
با تولید محتوا مشتریان خود را ۴ برابر کنید

عکاسی تبلیغاتی چیست

بازاریابی تاثیر گذاری، استراتژی نوین بازاریابی

w w w . t a b l i g h a t e m o d e r n . i r

ماهنامه تبلیغات مدرن
  شماره 2. اردیبهشت 1395

http://www.softgozar.com


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: پویا روحی

رسدبیر و مدیر هرنی: آرزو شاه ورن

گروه تحریر: پویا روحی. بهروز اسامعیلی.

حسین روحی. 

مرتجم: فرهاد عظیمی

عکس: ملیحه رحامنی

دبیر آگهی: مجید روحی

مشاور هرنی: وحید ناموری

تایپو گرافی و لوگو تایپ: امیر سلیمی

تبلیغــات مــدرن همــواره ســعی دارد بــا تکیــه بــر دانــش نویــن تبلیغــات، راهکارهــای 

ــدان،  ــه من ــد .عالق ــه ده ــی ارائ ــای ایران ــب و کاره ــای کس ــرای ارتق ــی ب کارا و عمل

مدیــران و فعــاالن عرصــه ی بازاریابــی، تبلیغــات و برندینــگ بخــش عمــده مخاطبــان 

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــالش ب ــدرن در ت ــات م ــد. تبلیغ ــی دهن ــکیل م ــه را تش ــن مجل ای

ــا کــامل افتخــار  اهــداف خــود از متــام عالقــه منــدان و صاحــب نظــران ایــن حــوزه ب

دعــوت بــه همــکاری مینامیــد .باشــد کــه دســت در دســت هــم بــرای ارتقــای دانــش 

ــتیم. ــا یس ــاز ن ــال ب ــالش و تق ــان، از ت ــر مهرم ــزرگ و پ ــران  ب ــات در ای ــن تبلیغ نوی

ماهنامــه دیجیتــال تبلیغــات مــدرن در ابتــدای هــر مــاه بصــورت رایــگان از طریــق وب 

ســایت اینرتنتــی قابــل دریافــت  مــی باشــد.  کپــی فایــل مجلــه و ارســال آن بــه دوســتان 

و همکارانتــان کمــک بــه نــر گســرتده ایــن منبــع خواهــد منــود. 
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رسمقالــــــــــــــــــه  گاهــی در دفــرت کار خــود مــی نشــینیم و بــا خــود فکــر مــی کنیــم کــه علــی رغــم انــرژی کــه رصف بهبــود کیفیــت 

ــان  ــوالت و خدمامت ــرا محص ــم، چ ــوده ای ــان من ــی محصوالمت ــات و بازاریاب ــه رصف تبلیغ ــی ک ــه های ــم و هزین ــرده ای ــود ک ــوالت خ محص

ــه روز  ــرتیامنان روز ب ــاداری مش ــرا وف ــدارد ؟ چ ــر ن ــه ای در ب ــا نتیج ــات م ــرا تبلیغ ــدارد؟ چ ــداری ن ــم خری ــار داری ــا انتظ ــه م ــدر ک آنق

کاهش می یابد؟

روز هــا و شــب هــا را رصف ریشــه یابــی مشــکل و پیــدا کــردن  مقرصمــی کنیــم، غافــل از اینکــه ایــن مــا هســتیم کــه در پیــدا 

ــا  ــا ب ــه تنه ــم ک ــی پنداری ــن م ــم و چنی ــی کنی ــگاه م ــرن ن ــم ه ــه چش ــات را ب ــا تبلیغ ــب م ــم. اغل ــا توانی ــا ن ــرای آنه ــرتی ب ــردن مش ک

ــرن  ــه ه ــم، در حالیک ــذب کنی ــود ج ــرف خ ــه ط ــرتی را ب ــول مش ــف پ ــا کی ــب و نهایت ــم قل ــی توانی ــذاب م ــکلهای ج ــا و ش ــب رنگه ترکی

ــود  ــد ب ــر خواه ــی موث ــا زمان ــت و تنه ــم اس ــک عل ــد ی ــرن باش ــک ه ــه ی ــل از اینک ــات قب ــت. تبلیغ ــات اس ــکه تبلیغ ــک رو از س ــا ی تنه

ــه روز، و  ــات ب ــب اطالع ــان و کس ــایی مخاطب ــی، شناس ــات بازاریاب ــام تحقیق ــود. انج ــتفاده ش ــرن اس ــم و ه ــزه ای از عل ــوان آمی ــه بعن ک

ــود. ــی ش ــات م ــی تبلیغ ــر بخش ــر اث ــم گی ــش چش ــث افزای ــازمان، باع ــت س ــا هوی ــگ ب ــای هامهن ــک ه ــا و گرافی ــرح ه ــا ط ــب آن ب ترکی

 تنها چیزی که نیاز داریم یک راهنام ست. راهنامیی که نقشه گنج را در اختیارمان قرار دهد تا با دنبال کردن آن بتوانیم قله های فروش را 

فتح کنیم و قلب مشرتیان خود را تسخیر کنیم.
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ویتنــی هــس: وقتــی کــه بــه مــردم میگویــم کــه مــن طــراح تجربــه 

کاربــری هســتم، معمــوال یــک نــگاه پــوچ دریافــت مــی کنــم. مــن 

ــن کــه مــن  ــا گفــن ای ــه رسعــت ب ــال آن ب ــه دنب ــم ب ســعی مــی کن

مســائل را آســان و لــذت بخــش مــی کنــم آن هــا را متقاعــد کــرده 

باشــم. اصطــالح “تجربــه کاربــری” و یــا UX تعاریــف بســیاری گرفته 

اســت، امــا بســیاری از کســب و کارهــا در مــورد تعریــف آن و اینکــه 

چقــدر در موفقیــت آنــان تاثیرگــذار اســت رسدرگــم هســتند.

 UX ــه ــذار در زمین ــر گ ــراد تاثی ــدادی از متخصصــان و اف ــن از تع م

خواســتم کــه نظرشــان را در رابطــه بــا ایــن کــه بزرگرتیــن ســوءتفاهم 

ــه ای  ــد. نتیجــه ۱۰ نکت ــان کنن ــم را بی ــی دهی هــا از آنچــه انجــام م

اســت کــه در زیــر بیــان شــده اســت. بخوانیــد، آن هــا را یــاد بگیریــد 

و در زندگــی حرفــه ای خــود بــه کار بربیــد.

۱. تجربه کاربری با طراحی رابط کاربری فرق دارد

ــتباه  ــری” اش ــط کارب ــا “راب ــری” ب ــه کارب ــه “تجرب ــداول اســت ک مت

گرفتــه مــی شــود. تجربــه کاربــری بخــش بزرگــی از تعامــل کاربــران 

اســت کــه در محصــوالت و خدمــات دیجیتالــی تجربــه می شــود در 

حالــی کــه UI فقــط قطعــه ای از پــازل اســت.

ــط  ــت Adaptive Path، راب ــس رشک ــز، مؤس ــرت مرهول ــه پی ــه گفت ب

کاربــری فقــط جزئــی از تجربــه کاربــری اســت، در حالــی کــه 

ــن هاســت. کریســتین کراملیــش، متصــدی  ــر از ای ــن مبحــث فرات ای

ــی  ــه طراح ــد ک ــی ده ــح م ــو، توضی ــی یاه ــوی طراح ــه الگ کتابخان

تجربــه کاربــری رصفــاً در مــورد محصــوالت آرایشــی، طراحــان 

گرافیکــی، و قــرار دادن دکمــه در جایــی خــاص از لبــاس نیســت. ایــن 

موضوعــی جامــع اســت کــه نــه فقــط مــورد توجــه گــروه هــای هرنی 

بلکــه مــورد توجــه همــگان اســت.

ــه  ــده دارد ک ــر، عقی ــتودیو کیک ــر اس ــذار و مدی Dan Saffer، بنیانگ

ــان  ــرا آن نظــر بســیاری از مــردم در مــورد طراحــی اشــتباه اســت زی

فکــر می کننــد طراحــی تجربــه کاربــری فقــط در مــورد دکوراســیون 

یــا ظواهــر اشــیا اســت. او مــی گویــد، مشــرتیانی داشــته ام کــه بــه 

مــن بعنــوان مشــاور طــراح تجربــه کاربــری، مــی گوینــد تــا در مــورد 

اســرتاتژی آن هــا نگــران نباشــم، چــرا کــه یــک طــراح رابــط کاربــری 

 UX دلیلــی نــدارد نگــران اســرتاتژی باشــد! ایــن در حالــی اســت کــه

ــر اســت. ــر و مهم ت موضوعــی بســیار عمیــق ت

۲. تجربه کاربری رصفاً گامی در فرآیند نیست

تجربــه کاربــری خــوِد فرآینــد اســت. بــه منظــور ایجــاد یــک تجربــه 

ــه  ــم بلک ــاز نداری ــی نی ــه طراح ــاً ب ــان، رصف ــران م ــرای کارب ــزرگ ب ب

نیــاز داریــم کــه گــوش داده و تکــرار داشــته باشــیم. الزم نیســت کــه 

یــک فرآینــد، ســفت و ســخت باشــد، امــا بایــد وجــود داشــته باشــد.

لیزدانزیکــو، کاربــر مشــاور تجربــه مســتقل و رئیــس MFA در برنامــه 

طراحــی تعامــل در دانشــکده هرنهــای تجســمی آمریــکا مــی گویــد: 

ــام آن  ــدون انج ــه نیســت، شــام ب ــک گزین ــری ی ــه کاب طراحــی تجرب

حرکــت منــی کنیــد. ایــن بــا متــام کارهایــی کــه شــام انجــام مــی دهیــد 

 EightShape یکپارچــه شــده اســت. دن بــراون، از بنیانگــذاران رشکــت

ــه  ــی تجرب ــد طراح ــار دارن ــرتیان انتظ ــرت مش ــه بیش ــت ک ــد اس معتق

یــک فعالیــت مجــزا باشــد، و همــه مشــکالت خــود را بــا مشــخصات 

عملکــردی و یــا  مطالعــه پژوهشــی حــل کننــد. ایــن بایــد تبدیــل بــه 

یــک تــالش مــداوم، یــک فرآینــد مســتمر یادگیــری در مــورد کاربــران، 

پاســخی بــه رفتــار خــود، و تحولــی در محصــوالت و یــا خدمــات باشــد.

10 اشتباه رایج در
 طراحی تجربه کاربری
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۳. تجربه کاربری، فن آوری نیست

ماریــو بورخــه، مدیــر معــامری اطالعــات و مدیریــت محتــوا در گــروه 

تراپــز معتقــد اســت کــه تجربــه کاربــری فقــط در مــورد تکنولــوژی 

نیســت، در مــورد زندگــی مــا اســت. در مــورد همــه چیــز مــا اســت. 

مــا را احاطــه کــرده اســت.

ــان مفاهیــم و  ــا اســتفاده از رنــگ می ــد یــک نقــاش ب شــیر آب مانن

ــری از  ــه کارب ــان تجرب ــد، طراح ــی کن ــرار م ــاط برق ــات ارتب احساس

تکنولــوژی بــرای کمــک بــه مــردم بــرای بــه انجام رســاندن اهدافشــان 

اســتفاده مــی کننــد. امــا نکتــه اصلــی اینجاســت کــه بــرای کمــک بــه 

مــردم، بــه تکنولــوژی بــزرگ نیــازی نیســت. طراحــی تجربــه کاربــری 

بــه محــدوده کامپیوتــر محــدود نشــده اســت. ایــن کار حتــی نیــاز بــه 

یــک صفحــه منایــش نــدارد. بیــل دروچــی، مدیــر طراحــی تعامــل در 

رشکــت طراحــی ZIBA بیــان مــی کنــد کــه تجربــه کاربــری هرگونــه 

تعامــل بــا هــر محصــول، هــر مصنــوع و هــر سیســتمی اســت.

