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 : مشاور تبلیغاتی و مزایای آنموضوع 

 
جذب  یادیرو مخاطبان ز نیهستند و از هم شرفتیجوامع امروزه به سرعت درحال پ

 شیخود را برطرف کنند. با افزا یازهایشوند تا بتوانند ن یمختلف م یکسب و کارها
 یبرندها و کسب و کارها همواره به دنبال تخصص نیا نیکسب وکارها، صاحب نیمخاطب

 یشرفتهایبا پ زین غاتیبرند هستند. تبل گسترش یسنت یکار کردن و کنار گذاشتن روش ها
 .شده است لیتبد یتر  یامروز دچار تحول شده است و به حوزه تخصص یایدن

 

 غاتیبه تبل ازیخود ن تیدر حوزه فعال شرفتیوکار ها به منظور رقابت مناسب و پ کسب
 غاتیتبل یبرا کسب و کار ها نیرخ داده است، ا غاتیتبل یایکه در دن یراتییدارند و با تغ

 نهیهمان فرد متخصص در زم یغاتیدارند. مشاور تبل ازیافراد متخصص ن یبه همکار 
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 فیدرباره وظا میمقاله قصد دار نیدارند. در ا ازیها به آن ن اراست که کسب و ک یغاتیتبل
 .میشما قرار ده اریدر اخت یشتر یاطالعات ب یغاتیداشتن مشاور تبل یها تیو مز

 

شود  یگفته م یبه فرد متخصص یغاتیمشاور تبل ست؟یآن چ یایو مزا یغاتیتبل مشاور
 یم غاتیدارد؛ و به صورت هدفمند به تبل یادیتجربه و مهارت ز یغاتیتبل نهیکه در زم

 یم یدر صورت غاتیشود. تبل یفروش م شیو افزا یباعث جذب مشتر  تیپردازد، در نها
مشاور متخصص  کیکسب و کار که توسط  یبرا یغاتیهدفمند تبل یها تیتواند با فعال

 نهیهر قدر هم که هز غاتیصورت تبل نیا ریمتخصص انجام شده باشد؛ در غ یغاتیتبل
 .داشته باشد یچندان یتواند بازده یداشته باشد، نم

 یغاتیمشاور تبل خدمات
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 یگسترده ا یغاتیبر عهده دارند و خدمات تبل یار یبس فیوظا یغاتیتبل نیمشاور اغلب
 ریدهند شامل موارد ز یارائه م یغاتیتبل نیکه مشاور یاز خدمات یدهند. برخ یائه مار
 :باشند یم

 برند ایشرکت  یها تیدرباره فعال قاتیتحق

 آن ها قیو سال یها ازیبرند و شناخت ن نیمخاطب یبررس

 یغاتیاهداف تبل نییو تع یبررس

 یغاتیتبل میو تقو یغاتیتبل ریمس یطراح

 و براورد بودجه ها نییتع

 یغاتیبه اهداف تبل دنیرس یبرا یزمانبند

 غاتیروند تبل تیریمد

 غاتیمناسب تبل یاجرا

 نیبه مخاطب ییمشاوره و پاسخ گو ارائه

 یغاتیمشاوره تبل ندیفرا

شوند.  یانجام م یغاتیشرکت تبل کیو در  یاغلب به صورت حضور  یغاتیتبل یها مشاوره
قرار  یشرکت شما مورد بررس ایبرند  تیها و حوزه فعال ییدر جلسه اول مشاوره، توانا

 یها و برنامه ها جیپک د،یکه در سر دار یغاتیشود و با توجه به اهداف تبل یگرفته م
خود را  شنهاداتیکرده و پ یکه مناسب شما هستند را به شما معرف یمتعدد یغاتیتبل

با شرکت مورد نظر  یبا ادامه همکار  لیو تما تیند. در صورت رضاگذار یرو شما م شیپ
. پس ازعقد قرارداد دیبند یقرارداد م د،یآن ها هست یکه متقاض یخدمات افتیدر یبرا
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ذکر شده در قرارداد  یغاتیتبل یهابرنامه  یتمام تیریو مد یز یبرنامه ر یغاتیتبل نیمشاور
 .رندیگ یرا برعهده م

 ینترنتیا غاتیتبل مشاور

گسترش برند و توسعه برند و کسب  یو موثر برا یکاربرد یاز روش ها ینترنتیا غاتیتبل
 یگفته م یابیو بازار یغاتیتبل یها تیاز فعال یبه مجموعه ا ینترنتیا غاتیو کار است. تبل

به نظر  دیشا ینترنتیا غاتیشود. تبل یانجام م ینترنتیا یشود که با استفاده از کانال ها
و  یاجتماع یمانند شبکه ها ینترنتیا یدر شبکه ها یابیو بازار غاتیاما تبل د،یایساده ب
کار هر  غاتیتبل نیرو انجام ا نیخاص خود را دارند و از هم نیها اصول و قوان تیوب سا

 .ستین یکس

 یغاتیخدمات تبل یشود که تمام یگفته م یبه افراد متخصص ینترنتیا غاتیتبل مشاور
 یتغایپروژه تبل کی ینترنتیا غاتیدهد. مشاور تبل یرا ارائه م ینترنتیا یمربوط به کانال ها

