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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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رســانه هــا قریــب بــه ۹۰ درصــد کل هزینــه هــای تبلیــغ کننــدگان را 

کســب مــی کنند.ایــن امــر چگونــه بــه مــردم عــادی کمــک مــی کند؟

ــا دو ســوم متامــی رســانه هــای  ــال، تقریب ــوان مث ــه عن ــا ب در بریتانی

پخــش رادیــو و تلویزیــون بــه صــورت رایــگان در اختیــار مــردم قــرار 

ــد  ــا ۱۰۰ درص ــکا تقریب ــر آمری ــورها نظی ــایر کش ــد. در س ــی گیرن م

رســانه هــای پخــش بــه طــور رایــگان در اختیــار عمــوم مــردم اســت. 

ــوال  ــن من ــه همی ــز ب ــت نی ــور همچــون اینرتن ــو ظه ــانه هــای ن رس

اســت و تقریبــا متامــی ایــن رســانه هــا بــه رایــگان در اختیــار مــردم 

عــادی قــرار دارد. انقــالب رســانه هــای دیجیتالــی کــه همــه مــا بــه 

ــم  ــول، حج ــت پ ــدون پرداخ ــا ب ــم، تقریب ــته ای ــه آن وابس ــدت ب ش

گســرتده ای از اطالعــات و امکانــات را در اختیــار مــا گذاشــته اســت. 

ایــن یــک منفعــت عمومــی کامــال جدیــد اســت کــه تنهــا بــا حامیــت 

گســرتده تبلیغــات از آن امــکان پذیــر شــده اســت.

امــا منافــع حاصــل از تبلیغــات بــرای رســانه هــا و در نتیجــه بــرای 

جامعــه بســیار وســیع تــر و عمیــق تــر از ایــن هاســت. در بریتانیــا 

ــر مــی  ــدگان منت ــژه مــرصف کنن ــه وی ــوان مجل ــش از ۳۰۰۰ عن بی

شــود. هــر یــک از ایــن مجــالت عالیــق و نیازهــای شــخصی گــروه 

هــای بــزرگ یــا کوچکــی از خواننــدگان را مــد نظــر قــرار داده اســت 

و از حامیــت هــای مالــی تبلیغــات بهــره منــد مــی شــوند. در نتیجــه 

ایــن امــر، گــروه کثیــری از مــردان و زنــان جامعــه مــی تواننــد ایــن 

ــی  ــش کوچک ــط بخ ــه فق ــی ک ــیار پایین ــت بس ــه قیم ــات را ب نری

ــد و از آن  ــد بخرن ــی دهن ــا را تشــکیل م ــد آنه ــه هــای تولی از هزین

اســتفاده کننــد.

ــالت  ــدگان مج ــیاری از خوانن ــه بس ــد ک ــی ده ــان م ــات نش تحقیق

متمرکــز بــر عالیــق خــاص، تبلیغــات را نیــز هامننــد مطالــب 

رسدبیــری، مفیــد و جالــب تلقــی مــی کننــد. برخــی مجــالت، بــدون 

ــا  ــری، رصف ــج در حــوزه رسدبی ــل هــای رای ــا تحلی ــه و گــزارش ی مقال

ــرای  ــده ای ب ــر مــی شــوند، کــه ایــن خــود ســند زن ــا آگهــی هــا پ ب

ایــن ادعاســت کــه خواننــدگان آن هــا بــرای تبلیغــات درج شــده در 

ــد. همچــون مجــالت ســایر رســانه هــای  ــات، ارزش قائلن ــن نری ای

تبلیغاتــی ماننــد ســینام یــا فضاهــا و وســایل حمــل و نقــل عمومــی، 

بــه کمــک درآمدهــای حاصــل از تبلیغــات، قیمــت عرضــه محصــوالت 

ــد. ــه مخاطبانشــان را کاهــش مــی دهن ــات خــود ب و خدم

امــا مــا هنــوز اهمیــت منافــع رســانه ای در ایــن مقولــه را بــه طــور 

ــرای  ــبی ب ــای مناس ــه ه ــات، زمین ــم. تبلیغ ــرده ای ــته درک نک شایس

مطبوعــات فراهــم مــی ســازد تــا بتواننــد در فضایی بــاز، بــا رویکردی 

تاثیرگــذار، و بهــره منــد از اســتقالل سیاســی بــه فعالیــت بپردازنــد. 

بــدون تبلیغــات، قیمــت روزنامــه هــا رس بــه آســامن خواهد کشــید و 

همچنیــن شــامرگان آن هــا نیــز بــه شــدت کاهــش مــی یابــد. در ایــن 

حــال نتیجــه چــه خواهــد بــود؟ بســیاری از روزنامــه هــای محلــی و 

رسارسی کــه بــا رویکردهــای گوناگــون و در محیطــی رقابــت آمیــز بــه 

مســئولیت خویــش عمــل مــی کننــد، بســاط شــان را جمــع خواهنــد 

ــود. روزنامــه هــا  ــد ب ــات نخواهن ــه ادامــه حی ــادر ب کــرد و دیگــر ق

ــت  ــون اینرتن ــدی همچ ــب قدرمتن ــه رقی ــدیدی را از ناحی ــار ش فض

ــدی از  ــره من ــدون به ــه هــا ب ــد. بســیاری از روزنام ــی کنن تحمــل م

حامیــت هــای مالــی حاصــل از تبلیغــات تعطیــل خواهنــد شــد.چنین 

وضعیتــی اســفناک، مضحــک و دور از تحمــل و منطــق اســت. هرگــز 

منــی تــوان حتــی تصــورش را کــرد.
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سیاســتمداران در همــه کشــورها بــه ویــژه در نظــام هــای حکومتــی 

