
 

 

 بازاریابی ي تبلیغات شطروجی

ضبٌبذزی اسبت ٍ اسبزهبزُ اظ     ٍکببض یبم هعیبت ٍ اهزیببظ ضٍاى     ثِ ثبٍض کبسپبضٍف یکی اظ قْطهبًبى ثٌبم، هَفقیت زض ضغطًج ٍ کسبت  

کبسبپبضٍف  ثِ اسزؼساز ذَز ٍ ضٍضْبی ایي ثبظی اتکبب کٌٌبس     گیْبی ایي ثبظی ًیبظهٌس آى است کِ ضغطًج ثبظاى ثِ عَض ػوسُ  پیچیس

ّببی تجببضی،    زض هصبحجِ عَالًی ذَز ثب هجلِ ّبضٍاضز، ثط ًکبتی ّوچَى اسزهبزُ اظ قسضت ضغطًج ثِ ػٌبَاى اگوبَیی ثبطای ضقبثبت    

ام ثبِ   ثبی  افعاض ضغطًج آی ّبی ذَز ثطقطاض کٌٌس، اّویت ضکست اٍ زض ثبظی ثب ًطم ثبظاى ثبیس هیبى اسزؼساز ٍ تحلیل تَاظًی کِ ضغطًج

آًبتَگی کببضپَف ٍ ًیبع تبب یط ایبي هَتبَػبت ثبط        اش یؼٌی  ای اٍ ثط قْطهبى سبثق جْبى ٍ ضقیت زیطیٌِ ٍ پیطٍظی افسبًًِبم زیپ ثلَ 

 ّبیص، تبکیس کطز ثِ گهزِ کبسپبضٍف، قْطهبًبى ثعضگ، ًیبظهٌس ضقجبی ثعضگ ّسزٌس  هَفقیت

ثسزِ است  سبگیبى زضاظ است کبِ اظ ثببظی ضبغطًج ثبِ     هَفقیت زض ایي ٍضظش ثیص اظ ّط چیع ثِ تَاى تحلیل ٍ فْن اًزعاػی شّي ٍا

 ّبی تجلیغبت ضغطًجی اضایِ هی ضَز  ّب ٍ ضٍش ضَز  زض ازاهِ، ثطذی اظ تکٌیم ػٌَاى ثْزطیي ثبظی فکطی یبز هی

 َای ارتباطات بازاریابی ي تبلیغات ریسی مُرٌ بروامٍ -۱

ِ ٍ ثطًبهِ اظ پیص تؼییي ضسُ ثطای ثبظی ذَز عطاحی هبی کٌٌبس    زض ثبظی ضغطًج ّط یم اظ ثبظیکٌبى پیص اظ ضطٍع ثبظی، یم ًقط

ضیعی ػٌبصط ٍ اثؼبز هرزلف ثبظاضیبثی ٍ تجلیغبت است  ثِ عبَض هسبلن    ّبی ثبظاضیبثی ٍ تجلیغبت، ثطًبهِ یکی اظ هْوزطیي ٍظبیف کوپیي

حطیف، ضوب ثِ پیطٍظی ًرَاّیس ضسیس  زض  ثسٍى ثطًبهِ ضیعی ٍ تٌْب ثب جَاة زازى ثبظی حطیف ٍ حطکت کطزى ثب تَجِ ثِ پبسد ّبی

 اضتجبعبت ثبظاضیبثی ٍ تجلیغبت ضغطًجی، ثطًبهِ ضیعی ػٌبصط ثبظاضیبثی ٍ تجلیغبت ثسیبض هْبن اسبت ٍ هزرصصببى ثبیبس ثزَاًٌبس ثبطای       

 ّبی اضتجبعی ٍ هربعجبى ثطًبهِ ضیعی هٌظوی زاضزِ ثبضٌس  ّب، ضسبًِ ّب، کبًبل پیبم

 ي عًامل بازاریابی ي تبلیغاتپایش ي کىترل عىاصر  -۲

کٌٌسُ هَفقیت ًیست  زض ثبظی ضغطًج ثطًبهِ ای کِ ثطای ضسیسى ثِ ّسف ثطای هببت   فقظ ثطًبهِ ضیعی ثطای ػٌبصط تجلیغبت تضویي

