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 راهنمای تبلیغات موضوع :

 
از برندها و کسب و کار  یآگاه شیشناساندن و افزا یابزارها نیاز مهم تر یکی غاتیتبل

 ریتواند تاث یم غاتیبرخوردار است. تبل یادیز تیامروز از اهم یرقابت یایاست که در دن
که طبق  یدر گسترش و توسعه برندها و کسب کارها داشته باشد؛ البته به شرط یادیز

 ژهیو   گاهیجا غاتیغات و به صورت هدفمند انجام شود. هر نوع تبلیو تبل یابیاصول بازار
را داشته باشد. در  یبازده نیشتریانجام شود تا ب یمناسب طیتحت شرا دیدارد و با یا

که در  یمتفاوت یو جنبه ها غاتیدرباره تبل یکامل یراهنما میمقاله قصد دار نیادامه ا
 .میار شما قرار دهیدر نظر گرفته شود، در اخت دیبا غاتیتبل

 ستیچ غاتیتبل

 امیرساندن پ یدر لغت به معنا غیداشته باشد؛ تبل یگسترده ا فیتواند تعار یم غاتیتبل
شود که به منظور  یگفته م یامیاصطالحا به هر گونه پ غاتیباشد. تبل یم یو اطالع رسان

برند خود به جامعه هدف خاص منتقل  ایخدمات و محصوالت شرکت  یجذب مخاطب برا
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به سمت استفاده از  نیشود مخاطب یاست که باعث م وانفراخ ینوع غاتیشود. تبل یم
دارد که  یانواع مختلف غاتیشود. تبل بیسازمان ترغ کیمحصوالت  دیخر ایخدمات 

 .مختلف موثر واقع شوند طیرا دنبال کنند و در شرا یممکن است اهداف مختلف

 

 غاتیتبل اهداف

 
 

اهداف متناسب با اهداف  نیداشته باشد؛ چراکه ا یتواند اهداف گسترده ا یم غاتیتبل
تواند داشته  یم غاتیکه تبل یاهداف نیاز مهم تر یشوند. برخ یم نییبرند تع یسازمان

 :باشند یم لیباشد، شامل موارد ذ
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 در مورد برند یرسان اطالع

 دیاز محصوالت جد یکردن مشتر  آگاه

 خدمات برند ایاستفاده از کاال  شنهادیپ ئهارا

 ها متیاز ق انیکردن مشتر آگاه

 دیبه خر انیمشتر بیترغ

 شرکت یمناسب برا ریتصو جادیا

 سازمان یدر بازار برا ژهیو گاهیجا کی جادیا

 انیبرند اذهان مشتر یو نگهدار  حفظ

 غاتیتبل انواع

 ریشود به انواع ز یدر آن به مخاطب منتقل م غاتیکه تبل یبا توجه به بستر  غاتیتبل
 :شوند یم یدسته بند

 یچاپ غاتیتبل

 یرسانه ا غاتیتبل

 یطیمح غاتیتبل

 یتالیجید غاتیتبل

 یتلفن غاتیتبل

 نیکرد. بر ا یدسته بند زیرا با توجه به هدف آن ن غاتیتبل ،یبند مینوع تقس نیبر ا عالوه
 :کرد یدسته بند ریرا به انواع ز غاتیتوان تبل یاساس م
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 برند غاتیتبل

 یخرده فروش غاتیتبل

 یسازمان غاتیتبل

 یو شرکت ینهاد غاتیتبل

 یخدمات عموم غاتیتبل

 غاتیتبل لمراح
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 ییابتدا توانا دیمنظور با نیاست. به ا قیبرنامه دق کی جادیکردن ا غیتبل یقدم برا نیاول
 یغاتیاطالعات اهداف تبل نیشناخته شوند و با توجه به ا یبرند و اهداف سازمان یها
 .شوند نییتع

 

و برنامه  یاستراتژ  کیاهداف  نیاست با توجه به ا ازین ،یغاتیاهداف تبل نییاز تع پس
 یها تیفعال اتیجزئ یتمام دیبا یغاتیتبل یبرند در نظر گرفته شود. استراتژ  یبرا یغاتیتبل
را در بر داشته باشد.  یمقابله با موانع احتمال یراه حل ها ها، اهداف و نهیهز ،یغاتیتبل

 یغاتیتبل یاستراتژ  کیبرند دارد؛ ممکن است  طیبه شرا یکامال بستگ یغاتیتبل یاستراتژ 
به کار برند  گرید یغاتیتبل یآن استراتژ  طیآن ، شرا رییکارآمد باشد و با تغ یطیتحت شرا

 .داشته باشد راتییبه تغ ازیو ن امدهین

 

توان گفت مرحله  یرسد. م یآن م ینوبت به اجرا غات،یتبل یو طراح یز یاز برنامه ر پس
 یبرا یکه کانال و روش مناسب یاست؛ چراکه در صورت غاتیمرحله تبل نیاجرا، مهم تر

 یم دایکاهش پ غاتیتبل یانتخاب نشود، بازده یغاتیتبل امیو انتقال پ غاتیتبل یاجرا
 .کند

 

 موفق غاتیتبل یها یژگیو

 کی غاتیتبل یمعنا که الزم است در تمام نیاست؛ به ا نگیبرند غاتیتبل یژگیو نیتر مهم
بتواند در ذهن  ینام تجار  نیکه ا یشود، به طور  ادیآن برند  یبرند از لوگو و نام تجار 

و  تیموفق جذاب غاتیتبل کیمهم  یها یژگیو گریکند. از د دایپ یمخاطب ماندگار 
که به صورت خالقانه  یغاتیتبل امیطرح و پ کیاست.  یغاتیتبل رحرفته در طبه کار  تیخالق
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 ایمحصوالت  دیبه خر یو جذب مشتر  بیدر ترغ یشتر یب ییشده باشد، توانا یطراح
 .استفاده از خدمات خواهد داشت