در واقــع، یــک طراحــی تجربــه کاربــری مــی توانــد تجربــه یــک فــرد 

را در مــورد هــر چیــزی ارتقــا دهــد: دســتگیره، شــیر آب، یــک ســبد 

خریــد و….

۴. تجربه کاربری، کاربردپذیری نیست

ــی  ــرن و طراح ــج ه ــل در کال ــی تعام ــتاد طراح ــوف، اس ــد مال دیوی

ــم  ــری مه ــه کاربردپذی ــی ک ــه در حال ــد ک ــی ده ــح م ــاوانا، توضی س

اثربخشــی می توانــد روی  بهــره وری و  بــر  اســت ولــی مترکــز 

ــری  ــه شــامل یادگی ــذار باشــد، ک ــر گ ــم در UX تأثی ــل مه دیگرعوام

و پاســخ هــای عاطفــی غریــزی و رفتــاری بــه محصــوالت و خدماتــی 

ــم. ــا اســتفاده مــی کنی ــه م اســت ک

۵. تجربه کاربری فقط مربوط به کاربر نیست

راس آنگــر، اسرتاتژیســت و طــراح تجربــه، دوســت دارد تــا بیــان کنــد 

ــش  ــد روی بخ ــری تأکی ــه کارب ــط از تجرب ــور غل ــن تص ــه بزرگرتی ک

کاربــر اســت. او توضیــح مــی دهــد مجموعــه ای از اهــداف کســب 

ــا دیــده شــوند و مــا در حــال  ــاز اســت ت و کار وجــود دارنــد کــه نی

طراحــی آن هســتیم. مــا همیشــه منــی توانیــم آن چــه را کــه بــرای 

ــا  ــم ت ــد ســعی کنی ــم. بلکــه بای ــن اســت انجــام دهی ــران بهرتی کارب

مطمــن شــویم در حــال ارائــه یــک تجربــه کلــی هســتیم کــه مــی 

ــرای کســب و کار و  ــد بســیاری از اهــداف و نیازهــای ممکــن ب توان

ــد. ــن کن ــران را تامی ــن کارب همچنی

بــه عنــوان طراحــان تجربــه کاربــری بایــد بــرای پیــدا کــردن نقطــه 

مناســب بیــن نیازهــای کاربــر و اهــداف کســب و کار تــالش کنیــم، و 

عــالوه بــر ایــن اطمینــان حاصــل کنیــم کــه طراحــی انجــام شــده بــر 

روی برنــد ســوار باشــد.

۶. طراحی تجربه کاربری گران نیست

ــر  ــده ب ــی ش ــی طراح ــرد سفارش ــک رویک ــه ی ــاز ب ــروژه نی ــر پ ه

اســاس منابــع کســب و کار در دســرتس، قابلیــت هــا، جــدول زمانــی و 

بودجــه، و متــام محدودیــت هــای دنیــای واقعــی دارد امــا ایــن بدیــن 

معنــی نیســت کــه حتــام بایــد گــران باشــد.

 Meld اســتیو باتــی، اسرتاتژیســت تجربــه کاربــری در موسســه

Consulting نادرســتی ایــن ســخن کــه طراحــی UX زمــان و هزینــه 

ــد  ــد. او معتق ــی کن ــان م ــد را بی ــل می کن ــروژه تحمی ــر پ ــادی ب زی

اســت کــه مــردم بــه چیزهایــی ماننــد شــخصیت، تحقیقــات کاربــر، 

ــی  ــول خــرج م ــرای آن پ ــد و ب ــه دارن ــره عالق ــک نقاشــی، و غی کمی
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کننــد. در واقــع بهرتیــن طراحــان یــک جعبــه ابــزار از گزینــه هــا و 

انتخــاب روش هــا بــرای انجــام هــر پــروژه را دارنــد کــه باعــث ایجــاد 

ــروژه مــی شــود. ــرای آن پ احســاس ب

۷. تجربه کاربری راحت نیست

فقــط بــه ایــن خاطــر کــه مــی دانیــد چگونــه برخــی از فعالیــت های 

جالــب و مفیــد را انجــام دهیــد و مــی بینیــد کــه کســب و کار بــه 

ــد  ــن فرآین ــه ایــن معنــی نیســت کــه کل ای خوبــی پیــش مــی رود ب

ــل  ــی از مراح ــان در برخ ــع و آس ــام رسی ــت. انج ــان اس ــیار آس بس

همچــون فاجعــه اســت. Suffer مدعــی اســت کــه تصــوری کــه در 

ــن اســت کــه یــک روش  ــط اســت ای ــان مشــرتیان و طراحــان غل می

مخفــی وجــود دارد کــه متــام مشــکالت طراحــی را در خــود حــل مــی 

ــد  ــی کنن ــا در آن ســقوط م ــت ه ــه بســیاری از رشک ــی ک ــد. دام کن

ایــن اســت کــه آنــان فکــر مــی کننــد تنهــا خودشــان و کاربرانشــان 

هســتند.ارین مالــون، مدیــر موسســه Tangible UX بــه ایــن نتیجــه 

رســیده اســت کــه هــم مدیــران محصــوالت و هــم برنامــه نویســان بر 

ــد.  ــد ایجــاد کنن ــه را همچــون ســاخت آن بای ــد کــه تجرب ایــن باورن

طراحــان تجربــه کاربــری در ایــن میــان تــالش مــی کننــد تــا بــه زبــان 

صاحبــان کســب و کار و توســعه دهنــده ســخن بگوینــد و اهمیــت 

ایجــاد یــک زبــان مشــرتک را توجیــه مــی کننــد.

ــا  ــوالت ی ــد از محص ــار داری ــه انتظ ــی ک ــورد مردم ــام در م ــر ش اگ

خدمــات شــام اســتفاده کننــد، فرضیــه ای طراحــی کنیــد- آنهــا چــه 

کســانی هســتند، چــه رفتــاری دارنــد و چــه چیــزی باعــث مــی شــود 

کــه آنهــا را انتخــاب کنیــم- ممکــن اســت اشــتباه کنیــد. بســیار زمــان 

مــی بــرد تــا آنهــا را بشناســیم، و فــرد مناســبی را اســتخدام کنیــم تــا 

فرآینــد را تســهیل کــرده و اطمینــان پیــدا کنیــم کــه همــه چیــز بــه 

درســتی انجــام خواهــد شــد.

۸. تجربه کاربری نقش یک شخص یا گروه را ایفا منی کند

طراحــان تجربــه کاربــر، رابــط هســتند، نــه کارشــناس موضــوع ،نــه 

پزشــک و یــا هــر نوعــی از متخصــص دیگــری. مــا نــه مجموعــه ای از 

بهرتیــن شــیوه هــا را کــه بــه صــورت رباتیــک می توانیــم اجــرا کنیم را 

داریــم، و نــه پاســخ همــه ســواالت را. بزرگرتیــن مهــارت ما این اســت 

کــه مــی دانیــم چگونــه گــوش فــرا دهیــم و بــه تبلیــغ ایــن فرآینــد 

درون ســازمان بپردازیــم و در نهایــت ســبب موفقیــت همــه اعضــای 

کســب و کار شــویم.لیلیا الباتــه مدیــر معــامری اطالعــات و تجربــه 

ــد:  ــی گوی ــی Comcast م ــای تعامل ــانه ه ــه رس ــری در موسس کارب

ــرد نیســت.  ــک ف ــا ی ــروه ی ــک گ ــا مســئولیت ی ــری تنه ــه کارب تجرب

بســیاری از متخصصــان داخــل ســازمان بــه خاطــر توســعه حامیــت از 

تجربــه کاربــری ســقوط کــرده انــد.

۹. تجربه کاربری یک ساختار کلی ندارد

حقیقــت ایــن اســت کــه همــه مــا هنــوز هــم در ایــن زمینــه مبتــدی 

هســتیم. لوئیــس روزنفلــد، نــارش رســانه هــای روزنفلــد ، نــارش کتــاب 

دربــاره طراحــی تجربــه کاربــری و یکی از نویســندگان ســمینال ۲۰۰۲ 

ــی  ــی وب اســتدالل م ــرای شــبکه جهان ــات ب ــاب معــامری اطالع کت

کنــد کــه تجربــه کاربــری ممکــن اســت حتــی تحــت نظــم و ترتیــب 

درنیامــده باشــد. او مــی افزایــد: در بهرتیــن حالــت یــک ســطح 

آگاهــی مشــرتک اســت، موضوعــی اســت کــه افــراد را از رشــته هــای 

ــه یکدیگــر  ــی ب ــه خوب ــک موضــوع طراحــی ب ــورد ی ــف در م مختل

وصــل مــی کنــد. مــا گســرته ای از عناویــن مبهــم در پیــش روی خــود 

ــی،  ــری، طــراح تعامل ــه کارب ــم: معــامر اطالعــات، معــامر تجرب داری

مهندســی قابلیــت اســتفاده، تحلیلگــر طراحــی و غیــره و غیــره ولــی 

همــه اینهــا معنــی یکســانی بــرای همــه ی اشــخاص یــا رشکــت هــا 

بــه همــراه ندارنــد.

ــی  ــص م ــد متخص ــن فرآین ــف در ای ــاط مختل ــف در نق ــراد مختل اف

شــوند. برخــی از متخصصــان UX بــر روی یــک روش خــاص، ماننــد 

Indi Young و مــدل هــای ذهنــی، و یــا یــک چالــش واحــد، ماننــد 

ــا یــک فعالیــت متمرکــز،  لــوک وروبلوفســکی و فــرم هــای وب، و ی

ــد. ــز مــی کنن ــت اســتفاده، مترک ــد اســتیو کــراگ و تســت قابلی مانن

درســت ماننــد ایــن مثــال اســت کــه شــام بــرای درمــان پــای شکســته 

ــد، از  ــی کنی ــه من ــروق مراجع ــب و ع ــص قل ــک متخص ــه ی ــان ب ت

ــته  ــار نداش ــری انتظ ــه کارب ــه تجرب ــه ای در عرص ــان حرف متخصص

ــرآورده ســازند. باشــید همــه نیازهــای شــام را ب

۱۰. تجربه کاربری یک انتخاب نیست

کلیــم خــان مشــاور مســتقل UX مــی گویــد: کســانی کــه فکــر مــی 

کننــد واقعــا بــه یــک طــراح کاربــر تجربــی نیــازی نیســت، بایــد ایــن 

موضــوع را بــه یــاد داشــته باشــند کــه کســی منــی خواهــد بــاور کنــد 

ــودی  ــا کمب ــن ی ــت پایی ــه اســت از کیفی ــه درحــال ارائ ــه آنچــه ک ک

برخــوردار اســت. هیــچ کــس طراحــی بــد را بــه عنــوان یــک هــدف 

انتخــاب منــی کند.طــرح هــا و تجربــه هــای بــد خــود بــه خــود اتفــاق 

مــی افتنــد.