خودکامــه، اغلــب مــی کوشــند کــه رســانه هــا را بــی رحامنــه کنــرتل 

کننــد و توفیــق در ایــن زمینــه بســیار مطلــوب آن هاســت. در نظــام 

هــای مــردم ســاالر، تــالش هــای آنــان بــرای کنــرتل رســانه هــا محــدود 

و انــدک اســت. در ســال ۱۷۱۲ سیاســتمداران بریتانیــا عوارضــی بــه 

ــرای هــر آگهــی درج شــده در روزنامــه هــا  ــزان یــک شــیلینگ ب می

وضــع کردنــد؛ هــدف اصلــی سیاســتمداران از ایــن کار ایــن بــود کــه 

درآمدهــای حاصــل از تبلیغــات را محــدود کننــد تــا در نتیجــه روزنامه 

ــر  ــراد فقیرت ــژه اف ــه وی ــردم ب ــی آن م ــوند و در پ ــر ش ــران ت ــا گ ه

کمــرت امــکان خریــد و مطالعــه روزنامــه را داشــته باشــند. ایــن اقــدام 

یکــی از چنــد مــورد قانونگــذاری مالیاتــی بــرای محــدود کــردن قدرت 

مطبوعــات بــود. مالیــات تبلیغــات پــی در پــی افزایــش مــی یافــت و 

ــه کــه مــد نظــر  ــا ســال ۱۸۵۳ ادامــه داشــت. هامنگون ــد ت ایــن رون

بــود، ایــن رویکــرد بــه مــدت ۱۵۰ ســال مانعــی بــر رس راه توســعه 

مطبوعــات آزاد در بریتانیــا بــود. مطبوعــات آزاد بــا گرایــش انتقــادی 

و رهــا از هرگونــه وابســتگی بــه دولــت، یکــی از قــوی تریــن عوامــل 

صیانــت و دفــاع از حقــوق فــردی و اجتامعــی اســت. تبلیغــات، 

نقشــی مهــم و حیاتــی در ایــن زمینــه ایفــا مــی کنــد.

عــالوه بــر تبلیــغ کننــدگان، هیــچ کــس دیگــری نیــز ادعــا منــی کنــد 

کــه رســانه هــا بــی عیــب و نقــص انــد. امــا آن هــا بــدون تبلیغــات 

بســیار ضعیــف تــر و محــدود تــر و بــدون تردیــد گــران تــر خواهنــد 

بــود. در ایــن میــان، عمــوم مــردم نیــز کــه مــی خواهنــد اطالعــات 

و دانــش و بهــره ای از رســانه هــا بگیرنــد، وضعیــت بســیار بدتــری 

خواهنــد داشــت.
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اصــل اساســی در هــرن مینیــامل، بیــان هرنمنــد نیســت بلکــه 

اصلیــت  کــه  اســت  ســاخت  هــای  مرتیــال  و  هــا  واســطه 

ــه  ــد ب ــامل نبای ــرنی مینی ــر ه ــک اث ــر: ی ــارت دیگ ــه عب ــد. ب دارن

جــز خــودش بــه چیــز دیگــری اشــاره داشــته باشــد. فرانــک 

کــه  “آنچــه  گویــد:  مــی  مینیاملیســتی  نقــاش  یــک  اســتال، 

بینیــد”. مــی  کــه  اســت  چیــزی  هــامن  واقعــا  بینیــد،  مــی 

ــه  ــه ۱۹۵۰ ب ــر ده ــبک در اواخ ــک س ــوان ی ــه عن ــامل ب ــرن مینی ه

ــه  ــق گرفت ــه خصــوص در دهــه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رون وجــود آمــد و ب

ــق  ــرن دقی ــرن ABC ، ه ــامل را ه ــرن مینی ــرد. ه ــدا ک ــرتش پی و گس

گــرا  کمینــه  هــرن   ،  )literalism( عینــی  هــرن   ،  )literal art(

)reductivism( ، و هــرن معــارض )rejective( نیــز مــی گوینــد.

ظهور هرن مینیامل

در  غالــب  هــرنی  جنبــش   ۱۹۵۰ دهــه  در  عمــده  طــور  بــه 

هرنمنــدان  بــود.  انتزاعــی  اکپرسیونیســم  متحــده،  ایــاالت 

اکپرسیونیســت احساســات شــخصی خــود را از طریــق هرنشــان 

نقاشــی حرکتــی )Action Painting( هــم  بیــان مــی کردنــد. 