ثبیسبزی تغییبط کٌبس     ضَز، ثِ گًَِ هطتت ٍ پیَسزِ ثب تَجِ ثِ فؼبگیزْبی تسافؼی ٍ تْبجوی ضقجبب هبی   کطزى حطیف هقبثل تطسین هی

تَاى زض تیعضّببی تلَیعیبًَی    ّبی تسافؼی ٍ تْبجوی تجلیغبت ضا هی ٍگطًِ ثب ّوبى ثطًبهِ اٍگیِ زسزیبثی ثِ ّسف هوکي ًیست  ضیَُ

ّبب، تصبَیطّب ٍ    زٌّبس ٍ سبؼی زض ثْجبَز پیببم     ّبی ّوسیوط ٍاکٌص ًطبى هبی  هطبّسُ کطز کِ ضقجب ثسیبض سطیغ، ًسجت ثِ فؼبگیت

 ّبی تجلیغبتی زاضًس  تکٌیم

ثبیسزی زض زٍضُ ّبی هرزلف هبَضز اضظیببثی، کٌزبطل ٍ     ّب هی ّبی تٌظین ضسُ ثطای زسزیبثی ثِ ّسف تجلیغبت ٍ اضتجبعبت، ثطًبهِ زض

زض صَضت ًیبظ ثْجَز ٍ تغییط قطاض گیطًس، ّوچٌیي ػَاهل ػسم اجطای ثطًبهِ ضٌبسبیی ٍ ثب تؼطیف اقساهبت اصالحی هؤ ط، ضفبغ ضبَز    

 ؼبضّب ٍ هربعجبى، یکی اظ هَاضزی است کِ ثِ پبیص ٍ کٌزطل ػٌبصط اضتجبعبت ٍ تجلیغبت کوبم هبی کٌبس    ّب ٍ ض هًَیزَضیٌگ ضسبًِ

تغییبط   ۲۰۰۴ّب ثط ضٍی تیعضّبی تجلیغبتی ضطکت هم زًٍبگس ثَز، ثِ ػلت ثبظًوطی ٍ ًظطسٌجی هربعجبى زض سببل   صسایی کِ سبل

 سبذت جبیوعیي آى ضس  یبفت ٍ صسای زیوطی کِ ثیطزط هعُ غصاّبی هم زًٍبگس ضا ًوبیبى هی

 َای تبلیغاتی ي ارتباطی َدفمىد بًدن حرکت -۳



 

 

ای ػوبل کٌیبس کبِ زض     گًَِ یکی اظ تکٌیم ّبیی کِ ضغطًج ثبظاى ثعضگ ثِ آى فکط هی کٌٌس، ایي است کِ اگط زض صهحِ ضغطًج ثِ

تَاًیس اٍ ضا زض زضٍى قلوطٍ ذَزش ضکسبت زّیبس  ایبي     حسٍزُ هبًَض زاضزِ ثبضیس ٍ احسبس آضاهص کٌیس، آًوبُ هیقلوطٍ حطیف، ه

تکٌیم ثیطزط زض تجلیغبت ایٌزطًزی کبضثطز زاضز ٍ هزرصصبى ثب ثِ کبضگیطی ثطًبهِ ّب ٍ هغبگت ٍیژُ ثِ قلوطٍ سبیت یم ضطکت ًهَش 

آى سبیت ضا اظ آى ذَز هی کٌٌس  ّسف یم ضغطًج ثبظ اظ ثبظی، هبت کطزى حطیف یغات تبلکطزُ، اثزسا ػضَ آى هی ضًَس ٍ کن کن 

هقبثل زض کٌبض یم ًطهص فکطی است  ثطای ّط هْطُ حطکزی ثب ّسف گسزطش ثبظی، تأهیي اهٌیت ضبُ ٍ آضایص هْطُ ّب ثطای حولِ 