جــارد اســپول، موســس اصلــی و مدیــر عامــل رشکــت مهندســی 

رابــط کاربــری )UIE(، یکــی از بزرگرتیــن رشکــت هــای تحقیقاتــی در 

ســطح جهانــی اســت. ایــن رشکــت تحقیقــات گســرتده ای در زمینــه 

محصــوالت تیــم هــای موفــق انجــام داد. شــایع تریــن نقصــی کــه او 

پیــدا کــرده اســت ایــن اســت کــه رشکــت هــا فکــر می کننــد طراحــی 

تجربــه خــوب یــک افزودنــی اســت، نــه یــک نیــاز پایــه .بزرگرتیــن 

تصــور غلــط ایــن اســت کــه رشکــت هــا حــق ایــن انتخــاب را دارنــد 

تــا بــر روی تجربــه کاریشــان رسمایــه گــذاری کننــد.
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    ،،           
تجربه کاربری 

خوِد فرآیند است. 
به منظور ایجاد یک

 تجربه بزرگ برای کاربرامنان، 
رصفاً به طراحی نیازنداریم 

بلکه نیاز داریم که گوش داده 
و تکرار داشته باشیم. 
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دیــد عمومــی جامعــه، طراحــی لوگــو را فعالیتــی ســاده می پنــدارد. بســیاری معتقدنــد کــه 

الزم نیســت اینقــدر موضــوع را پیچیــده کنیــم و فقــط بــا یــک دایــره و چنــد خــط کــه نــام 

رشکــت زیــر آن نوشــته شــده باشــد، لوگــو شــکل می گیــرد. ولــی آیــا واقعــا تــا بحــال چنیــن 

مدلــی پاســخگو بــوده اســت و رشکت هــای بزرگــی کــه ایــن میــزان هوشــمندی و ظرافــت 

را رصف طراحــی لوگــوی خــود می کننــد در اشــتباه هســتند؟  مطمئنــا چنیــن نیســت و ایــن 

ــام  ــن کاری را انج ــاری چنی ــق تج ــداف دقی ــا اه ــخص و ب ــرتاتژی مش ــق اس ــا طب رشکت ه

می دهنــد. تحــت رشایطــی کــه قصــد داریــد لوگــو کســب وکارتان را خودتــان طراحــی کنیــد 

و یــا طراحــی آن را بــه یــک رشکــت تبلیغاتــی مــدرن بســپارید، ایــن نــکات حیاتــی را از یــاد 

نربیــد تــا لوگــوی طراحــی شــده نهایــی بتوانــد منحــرص بــه فــرد و تاثیرگــذار باشــد.

۱( لوگوی ترکیبی

بســیاری از بهرتیــن لوگوهــای جهــان، از تکنیکــی بهــره می برنــد کــه می تــوان آن را لوگــوی 

ترکیبــی )تصویــر و حــروف( نامیــد. در ایــن تکنیــک تصویــر و حــروف بــه شــکلی هوشــمند 

و بــا هدفــی مشــخص در یــک تصویــر ترکیــب می شــوند.

بــرای مثــال لوگــو رشکــت نوشــیدنی زیــر را در نظــر بگیریــد. ایــن تصویــر بــه شــکل یــک 

نشــانگر آدرس اســت کــه اگــر دوران پیــدا کنــد تبدیــل بــه یــک لیــوان نوشــیدنی می شــود.

ــی  ــاد ماندن ــه ی ــمندانه و ب ــوند، هوش ــی می ش ــی طراح ــن تکنیک ــا چنی ــه ب ــی ک لوگوهای

هســتند و باعــث می شــوند کاربــر از بــازی ذهنــی کوچکــی کــه انجــام می دهــد لــذت بــربد 

ــد. ــد کن ــه خاطــر هوشــمندی اش متجی و در ذهــن خــود، کســب وکار را ب

۲( رنگ از اهمیت حیاتی برخوردار است

یکــی از مهمرتیــن نــکات در طراحــی لوگــو، نحــوه اســتفاده از پالــت رنــگ اســت. هــر رنگــی 

معنــا و مفهــوم خــود را بــه دوش می کشــد و ایده هــای ارتباطاتــی مخصــوص خــود را دارد. 

گاهــی پیــش مــی آیــد کــه رنگ بنــدی یــک لوگــو هیجــان شــام را نابــود می کنــد و گاهــی 

چنــان آزادانــه غــرق آن می شــوید کــه از لحظــه بــه لحظــه کشــف کردنــش لــذت می بریــد. 

بــرای مثــال نگاهــی بــه پالــت رنگــی قــوی اســتفاده شــده در لوگــوی روبــرو بیاندازیــد:

رنــگ تصویــر گرفتارتــان می کنــد و شــام را بــه درون خــود می کشــد، بــه تصویرســازی حیــات 

می بخشــد و بــه تصویــر عمــق می دهــد. ولــی بــه یــاد داشــته باشــید کــه یــک لوگــو خــوب 

بایــد قــادر باشــد در حالــت ســیاه و ســفید نیــز بــه خوبــی عمــل کنــد.

10 نکته
 برای طراحی لوگویی منحصر بفرد
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۳( از کلیشه ها دوری کنید

ــان  ــود و طراح ــرح می ش ــو مط ــی لوگ ــی در طراح ــبک خاص ــار، س ــک ب ــال ی ــد س هرچن

بســیاری بــه ســمت آن کشــیده می شــوند. مطالعــه ایــن ســبک ها بــه ذات خــود چیــز بــدی 

ــتفاده های  ــی اس ــود ول ــا ش ــدرن و زیب ــای م ــه طراحی ه ــر ب ــت منج ــن اس ــت و ممک نیس

ــش  ــه لذت بخ ــد ک ــل می کن ــه هایی تبدی ــه کلیش ــا را ب ــی آن ه ــن طرح های ــراری از چنی تک

نیســتند.

ــا  ــا و باره ــی، باره ــه تازگ ــد ب ــاهده می کنی ــر مش ــن تصوی ــه در ای ــی ک ــبک طراح ــن س ای

ــت. ــدن اس ــه ای ش ــه و کلیش ــال کهن ــت در ح ــه رسع ــت و ب ــده اس ــتفاده ش اس

چــرا نبایــد لوگویــی طراحــی کنیــم کــه ایــده اصلــی آن از خودمــان باشــد، نــه تکــرار رونــدی 

کــه در حــال کلیشــه شــدن اســت؟

۴( طراحی خود را منحرص به فرد کنید

ــه  ــه ب ــی اســت ک ــی طراحــی لوگوی ــه معن ــرد و ب ــورد ســوم نشــات می گی ــه از م ــن نکت ای

رسعــت قابــل شناســایی باشــد. عــالوه بــر اینکــه بایــد بــه فکــر رهایــی از کلیشــه ها باشــیم، 

ــد.  ــای می گیرن ــن ج ــادگی در ذه ــه س ــه ب ــم ک ــی بروی ــی لوگوهای ــمت طراح ــه س ــد ب بای

ــت. ــه اس ــن زمین ــی در ای ــای مثال زدن ــوی Evernote از لوگوه لوگ

ــواع آن را در همــه جــا  ــل اســت کــه بارهــا ان ــر رس یــک فی ــن لوگــو تصوی در حقیقیــت ای

ــه شــکل صفحــه خــم  ــه ب ــوش آن ک ــده و گ ــی طــرح خرطــوم خمی ــم ول مشــاهده کرده ای

ــرده اســت. ــل تشــخیص ک ــز و قاب شــده اســت، آن را کامــال متامی

در زمــان طراحــی لوگــو بــه ایــن فکــر کنیــد کــه آیــا چیــزی کــه طراحــی کــرده ایــد ممکــن 

اســت بــه فکــر دیگــران برســد یــا خیــر؟ معمــوال اولیــن ایــده ای کــه داریــد هــامن ایــده ای 

اســت کــه بقیــه نیــز دارنــد. صدهــا طــرح بکشــید و خالقیــت خــود را عمــق بیشــرتی بدهیــد 

تــا در نتیجــه آن طرحــی منحــرص بفــرد خلــق شــود.

۵( فونت های خاص دوست داشتنی هستند

ــی و احســاس  ــه یــک لوگــو یکتای ــد ب ــان اســت، می توان فونــت خاصــی کــه طراحــی خودت

فوق العــاده  ببخشــد.

ــا  ــد ت ــان می کنن ــف امتح ــای مختل ــت را در فونت ه ــام رشک ــو، ن ــان لوگ ــیاری از طراح بس

ببینــد در کــدام یــک از آن هــا بهــرت از بقیــه دیــده می شــود. ولــی اگــر قصــد طراحــی لوگویــی 

یکتــا را داشــته باشــید بایــد فراتــر از ایــن عمــل کنیــد.

ــی  ــه راحت ــن ب ــد، طراحــان ســطح پایی ــی کــه از فونت هــای موجــود اســتفاده کنی در صورت

می تواننــد اثــر شــام را کپــی بــرداری کننــد ولــی کپــی کــردن یــک لوگــو کــه فونت هــای آن 

ــاد داشــته باشــید کــه اگــر لوگــو  ــدا طراحــی شــده اند، کار بســیار ســختی اســت.به ی از ابت

ــد  ــدن آن خواهن ــرای دزدی ــالش ب ــیاری در ت ــراد بس ــود، اف ــهور ش ــی مش ــدازه کاف ــام بان ش

بــود. منونه هــای زیــادی را می تــوان بــرای ایــن موضــوع مثــال زد کــه از جالب تریــن آن هــا 

کوکاکــوال اســت. 
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۶( ساده باشید

ــه طراحــی فونت هــای اختصاصــی نیســت و از  ــادر ب ــه هرکســی ق ــن اســت ک حقیقــت ای

طرفــی ســادگی جایگزیــن بســیار خوبــی بــرای ایــن ســبک طراحــی اســت.

10 لوگوهــای ســاده و قدرمتنــد نفــوذ بســیار زیــادی در دنیــای تجــارت دارد و همــواره ثابــت 

کــرده انــد کــه پایدارتریــن منادهــا در طــول تاریــخ هســتند.بیایید بــرای مثــال لوگــو اپــل را در 

نظــر بگیریــم. تصویــر یــک ســیب بــه تنهایــی چیــز چنــدان بــه یادماندنــی نیســت. ایــن تکــه 

گاز گرفتــه شــده اســت کــه آن را یــک مرحلــه فراتــر می بــرد، بــه لوگــو هویــت می دهــد، آن 

ــری را می رســاند. ــد و معنــی عمیق ت ــا می کن را یکت

۷( نسبت های ریاضی و تقارن را در نظر بگیرید

برای بررسی این موضوع، لوگوی توییرت را در نظر بگیرید:

ــا ایــن هــدف کشــیده نشــده اند کــه شــام را قانــع کننــد  دایره هــای کشــیده شــده در آن ب

ــا لوگــوی  ــد ت ــی می کنن ــه ای هســتید! آن هــا شــام را راهنامی ــر حرف در حــال متاشــای تصوی

ــد.در طراحــی لوگــوی  ــا قوس هــای هامهنــگ طراحــی کنی ــی متعــادل و ب خــود را در حالت

اپــل نیــز هــر چنــد بــه نظــر می رســد کــه بخــش گاززده تعــادل لوگــو را بــه هــم زده باشــد 

ــه دقــت در آن رعایــت  ــی ب ــر متوجــه می شــوید کــه نســبت طالی ــا نگاهــی  دقیق ت ــی ب ول

شــده اســت.علم عصب شناســی بــه خوبــی تاثیرگــذاری تصاویــر مختلــف در مغــز را نشــان 

ــی  ــه طراح ــادر ب ــا ق ــز، مطمئن ــب در مغ ــرم و تناس ــذاری ف ــه تاثیرگ ــا مطالع ــد، ب می ده

لوگوهایــی متناســب و متقــارن خواهیــد شــد.