شــاخه بســیار محبــوب اکسپرسیونیســم انتزاعــی بــود کــه در 

ــاب مــی شــد، مــی  ــه خــود پرت ــن ســبک نقاشــی، رنــگ خــود ب ای

ــد. ــی ش ــیده م ــوم کش ــر روی ب ــه ب ــورت لک ــه ص ــا ب ــت و ی ریخ

جنبــش مینیاملیســم یــک عکــس العمــل در برابــر شــور و حــرارت 

ــدان اکسپرسیونیســت کــه  رمانتیــک و خــود شــیفتگی هــای هرنمن

ــود.  ــد ب ــی رفتن ــش م ــی پی ــم تخیل ــده آلیس ــیر ای ــته در مس پیوس

ــا  ــه ۱۹۶۰ ت ــدای ده ــش در ابت ــه زای ــتی از لحظ ــر مینیاملیس تفک

گســرته بســیار وســیعش کــه بعدهــا طراحــی صنعتــی، معــامری و 

مــد را نیــز در برگرفــت، همــواره یــک دنیــای عــاری از پراکندگــی، 

بــدون مرکزیــت و یــک تجربــه آکنــده از وحــدت و پکپارچگــی بود.

ــوان  ــه عن ــی )و ب ــتند نقاشــی حرکت ــده داش ــا عقی مینیاملیســت ه

مثــال اکسپرسیونیســم انتزاعــی(، بیــش از حــد شــخصی، پرمدعــا و 

غیــر واقعــی بــود. آن هــا ایــن ایــده کــه هــرن بایــد بیــان شــخصی 

خالــق خــود را بیــان کنــد رد کردنــد. در عــوض آن هــا ایــن نقطــه 

نظــر را کــه یــک اثــر هــرنی نبایــد بــه هر چیــزی غیــر از خود اشــاره 

کنــد را قبــول داشــتند. هــدف آن هــا در نهایــت ایجــاد آثــار هــرنی 

 )unexpressive( بــدون نیــاز بــه توضیــح ، )objective( عینــی

و غیــر قابــل ارجــاع بــه چیــز دیگــر )non-referential( بــود.

طــور  بــه  کــه  بــود  نقاشــانی  اولیــن  از  یکــی  اســتال  فرانــک 

یــک  نیــز  ســابقا  )و  بــود  ارتبــاط  در  مینیاملیســم  بــا  خــاص 

نقاشــی  فــورا  اســتال  بــود(.  انتزاعــی  اکسپرسیونیســت  نقــاش 

هــای ســیاه مینیــامل را تحســین کــرد کــه در آن گــروه هایــی 

بــه طــور منظــم از رنــگ ســیاه و ســفید توســط پینســرتیپس 

مــی  اســتفاده  ســفید  بــوم  روی  نــازک  بســیار   )pinstripes(

انتزاعــی. اکسپرسیونیســم  احساســی  بــوم  برخــالف  کردنــد، 

نظریــه پــردازان برجســته ای هامننــد دونالــد جــاد مقالــه ای شــبیه 

ــا عنــوان “اشــیاء خــاص” را در ســال ۱۹۶۴ نوشــت، و  مانیفســت ب

همچنیــن رابــرت موریس که مقاله ای ســه بخشــی با عنــوان “نکاتی 

در مــورد مجســمه ســازی” در ســال ۱۹۶۶ بــه رشــته تحریــر درآورد. 

کــه بــه معرفــی و شــناخت ایــن ســبک جدیــد بســیار کمــک کــرد.

 Jewish اجــرای منایــش “ســازه های اولیه” را در ســال ۱۹۶۶ در موزه

نیویــورک، یــک لحظــه تاریخــی بــرای ایــن جنبــش هــرنی به حســاب 

ــد جــاد، کارل آنــدره، دن فالویــن،  مــی آمــد. و افــرادی مثــل دونال

ســال لیویــت، رابــرت موریــس، و تونــی اســمیت  واقعا هــرن مینیامل 

را بــه عنــوان نامــی شــناخته شــده در هــرن مــدرن مطــرح کردنــد.

ــال ــر مینیم ــی هنـــ معرف
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    ،،              
یک اثر هرنی مینیامل 

نباید به جز خودش

 به چیز دیگری اشاره 

داشته باشد
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استفاده از انیمیشــن در بازاریابی 
 چرا و چگونه؟

اســتفاده از انیمیشــن های کامپیوتــری در بازاریابــی و تبلیغــات را می تــوان در 

دســته بندی خــاص خــود قــرار داد. دســته بندی ویــژه ای کــه آن را از بقیــه روش هــای 

ــد. ــز می کن ــات متامی ــی و تبلیغ بازاریاب

ــوت  ــر و ص ــر از تصوی ــری دیگ ــانه های تصوی ــد رس ــم مانن ــین ها ه ــد امنیش هرچن

ــچ  ــه هی ــتند ک ــردی هس ــه ف ــرص ب ــای منح ــی دارای ویژگی ه ــده اند ول ــکیل ش تش

رســانه ی دیگــری آن هــا را نــدارد. جنــس ارتباطــی یــک انیمیشــن بــا مخاطــب بســیار 

ــر اســت. ــر و تاثیرگذارت ــی ت تعامل

در بخــش اول ایــن مطلــب بــه بررســی ۵ دلیــل مهــم بــرای اســتفاده از انیمیشــن  در 

ــم. ــن خــود می پردازی ــن و آفالی ــی آنالی کمپین هــای تبلیغات

۱. جلب توجه

ــازه توجــه مــردم بســیار کمــرت شــده اســت.  ــای پررسعــت و شــلوغ امــروز، ب در دنی

ــه دانســن آن  ــاورد کــه ب ــزی دربی دیگــر کمــرت کســی اســت کــه بخواهــد رس از چی

نیــازی نــدارد. زمانــی کــه کســی بــرای اولیــن بــار بــه ســایت شــام رس می زنــد، ۱۰ تــا 

۳۰ ثانیــه فرصــت داریــد کــه توجــه او را جلــب بکنیــد، وگرنــه بــه رسعــت وب ســایت 

شــام را تــرک خواهــد کــرد.