 

 زیمنحصر به فرد و جذاب ن یمحتوا یموفق دارا غاتیخالقانه، تبل یغاتیبر طرح تبل عالوه
بتواند به  دیمنحصر به فرد با یباشد. محتوا یم یغاتیتبل یراهنما کی زین نیهستند و ا
برند را به  کیشناسانده و خدمات  نیمحصول را به مخاطب کی یها یژگیطور کامل و

 قیو سال ازهاین ییشناسا غاتیتبل یها یژگیو   نی. از مهم تردو ارائه کن یمعرف یدرست
از  غاتیاست. به روز بودن و تداوم تبل غاتیدر تبل ازهاین نیو در نظر گرفتن ا نیمخاطب

موفق همواره در  غاتیبه آن توجه شود. تبل دیاست که با غاتیمهم تبل یها یژگیو گرید
کند  یم رییروزانه تغ یها ازیتوجه به ن باآن ها  یحضور دارند و محتوا نیاطراف مخاطب

 .به نظر برسدجذاب تر  نیمخاطب یتا برا

 

 غاتیتبل تیاهم

ابزار  نیعنوان از قدرت ا چیتوان به ه یدارد و نم یادیامروز قدرت ز یایدر دن غاتیتبل
از بودجه خود را صرف  یادیبخش ز ا،یبزرگ دن یکه برند ها یکرد؛ به طور  یچشم پوش

برند  کیکند که محصوالت و خدمات  یبه کسب وکار کمک م غاتیکنند. تبل یم غاتیتبل
 زین قیطر نیو از هم ردیآن ها قرار بگ انیو اطراف نیمخاطبو توجه  دیدر معرض د شتریب

شدن برند،  دهید شتریشود. با ب یسود شرکت م شیبرند و افزا نیمخاطب شیباعث افزا
 دیخر ایاستفاده از خدمات  یبرا نیباالتر رفته و اعتماد مخاطب زیارزش و اعتبار آن ن
باعث گسترش و  غاتیگفت تبل وانت یم یشود. به طور کل یم شتریب زیمحصوالت برند ن

 .آن برخوردار است تیبرند و موفق یبرا یادیز تیرو از اهم نیتوسعه برند شده و از هم
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 غاتیاستفاده از تبل نحوه

 غاتیکه تبل یساده به نظر برسد؛ در حال اریممکن است در نگاه اول بس غاتیاز تبل استفاده
تخصص  ازمندیبرند است که استفاده درست از آن ن کی ازیمورد ن یابزار ها نیاز مهم تر

هستند  یافراد غاتیاست. کارشناسان و مشاوران تبل یابیو بازار غاتیتبل نهیو مهارت در زم
نحو  نیرا به بهتر یغاتیاند تا خدمات تبل دهیمهارت دارند و آموزش د غاتیتبل نهیکه در زم

 یغاتیتبل نیابتدا با مشاور جه،یو نت یبازده نیبا بهتر غاتیاستفاده از تبل یارائه دهند. برا
 غاتیکه از تبل یقیافراد با دانش دق نی. ادیدر ارتباط باش یغاتیو تبل یو شرکت طراح
آشنا  غاتیمناسب تبل یبرند شما را با روش ها یها ییاهداف و توانا هدارند، با توجه ب

 یبا برند شما اقدام م یو همکار  یغاتیتبل یز یبرنامه ر یبراشما  تیکرده و در صورت رضا
 .کنند

 

 غاتیتبل یمتداول راهنما سواالت

 چقدر است؟ غاتیتبل نهیهز -۱

 تیمانند حوزه فعال یشود؛ عوامل یم نییتع یبا توجه به عوامل متفاوت غاتیتبل نهیهز
که مورد   یغاتیبرند و کانال تبل ایسازمان  یها ییاهداف و توانا ،یغاتیبرند، بودجه تبل

 .موثر باشند یغاتیتبل یها نهیهز رییتوانند در تغ یاستفاده م

 

 شد؟ غاتیتبل یایتوان وارد دن یچگونه م-۲

 یو ابزارها غاتیتبل یتخصص و مهارت در روش ها ازمندین غاتیتبل یایبه دن ورود
به کسب  یغاتیو تبل یابیبازار نهیاست که در زم ازیمنظور ن نیباشد. به ا یم یغاتیتبل

 سیسراسر کشور تدر یدر اغلب دانشگاه ها غاتیتبل تیری. مددیمهارت و تجربه بپرداز
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 یکه اغلب شرکت ها یغاتیو تبل یابیبازار یتوان در دوره ها یشود؛ عالوه بر آن م یم
 .دیکنند، شرکت کن یآن ها را برگزار م یغاتیتبل

 

 برندم را انجام دهم؟ غاتیتوانم تبل یخودم م ایآ-۳

زنند؛  یم غاتیها خود دست به انجام تبل نهیبرند به منظور کاهش هز نیاز صاحب یبرخ
و توسط افراد متخصص انجام نشود  یکه به صورت تخصص یغاتیاما الزم به ذکر  است تبل

 .نخواهد داشت یچندان یبازده

 

 ست؟یبرند من چ یبرا غاتیروش تبل نیبهتر -۴

روش و کانال  یدارد؛ ممکن است نوع یبرند بستگ یغاتیال به اهداف تبلسو نیا پاسخ
 گرید یبرند ها یبرا یکه همان روش ها یبرند مناسب باشد، در حال کی یبرا یغاتیتبل

 .نداشته باشند یچندان یبازده

 

 

  www.mayapaint.irمنبع :
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