۸( فضای منفی را از یاد نربید

ــیار  ــد بس ــود، می توان ــتفاده ش ــمندی اس ــا هوش ــر ب ــه اگ ــود دارد ک ــی وج ــک قدیم 14 کل

ــای کاهــش  ــه معن تاثیرگــذار باشــد و آن اســتفاده از فضــای منفــی اســت. فضــای منفــی ب

ــی،  ــن لوگوهای ــرای چنی ــه ب ــر است.اســتاندارترین منون ــا یکدیگ ــه حــروف ب ــد فاصل هدفمن

ــش در آن جایگــذاری شــده اســت. ــک فل ــا زیرکــی ی ــه ب لوگــوی رشکــت FedEx اســت ک

ــای  ــهری و روی کامیون ه ــای ش ــو را در تبلیغات ه ــن لوگ ــر روز ای ــکا ه ــردم آمری ــرت م بیش

ــوند. ــل آن منی ش ــش داخ ــه فل ــد و متوج ــف می بینن مختل

۹( لوگوهای فعال جذاب ترند!

تبدیــل کــردن لوگویــی ســاکن بــه تصویــری در حرکــت بســیار مهــم و جــذاب اســت. هرچنــد 

ــه لحــاظ بــرصی و  ــد ب ــی در برخــی مواقــع می توان ایــن روش همــواره مناســب نیســت ول

نظــری لوگــو را چنــد مرحلــه بــه پیــش براند.یکــی از منونه هــای واضــح ایــن اتفــاق در تغییــر 

ــرواز  ــه پ ــج ب ــه تدری ــود و ب ــده ای نشســته ب ــدا پرن ــاد کــه در ابت ــرت اتفــاق افت لوگــوی تویی

ــه نشــان  ــه ســمت آســامن اســت ک ــده ب ــز رس پرن ــو نی ــد لوگ ــد. در نســخه های جدی درآم

دهنــده حرکــت آن رو بــه ســوی بــاال و نــه یکنواخــت اســت.

۱۰( معنی آن را بدانید

هــر لوگــوی خوبــی در پشــت خــود داســتانی دارد. لوگوهــای قدرمتنــد فراتــر از یــک طراحــی 

ســاده هســتند و داســتان های آشــکار و پنهــان بســیاری در خــود دارنــد.

لوگــوی شــام نیــز بایــد بــا ارزش هــای کســب وکارتان گــره خــورده باشــد تــا بتوانــد تاثیرگــذاری 

کــه مدنظرتــان اســت را در مخاطبان تــان ایجــاد کنــد.
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علی رغــم همــه مشــکالت اقتصــادی جامعــه ، اشــتباه نیســت اگــر ادعــا 

ــازار و  ــم. ب ــه رس می بری ــوالت ب ــوع محص ــی و تن ــه در دوران فراوان ــم ک کنی

ــواع محصــوالت در رنگ هــا و طرح هــای  ــو از ان ــره ای ممل فروشــگاه های زنجی

ــواع دســت کش های  ــگ ، از ان ــای رنگارن ــر از تبلیغ ه ــانه ها پ ــد و رس مختلف ان

ــای  ــا و خودروه ــواع LED    ه ــا ان ــه ت ــتاملی گرفت ــذ دس ــویی و کاغ ظرف ش

برای موفقیت برندتان،

 داستان بگویید!
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متنــوع. هرچنــد تنــوع بــه زندگــی مــا معنــا می بخشــد و آن 

را لذت بخش تــر می کنــد ولــی انتخــاب از بیــن ایــن حجــم از 

محصــوالت می توانــد رسدرگــم کننــده باشــد. ســوال اساســی و 

ــه: ــت ک ــم در اینجاس ــه مه نکت

شام چه چیزی می خرید؟

ــن  ــع ای ــی اســت. در واق ــک مســئله حیات ــن ســوال ی ــه ای پاســخ ب

هــامن ســوالی اســت کــه مشــرتیان شــام در موقــع مواجــه شــدن 

بــا محصوالت تــان از خــود خواهنــد پرســید و شــام بایــد دلیــل 

ــه  ــی ک ــد، دلیل ــا بدهی ــه آنه ــان ب ــد محصول ت ــرای خری ــی ب موجه

ــام  ــد. نحــوه انج ــز کن ــه محصــوالت متامی محصــول شــام را از بقی

ــتان. ــت:  داس ــه اس ــاده نهفت ــخ س ــک پاس ــن کار در ی ای

ــا تصمیــم  بــه آخریــن خریــدی کــه انجــام داده ایــد فکــر کنیــد. آی

ــده آن را  ــه تولیدکنن ــی ک ــت محصول ــتان پش ــاس داس ــر اس ــام ب ش

ــوده؟ ــت نب ــود آورده اس بوج

ــال خریــد یــک صابــون حــامم را در نظــر بگیریــد، شــاید  بــرای مث

عــادت داریــد کــه ارزان تریــن را بخریــد، شــاید هــم از هــامن 

صابونــی می خریــد کــه مادرتــان در کودکــی از آن بــرای شستشــوی 

ــد کــه  ــی را انتخــاب می کنی ــا شــاید رشکت شــام اســتفاده کــرده و ی

ــد زد. ــه ای نخواه ــت رضب ــه طبیع ــش ب ــد محصوالت ــد می کن تاکی

خــوب یــا بــد، ارتبــاط احساســی بــا یــک محصــول از طریــق داســتان 

ــری وی  ــرد و در تصمیم گی ــد در ذهــن مشــرتی شــکل می گی آن برن

ــل رســاندن داســتان  ــن دلی ــه همی ــر می گــذارد. ب ــد تاثی ــرای خری ب

برنــد بــه وضعیــت ایــده ال وظیفــه بســیار مهــم و حیاتــی اســت. در 

اینجــا ســه روش را بــرای ایجــاد یــک داســتان موفــق برنــد همــراه 

ــم: باهــم بررســی می کنی

۱. داستان برند را با سبک کاری تان منطبق کنید

ــه  ــز و خالقان ــه چــه شــکل اســت؟ هیجان انگی ســبک کاری شــام ب

هســتید؟  اصــول  پای بنــد  و  محافظه کارانــه  یــا  می کنیــد  کار 

داســتان برنــد شــام بایــد هامنطــوری باشــد کــه کســب وکارتان بــه 

ــد. نظــر مــی آی

ــد،  ــر بگیری ــتانی Apple را در نظ ــت داس ــگ و روای ــبک برندین س

کامــال بــا محصــول و هویــت رشکــت همخوانــی دارد. ســاده، راحــت 

و متیــز اســت.

مطمــن شــوید کــه داســتان شــام از هــامن دریچــه  فرهنــگ موجــود 

ــود. ــت می ش ــان روای در رشکت ت

۲. ارتباط احساسی برقرار کنید

ــاک  ــل داســتان های غمن ــی نق ــه معن ــاط احساســی ب ــراری ارتب برق

کــه منجــر بــه گریــه می شــوند نیســت بلکــه برقــراری یــک ارتبــاط 

احساســی واقعــی بیــن نیــاز مشــرتیان و محصولــی اســت کــه شــام 

ــد. ــه می کنی عرض

از زندگــی کارمندان تــان تعریــف کنیــد،  داســتان هیجان انگیــز 

ــه اشــرتاک  ــق مشــرتیان تان را ب ــه موف ــتان های خــوب از تجرب داس

ــه در رشکــت  ــب ک ــده دار و جال ــه مســائل خن ــد و راجــع ب بگذاری

ــد، بنویســید. ــاق مــی افت اتف

کمــک کنیــد یــک ارتبــاط احساســی خــوب بیــن شــام و مشــرتیان تان 

برقــرار شــود و مطمئنــا آنهــا دوبــاره بــه رساغ شــام خواهنــد آمــد. 

 TED در یکــی از ســخرنانی هــای Simon Sinek هامنطــور کــه

اشــاره می کنــد: مــردم کاری کــه می کنیــد را منی خرنــد، اینکــه چــرا 

ــد. ــد را می خرن آن کار را انجــام داده ای

۳. اشرتاک گذاری را راحت کنید

مــردم از اینکــه یــک داســتان خــوب را بــه یکدیگــر تعریــف 

ــد و  ــتفاده کنی ــی اس ــانه های اجتامع ــد. از رس ــذت می برن ــد، ل کنن

اشــرتاک گذاری مطلب تــان را راحــت کنیــد، اجــازه بدهیــد داســتان 

ــان منتقــل شــود. ــه زب ــان ب شــام زب

اگــر بــه قــدرت داســتان گویی برنــد شــک داریــد نگاهــی بــه صفحــه 

اصلــی فیس بــوک یــا توییــرت خــود بیاندازیــد، ایــن همــه گفتگــو آیــا 

بــر محــور چیــزی جــز روایت هــای مختلــف شــکل گرفتــه اســت؟ 

ــه، پیامــی طراحــی کنیــد کــه در مقــام یــک رســول،  پــس هرنمندان

ــد. ــل کن ــد را منتق ــه می خواهی ــه ک آنچ

به آخرین خریدی که انجام داده اید 

فکر کنید!

 آیا تصمیم شام بر اساس داستان پشت 

محصولی که تولیدکننده آن را بوجود 

آورده است نبوده؟
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ــرتش  ــور گس ــراه و همینط ــای هم ــش تکنولوژی ه ــف افزای ــه لط ب

ــران  ــرار دادن کارب ــر ق اســتفاده از شــبکه های اجتامعــی، تحت تاثی

از جهــات مختلــف دیگــر کار چنــدان ســختی نیســت، بــا ایــن وجود 

ــه  ــت ک ــاد اس ــدری زی ــه ق ــده در روز ب ــد ش ــوای تولی ــزان محت می

ــوع  ــک موض ــون ی ــده پیرام ــاد ش ــای ایج ــی گفتگوه ــری متام پیگی

ــه  ــات هم ــه اطالع ــروز ک ــای ام ــت. در دنی ــن اس ــا غیرممک تقریب

جــا را فراگرفتــه اســت، هــر شــخصی بصــورت میانگیــن، روزانــه ۵ 

ــوا اســت. ــواع محت ســاعت در معــرض ان

ــق  ــار از طری ــرای کســب اعتب ــالش ب ــف در ت کســب وکارهای مختل

روایت هــای فــوری و تولیــد محتــوا بــه شــکل های گوناگــون هســتند 

تــا کاربــران آنالیــن و آفالیــن خــود را مجــاب بــه عکس العمل هــای 

ــدگان  ــامکان مرصف کنن ــی ک ــد. ول ــد خــود کنن ــال برن ــت در قب مثب

ــرت  ــدگان بیش ــر مرصف کنن ــوی دیگ ــده از س ــد ش ــوای تولی ــه محت ب

اعتــامد می کننــد، موضوعــی کــه بــه چالــش بزرگــی بــرای بســیاری 

تبدیــل شــده اســت.

ولــی چگونــه می تــوان داســتانی روایــت کــرد کــه کاربــران را تحــت 

ــه نظــر ســاختگی نرســد؟ ایــن ســوال را  ــی ب ــر قــرار بدهــد ول تاثی

ــر عامــل Linqia کــه یــک رشکــت معتــرب در  از Maria Sipka مدی

ــاوری اســت، پرســیده ایم. حــوزه فن

با تولید محتوا مشتریان خود را 
۴ برابر کنید

سه گام تا روایتی موفق برای کسب وکار

۱. کاربــران خــود را داخــل من هــای مربــوط بــه آن هــا پیــدا کنیــد 

و داســتان تان را برایشــان روایــت کنیــد

مخاطبــان محتــوای شــام کجــا وقــت خــود را ســپری می کننــد؟ بــه 

ــای  ــان در موتوره ــه مخاطبان ت ــد ک ــدی بگردی ــامت کلی ــال کل دنب

ــه  ــه ب ــی ک ــایت ها و بالگ های ــد و س ــتجو می کنن ــتجوگر، جس جس

ــد. ــی بررســی کنی ــه خوب آن هــا می رســند را ب

ایــن کلــامت کلیــدی را در شــبکه های اجتامعــی نیــز جســتجو کنیــد 

ــخن  ــه آن س ــع ب ــه راج ــی، چگون ــه کس ــه چ ــوید ک ــه ش ــا متوج ت

می گویــد.