انیمیشــن  روش فوق العــاده جذابــی بــرای جــذب و حفــظ مخاطــب اســت چــرا کــه 

ــز  ــب نی ــط مخاط ــرصف آن توس ــه م ــت، بلک ــز اس ــاوت و هیجان انگی ــا متف ــه تنه ن

بســیار راحــت اســت.

بــه یــاد داشــته باشــید کــه طبــق فرمــول قدیمــی بازاریابــی یعنــی AIDA ) توجــه، 

ــد. ــی ایفــا می کن ــی را در بازاریاب هیجــان، آرزو و عمــل( جلــب توجــه نقــش حیات

۲. برقراری رسیع ارتباط

هامنطــور کــه گفتــه شــد، کســب وکارها زمــان طوالنــی بــرای برقــراری ارتبــاط ندارنــد 

و بــرای دوام خــود مجبورنــد بــه بهرتیــن نحــو از آن اســتفاده کننــد. انیمیشــن 

ــن  ــدت، بهرتی ــن م ــا در کوتاه تری ــت ت ــب وکارها اس ــرای کس ــاده ای ب ــوق الع راه ف

ــد. ــت کنن ــتان ها را روای داس

هامنطــور کــه در مطالــب قبلــی وبــالگ هــم اشــاره کردیــم، طبــق تحقیقــات 

Forester، یــک دقیقــه ویدیــو معــادل ۱.۸ میلیــون واژه اســت.

بــا اســتفاده از یــک انیمیشــن مــی توانیــد، نقــاط قــوت فــروش خــود را بــه رسعــت 

بــه مخاطبــی کــه در حــال گــذر اســت، منتقــل کنیــد.

۳. به دست آوردن درک صحیح

شــاید مهمرتیــن و بهرتیــن دلیــل تولیــد 

ــن  ــب وکار ای ــرای کس ــن  ب ــک انیمیش ی

آن  طریــق  از  می تــوان  کــه  باشــد 

بــه راحتــی هــدف کســب وکار را بــه 

کاربــر منتقــل کــرد. باالخــص بــرای 

یــا  خدمــات  کــه  کســب وکارهایی 

محصــوالت پیچیــده ای ارائــه می دهنــد 

کــه کار بــا آن هــا کمــی چالش برانگیزتــر 

اســت، اســتفاده از انیمیشــن  روشــی 

ــت. ــده آل اس ای

بــا  می توانــد  پیچیــده،  ایــده  یــک 

بــه  انیمیشــن   یــک  از  اســتفاده 

کوچکــرتی  هضــم  قابــل  بخش هــای 

شــود. تقســیم 

۴. درگیر کردن مخاطب

انیمیشــن  باعــث می شــود کــه بتوانیــم 

اطالعــات را در قالبــی ســاده و طنــز 

مخاطــب  کــه  کاری  کنیــم،  منتقــل 

بســیار  و  می کنــد  درگیــر  کامــال  را 

تاثیرگــذار اســت.

تصــور کنیــد کــه داده هــای عــددی 

از  اســتفاده  بــا  کســب وکارتان  پیــام 

صحنــه  بــه  جــذاب  انیمیشــن های 

ــام  ــن کار ش ــد، ای ــی بیاین ــی واقع زندگ

ــی بســیار  ــرای مخاطــب نهای ــاً ب مطمئن

اســت. جذاب تــر 
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۵. تاثیرگذاری بلند مدت

کســانی کــه یــک انیمیشــن  را متاشــا 

می کننــد، ۵۸٪ بیشــرت از زمانــی کــه 

ــیاه  ــن س ــک م ــن ی ــا بی ــر م ــه تصاوی ب

اطالعــات  شــده اند  خیــره  ســفید،  و 

بدســت میاورنــد. دلیــل ایــن اتفــاق 

ایــن اســت کــه یــک انیمیشــن  هــر دو 

طــرف مغــز را تحــت تأثیــر خــود قــرار 

می دهــد.

