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 آژانس تبلیغاتی موضوع :

 
گسترش و  یاست که امروزه به صورت گسترده از آن برا ییابزارها نیاز مهم تر غاتیتبل

 یاست که برا یحوزه گسترده ا غاتیشود. تبل یتوسعه برند و کسب و کار استفاده م
بود.  دیخواه نهیزم نینهادها و مراکز متخصص در ا ازمندیو مناسب از آن ن نهیاستفاده به
 یمقاله آن را مورد بررس نیمهم است که در ا یغاتیاز جمله مراکز تبل یغاتیآژانس تبل

 .داد میقرار خواه یشتر یب

 یغاتیآژانس تبل فیتعر 

 کی یغاتیتبل یها تیفعال یشود که تمام یگفته م یغاتیبه مراکز تبل یغاتیتبل آژانس
. ردیگ یآن را بر عهده م یو اجرا تیریگرفته تا مد غاتیتبل یو طراح یز یبرند را از برنامه ر

کنند تا  یم یهستند که با کسب و کارها و برندها همکار  یمستقل یمراکز شرکت ها نیا
 .کسب و کارها و برندها موفق شوند گریافته و در عرصه رقابت با دیمخاطبان خود را 
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 یغاتیآژانس تبل فیوظا

 
 ی. برخرندیرا بر عهده بگ یغاتیتبل فیاز وظا یعیوس فیتوانند ط یم یغاتیتبل یها آژانس

 :شود یم ریمعتبر شامل موارد ز یغاتیآژانس تبل کی فیوظا نیاز مهم تر

 یپرداز  دهیا 
 غاتیتبل امیو پ غاتیتبل یو طراح یز یر برنامه .1
 فروش شیافزا یبرا یز یر برنامه .2
 انیموثر با مشتر تعامل 
 پروژه تیریمد 
 غاتیتبل یمکان و زمان برا رزرو 
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 مناسب یغاتیو انتخاب کانال تبل یبررس 
 غاتیموثر تبل یاجرا 

 کند یچگونه کار م یغاتیتبل آژانس

 یغاتیتبل دهیا کیبرند به ساخت  تیدر ابتدا با توجه به حوزه فعال یغاتیتبل یها آژانس
به  یغاتیداشته باشند، آژانس تبل تیرضا دهیبرند از ا نیکه صاحب یپردازد، در صورت یم

 .پردازد یمناسب م یغاتیتبل یها یاستراتژ  یبررس

 

انتخاب شده و در  یاستراتژ  کی غات،یها توسط کارشناسان تبل یاستراتژ  یاز بررس پس
 تیریمد غات،یکارشناسان تبل ریشود. در ادامه مس یم یز یراهبرد آن برنامه ر یراستا

کنند. عالوه بر  یم تیرا برعهده گرفته و آن را تا مرحله اجرا و بازخورد هدا یغاتیپروژه تبل
است.  یغاتیتبل یبر عهده آژانس ها زین یو صوت ینوشتار  ،یبصر  یمحتوا دیآن، تول
به صورت تمام و کمال بر عهده آژانس  یغاتیتبل ریدر طول مس غاتیتبل تیفیکنترل ک

 .است یغاتیتبل

 یاجرا یمناسب برا یغاتیکانال تبل کیموجود، یغاتیتبل یکانال ها یبا بررس تینها در
 .شود یانتخاب م غاتیتبل
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 یغاتیآژانس تبل انواع

 
 ریز یبه دسته ها دهند، یکه ارائه م یبا توجه به اندازه و خدمات یغاتیتبل یها آژانس

 :شوند یم یبند میتقس

را پوشش  یابیخدمات بازار یتمام یغاتیتبل ینوع آژانس ها نی: اخدمات کامل آژانس
 .دهند یم

 .دهند یو خالق ارائه م یتعامل یغاتیتبل یآژانس ها راه حل ها نیا خالق: یغاتیتبل نسآژ

در  یغاتیتبل یها نیکمپ یاجرا یآژانس ها انحصارا برا نی: ارسانه دیخر  یها آژانس
 .پردازد یم غاتیتبل تیریمختلف به رزرو و مد یرسانه ها
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به  نستاگرامیا تیاهم شیبا افزا یغاتینوع آژانس تبل نیا :نستاگرامیا یغاتیتبل نسآژ
در  غاتیتبل یو اجرا تیریآن ها مد فهیشدند و و ظ داریپد ،یغاتیپلتفرم تبل کیعنوان 

 .باشد یم نستاگرامیا

 خالق یغاتیتبل آژانس

خالق  نگیشود که اغلب با هدف برند یگفته م یغاتیخالق به مراکز تبل یغاتیتبل آژانس
آژانس ها با توجه به  نیکنند. ا یم تیمشابه فعال یبرند ها گریآن از د زیبرند و تما یبرا

برند  چیپردازند که مشابه آن توسط ه یم یغاتیو ساخت تبل یبه طراح غاتیاصول تبل
نکته  نیشود. مهم تر یبرند شما م یبرا تیهو کی جادیا باعثساخته نشده و  یگر ید