چنیــن بررســی هایی منجــر بــه ایجــاد یــک الگــوی ذهنــی از رفتــار 

کاربران تــان در شــام خواهــد شــد.

بــا غــرق شــدن در حداقــل ۲۰ جامعــه آنالیــن و بــالگ، نــوع 

ــران رخ می دهــد را حــس می کنیــد،  مکامله هایــی کــه در بیــن کارب

بــا مشکالتشــان آشــنا می شــوید و از راه کارهایــی کــه بــه دنبالشــان 

ــت  ــرای روای ــازی ب ــن  کار، نقطــه آغ ــع می شــوید. ای هســتند، مطل

ــت. ــان اس ــرای مخاطبان ت ــتان ب ــک داس ی
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۲. شــخصیت قابــل اعتــامدی باشــید، نــه کســی کــه ســعی می کنــد، 

رصفــا چیــزی را بفروشــد.

ــط  ــام توس ــتان ش ــه داس ــت ک ــن اس ــی ای ــات الزام ــی از اقدام یک

شــخصی روایــت شــود کــه شــخصیت مــورد اعتــامد جامعــه مجــازی 

ــن کار،  ــی در دســت دارد. ای ــه خوب ــب آن را ب ــان قل اســت و رضب

یکــی از موثرتریــن روش هــا بــرای رســیدن بــه مخاطبــی اســت کــه 

ــد. ــه آن را داری ــت یابی ب ــد دس قص

ولــی در نظــر بگیریــد کــه یــک فــرد پرطرفــدار در شــبکه های 

ــه  ــک محصــول ب ــغ ی ــا تبلی ــار خــود را ب اجتامعــی هیچوقــت اعتب

ــا  ــش و ی ــده، الهام بخ ــی آموزن ــه محتوای ــدازد مگراینک ــر منیان خط

باشــد. رسگرم کننــده 

۳. میــزان پاســخدهی محتــوای خــود را بــه دقــت بررســی کنیــد تــا 

دچــار حلقــه باطــل نشــوید

نحــوه توزیــع محتــوای منتــر شــده خــود را بــه دقــت از طریــق 

دیگــر  و  اینســتاگرام  توییــرت،  فیس بــوک،  وبالگ هــا،  تحلیــل 

ــان  ــزان قــوت روایت هایت ــد و می شــبکه های اجتامعــی بررســی کنی

بســنجید. اشــرتاک گذاری ها  و  ریتوییت هــا  طریــق  از  را 

۸ گام بــرای ایجــاد محتوایــی کــه نتایــج تجــاری موفــق بــه همــراه 

داشــته باشــد:

۱. مخاطــب و شــبکه های اجتامعــی کــه در آن حضــور دارد را 

بشناســید.

۲. جامعه هــای آنالیــن )وبالگ هــا، تاالرهــای گفتگــو، گروه هــا( 

ــید. را بشناس

۳. رهــرب جوامــع مختلــف آنالیــن را بشناســید. ) بهرتیــن راویــان را 

پیــدا کنیــد(

۴. محتــوای شــام بخشــی از نیــاز یــا مشــکالت مخاطب تــان را 

ــد. ــرار بده ــدف ق ه

ــب وکارتان  ــتان کس ــا داس ــی ب ــکل متعادل ــه ش ــام ب ــوای ش ۵. محت

ــب شــود. ترکی

ــه  ــه ک ــی از آنچ ــه خوب ــد ب ــام بای ــب وکار ش ــوای کس ۶. راوی محت

در گــذر اســت، مطلــع باشــد. محورهــای اصلــی کســب وکار شــام را 

بشناســد، بــا کلیــات نحــوه فعالیت هــای رشکــت شــام آشــنا باشــد، 

کلــامت کلیــدی را بدانــد و از هشــتگ های متناســب اســتفاده کنــد.

۷. محتــوای چندرســانه ای از جملــه اینفوگرافیــک، ویدیــو، پادکســت 

و … بــرای حامیــت از مــن تولیــد کنیــد.

۸. مســیر اســرتاتژیک صحیحــی را انتخــاب کنیــد. محتــوا چــه زمانــی 

بایــد منتــر شــود و درگاه هــای متــاس مخاطبان تــان بــا شــام کــدام 

است؟
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۵ گام در ســفارش طراحی ســایت!

بــرای  مثبــت  ویژگــی  یــک  بعنــوان  ســایت  طراحــی  دور،  نه چنــدان  گذشــته ای  در 

کســب وکارها بــه شــامر میامــد ولــی بــه تدریــج داشــن یــک وب ســایت بــه یکــی از ملزومات 

کســب وکارهای مختلــف تبدیــل شــده اســت، چراکــه یــک وب ســایت مناســب بخــش مهمــی 

از هویــت کســب وکار را شــکل می دهــد و در نتیجــه آن می تــوان تاثیــر بســیار بزرگــی در 

ــا مشــرتی، برندینــگ و در نهایــت فــروش ایجــاد کــرد. بهبــود ســبک ارتبــاط ب

اگــر در حــال مطالعــه ایــن مــن هســتید، بــه احتــامل یــک وب ســایت بــرای خــود داریــد و 

یــا در فکــر طراحــی یــک وب ســایت بــرای کســب وکار خــود هســتید. قبــل از اینکــه قــرارداد 

خــود را بــا رشکت هــای طراحــی ســایت امضــا کنیــد، پیشــنهاد می کنیــم نگاهــی بــه نــکات 

مــا بــرای ســفارش طراحــی ســایت بیاندازیــد.

۱( بی گدار به آب نزنید

هیچ وقــت بــرای عقــب منانــدن از قافلــه و بــدون برنامــه مشــخص بــه دنبــال ایجــاد یــک 

وب ســایت نباشــید. کســب وکار خــود را تحلیــل کنیــد و بــه وضــوح هــدف خــود را از 

ــه  ــر کســانی ک ــان داده اســت، اک ــه نش ــد. تجرب ــخص کنی ــایت مش ــک وب س ــدازی ی راه ان

ــد،  ــدازی می کنن ــرای کسب وکارشــان راه ان ــودن عریضــه وب ســایتی ب ــی نب ــرای خال ــا ب رصف

حتــی قــادر بــه بهره بــرداری از حداقل تریــن مزیت هــای آن نیــز نیســتند.

بــرای موفقیــت در ایــن امــر بیشــرت از هــر چیــزی نیــاز بــه وبگــردی داریــد. بایــد بتوانیــد 

تشــخیص بدهیــد کــه حــال و هــوای وب فارســی چگونــه اســت، چــه نــوع خدماتــی تــا بحــال 

در آن ارائــه شــده اســت و الگــوی رفتــاری کاربــران در حالــت کلــی بــه چه شــکل اســت. الزم 

نیســت بــه شــکلی تخصصــی وارد بحــث بشــوید، فقــط کافــی اســت زمــان مشــخصی را در 

ــا برتریــن فعالیت هــای  ــا وب ســایت های مطــرح و ب ــار بگذاریــد و ب روز بــرای وبگــردی کن

فضــای آنالیــن آشــنا شــوید. ایــن کار باعــث می شــود کــه اســتانداردهای فکــری خــود را بــا 

اســتانداردهای موجــود هامهنــگ کنیــد و بــه تدریــج قواعــد بــازی را بشناســید.

ــد  ــه شــام بدهن ــد مشــاوره های خــوب ب ــی بســیاری هســتند کــه قادرن رشکت هــای تبلیغات

ولــی مطمــن باشــید کــه اگــر خودتــان ندانیــد بــه دنبــال چــه چیــزی هســتید، هیچکــس قادر 

بــه کمــک کــردن بــه شــام نخواهــد بــود.

۲( کمــی دانــش فنــی، چیــز چنــدان بــدی 

هــم نیســت!

مدیــر کســب وکار  بلــه، مطمئننــا شــام 

خــود هســتید و وقــت چندانــی بــرای 

ســایت  راه انــدازی  زمینــه  در  مطالعــه 

نداریــد. ولــی توصیــه اکیــد مــا ایــن اســت 

کــه اگــر قصــد ورود بــه چنیــن کاری را 

داریــد، افزایــش اطالعــات فنــی را در صــدر 

کارهایتــان قــرار دهیــد. الزم نیســت آنقــدر 

بدانیــد کــه خودتــان بتوانیــد ســایتی را 

طراحــی کنیــد، فقــط کافــی اســت بــا 

ماننــد  متدوالــی  اصطالحــات  و  کلیــات 

دامنــه، هاســت، سیســتم های مدیریــت 

ــری و … آشــنا شــوید. ــط کارب ــوا، راب محت

هرچنــد ایــن آشــنایی ممکــن اســت در 

ابتــدا برایتــان زمان بــر باشــد ولــی مطمــن 

باشــید کــه در انتخــاب تیــم مناســب و 

موفقیت آمیــز  رونــد  یــک  راه انــدازی 

بســیار بــه کمکتــان خواهــد آمــد، باالخــص 

مجــازی،  فضــای  فعلــی  آشــفته بازار  در 

سوءاســتفاده از دانــش انــدک افــراد بســیار 

فراگیــر اســت و بــه نظــر می رســد تنهــا راه 

ــتفاده ها،  ــن سوءاس ــری از ای ــاره جلوگی چ

افزایــش مهارت هــای فــردی باشــد.

۳( یک تیم دلی پیدا کنید

ــس از اینکــه هــدف خــود را از طراحــی  پ

و  کردیــد  مشــخص  دقــت  بــه  ســایت 

67% کاربران وب سایت، عالقه بیشرتی به سفارش در سایت های سازگار با 
موبایل دارند.                                   

وب ســایت هــای رشکــت هایــی کــه دارای بیشــرت از 30 صفحه هســتند 7 برابر 
بازدیــد بیشــرتی نســبت بــه ســایتهایی کــه 10 صفحه هســتند دارا می باشــند.
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همینطــور اطالعــات کلــی فنــی بدســت آوردیــد، زمــان آن رســیده اســت کــه پــروژه طراحــی 

ــاب  ــپارید. انتخ ــود بس ــت موج ــخص و رشک ــم، ش ــزاران تی ــی از ه ــه یک ــود را ب ــایت خ س

ــه  ــز ب ــختی آن نی ــل س ــت. دلی ــای کار اس ــخت ترین بخش ه ــی از س ــب، یک ــکار مناس پیامن

شــخصیت افــراد مختلــف و ســبک کاریشــان بازمی گــردد.