انیمیشــن ها  مغــز  راســت  ســمت 

را بــه ایــن خاطــر دوســت دارد کــه 

انیمیشــن  بــه شــکلی کامــل، احساســات 

ــمت  ــد. س ــر می کن ــف را درگی و عواط

ــادر اســت تفکــرات  چــپ مغــز هــم ق

نتیجــه  در  و  کنــد  تصویرســازی  را 

ــر  ــری بلندمدت ت ــث تأثی ــن  باع انیمیش

می شــود. مغــز  در 

انیمیشــن   کــه  فهمیدیــم  اینجــا  تــا 

می توانــد خالقیــت و تصویرســازی را بــه 

فراینــد بازاریابــی مــا هدیــه کنــد و توان 

منایــش هــر نــوع خدمــات و محصولــی 

را بــه مــا می دهــد. ولــی ســؤال مهم تــر 

کــه بایــد بــه آن پرداخــت این اســت که 

چگونــه می تــوان از انیمیشــن  

کــرد؟ اســتفاده  بازاریابــی  در 

تلویزیون

از  کــه  دهه هاســت  انیمیشــن ها 

طریــق تلویزیــون بــا اهــداف بازاریابــی 

ولــی  می شــوند  پخــش  تبلیغاتــی  و 

تکنولــوژی  توســعه  بــا  امــروزه 

 HDTV و  ســه بعدی  تلویزیون هــای 

می توانــد  انیمیشــن   از  اســتفاده 

نقطــه عطــف کســب وکار شــام باشــد.

وب سایت 

اســتفاده از انیمیشــن در وب ســایت ها بســیار هوشــمندانه و رسگــرم کننــده اســت. 

ــا  ــاط ب ــه ارتب ــد ک ــی اســتفاده می کنن ــا از انیمیشــن های تعامل برخــی وب ســایت ه

ــد. ــرار می کن ــب را چندب مخاط

بازاریابی ایمیلی

از انیمیشــن ها بــه شــکل بســیار تاثیرگــذاری در بازاریابــی ایمیلــی می تــوان اســتفاده 

ــل نهایــت  ــک ایمی ــم از فضــای محــدود ی ــن کار باعــث می شــود کــه بتوانی کــرد. ای

بهــره را بربیــم.

شــام خودتــان زمانــی کــه ایمیلــی دریافــت کنیــد کــه حــاوی یــک دکمــه Play باشــد 

ــی کــه متوجــه شــوید یــک انیمیشــن   ــد داشــت؟ مخصوصــاً وقت چــه حســی خواهی

ــرت  ــیار به ــان بس ــد، حس ت ــت کرده ای ــگان دریاف ــکلی رای ــه ش ــزه را ب ــذاب و بام ج

خواهــد شــد.

ــا  ــد ب ــت و بای ــان نیس ــه یکس ــرای هم ــل ب ــه ایمی ــید ک ــته باش ــر داش ــه در نظ البت

ــا و  ــت آن ه ــزان رسع ــد می ــت مانن ــان از اینرتن ــتفاده کاربران ت ــوه اس ــنایی از نح آش

اطالعــات دموگرافی شــان از انیمیشــن  در ایمیــل اســتفاده کنیــد.

بازاریابی B2B )بازاریابی تجارت به تجارت(

اســتفاده از انیمیشــن  در ارائه هــای تجــاری مهــم، می توانــد بســیار تاثیرگــذار و 

منحــرص بــه فــرد باشــد. ایــن کار بــه نوعــی احــرتام بــه زمــان مخاطــب اســت، چــرا 

ــل می شــود. ــان کمــی منتق ــدت زم ــل در م ــوای کام ــک محت ــه ی ک

ــم آن  ــرای تنظی ــان ب ــی و رصف زم ــول واقع ــا آوردن محص ــه ب ــت ک ــر الزم نیس دیگ

وقــت خــود و بقیــه را بگیریــد و یــک انیمیشــن  جــذاب می توانــد بــه ســادگی مفهــوم 

مــورد نظــر شــام را منتقــل کنــد.

یــک انیمیشــن  ســه بعــدی کــه فکــری عمیــق پشــت آن باشــد می توانــد تاثیرگــذاری 

چنــد صــد برابــری از مکاملــه شــام روی یــک رسی عکــس در ارائــه را داشــته باشــد.

ــت  ــرای روای ــه ب ــه کســب وکارهای بســیاری از انیمیشــن های خالقان ــت اینک در نهای

ــه  ــن زمین ــوز هــم جــای کار بســیاری در ای ــی هن ــد ول داستان شــان اســتفاده می کنن

وجــود دارد، چــرا کــه هیــچ حــد و مــرزی بــرای خالقیــت نیســت.
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بازاریابی بالدرنگ
 چیست؟

بازاریابــی بالدرنــگ آنچه تصور می کنید نیســت

ــی توســط  ــدی در بازاریاب ــای جدی ــار روش ه ــال یکب ــد س ــر چن ه

ــره  ــه چه ــی شــود ک ــداع م ــا اب ــزرگ دنی ــت هــا و برندهــای ب رشک

ــه  ــن روی ــروز ای ــد. ام ــی ده ــر م ــه تغیی ــرای همیش ــی را ب بازاریاب

ــا  ــگام ی ــه هن ــی ب ــامن بازاریاب ــا ه ــگ ی ــی بالدرن ــد، بازاریاب جدی

بازاریابــی real time اســت.

ــی  ــگ، نوع ــی بالدرن ــه بازاریاب ــد ک ــور کنی ــام تص ــت ش ــن اس ممک

رســانه مهــم بازاریابــی اســت کــه آژانــس هــای تبلیغاتــی آن را بــرای 

برندهــای بــزرگ ارائــه مــی کننــد، یــک رســانه جدیــد کــه از قــدرت 

اثرگــذاری باالیــی نیــز برخــوردار اســت.