ّببی ثلٌبس ٍ کَتببُ هبست ػٌبصبط       ی ثبیسزی ّسفٍ اضتجبعبت یم ضطکت ٍ سبظهبى ًیع هتبلیغات یب زفبع تؼطیف ضسُ است  هسیط 

ّببی ػولیببتی ثبطای آى ضا هطبرب ٍ ثبِ صبَضت        ّبی ذَز ضا ثب تَجِ ثِ ٍتؼیت ضقجب تطسین کطزُ، ثطًبهِ ّب ٍ پیبم اضتجبعی، ضسبًِ

، هطبرب کبطزى   ّب ثب تَجِ ثِ تحلیل ثبظاض ٍ ضقجب ّبی تجلیغبت ٍاضتجبعبت اًزربة زضست ّسف زض تؼییي ّسف هساٍم کٌزطل کٌٌس 

 ثبضس  ّب هی ظهبى، هجطی، هٌبثغ، ّعیٌِ ٍ تؼییي ضبذب ثِ هٌظَض اًساظُ گیطی هیعاى زسزیبثی ثِ ّسف

 َدایت مُرٌ َای ارتباط بازاریابی ي تبلیغات -۴

ذبًِ ّببی   ثِ هٌظَض هبت کطزى حطیف، کبفیست توبم هْطُ ّب ضا ثِ گًَِ ای کٌبض ّن قطاض زّیس کِ توي پطزیجبًی آًْب اظ یکسیوط،

حطکت ضبُ حطیف هسسٍز ضَز  ثسیْی است کِ ضوب ثسٍى تؼبهل هْطُ ّب ثب یکسیوط، ثبِ پیبطٍظی ًرَاّیبس ضسبیس   کببض گطٍّبی ٍ       

 زضک ّسف تَسظ ّوِ( 

ّبی ذَیص ثبضٌس ٍ زض یم ضاسزب ّبسایت   زض تجلیغبت ٍاضتجبعبت ًیع اگط ػٌبصط هرزلف تجلیغبت ٍ ٍاحسّبی هرزلف سطگطم فؼبگیت

تَاًس ضببُ ضا ثبب ثْبطُ جبَیی اظ      ّط ثبظیکي ثب تَجِ ثِ قبًَى ضغطًج هی تجلیغبت سبظهبى ثِ ّسفْبی ذَیص ًبیل ًرَاّس ضس  ًطًَس

ّب هحصَض ٍ تْسیس کٌس، ثِ عَض هسلن زض ایي ثبظی ثطًسُ کسی ذَاّس ثَز کِ اظ حطکت هْبطُ ّبب ثبِ گًَبِ هغلبَثزطی       توبهی هْطُ

ّببی ایٌزطًزبی، ثیلجَضزّبب،     ّب، سبیت تَاى ثب ضسبًِ ّبی هرزلف، هبًٌسۺ ضٍظًبهِ ّب، هجلِ بت ًیع هیاسزهبزُ کٌس  زض تجلیغبت ٍاضتجبع

   ثب یم تجلیغبت تْبجوی، حطیف ضا هحبصطُ ٍ هربعجبى ضا ثِ سَی ذَز جصة کطز …تلَیعیَى، ضازیَ، ایسزوبُ ّبی اتَثَس ٍ 

 َای تبلیغات حفظ مُرٌ -۵

ای زاضز  زض ثبظاضیبثی، حهظ هطزطیبى اظ اصبَل   هْن است چطا کِ ّط هْطُ اضظش فطزی ٍ گطٍّی ٍیژُّب ثسیبض  زض ضغطًج حهظ هْطُ

ای حیببتی اسبت کبِ زض     حیبتی ّط ضطکت ٍ سبظهبى است  زض تجلیغبت ٍ اضتجبعبت ًیعگبّی یم ضسبًِ ثطای یم سببظهبى ثبِ اًبساظُ   

ِ    ساضز  ثِ ّویي زگیل ضبطکت صَضت اظ زست زازى آى ّیچ ضاّی ثطای اضتجبط ثب هربعت ٍجَز ً زسبت آٍضزى ٍ حهبظ    ّبب ثبطای ثب