ــا توجــه بــه ازدیــاد طراحــان وب، غیرمنطقــی اســت کــه بخواهیــد بــدون بررســی منونــه   ب

ــب  ــی دیگــر اغل ــد، از طرف ــاز کنی ــا آن هــا آغ ــک مجموعــه، همــکاری خــود را ب کارهــای ی

ــه  ــدگاه بســیار تجــاری ب ــد دی ــت می کنن ــی فعالی ــه شــکل رشکت ــه ب ــن حــوزه ک ــن ای فعالی

ایــن موضــوع دارنــد. بــه ایــن معنــی کــه راه انــدازی یــک ســایت را بــه مثابــه فــروش کاال 

می بیننــد. ایــن رشکت هــا هرچنــد منونــه کارهــای بســیاری دارنــد و بــا ســازمان های معتــرب 

بســیاری کار کرده انــد ولــی نیم نگاهــی بــه منونــه کارهایشــان نشــان می دهــد کــه بــا 

ــد. ــت می کنن ــت فعالی ــدون درصــدی خالقی ــاختار کلیشــه ای و ب ــک س ــروی از ی پی

شــام بــه تیمــی نیــاز داریــد کــه وب ســایت شــام را نــه بعنــوان پــروژه ای کــه بایــد تحویــل 

ــایتی  ــدازی س ــرای راه ان ــام وجــود ب ــا مت ــرد و ب ــک عشــق بپذی ــوان ی ــه بعن داده شــود بلک

ایــده ال تــالش کنــد، تیمــی کــه پــروژه شــام را در صــدر رزومــه کارهــای طراحــی شــده خــود 

قــرار دهــد و بــه کاری کــه بــرای شــام کــرده اســت، افتخــار کنــد، تیمــی کــه خالقیــت در 

الویــت کارهایــش باشــد و خــود نپذیــرد کــه منونــه  کارهایــی شــبیه به هــم داشــته باشــد.

هرچنــد پیــدا کــردن چنیــن تیمــی بــه مراتــب ســخت تر اســت ولــی مطمئنــا ادامــه همــکاری 

بــا آن هــا لذت بخــش بــوده و در نهایــت منجــر بــه موفقیــت خواهــد شــد.

۴( گول قیمت های پایین را نخورید

اگــر پیگیــر راه انــدازی ســایت بــوده باشــید، حتــام شــام هــم تبلیغــات بســیاری را بــا عنواینــی 

ــب از  ــه اغل ــتند ک ــرادی هس ــا اف ــن گروه ه ــد. ای ــایت دیده ای ــگان س ــی رای ــد : طراح مانن

دانــش کــم مخاطبــان خــود سواســتفاده می کننــد و سیســتم های آمــاده کــه زحمــت 

چندانــی نیــز بــرای توســعه آن هــا نکشــیده اند را بــرای هــزاران نفــر کپــی می کننــد. درآمــد 

ــد، پنــل  ــد قالب هــای جدی ــز از فضــای میزبانــی و خدمــات اضافــه ای مانن اصلــی آن هــا نی

ارســال اس ام اس و مــوارد مشــابه اســت.

ــه  ــه آن ب ــه هزین ــی ) ک ــای میزبان ــه و فض ــد دامن ــا خری ــد ب ــن کاری را می توانی ــام چنی ش

مراتــب کمــرت خواهــد بــود( و اســتفاده از خدمــات رایــگان رسویس هــای وبالگ دهــی 

ــد. ــام دهی ــز انج ــرس نی ــا ووردپ ــالگ و ی ــد میهن ب مانن

از ســوی دیگــر رشکت هایــی نیــز هســتند کــه بواســطه نامــی کــه کســب کرده انــد، 

هزینه هــای گــزاف بســیاری را بابــت طراحی هــای خــود دریافــت می کننــد. عمــال بــا 

توجــه بــه ســازوکار طراحــی ســایت، هیــچ ســازمانی نیســت کــه بتوانــد تعرفــه مشــخصی 

ــود  ــن خ ــط ای ــد و فق ــاد کن ــرای آن ایج ب

ــی و  ــش آگاه ــا افزای ــه ب ــتید ک ــام هس ش

ارتبــاط بــا افــراد قابــل اعتــامد و متخصــص 

ــه  ــی، ب ــه منطق ــک هزین ــا ی ــد ب می توانی

ــید. ــان برس ــدف موردنظرت ه

۵( تیم را به جهنم نفرستید

ــد  ــامد کردی ــم خــود اعت ــه تی ــی کــه ب زمان

رســیدید،  منطقــی  قیمــت  یــک  بــه  و 

ــد در  ــش از ح ــه بی ــت ک ــرت اس ــر به دیگ

ــد.  ــت نکنی ــروژه دخال ــش روی پ ــد پی رون

مطمئنــا تیــم شــام بواســطه تجربــه خــود، 

ــد و  ــای وب را می شناس ــام فض ــرت از ش به

بهرتین هــا را بــرای شــام انجــام خواهــد 

داد. 

بــرای  کــه  اســت  ایــن  مــا  پیشــنهاد 

ــود  ــم خ ــروژه از تی ــر پ ــش روی دقیق ت پی

بخواهیــد کــه از متدهایــی ماننــد اســکرام 

ــی  ــق بازه هــای زمان ــا طب ــد ت اســتفاده کنن

مشــخص بــا شــام جلســه گذاشــته و رونــد 

پیــش روی پــروژه بــرای شــام ارائــه شــود و 

ــن جلســات فرصــت مناســبی  ــن ای همچنی

بــرای ارائــه بازخوردهــا و پیشــنهادات شــام 

ــم در  ــت رسه ــای پش ــد بود.متاس ه خواه

طــول هفتــه و همچنیــن ارائــه  ایده هایــی 

کــه بعدهــا بــه ذهــن شــام رســیده اند، 

تیــم و  نتیجــه ای جــز رسدرگــرم کــردن 

ــس  ــت. پ ــد داش ــروژه نخواه ــت پ شکس

از تحویــل وب ســایت، تــازه همــه چیــز 

آغــاز شــده اســت. مدیریــت ســایت، تولیــد 

ــبکه های  ــت در ش ــرای آن، فعالی ــوا ب محت

افــزودن  و  فنــی  پیشــتیبانی  اجتامعــی، 

ــا بخشــی از کارهــای  ــد، تنه خدمــات جدی

ــده اســت. ــی مان باق

بــه  نیــز  را  فعالیت هــا  ایــن  می توانیــد 

بگذاریــد  مشــابه  تیم هــای  عهــده ی 

ــاد داشــته باشــید کــه همــواره  ــه ی ــی ب ول

از  مهمــی  بخــش  بایــد  نیــز  خودتــان 

ــان موفقیــت ســایت تان باشــید. صــرب  جری

ــر یــک  و عشــق در ملزومــه جدایــی ناپذی

وب ســایت موفــق اســت.
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ــه  ــت ک ــی اس ــی عکس های ــه معن ــی ب ــی تبلیغات ــت، عکاس ــام آن پیداس ــه از ن ــور ک هامنط

ــد  ــادی مانن ــای زی ــی در مکان ه ــای تبلیغات ــوند. عکس ه ــه می ش ــی گرفت ــا اهــداف تبلیغات ب

بروشــورهای تبلیغاتــی، برنهــای شــهری، منــو غــذا و ... فضاهــای مشــابهی کــه نیــاز بــه تقویــت 

ــوند. ــتفاده می ش ــود دارد، اس ــن وج م

عکاســی تبلیغاتــی بــرای معرفــی و فــروش یــک محصــول بــه کار مــی رود و روش هــای زیــادی 

بــرای اســتفاده بهینــه از عکس هــای گرفتــه شــده در انــواع تبلیغــات وجــود دارد.

عکاســی تبلیغاتــی زمینــه گســرتده ای بــرای فعالیــت اســت کــه امــکان فعالیــت در آن بــرای 

عکاســان ســنتی و مــدرن وجــود دارد.

فروش یک محصول

ــا خــط  عکس هــای تبلیغاتــی از محصــول ی

ــر طراحــی محصــول  ــد ب ــد آن، می توان تولی

) ماننــد براقــی یــک کــرتی یــا عمــق بافــت 

یــک فــرش( و یــا بــر نحــوه اســتفاده از 

 )iPhone محصــول ) ماننــد عملکــرد بــاالی

متمرکــز شــوند.

عکاســی تبلیغاتی از یک محصــول، جزییات 

ــر  ــه کارب ــول را ب ــک محص ــات ی و احساس

منایــش می دهــد در حالــی کــه عکاســی 

تبلیغاتــی تجــاری متمرکــز بــر منایــش آمار و 

ــت. ــول اس ــک محص ــای ی جذابیت ه

کســب وکارهای مختلــف اغلــب از عکاســی 

تبلیغاتــی بــرای ترویــج نحــوه کار خــود 

تبلیغاتــی  عکاســی  می کننــد.  اســتفاده 

ــای  ــا در فض ــتودیو و ی ــک اس ــب در ی اغل

بســته انجــام می گیــرد، ایــن در حالــی اســت 

عکاســی تبلیغاتی چیســت؟
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ــاز انجــام می شــود. از همیــن رو، اغلــب  کــه عکاســی صنعتــی در کارخانه هــا و در فضــای ب

عکاســان تبلیغاتــی، عکاســی صنعتــی منی کننــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه در ترویــج یــک 

ــد. ــا کن ــدی ایف ــش کلی ــد نق ــی می توان ــی تبلیغات ــب وکار عکاس کس

صنایــع غذایــی و ُمــد از عکاســی تبلیغاتــی بیــش از بقیه صنایع اســتفاده کرده اند

بــا تهیــه عکس هــای جــذاب از غذاهــای مختلــف می توانیــم منوهــای جــذاب غذایــی ایجــاد 

ــا  ــن عکس ه ــم. ای ــتفاده کنی ــا اس ــپزی از آن ه ــی و آش ــبک زندگ ــالت س ــا در مج ــم و ی کنی

می تواننــد مســتقیامً روی غــذا متمرکــز شــوند و یــا اینکــه می تواننــد منتقــل کننــده احســاس 

خاصــی باشــند. عکاســی از غــذا، توســط کســانی قابــل اجــرا اســت کــه دانــش و دیــد متفــاوت 

نســبت بــه طبیعــت داشــته باشــند.

عکــس غداهایــی کــه در رســتوران ها گرفتــه می شــود، بهــرت اســت کــه در هــامن فضــا گرفتــه 

شــوند تــا ســوژه های خوبــی بــرای پس زمینــه تصویــر وجــود داشــته باشــد.

ــر  ــن تصاوی ــد. ای ــی باش ــی تبلیغات ــوع عکاس ــده ترین ن ــناخته  ش ــاید ش ــد، ش ــی از ُم عکاس

بصــورت گســرتده ای در انــواع تبلیغــات و مجله هــای مختلــف اســتفاده می شــوند. تکنیک هــا 

و ســبک های متنوعــی در عکاســی تبلیغاتــی مــد وجــود دارد کــه بســته بــه کاربــرد آن، انتخاب 

می شــود.

از عکس هــای کاتالوگــی گرفتــه کــه جزییــات البســه را بــا ظرافــت کامــل منایــش می دهنــد تــا 

ــا قــرار دادن  عکس هــای ژورنالیســتی کــه ب

البســه در فضایــی غیرمعمــول، ســوژه هــای 

خــاص ایجــاد می کننــد.

ــوس عکاســی  ــه ملم ــک منون ــرت اســت ی به

تبلیغاتــی را بــه همــراه هــم بررســی کنیــم. 

در اینجــا تجربــه شــخصی یــک عــکاس 

 Comfy تبلیغاتــی از فروشــگاه های بســتنی

ــت. ــده اس Cow آورد ش

ــذت موجــود در  هــدف:  هیجــان و ل
 Comfy Cow بســتنی های فروشــگاه

را بــه تصویــر بکشــید!