آژانــس هــای تبلیغاتــی معمــوال هنگامــی کــه مــی خواهنــد 

بازاریابــی بالدرنــگ را بــه مشــرتیان خــود معرفــی کننــد، آن را 

فعالیتــی بــرای جــذب مخاطبــان از طریــق محتــوا، تبلیغــات و 

ــا  ــداد ی ــا روی ــه ب ــد، ک ــی کنن ــف م ــگاه محصــول تعری ــن جای تعیی

اتفــاق فرهنگــی خاصــی نیــز مرتبــط باشــد. محتــوا اغلــب بــه شــکل 

الگــوی رفتــاری )meme( و یــا تبلیغــات گرافیکــی و از طریــق 

ــود. ــی ش ــته م ــرتاک گذاش ــه اش ــی ب ــای اجتامع ــال ه کان

امــا واقعــا بازاریابــی بالدرنــگ کــدام یــک از ایــن مفاهیــم اســت؟ 

آیــا چنیــن تعابیــری از بازاریابــی بالدرنــگ درســت اســت؟ صحبــت 

دربــاره کلمــه بازاریابــی بالدرنــگ از چــه زمانــی رشوع شــد؟

بازاریابی بالدرنگ در سال های اخیر

اســت  جدیــد  بازاریابــی  پدیــده  یــک  بالدرنــگ  بازاریابــی 

کــه در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا رســانه هــای جدیــد مــی باشــد.

بالدرنــگ  بازاریابــی  اصطــالح  دربــاره  انفجــاری  بحــث  اولیــن 

ــه در  ــدز ک ــوگل ترن ــودار گ ــد. من ــال ۲۰۰۵ رشوع ش ــدای س از ابت

پاییــن مــی بینیــد، در ســال هــای بیــن ۲۰۰۴ تــا ۲۰۱۴ میــزان 

: دهــد  مــی  نشــان  را  بالدرنــگ  بازاریابــی  مــورد  در  بحــث 
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ــن  ــرای اولی ــگ ب ــی بالدرن ــه اصطــالح بازاریاب ــم ک ــون مــی دانی اکن

ــار در ســال ۲۰۰۵ ظهــور پیــدا کــرد، ایــن یعنــی حــدودا یکســال  ب

ــی رســانه هــای اجتامعــی، و  ــل از مطــرح شــدن بحــث بازاریاب قب

ــا مباحــث شــخصی ســازی وب. مصــادف ب

شتابدهی به فرآیند بازاریابی در عرص رسعت

پایــه  بــر  کــه  اســت  بازرایابــی  از  بازاریابــی بالدرنــگ نوعــی 

رویدادهــای محیــط، بــه روز رســانی مــی شــود. بــه جــای نوشــن 

ــدا و اجــرای آن  ــی )Marketing Plan( در ابت ــه بازرایاب ــک برنام ی

بــا توجــه بــه یــک برنامــه زمانبنــدی ثابــت، بازاریابــی بالدرنــگ یــک 

اســرتاتژی بــا مترکــز بــر وضعیــت حــال حــارض ، روندهــای مرتبــط و 

ــوری از مشــرتیان اســت. بازخوردهــای ف

بــا  کننــدگان  مــرصف  ارتبــاط  بالدرنــگ،  بازاریابــی  از  هــدف 

ــه  ــون و در حــال حــارض ب ــه اکن ــی اســت ک ــا خدمات محصــوالت ی

آن نیــاز دارنــد.

چرا بازاریابی بالدرنگ مهم است؟

بــا توجــه بــه تحــوالت اخیــر رســانه هــای اجتامعــی، تــالش هــا در 

زمینــه بازاریابــی بالدرنــگ از هــر زمــان دیگــر تاثیــر گــذار تــر و بــا 

اهمیــت تــر شــده اســت. توســط فیــس بــوک، تویــرت و ســایر شــبکه 

هــای اجتامعــی محبــوب، کســب و کارهــا مــی تواننــد اطالعــات بــه 

ــد.  ــان هــدف شــان جمــع آوری کنن ــاره مخاطب روز و جدیــدی درب

فقــط در عــرض چنــد دقیقــه آن هــا مــی تواننــد ایــن اطالعــات را 

بــه یــک پیــام بازاریابــی تبدیــل کــرده و آن را بــه اشــرتاک بگذارنــد. 

هــر کســی مــی خواهــد بخشــی از جدیدتریــن گرایــش هــای روز یــا 

جدیدتریــن مدهــا باشــد.

هنگامــی کــه رشکــت هــا بــه صــورت اســرتاتژیک تبلیغــات شــان را 

در جهــت انعــکاس رویــداد یــا شــور و حــال جمعــی حــال حــارض 

شــکل مــی دهنــد، محصــول یــا رسویــس آن هــا ممکــن اســت بــرای 

مــرصف کننــدگان جــذاب تــر باشــد.

امــروزه مــرصف کننــدگان بــه دنبــال ارضــای فــوری نیازهــای خــود 

ــرای  ــط ب ــی مرتب ــام بازاریاب ــک پی ــاخن ی ــا س ــن ب ــتند، بنابرای هس

مــرصف کننــدگان در زمانــی کــه بــه آن نیــاز دارنــد، احتامل بیشــرتی 

وجــود دارد کــه آن هــا محصــول یــا خدمــت شــام را خریــداری کنند، 

چــون آن هــا بــه دنبــال منبعــی بــرای تهیــه محصــول یــا رسویــس 

ســودمندی هســتند کــه بــه رسعــت نیازهــای آن هــا را پاســخ دهــد.