ّبی هرزلهی اسزهبزُ هی کٌٌبس  ضظضٍّببی سببگیبًِ ثطذبی اظ      ّب ٍ تکٌیم ّبی اضتجبعی ٍ هربعجبى ذَز اظ اسزطاتژی ّب ٍ کبًبل ضسبًِ

ْطُ ّبب زض ضبغطًج اضببضُ زاضبزِ     تَاًس ثِ هسئلِ حهظ ه ضسبًِ ّبی حیبتی ثب هَقؼیت هکبًی ٍ ظهبًی ا طثرص اظ سَی سبظهبًْب، هی

ّببی   ّبی صسا ٍ سیوب یب اسزبزیَم ّببی ٍضظضبی ٍ ثیلَضزّببی ٍیبژُ ضا ثبطای ظهببى       ّبی ثعضگ گبّی ثطذی اظ ثطًبهِ ثبضس  ضطکت

 ضًَس  عَالًی ضظضٍ کطزُ، یب حزی اسپبًسط آى هی

 َا ي عىاصر تبلیغات حمایت مُرٌ -۶

ضبَز  زض   جلی ثِ اًزْبی صهحِ ضغطًج ثطسس، تجسیل ثِ هْطُ اضظضوٌسی چَى ٍظیبط هبی  اگط هْطُ سطثبظ، ثب حوبیت ٍ ّسایت فکطی ق

یم سبظهبى ًیع اگط ًیطٍّبی اًسبًی ثِ عَض هٌبسجی اظ ضاُ سیسزن ّبی آهَظضی ٍ اًویعضی ضضس پیسا کٌٌبس، فَایبس ثسبیبضی ثبطای     

گسزطش ٍ ًهَش زض هربعجبى ثبِ یبم هْبطُ اضظضبوٌس زض      سبظهبى ذَاّس زاضت  زض تجلیغبت، یم ًبم، ًطبى، پیبم ٍ ضؼبض تجلیغبتی ثب



 

 

آٍضی ثسیبض ظیبزی ثطای سبظهبى ذَاّس زاضت  ثطذی ضؼبضّبی تجلیغبتی ثِ اًساظُ ای اضظضوٌس ضسُ اًس کبِ   ثبظاضیبثی هی ضسس ٍ سَز

ّبی سبظهبًی زض اهط تجلیب،،   ّبی هْن حوبیت یم سبظهبى تجسیل ضسُ است  یکی اظ ًکزِبازاریابی ثِ اضظضوٌستطیي هْطُ اضتجبعی ٍ 

ّبی ثطتط ّط سبظهبى ٍ ضطکزی ثِ حسببة   حوبیت اظ ًیطٍّبی ذالق سبظهبى ٍضطکت است، چطا کِ ذالقیت زض تجلیغبت یکی اظ هْطُ

 آیس  هی

 َا پیش بیىی حرکت -۷

ظهببى تْیبِ ٍ اضایبِ کوپبیي، اظ     ، ثطًبهِ ضیعی ػٌبصط اضتجبعبت ثبظاضیبثی است اهب ًجبیبس زض  کمپیه تبلیغاتیّبی تْیِ  یکی اظ ّسف

کبن   ّبی ضقجب غبفل ضس  اصلی تطیي ٍ هْوزطیي في ثبظی ضغطًج، ثبظی ذَاًی آى است  پیص اظ ّط حطکت هی ثبیسزی زست حطکت

ژیبم تجلیغببت،    چٌس حطکت ذَز ٍ حطیف ضا زض شّي ثطضسی ٍ تجعیِ ٍ تحلیل کطز، سپس ثِ ثبظی پطزاذت  زض ثطًبهِ ضیعی اسبزطات 

پبیص ثیٌبی    ّبی ضقیت کوم کٌس  ّب هی تَاًس زض پیص ثیٌی حطکت ّب ٍ تْسیس ٍل ٍ هبتطیس ًقبط قَت ٍ تؼف ٍ فطصتتْیِ جس