 د،یآ یخالق، همانگونه از نامش بر م یغاتیآژانس تبل کیدر  غاتیو ساخت تبل یدر طراح
 .باشد یهرگونه محتوا م دیدر تول تیخالق

 نستاگرامیا یغاتیتبل آژانس

رود که کاربران  یامروز به شمار م یایمهم در دن یغاتیتبل یاز کانال ها یکی نستاگرامیا
شدن  دهید شتریبهتر و ب یبرا یرو فرصت نیکنند و از هم یم تیدر آن فعال یادیفعال ز

 یبه طراح نستاگرامیدر ا یابیبا استفاده از اصول بازار نستاگرام،یا یغاتیاست. آژانس تبل
در  یغاتیتبل یآژانس ها نیکند. ا یم نستاگرامیدر ا یغاتیتبل یها نیکمپ تیریو مد

 نیداشته و ا یز یشگفت انگ ریتاث نستاگرامیمخاطب برند و کسب و کار در ا شیافزا
 .شود یو سود برند م یمشتر  شیموضوع باعث افزا

 یغاتیآژانس تبل تیاهم

شدن  دهیو بهتر د غاتیتبل یاست که برا یغاتیتبل ینهاد ها نیاز بهتر یغاتیتبل آژانس
 غاتیبه تبل یز یناچ نهیبا پرداخت هز دیتوان ینهاد ها م نیتوان به آن مراجعه کرد. در ا یم

برنامه  کیشما  یغاتیتبل یکمک آژانس ها. با دیشو دیکارآمد و موثر پرداخته و بهتر د
خود موفق  یغاتیتبل ریشود در مس یداشت که باعث م دیخواه یغاتیبلمدون و منظم ت
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 رییتغ در صورت برخورد با موانع، دیتوان یشما م تیدر واقع با کمک آژانس خالق دیتر باش
 .دیتا با شکست مواجه نشو دیداشته باش یبه موقع و مناسب یاستراتژ 

و موفق در پلتفرم  یحرفه ا غاتیتبل یکه متقاض یتوان گفت در صورت یم  یطور کل به
آژانس  کیبهتر است با  دیبرند ها را دار گریدر عرصه رقابت با د یروز یمختلف و پ یها
بهره مند  یغاتیکارشناسان ماهر تبل یز یو برنامه ر ییتا از راهنما دیکن یهمکار  یغاتیتبل
 .دیشو

 

 یغاتیمتداول آژانس تبل سواالت

 استفاده کرد؟ غاتیتوان از خدمات آژانس تبل یچگونه م-۱

 

آن ها در  تیوب سا قیاز طر ای یتوان به صورت تلفن یم ،یغاتیتبل یاغلب آژانس ها با
در  گانیو خدمات مشاوره به صورت را حاتیتوض یارتباط بود. ابتدا ممکن است برخ

جلسه مشاوره  یبرا دیبا یبه ادامه همکار  لیشما قرار داده شوند؛ اما در صورت تما اریاخت
به  یحاضر شده و به صورت رسم یغاتیدر آژانس تبل یو عقد قرار داد به صورت حضور 

 .دیبپرداز یادامه همکار 

 چگونه است؟ یغاتیاستفاده از خدمات آژانس تبل نهیهز -۲

 

حوزه  کند؛ رییتغ یتواند با توجه به عوامل مختلف یم یغاتیاستفاده از خدمات تبل نهیهز
برند در بازار و مدت زمان  گاهیخدمات مورد تقاضا، جا ،یغاتینوع شرکت تبل برند، تیفعال

موثرند و از  یغاتیتبل یتعرفه ها نییهستند که در تع یاز جمله موارد یعقد قرار داد همگ
 .زد نیتخم یغاتیاستفاده از خدمات آژانس تبل یبرا یثابت متیتوان ق یمرو ن نیهم
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 ؟یغاتیآژانس تبل ایبهتر است  یغاتیشرکت تبل-۳

از مراجع مربوطه تفاوت  یافتیدر یتنها در نوع مجوزها یغاتیو شرکت تبل یغاتیتبل آژانس
با مشورت با کارشناسان  نیندارند؛ بنابرا یدارند و از نظر خدمات مورد ارائه تفاوت چندان

 .استفاده کرد یغاتیشرکت تبل ایتوان از خدمات آژانس  یم یغاتیلتب

 

 انجام شود؟ یغاتیبا آژانس تبل یبا همکار  دیحتما با یغاتیتبل یها تیانجام فعال-۴

و موثر واقع شدن بهتر است با استفاده از  شتریب یبازده یبرا یغاتیتبل یها تیفعال
 یکه اغلب در آژانس ها یغاتیارائه شده توسط کارشناسان تبل تیریو مد ییراهنما

 .دیکنند، استفاده کن یم تیفعال یغاتیتبل

 

  www.mayapaint.ir منبع :
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