بازاریابــی  زمینــه  در  موفقــی  هــای  تــالش  برندهــا  از  برخــی 

توســط  محتوایشــان  گــذاری  اشــرتاک  کمــک  بــه  بالدرنــگ، 

برندهــا  بقیــه  کــه  حالــی  در  انــد.  داشــته  کننــدگان  مــرصف 

از قافلــه عقــب مانــده انــد. و همچنیــن بــه تازگــی پوشــش 

ظهــور  و  بالدرنــگ  بازاریابــی  زمینــه  در  خوبــی  ای  رســانه 

اســت. ایجــاد شــده  ایــن موضــوع  در  صاحبنظــران مختلفــی 
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یقینــا هــر کســی مــی دانــد کــه تبلیغــات موجــب فــروش چیزهــا 

مــی شــود و هدفــش نیــز همیــن اســت. آیــا غیــر از ایــن اســت؟ امــا 

ــا قضیــه بــه همیــن ســادگی اســت؟ وقتــی بنــگاه هــای خیریــه  آی

بــرای جــذب اعانــات تبلیــغ مــی کننــد، چــه چیــزی را دارنــد مــی 

فروشــند؟ دولــت هنگامــی کــه تبلیــغ مــی کنــد کــه مــردم ســیگار 

کشــیدن را تــرک کننــد، بــرای فروخــن چــه چیــزی تــالش مــی کنــد؟ 

ــد  ــی کنن ــغ م ــئول تبلی ــای مس ــا و نهاده ــازمان ه ــه س ــی ک زمان

ــط  ــی در رشای ــا از رانندگ ــد ی ــدا کنن ــود را اه ــون خ ــردم خ ــه م ک

ناهشــیاری بپرهیزنــد، چــه چیــزی را دارنــد مــی فروشــند؟ وقتــی کــه 

ارتــش یــا وزارت بهداشــت یــا هــر کســب و کار دیگــری تبلیــغ مــی 

کننــد کــه قصــد دارنــد تعــدادی را بــه اســتخدام در آورنــد، در حــال 

فروخــن چــه چیــزی هســتند؟ در هــر یــک از ایــن مــوارد، آگهــی 

هــا قصــد آن دارنــد کــه بــه مــردم آگاهــی دهنــد و یــا آنــان را بــه 

ــه درســتی در  ــا و ب ــن دقیق ــد ، بنابرای ــا کاری ترغیــب کنن ــزی ی چی

چهارچــوب تعریــف مــا قــرار مــی گیرنــد. امــا آیــا آنهــا واقعــا دارنــد 

چیــزی را مــی فروشــند؟

ایــن تحلیــل، مــا را بــه یــک جنبــه اساســی تبلیغــات هدایــت مــی 

ــت.  ــوار اس ــراد دش ــیاری از اف ــرای بس ــق آن ب ــه درک عمی ــد ک کن

ــن  ــه همی ــت، ب ــس نیس ــون و متجان ــده همگ ــک پدی ــات ی تبلیغ

علــت اســت کــه بــه ســختی مــی تــوان آن را دقیقــا تعریــف کــرد. 

ــی  ــر م ــاط را در ب ــوع ارتب ــای متن ــه ه ــی از گون ــات، انبوه تبلیغ

تبلیغــــات 
چه کاری انجام می دهد؟

گیــرد، و هــدف هــای گوناگونــی را نیــز تعقیــب مــی کنــد. حقیقــت 

ــق  ــا تحق ــی ه ــری آگه ــت گی ــدف و جه ــه ه ــت ک ــن اس ــر ای ام

بخشــیدن بــه فــروش کاالهــا و خدمــات اســت. ولــی همــه آن هــا 

چنیــن منــی کننــد. حتــی آن هایــی کــه موفــق بــه چنیــن کاری مــی 

شــوند، متکــی بــه تحقــق فــروش از راه هــای متعــدد انــد. آگهــی 

هــا هامننــد تکــه هــا و قطعــات در منشــور شــکل منــا هســتند. آن 

هــا وقتــی در کنــار هــم قــرار مــی گیرنــد، یــک الگــوی هامهنــگ و 

یکپارچــه را پدیــد مــی آورنــد، امــا در واقــع بــه نظــر مــی رســد کــه 

ــه اســت. هــر یــک از آن هــا متفــاوت از بقی

هــر کســی کــه در زمینــه تبلیغــات کار مــی کنــد، عــادت مــی کنــد 

ــب  ــز موج ــه چی ــد: چ ــت بپرس ــن صنع ــارج از ای ــراد خ ــه از اف ک

موفقیــت یــک برنامــه یــا کمپیــن تبلیغاتــی مــی شــود؟ راز تبلیغــات 

ــن پرســش هــا  ــل. از ای ــن قبی ــا مــواردی از ای ــر در چیســت؟ ی موث

ــود  ــی وج ــد طالی ــی کلی ــد نوع ــه بای ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی ت م

ــودن راز  ــرای گش ــد ب ــی توانن ــدگان م ــغ کنن ــدکه تبلی ــته باش داش

تهیــه و پخــش تبلیغاتــی کــه در عمــل موثــر و کارآمــد باشــد از آن 

اســتفاده کننــد. امــا هیــچ گونــه کلیــد طالیــی وجــود نــدارد و هیــچ 

پاســخ واحــد و ثابتــی منــی تــوان بــرای ایــن پرســش پیــدا کــرد.

