنامه ر یو خواست مشتر  قهیموقت دارد، در نظر گرفتن سل غاتیتبل
به صورت خالقانه، متنوع و جذاب انجام  دیبا غاتیتبل کیاست. عالوه بر آن  غاتیتبل

 .کننده باشد بیترغ یبه اندازه کاف زین یشود و متن آگه

 ناموفق غاتیتبل یها یژگیو

 یادیز یها نهیکسب و کارها ممکن است هز یبرخ یانجام شده برا غاتیتبل یبرخ
شده است، موثر و  نهیآن هز یکه برا یحال نتوانند به اندازه ا نیداشته باشند و در ع

 کیشود که  یباعث م ییها یژگیاست که چه و نیواقع شوند؛ اما سوال ا یکاربرد
 .ناموفق باشد غاتیتبل

 

توان به عدم  یشود م یم یغاتیپروژه تبل کیکه باعث شکست  یلیدال نیمهم تر از
 یاز کسب و کار ها برا یاشاره کرد. برخ یغاتیتبل یبودن وعده ها یصداقت و توخال

 نیدروغ یغاتیتبل یها امیممکن است از پ دنیو جذاب به نظر رس یجذب مشتر 
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 دیبه برند اعتماد کرده و از آن خر یادیممکن است مخاطبان ز جهیاستفاده کنند؛ در نت
 انیمشتر نیمحصوالت اعتماد خود را از دست بدهند. ا نییپا تیفیک دنیکنند اما با د

 شهیدارند. عالوه بر آن کل یا ژهیو ریتاث نیمخاطب گریاعتماد به برند در عدم اعتماد د یب
داشته  یادیز ریاثت یغاتیتواند در شکست پروژه تبل یم غاتیبودن تبل یو تکرار  یا

خسته کننده باشد و به  نیمخاطب یتواند برا یم یو تکرار  یا شهیکل غاتیباشد؛ تبل
 زین یمنطق ریغ یبگذارد. شعار ها نیمخاطب یرو یمناسب ریتواند تاث ینم لیدل نیهم

 کیکه شعار  یشود. به عنوان مثال در صورت یبه برند م انیباعث کاهش اعتماد مشتر
 دهیبه نظر رس یواقع ریغ نیباشد، از نظر مخاطب تیفیک نیشتریو ب متیق نیبرند کمتر

 .برند با شکست مواجه شود یشود اعتماد ساز  یموضوع باعث م نیو هم

 

برند، نداشتن  غاتیتبل یبرا یقانع کننده و کاف لیبر موارد ذکر شده نداشتن دال عالوه
هستند  یلیاز دال یهمگ یغاتیتبل یویبودن سنار هودهیو ب یواضح، طوالن یغاتیتبل امیپ

 یناموفق م غاتیتبل کیآن به  لیو تبد یغاتیپروژه تبل کیکه باعث شکست خوردن 
 .شوند

 موفق غاتیتا تبل ییها گام

برند و  یها ییگام، شناخت توانا نیو اول نیموفق مهم تر لغاتیتب کیداشتن  یبرا
 یها ییباشد. با شناخت توانا یها م ییتوانا نیبر اساس ا یغاتیتبل یهدف ها نییتع

واقع  یغاتیتبل یبرنامه ها نیو همچن دیآشنا شو یغاتیتبل امیبا انواع پ دیتوان یخود م
 .دیباش اشتهبرند خود د یبرا یا نانهیب

است که  یبرند از جمله موارد مهم نیمخاطب یو خواسته ها قیبر آن شناخت سال عالوه
 یغاتیداده ها و اطالعات تبل دنیبه آن توجه داشت. سنج دیبا یغاتیتبل یز یدر برنامه ر

خواهد  یادیبه شما کمک ز یغاتیاز شکست پروژه تبل یر یدر مراحل مختلف به جلوگ
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است که  یعوامل نیاز مهم تر یکرد. عالوه بر موارد گفته شده صداقت و شعار منطق
 شیداشته باشد. افزا یشتر یشود برند شما ماندگارتر شده و ارزش و اعتبار ب یباعث م

 .خواهد کرد یادیبه برند شما کمک ز انید مشتراعتما شیاعتبار برند به افزا

 ناموفق غاتیموفق و تبل غاتیاز تبل یا نمونه

 
برندها از کسب و  نیا ی. هر دودیریرا در نظر بگ یکیبرند معروف مک دونالد و نا دو

برند معروف و محبوب در عرصه  کیشناخته شده و موفق هستند؛ مک دونالد  یکارها
بار در  نیحال مک دونالد چند نیمهشور است. با ا یبرند ورزش کی یکیو نا هیتغذ

موضوع از اعتبار آن  نیشکست خورده و هم تلفمخ لیخود به دال یلغاتیتب یپروژه ها
برند، عدم صداقت و نداشتن  نیا غاتیعوامل شکست تبل نیکاسته است. از مهم تر

با شعار  یکیبرند نا گر؛ید یبوده است. از طرف یغاتیتبل یبه عهد به وعده ها یوفا
خود در  یباگرفتن از رق یشیبرند است؛ موفق به پ تیکه کامال مناسب حوزه فعال ییرایگ

 .موثر شده است غاتیتبل یعرصه و اجرا نیهم
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 ناموفق غاتیمتداول تبل سواالت

 م؟یموفق داشته باش یغاتیتبل یچگونه از ابتدا برنامه ها-۱

 شیموثر و تداوم آن به منظور گسترش برند و افزا غاتیشروع تبل یاست برا بهتر
 یکمک گرفته و با شرکت ها غاتیاز متخصصان عرصه تبل یمخاطب به صورت حرفه ا

 .دیکن یمعتبر همکار  یغاتیتبل

 

توان از بروز شکست پروژه  یچگونه م یغاتیدر صورت مواجه شدن با موانع تبل-۲
 کرد؟ یر یجلوگ

که بر  یموانع احتمال دیتوان یمناسب شما م یغاتیتبل یاستراتژ  کیصورت داشتن  در
 یر یکرده و از بروز آن ها جلوگ ینیب شیرا پ رندیگ یبرند قرار م یغاتیتبل ریسر راه مس

 .دیابیآن ها ب یراه حل مناسب را برا زیو در صورت بروز ن دیکن

 

 ر؟یخ ایدارد  یمان عملکرد موفق یغاتیپروژه تبل میده صیچگونه تشخ-۳

نحوه  نهیدر زم یادیتواند اطالعات ز یم غاتیداده ها و اطالعات از مراحل تبل دنیسنج
و  غاتیبازخورد تبل ان،یو مشتر نیتعداد مخاطب یبه شما بدهد؛ با بررس غاتیعملکرد تبل

آگاه  غاتیتبل تیعدم موفق ای تیتوان از موفق ینسبت به برند م نیمخاطب دگاهید رییتغ
 .شد

  www.mayapaint.ir منبع :

 

http://www.mayapaint.ir/