 Comfy اولیــن چیــزی کــه بعــد از ورود بــه

ایــن  Cow توجه تــان را جلــب می کنــد، 

ــب  ــرای جل ــادی ب ــای زی ــه چیزه ــت ک اس

توجــه در آن وجــود دارد. صندلی هایــی کــه 

بــه شــکل گاو شــیرده هســتند، لوســرتهایی 

کــه ماننــد نــان بســتنی قیفــی طراحــی 

شــده انــد و رفتــار بســیار شــیرین و جــذاب 

ــه از بخــش هــای  ــه و هم ــان آن هم کارکن

ــد.  ــده Comfy Cow ان ــه کنن ــب توج جل

ــه  ــن هم ــا ای ــی ب ــی از جای ــش عکاس چال

ــد مراقــب باشــید  ــه بای ــوع اینجاســت ک تن

ــا  ــا ت ــد. م ــرار نگیری ــا ق ــر فض ــت تاثی تح

ــم،  ــق بودی ــن کار موف ــادی در ای حــدود زی

چــرا کــه هــر کســی کــه بــه عکس هــا نــگاه 

ــود  ــل کار خ ــت مح ــت داش ــرد، دوس می ک

 Comfy را تــرک کنــد و خــود را بــه اولیــن

Cow برســاند.

بســتنی  کــه  می خواســتند   Roy و   Tim

ــده شــود.  ــاده خــوردن دی ــالً آم ــا، کام آن ه

نــه بایــد زیــادی ســفت بــه نظــر می رســید 

و نــه زیــاد شــل شــده و بــه آب رفتــه. 

همچنیــن مــا بــه عکس هایــی نیــاز داشــتیم 

مشــرتی  از  مملــو  را   Comfy Cow کــه

نشــان دهــد. همیــن موضــوع باعــث شــد 

کــه بــا ترکیــب فضــا و محصــول بــه نتایــج 

ــد برســیم. ــن برن ــرای ای ــی ب بســیار موفق
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امــروزه همــه مــا تحــت مببــاران  پیام هــای تبلیغاتــی بازاریاب هــا بــرای اثبــات اینکــه خدمــات و 

محصوالتشــان بهــرت از بقیــه اســت، قــرار گرفتــه ایــم. همــه آن هــا در پــی ایــن هســتند کــه ثابــت 

کننــد پیشــنهادهای آن هــا بهــرت از رقبــا نیازهــای مشــرتی و انتظاراتــش را پاســخ می دهنــد.

مشــرتیان نیــز بــا دریافــت ایــن حجــم از پیام هــای بازاریابــی، راجــع بــه اینکــه بــه کــدام برنــد 

ــد، دچــار رسدرگمــی  ــک را رد کنن ــد و پیشــنهاد کدامی ــک را انتخــاب کنن ــد، کدام ی ــامد کنن اعت

شــده اند.

ــرار  ــه ق ــورد توج ــه م ــت ک ــام آن هاس ــه پی ــوند ک ــن ش ــد مطم ــه بای ــا چگون ــس بازاریاب ه پ

می گیــرد و شــنیده می شــود؟

آن هــا پــی برده انــد کــه اگــر پیــام آن هــا اعتبار بیشــرتی نســبت بــه تبلیغــات عــادی روزانه داشــته 

باشــد، شــانس بیشــرتی بــرای دیــده شــدن و انتخــاب شــدن خواهنــد داشــت. آن هــا پــی برده انــد 

کــه بدبینــی مشــرتیان زمانــی از بیــن مــی رود کــه یــک محصــول از طــرف دوســتان و خانــواده 

ــود. توصیه ش

ایــن دانــش و اســتفاده از شــبکه های اجتامعــی فعلــی، می توانــد بــرای بازاریابــی غیرمســتقیم 

محصــوالت بــه مشــرتیان بالقــوه اســتفاده شــود. بــا ترغیــب افــراد تاثیرگــذار بــه گفتگــو راجــع به 

یــک محصــول و توصیــه آن بــه بقیــه، بازاریاب هــا بــه رسعــت مزیــت رقابتــی خــود را نســبت بــه 

رقیبان شــان بدســت میاورنــد.

بازاریابی تاثیرگذاری چیست؟

بــرای درک بازاریــای تاثیرگــذاری، بایــد متوجه 

شــوید کــه افــراد تاثیرگــذار چــه کســانی 

هســتند؟

بواســطه  کــه  هســتند  افــرادی  آن هــا 

شــخصیت  و موقعیت شــان اعتبــاری بدســت 

آورده انــد کــه بــر روی دســته خاصــی از 

ــا  ــری آن ه ــد. برت ــر می گذارن ــان تاثی مخاطب

ــودن و اعتبارشــان اســت  ــامد ب ــل اعت در قاب

کــه مخاطبان شــان را بــه پذیرفــن چیــزی کــه 

قبــول دارنــد، مجــاب می کنــد.

ــد وبالگ نویس هــا،  ــذار می توانن ــراد تاثیرگ اف

فکــری،  رهــربان  تاثیرگــذار،  مشــرتیان 

متخصصــان  مشــاوران،  روزنامه نگارهــا، 

بســیاری  و  مشــهور  صنعــت، هرنمنــدان 

دیگــر باشــند. آن هــا بــه روش هــای متنوعــی 

بازاریابی تاثیرگذاری، 
استراتژی مدرن بازاریابی
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از جملــه روش هــای زیــر، می تواننــد بــه 

توســعه کســب وکار شــام کمــک کننــد:

• یــک مطلــب در ســایت و یــا وبــالگ خــود 

راجــع بــه رشکــت شــام و محصــوالت و 

ــند. ــش بنویس خدمات

• اجــازه بدهنــد کــه شــام مطالب خــود را در 

ســایت آن هــا منتــر کنید.

ــه  ــام را ب ــت ش ــا رشک ــط ب ــات مرتب • اطالع

اشــرتاک بگذارنــد و راجــع بــه در شــبکه های 

اجتامعــی صحبــت کننــد.

گام هــای زیــر بــرای طراحــی یــک اســرتاتژی 

کمــک  شــام  بــه  تاثیرگــذاری  بازاریابــی 

خواهنــد کــرد.

۱( تاثیرگذاران صنعت خود را بشناسید

زمانــی کــه اهــداف رشکــت خــود را بــه 

ــه درک صحیحــی  ــد ب ــناختید، بای ــی ش خوب

ــان  ــزان تاثیرگذاریش ــذار و می ــراد تاثیرگ از اف

برســید. ایــن افــراد، کســانی هســتند کــه هم 

ــم  ــتند و ه ــاص هس ــه ای خ ــص زمین متخص

ــد. ــی دارن ــت عموم محبوبی

ــدا در تشــخیص آن هــا  ممکــن اســت در ابت

دچــار اشــتباه شــوید ولــی جســتجوهای 

آنالیــن و همچنیــن شــبکه  ســازی می توانــد 

بــه شــام در ایــن امــر کمــک شــایانی کنــد.

در نهایــت ایــن افــراد را در لیســتی اولویــت 

بنــدی شــده قــرار دهیــد.

۲( ارتباط خود را با آنها پایه گذاری کنید

زمانــی کــه بــا ایــن افــراد آشــنا شــدید، نبایــد 

آن هــا را تحــت مببــاران  پیام هــای خــود قــرار 

ــرای ایجــاد یــک  ــد. کافــی اســت کــه ب دهی

ــا آن هــا تــالش  رابطــه دوســتانه و انســانی ب

ــد شــده توســط آن هــا  ــوای تولی ــد. محت کنی

را دنبــال کنیــد و مقاله هــا، گفتگوهــا و 

ــد را  ــه از آن هــا می یابی اطالعــات دیگــری ک

جمــع آوری کنیــد. همــه این هــا یــک تصویــر 

کلــی از او بــه شــام می دهنــد و متوجــه 

می شــوید کــه او راجــع بــه چــه چیــزی 

بیشــرت صحبــت می کنــد، طــرز فکــر او 

چیســت و از چــه کانال هایــی بــا مخاطبانش 

ــت. ــاط اس در ارتب

ارتبــاط خــود را بــا آن هــا از طریــق الیــک و 

ــر پســت های فیس بوکشــان و  نظــر دادن زی

ــاز  ــرت آغ ــان در تویی ــه توییت هایش ــخ ب پاس

کنیــد. ســپس می توانیــد بــرای آن هــا ایمیــل 

ارســال کنیــد و محصــوالت یــا ایده هایتــان را 

بــه او معرفــی کنیــد و در نهایــت یــک قــرار 

مالقــات بــا او تنظیــم کنیــد.

از  تــا  کنیــد  را  خــود  تــالش  متــام 

و  اعتــاد  بــا  ارتباطــی  امــر،  ابتــدای 

شــود. ایجــاد  شــا  بیــن  دوســویه 

۳( درخواســت خــود را بــه دقــت بــرای آن هــا 

دهید رشح 

ــدای  ــه از ابت ــت ک ــرت اس ــیار به ــواره بس هم

کار و پــس از شــکل گرفــن ارتباطــی خــوب 

و دوســتانه، درخواســت خــود را بــه شــکلی 

واضــح بیــان کنیــد. صداقــت همــواره ثابــت 

کــرده اســت کــه بهرتیــن سیاســت اســت. هر 

ــق  ــک تواف ــه ی ــدا ب ــامن ابت ــرف از ه دو ط

نهایــی برســید و بدانیــد کــه در ازای کاری که 

بــرای هــم انجــام می دهیــد، چــه انتظاراتــی 

داریــد.

۴( دلیــل مناســب را بــه آن بدهیــد تــا 

محتــوای شــام را بــه اشــرتاک بگذارنــد و 

راجــع بــه شــام صحبــت کننــد

افــراد تاثیرگــذار، اعتبــار خــود را بــه ســادگی 

بــه دســت نیاورده انــد و مطمئنــا راضــی 

ــوا باشــد،  ــغ پیامــی کــه بــدون محت ــه تبلی ب

آموزشــی،  محتــوای  پرداخــت.  نخواهنــد 

بهانــه  می توانــد   ... و  طنــز  الهام بخــش، 

خوبــی بــرای اشــرتاک محتــوای شــام توســط 

ــد. ــذار باش ــخص تاثیرگ ــک ش ی

از ســوی دیگــر رفتــار شــام بایــد بــه او ثابــت 

کنــد کــه شــخصیتی حرفــه ای هســتید و 

ــد. ــانی داری ــی یکس ــای بینش ارزش ه

ــه  ــد را ب ــد بدانن ــاز دارن ــه نی ــزی ک ۵( هرچی

ــد آن هــا بگویی

متامــی اطالعــات مــورد نیــاز او را در اختیارش 

قــرار دهیــد، چــرا کــه بایــد بداند کســب وکار 

عمــل  چگونــه  و  چیســت  دقیقــا  شــام 

ــت از آن باشــد. ــه حامی ــادر ب ــا ق ــد ت می کن

اســتفاده از بازاریابــی تاثیرگــذاری روز بــه 

ــای  ــت و رشکت ه ــش اس ــال افزای روز در ح

بــزرگ بــه تکاپــوی اســتفاده از آن افتاده انــد. 

ــار هوشــمندانه ای اســت کــه شــام هــم  رفت

بــه دنبــال تاثیرگــذاران صنعــت خــود باشــید 

و از آن هــا در راســتای بازاریابــی مــدرن خــود 

بهــره بربیــد.
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شرکت فورد
در عصــر نوین برندینگ چــه رویکردی دارد؟

فــورد یــک برنــد ۱۱۰ ســاله و پنجمیــن تولیــد کننــده بــزرگ خــودرو در جهــان اســت. 

ــه  ــرای بقی ــذارش، ب ــر بنیان گ ــرز تفک ــکل گیری و ط ــتان ش ــواره داس ــه هم ــدی ک برن

کســب و کارهــا بعنــوان یــک آمــوزگار بــوده اســت. ولــی مســأله اصلــی اینجاســت که 

رشکتــی بــا چنیــن قدمــت و اعتباری در عــرص نوین بازاریابــی چگونه عملکــردی دارد؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا به رساغ خود سایت فورد می رویم و سپس به بررسی 

موردی کمپین های برندینگ فورد در سال های اخیر می پردازیم.