مطلوب  جهینت کیبه  یابیکرده و آن را تا دست یرا با توجه به اصول طراح ینترنتیا
 .کند یم تیریمد

 یتغایداشتن مشاور تبل تیمز 
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 یو رهبر  یشما را از طراح یغاتیپروژه تبل یغاتیتر گفته شد، مشاور تبل شیکه پ همانطور
که برند  یر یمس یغاتیمشاور تبل کیبرسد.  یز یآم تیموفق جهیپروژه به نت نیکند تا ا یم
کند را نشان  یمناسب در بازار هدف ط گاهیخود و جا یغاتیبه اهداف تبل دنیرس یبرا دیبا

با شناخت  یغاتیمشاور تبل کیکند.  یم ییراهنما ریمس نیدر ا مودنیداده و برند را در پ
از وارد آمدن خسارات  طیبر اساس آن شرا قیدق یز یکه کسب و کار دارد و برنامه ر یطیشرا
 .کند یم یر یجلوگ غاتیتبل ریبر سر مس یموانع احتمال جادیو ا یمال

 

انجام  نهیشود هز یباعث م نگیمارکت تالیجیمتخصص د ایو  غاتیمشاور تبل کی داشتن
را داشته باشد. عالوه بر  یبازده نیشتریشما ب غاتیبدهد و تبل جهینت غاتیتبل یشده برا

برند به حداقل  یها نهیشود هز یباعث م قیدق یبا بودجه بند یغاتیمشاور تبل کیآن 
در  یتواند به طور کل یم یغاتیمشاور تبل کیتر باشد.  صرفهمقرون به  غاتیبرسد و تبل

 .داشته باشد ینقش موثر  غاتیتبل ییروند اجرا

 یغاتیمشاورتبل نیبهتر 

 یتمام بایکدام مشاور است؛ چرا که تقر یغاتیمشاور تبل نیتوان گفت بهتر ینم یطور کل به
توانند  یم غاتیتبل نهیدر زم یدر صورت داشتن تجربه و مهارت کاف یغاتیتبل نیمشاور

 جهینت کیبه  دنیشما تا رس یغاتیاهداف تبل شبردیباعث رشد و گسترش برند شما و پ
 .دلخواه شوند

 

 یم ،یغاتیمشاور تبل کیانتخاب  یها برا یژگیو یحال شما با در نظر گرفتن برخ نیا با
که  یمهم یها یژگی. ودیده شیبرند افزا غاتیتبل جیخود را از نتا تیرضا زانیم دیتوان

 یو تخصص یانسان ،یفن یداشته باشد شامل مهارت ها دیخوب با یغاتیمشاور تبل کی
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مناسب در لحظه و  یر یگ میو تصم لیتحل ص،یدر تشخ ییاناتو غات،یتبل نهیدر زم یکاف
 .باشد یبرند م طیمناسب شرا یابیارز

 گانیرا یغاتیتبل مشاوره

 یمشاوره و حق مشاوره کارشناسان انجام م نهیاغلب با پرداخت هز یغاتیتبل مشاوره
ا عنوان مشاوره ب یخدمات یغاتیتبل یتوان گفت اغلب شرکت ها یم نیشود؛ بنابرا

الزم  حاتیشرکت ها توض نیحال ممکن است ا نیدهند. با ا یارائه نم گانیرا یغاتیتبل
مورد ارائه را با هدف جلب نظر  یغاتیخدمات تبل و غاتینحوه ساز و کار تبل نهیدر زم
قرار دهد.  نیمخاطب اریدر اخت یجلسه حضور  ایتلفن  قیاز طر گانیبه صورت را یمشتر 

باشد و در  یم یغاتیبا شرکت تبل یشروع همکار  یبرا یاطالعات در واقع مقدمه ا نیا
همراه  نهیهز اختجلسات مشاوره با پرد یمابق یبه ادامه همکار  یمشتر  لیصورت تما
 .خواهد بود

 

 آن یایو مزا یغاتیمتداول مشاور تبل سواالت

 چقدر است؟ یغاتیدستمزد مشاور تبل-۱

ارائه دهنده خدمات، سابقه و تجربه  یغاتیبا توجه به شرکت تبل یغاتیمشاور تبل دستمزد
 یرا برا یتوان دستمزد ثابت ینم نیشود؛ بنابرا یم نییبرند تع تیمشاور و حوزه فعال

 .زد نیتخم یغاتیمشاور تبل
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 چگونه است؟ یغاتیمشاور تبل کیبا  یهمکار  طیشرا-۲

باشد؛ در هر حال  ریمتغ نیمشاور گرید تواند با یم یغاتیمشاور تبل کیبا  یهمکار  طیشرا
 یبه طور کامل در قرار داد ذکر م طیشرا یغاتیمشاور تبل کیبا  یاز شروع همکار  شیپ

 .گردند

 

 شد؟ یغاتیتوان مشاور تبل یچگونه م-۳

 تیو تجربه فعال غاتیو تبل یابیبازار نهیبه تخصص و مهارت در زم ازین یغاتیمشاور تبل کی
شدن بهتر است ابتدا با کسب  یغاتیمشاور تبل یرو برا نیخواهد داشت؛ از هم یغاتیتبل

 . دیقدم بردار ریمس نیدر ا یغاتیشرکت تبل کیو استخدام در  نهیزم نیدانش در ا
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