حطکبت ًجبیس فقظ هحسٍز ثِ پیص ثیٌی حطکبت تجلیغبتی ٍاضتجبعی ضقیت ثبضس  یم هجطی ٍ هزرصب تجلیغبت ثبیس ثزَاًس حطکببت  

ثطذبی اظ   آًْب اضایبِ ضبَز     ّبیی هزٌبست ثب ق تغییطات ضفزبضی، ضٍحی ٍ ضٍاًی پیبمثؼسی هربعجبى ضا ًیع تجعیِ تحلیل کٌس تب ثط عج

زٌّس  آًْب ثطای پیص ثیٌبی زقیبق    ّبی ثعضگ، پیص ثیٌی ا طثرطی ضسبًِ ّب ٍ پیبم ّبی اضتجبعی ٍ تجلیغبتی ضا ًیع اًجبم هی ضطکت

 یطًس گ ای ًیع ثْطُ هی ػٌبصط تجلیغبتی ذَز ٍ ضقیت اظ ًطم افعاضّبی ٍیژُ

 َا بٍ چىگ آيردن مُرٌ -۸

گطفزي هْطُ ّبی حطیف زض ثبظی ضغطًج، یم هعیت هحسَة هی ضَز  زض ایي ثبظی ثبظیکي ثب تهکط ٍ تکٌیم ّبی هرزلف سؼی زض 

 زض   کٌبس تبب هْبطُ ّببی اضظضبوٌس حطیبف ضا ثبِ چٌبگ آٍضز         ّبی ذبَز ضا فبسا هبی    ثِ چٌگ آٍضزى هْطُ ّب است  حزی گبّی هْطُ

تجلیغبتی کِ حطیف اجطا هی کٌس ثبیس زقت کطز، چطا کِ ضبیس ضقیت ثب یبم حطکبت تجلیغببتی سبؼی زاضبزِ ثبضبس تبب        کوپیي ّبی 

ّبیی ثِ ًهغ ذَز ٍازاضز  زض ثطذی هَاضز ثِ زست آٍضزى اهزیبظّبی تجلیغبتی ضقجب، ثبِ ًیبطٍی ثیطبزط     سبظهبى یب ضطکت ضا ثِ ٍاکٌص

ّبی هرزلف سؼی زض اسزرسام ًیطٍ ّبی فکطی ٍ ذالق زض ٍاحس تجلیغبت ٍ ضٍاثظ  طکتفکطی ٍ اجطایی ًیبظ زاضز، ثِ ّویي هٌظَض ض

گبصاضی   افعاضی ٍ ًبم ٍ ًطبى زض تجلیغبت ایٌزطًزی، ایي هسئلِ تَسظ هَتَضّبی جسزجَ گط ٍ ثب تکٌیم ّبی ًطم ػوَهی ذَز ّسزٌس 

 گط ثبضس ضَز تب ًبم ٍ ًطبى ضطکت زض فْطست اٍگیِ هَتَضّبی جسزجَ  ٍیژُ اجطا هی

 پرَیس از حرکات اضافی -۹

«Advertiming » آى ضا ثِ ثبظاض اضایِ کبطزُ اًبس  کٌزبطل ظهببى     تبلیغات ًطم افعاضی است کِ ثطذی اظ هزرصصبى ثطای ظهبًجٌسی

هبی  زاضزي هعیت ظهبًی ٍ هکببًی زض تجلیغببت ثبػب      ّبی هْن زض تجلیغبت ا طثرص است  تجلی، ٍ هسیطیت ظهبى تجلی،، یکی اظ ًکزِ

ضَز کِ ًسجت ثِ ضقجب پیططٍ ثبضین  زض ضغطًج ثبظی ثب هْطُ سهیس، یم هعیت هحسَة هی ضَز، ظیطا یبم حطکبت اظ هْبطُ سبیبُ     

پیص است ٍ قسضت تْبجن ضا زض اذزیبض زاضز  زض ثبظی ثبیس هطاقت ّط حطکت ثَز تب ایي هعیت حهظ ضبَز ٍ ثبب اسبزهبزُ اظ آى، ثببظی     