افزایش آگاهی مشرتی رویکرد اصلی فورد در بازاریابی

خــود  وب ســایت  از  مشخصـــی  بخــش  فــورد  خودروســازی  رشکــت 

داده اختصــاص  مشتـــــری  آگاهــی  افزایــش  موضـــــــوع  بــه  را 

 و    اینگونه نوشــته است:       

یکــی از مهمرتیــن اهــداف مــا در بخــش بازاریابــی و روابــط عمومــی رشکــت، افزایــش 

ــه  ــا ب ــت. م ــان اس ــرد رشکت م ــوه عملک ــوالت و نح ــاره محص ــرتی درب ــش مش دان

شــکلی انحصــاری، بــر روی توســعه آگاهــی مشــرتی از کیفیــت ایــده آل محصــوالت، 

امنیــت خودروهــا و نــوع عملکردشــان در ارتبــاط بــا جامعــه تــالش می کنیــم.

مــا از روش هــای ارتباطــی بســیاری بــرای اشــرتاک گذاری اطالعــات بــا مشــرتیان بالقــوه 

و همچنیــن راننــدگان فعلــی محصوالت مــان اســتفاده می کنیــم. همچنیــن مــا همــواره 

ــم. ــهامداران داری ــرتیان و س ــن مش ــاط بی ــراری ارتب ــرای برق ــی ب ــای دقیق برنامه ه

در ســال ۲۰۱۲ مــا برنــد خــود را بــا یــک پیــامن جدیــد، از نــو نوشــتیم: فراتــر بــرو!

ــت  ــزی اس ــامن چی ــا و ه ــگ م ــانه فرهن ــن، نش ــه رف ــر از بقی )Go Further(. فرات

کــه مــا را از بقیــه خودروســازان جهــان متامیــز می کنــد. مــا بــا ایــن شــعار بــا شــام 

ــب وکاری قدرمتندتــر ایجــاد کنیــم کــه بتوانــد  ــواره کس ــامن می بندیــم تــا هم پی

محصوالتــی قــوی بــرای دنیایــی بهــرت ایجــاد کنــد. هرچنــد مــا از ایــن شــعار بیشــرت 

بــرای اهــداف بازاریابــی و تبلیغــات 

ــت  ــی در واقعی ــم، ول ــتفاده می کنی اس

ایــن شــعار رسلوحــه کارمنــدان فــورد در 

ــد هوشــمندانه محصــوالت اســت. تولی

ــن  ــاد ای ــت ایج ــه در جه ــی ک تالش های

ارتباطــات بــوده اســت منجــر بــه تولیــد 

تکنولــوژی،  ســطح  در  محصوالتــی 

کیفیــت و اقتصــاد جهانــی شــده اســت 

بازاریابــی  رونــد  ایــن  همچنیــن  و 

گســرتش  و  فــروش  توســعه  موجــب 

ماننــد  کشــورهایی  در  فــورد  برنــد 

آرژانتیــن، برزیــل، هنــد، کــره جنوبــی، 

عربســتان ســعودی، آفریقــای جنوبــی و 

بســیاری کشــورهای دیگــر شــده اســت.

شبکه های اجتامعی: ابزار قدرمتند فورد 

برای بازاریابی

در  فــورد  رشکــت  فعالیت هــای 

به قــدری  اجتامعــی  شــبکه های 

را  مــا  کــه  اســت  پرنفــوذ  و  قــوی 

بقیــه  از  قبــل  می کنــد  مجبــور 

غــول  ایــن  برندینــگ  کمپین هــای 

فعالیت هایــش  بــه  خودروســازی، 
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کانال هــای  از  فــورد  بپردازیــم.  اجتامعــی  شــبکه های  در 

هــر  از  مخاطبانــی  بــا  ارتبــاط  بــرای  متفــاوت  ارتباطــی 

شــبکه های  در  فــورد  رفتــار  می کنــد.  اســتفاده  نــوع 

کــرد: دســته بندی  زیــر  شــکل  بــه  می تــوان  را  اجتامعــی 

فقــط  کــه  اجتامعــی  شــبکه  روی  رسمایه گــذاری   :  Vine

ــک  ــرای ی ــرار داد، ب ــه ای در آن ق ــای ۶ ثانی ــوان ویدیوه می ت

ــی  ــت. ول ــذاب اس ــب و ج ــازی عجی ــزرگ خودروس ــت ب رشک

ــای بســیار  ــاد لحظه ه ــه  ایج ــر ب ــت منج ــن کاری در نهای چنی

جدی تریــن  بــرای  حتــی  می شــود،  خنــده دار  و  متاشــایی 

کســب وکارها. از ایــن لینــک می توانیــد متامــی ویدیو هــای 

ــد. ــذت بربی ــا ل ــد و از آن ه ــاهده کنی ــورد در Vine را مش ف

از  پایین تــر،  ســنی  رده ی  جــذب  بــرای  فــورد   :  Tumblr

Tumblr اســتفاده می کنــد. آن هــا بــه خوبــی تاثیرگــذاری 

را  جامعــه  اقشــار  بقیــه  در  ســنی  رده  ایــن  نوجوانــان 

نابــی  و  جــذاب  کم حجــم،  محتــوای  اگــر  می داننــد. 

ایــده آل  بــرای اشــرتاک گذاری آن   Tumblr ،باشــید داشــته 

ــا  ــی را ب ــق تبلیغات ــن موف ــک کمپی ــورد، ی ــت ف ــت. رشک اس

عنــوان: هــر دو بهــرت اســت را در Tumlbr پیــش می بــرد 

ایده  آل هــای خــاص اشــرتاک گذاری برخــی  بــه  کــه در آن 

بــه  راجــع  جــذاب  بســیار  نــکات  از  یکــی   :  Instagram

اینســتاگرام،  اجتامعــی  شــبکه  در  فــورد  کاربــری  حســاب 

ــر  ــر منت ــای دیگ ــچ ج ــه در هی ــت ک ــری اس ــار تصاوی انتش

ــه  ــوان آن را احــرتام ب ــه نوعــی می ت نشــده اند. ایــن کار کــه ب

کاربــران اینســتاگرام فــورد نیــز دانســت، بســیار جــذاب اســت 

ــت.  ــرده اس ــذب ک ــود ج ــه خ ــیاری را ب ــدگان بس و دنبال کنن

بهرتیــن اســتفاده از فیلرتهــای اینســتاگرام بــرای تصاویــر فــورد 

انجــام گرفتــه اســت تــا در نهایــت کیفیــت جذابیــت محصوالت 

بگــذارد. منایــش  بــه  را  تاریخچــه اش  همچنیــن  و  جدیــد 

بســیار  فیس بــوک  شــبکه اجتامعی  در  فــورد   :  Facebook

فعــال اســت و بیــش از ۲.۲ میلیــون دنبــال کننــده دارد. 

کمپین هــای  همــواره  رشکــت  ایــن  شــبکه اجتامعی  تیــم 

ســطح  تــا  می کننــد  اجــرا  فیس بــوک  در  را  مختلفــی 

دارنــد. نگــه  بــاال  را  خــود  برنــد  صفحــه  در  گفتگــو 

بعنــوان مثــال در آخریــن کمپیــن برگــزار شــده، فــورد از 

کاربرانــش خواســته اســت کــه از وضعیــت بــد آســفالت عکــس 

ــن  ــد ای ــد. هرچن ــرار بدهن ــا ق ــوار آن ه ــر روی دی ــد و ب بگیرن

ــر  ــه نظ ــیک ب ــدان کالس ــت چن ــن اس ــگاه اول ممک کار در ن

نرســد، ولــی چنیــن کمپین هــای ســاده و جذابــی باعــث 

شــده اســت کــه همــواره فــورد، دنبال کننــدگان فعالــی داشــته 

ــتند. ــت هس ــا رشک ــدار ب ــی پای ــواره در تعامل ــه هم ــد ک باش

در  فــورد  جالــب  رفتارهــای  از  دیگــر  یکــی  همچنیــن 

می دهــد،  انجــام  را  آن  رشکتــی  کمــرت  کــه  فیس بــوک 

پاســخ رسیــع و خودمانــی بــه افــرادی اســت کــه در زیــر 

بــر  عــالوه  کاری  چنیــن  می کننــد.  نظــر  اظهــار  مطالــب 

خودمانــی  احســاس  مخاطــب،  بــه  احــرتام  دادن  نشــان 

ــد. ــل می کن ــب منتق ــه مخاط ــانی را ب ــی انس ــودن و ارتباط ب

توییــرت  در  فیس بــوک  هامننــد  فــورد   :  Twitter

کامــال  تعاملــی  و  اســت  دقیــق  و  فعــال  بســیار  نیــز 

دارد. مخاطبانــش  بــا  روباتیــک  غیــر  و  انســانی 

را  خــود  کــه  بودنــد  رشکت هایــی  اولیــن  از  آن هــا 

کامــال  شــکلی  بــه  و  دادنــد  وفــق  جدیــد  ســاختار  بــا 

کردنــد. توییــرت  از  اســتفاده  بــه  رشوع  حرفــه ای 

همه چیز بدون هیچ چیز!

یکــی از فعالیت هــای فــورد در ســال های اخیــر رسمایه گــذاری 

ــاک  ــوخت پ ــا س ــی ب ــد خودروهای ــر روی تولی ــاد ب ــیار زی بس

کــه  اســت  تبلیغاتــی  کمپین هــای  آن  از  مهمــرت  و  اســت 

ــرده اســت. ــش اجــرا ک ــن محصوالت ــغ ای ــی و تبلی ــرای معرف ب

ــد  ــد می کن ــا ) And NOT Or ( تاکی ــه ی ــا شــعار و ن ــورد ب ف

کــه مشــرتیانش الزم نیســت در زمــان خریــد خودروهــای 

بگذرنــد. مثبــت  ویژگی هــای  برخــی  خیــر  از  فــورد 

ایــن  در  فــورد  بازاریابــی  ارتباطــات  مدیــر   Scott Kelly

بــاره می گویــد: مــا بــا ایــن شــعار تاکیــد می کنیــم کــه 

آ ن هــا بــا خریــد موتورهــای جدیــد مــا کــه از تکنولــوژی 

از  هیچ یــک  اســت،  شــده  اســتفاده  آن هــا  در   Ecoboost

داد. نخواهنــد  دســت  از  را  موتــور  اصلــی  عملکردهــای 

Ecoboost یــک زیربرنــد بــرای فــورد محســوب می شــود 

ــت. ــعه آن اس ــال توس ــت در ح ــال اس ــار س ــش از چه ــه بی ک

در نهایت

در نهایــت اینکــه رشکــت فورد بــا کمپین هــای مختلف 

خــود در عرصــه بازاریابــی و برندینــگ نویــن بــه 

خوبــی خودمنایــی کــرده اســت و می توانــد اکنــون نیــز 

رسلوحــه ای بــرای بســیاری کســب وکارهای دیگر باشــد.
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آغاز تجارت خود را به ما بسپاريد 

انجام كليه خدمات ثبت شركت، ثبت برند، و تهيه طرح توجيهى 
 در سريعترين زمان ممكن! 

براى سفارش هر يك يا همه اين خدمات با شماره زير تماس بگيريد 
09147587088

ثبت شركت 

ثبت تغييــرات شركت 

ثبت نمايندگى و شعبه 

ثبت برند يا نام تجارى 

ثبت اختراع 

ثبت طرح صنعتى 

اخذ كارت بازرگانى 

اخذ رتبه شركت 

اخذ كد اقتصادى 

اخذ ايزو 
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   0912 032 شماره تماس جهت رزرو آگهى: 1512
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