
 سمپلینگ و پروموشن

ّسّد سّص افضّى تشًذُای هختلف دس چشخَ سلاتت ّ گستشش تاصاس سلاتتی هیاى تْلیذکٌٌذگاى ّ  

ّاسدکٌٌذگاى ، ّ ًیض تا تْجَ تَ تغییش رائمَ ّ سلیمَ هصشف کٌٌذگاى ، ُوْاسٍ تحث سلاتت ، 

هؼشفی هحصْل ّ اثثات کیفیت ّ لیالت تشًذ دس هیاى هصشف کٌٌذگاى تحث اصلی ّ حیاطی 

 کٌٌذگاى تْدٍ است .هیاى تْلیذ

تؼذد سّش ُای تثلیغاتی هاًٌذ تثلیغات دس سساًَ ُای ػوْهی ، تیلثْد ُای ضِشی ّی تیي 

ّ ًیض هذت تاصدُی ّ … ضِشی ، استفادٍ اص کاتالْگ ّ تشّضْس ، پیک ُای تثلیغاتی ّ

ى اثشتخطی ّ تشآّسد ُای هالی ُش سّش تاػث ایجاد ضثَِ ُایی هیاى اًتخاب ًْع تثلیغات هیا

تْلیذکٌٌذگاى ضذٍ است اها تشتشیي سّش تثلیغاتی دس صٌایغ غزایی ، سّش سوپلیٌگ ّ 

هحصْالت هیثاضذ کَ ًتایج هثثت تشًذُای تیي الوللی ّ داخلی اص آصهایص ایي   پشّهْضي

 ضیٍْ تثلیغاتی سٌذیتی تش هْثش تْدى آى هیثاضذ .

سّضی اص تثلیغات جِت هؼشفی ّ ضٌاخت دلیك هحصْلی جذیذ یا  پروموشن ّ سمپلینگ

لذیوی اص یک تشًذ هیثاضذ کَ هصشف کٌٌذٍ سا تَ اًتخاب سشیغ ّ تذّى ضک آى تشًذ سْق 

 هیذُذ .

ّ تا اضشاف کاهل تَ آى هحصْل ، هطتشیاى ّ یا حتی  یک فشد تا ظاُشی آساستَ  سمپلینگ دس

سا دػْت تَ تست ًوًَْ ای اص هحصْل هیکٌذ ّ دس آى افشادی کَ اص آى هٌطمَ ػثْس هیکٌٌذ 

ٌُگام تا لحٌی صیثا ّ جزاب هحصْل سا تشای هطتشی تطشیح هیکٌذ ّ اّ سا ساغة تَ خشیذ 

هحصْل هیکٌذ ّ ًام ّ کیفیت آى تشًذ سا تشای ُویطَ دس دیذگاى ّ حافظَ هطتشی حک هیکٌذ 

. 

هایطی ًویثاضذ هاًٌذ لْاصم خاًگی ، فشد تشای آى دستَ اص هحصْالت کَ اهکاى اسائَ ًوًَْ آص

سوپلش تا دسدست داضتي کاتالْگ ّ تشّضْس اص آى هحصْل ، هطتشیاى سا جِت اًتخاب ایي 

 گفتَ هیطْد . پروموشن هحصْل تشغیة هیکٌذ کَ تَ ایي کاس

ًسثت تَ دیگش سّش ُا  پروموشن ّ سمپلینگ اص هضیت ُای تیطتشی کَ سّش تثلیغاتی

هْاسدی ُوچْى تؼاهل ّ هزاکشٍ حضْسی تا هصشف کٌٌذٍ ّ جزب ًظشات ،  داسد هیتْاى تَ

ّ خلك اتفالی هاًذگاس جِت اثثات تشًذ دس حافظَ هصشف کٌٌذٍ ّ ًیض  اًتمادات ّ پیطٌِادات 

اهکاى تثلیغ هحصْالت هتٌْع یک تشًذ ّ ًیض فشّش ُن صهاى آى ّ جزب هصشف کٌٌذگاًی کَ تا 

هشکض خشیذ ضذٍ ّ تا استفادٍ اص فٌْى گفتاسی سالة تَ تِیَ آى ُذف تِیَ هحصْالت دیگش ّاسد 

 هطًْذ اضاسٍ کشد .
 