 حطیف ضا ثِ زست گطفت 

 یق ي تًسعٍتحق -۱۰



 

 

زض ثبظی ضغطًج، ثِ هٌظَض اسزهبزُ اظ توبهی هْطُ ّب، هی ثبیسزی آًْب ضا ثِ ذبًِ ّبیی اًزقبل ٍ گسزطش زاز کِ قبثلیت حولِ، زفببع  

آٍضز  زض تجلیغببت   ٍ هبًَض ثیطزطی زاضزِ ثبضٌس  حبل اگط ایي گسزطش ثسٍى اًسیطِ ثبضس، هَججبت اظ زست زازى ثبظی ضا فطاّن هی

عبت تحقیق ٍ گسزطش ػٌبصط ٍ اثعاضّبی اضتجبط ٍ تجلی، هی تَاًٌس زض افعایص ثْبطُ ٍضی ٍ کببضآیی کوپبیي ّببی تجلیغببتی،      ٍ اضتجب

 ًقص هْوی زاضزِ ثبضٌس 

 مراقبت از آچمس شدن -۱۱

بی ذبَز  ّب  آچوع ضسى، ػجبضت است اظ حولِ ای کِ ػلیِ ضبُ تَسظ عطف هقبثل صَضت هی گیطز ٍ زض ایي حبگت، ضبُ یکی اظ هْطُ

 فیل، است، ضخ ٍ یب حزی ٍظیط( ضا ثِ اججبض ثطای هحبفظت زض هقبثل ذَز قطاض هی زّس  ّوبًٌس ثبظی ضغطًج کبِ تٌْبب هبی ثبیسبزی     

هطاقت آچوع ضسى ثَز ٍ اظ آى گطیرت، زض سبظهبًْب ًیع ثبیس ثِ فکط ضٍیبضٍیی ثب ایي گًَِ تْسیسّب ٍ حَازث غیبط هزطقجبِ، اظ جولبِۺ    

 …ثبظاض، پبیبى ػوط هحصَل، ٍتؼیت ضقجب، ًبضتبیزی، ًبکبضآهسی ضسبًِ ّب، پیبهْبی ًبههَْم ٍ اسبزؼهبی کبضکٌببى ٍ   تغییطات ضطایظ 

 ثَز ٍ عطحْبی ٍاکٌطی ثب ایي گًَِ تْسیسّب تْیِ کطز 

 شکست مقدمٍ پیريزی -۱۲

ضس گیطز، زض تجلیغببت ٍ اضتجبعببت ًیبع    ثبیسزی اظ ضکست ّبی ذَز زض ثبظی ًباهیس ًطسُ، اظ آى ز گًَِ کِ یم ضغطًج ثبظ هی ّوبى

ای هَججبت پیطٍظی ضا فطاّن  ثبیس ثِ زًجبل ػلزْبی ًبضسبیی پیبم ٍ ایجبز هطکل زض کبًبگْبی اضتجبعی ثَز ٍ ثب حصف آًْب ثِ عَض ضیطِ

 آٍضز 

 گیری وتیجٍ

تجلیغببت اظ هبَاضز چببگص ثطاًویبع ثسبیبضی اظ      زض زًیبی پط تالعن ضقبثت اهطٍظی، پیطی گطفزي اظ حطیف زض ثطًبهِ ّبی ثبظاضیببثی ٍ  

ّبیی کِ اظ ثبظی فکطی ضغطًج گطفزِ ضسُ ثبَز ثبطای تجلیغببت     ضطکت ّب تجسیل ضسُ است زض ایي هقبگِ سؼی ضس تب یکی اظ تکٌیم

ثطای پیطٍظی ثط  ّبی ذالقبًِ زیوط ضاّکبضّبی ثْزطی تَاًٌس ثب اگوَ گطفزي اظ زاًص ٍاضتجبعبت اسزهبزُ ضَز  هحققبى ٍ هزرصصبى هی

 ضقجب ثیبثٌس 

 

 هبٌّبهِ تسثیط

 زکزط احوس ضٍسزب 

 هٌْسس ػلی ذَیِ

 