چــه چیــز موجــب موفقیــت یــک برنامــه تبلیغاتــی مــی شــود؟ البتــه 

ــا همیشــه  کســانی کــه چنیــن ســوالی را مطــرح مــی ســازند تقریب
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ــز  ــان را نی ــر خودش ــورد نظ ــخ م ــه پاس ــد ک ــی را دارن ــن تیزبین ای

ارائــه کننــد، و ایــن نشــان مــی دهــد کــه چــرا پرســش را در وهلــه 

نخســت مطــرح مــی کننــد.

هرگــز منــی تــوان بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال، بــه یــک کلیــد طالیــی 

دســت یافــت. چــون حتــی کمپیــن هایــی کــه بــه شــکل ویــژه بــا 

هــدف فــروش چیزهایــی اجــرا مــی شــوند، ایــن کار را از راه هــای 

متعــدد و متفــاوت و بــا پشــت رس گذاشــن هــدف هــای عملیاتــی 

و فــوری متعــدد و متفاوتــی انجــام مــی دهنــد. در اینجــا ۱۰ شــیوه 

رایــج کــه از ســوی تبلیــغ کننــدگان مختلــف در زمــان هــای مختلــف 

بــرای محصــوالت و برندهــای مختلــف بــه کار مــی رونــد فهرســت 

ــد  ــچ وقــت منــی توان ــن فهرســت جامــع نیســت و هی شــده اند.ای

ــاب و  ــال انتخ ــته در ح ــدگان پیوس ــغ کنن ــون تبلی ــود. چ ــع ش جام

تدویــن هــدف هــای جدیــدی هســتند. بــا ایــن حــال، کمپیــن مــی 

توانــد بــا یکــی از مقاصــد زیــر طراحــی و اجــرا شــود:

عرضه یک نام تجاری )برند( کامال جدید

عرضــه یــک محصــول کامــال جدیــد در چهارچــوب یــک برنــد 

ــی  ــود آگاه ــد موج ــک برن ــرای ی ــود ب ــی بهب ــج نوع ــود تروی موج

دادن بــه مــردن دربــاره برنــدی کــه تــا بــه حــال چیــزی دربــاره اش 

نشــنیده انــد ترغیــب مــردم دربــاره برنــدی کــه آن را مــی شناســند 

امــا هنــوز کوششــی بــرای امتحــان کــردن آن نداشــته انــد ترغیــب 

ــردن و مــرصف  ــان ک ــه امتح ــد ب ــک برن ــی ی ــدگان قبل مــرصف کنن

ــی در  ــرصف پ ــه م ــی ب ــدگان فعل ــرصف کنن ــب م ــاره آن ترغی دوب

پــی محصــول یــا برنــد ترغیــب مــرصف کننــدگان فعلــی بــه مــرصف 

برنــد بــه شــیوه هــای مختلــف ترغیــب یــک بــازار هــدف متفــاوت 

مثــال جــوان تــر یــا ثرومتندتــر، بــه اســتفاده از برنــد ترغیــب خــرده 

فروشــان بــه دریافــت و عرضــه برنــد، بــه نحــوی کــه مــردم بتواننــد 

آن را بــه راحتــی بخرنــد ایــن هــدف هــای متفــاوت، مســتلزم پیــام 

هــای گوناگــون و در نتیجــه نیازمنــد رویکردهــای تبلیغاتــی متنــوع 

و تقریبــا بــی شــامر اســت. بدیهــی اســت کــه تعریــف هــدف هــای 

هــر کمپیــن، بــا دقــت و برحســب جزئیــات، گامــی مهــم و اساســی 

اســت، امــا کمپیــن مــی توانــد بیــش از یــک هــدف منفــرد را دنبــال 

کنــد، بــه رشط آنکــه هــدف هــای متفــاوت، هامهنگــی و یکپارچگی 

ــا  ــان آن ه ــادی می ــه تض ــچ گون ــند و هی ــته باش ــم داش الزم را باه

مشــاهده نشــود. در واقــع تحقیقــات اخیــر نشــان داده اســت کــه 

ــم  ــا دو و نی ــط تقریب ــور متوس ــه ط ــق، ب ــای موف ــن ه ــر کمپی اک

هــدف همپوشــان و همزمــان داشــته انــد.
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رضورت داشــن یــک لوگــو حرفــه ای بــرای 

کســب و کارمــان چیســت؟ چــه دلیلــی 

دارد بــرای تجــارت خــود یــک طراحــی 

لوگــو حرفــه ای ســفارش دهیــم و بابــت آن 

ــم؟ ــه کنی هزین

ــه ای  ــو حرف ــی لوگ ــک طراح ــد ی ــرا بای چ

داشــته باشــیم؟

اگــر کســب و کار جدیــدی را رشوع مــی 

ــن  ــادی در ذه ــائل زی ــا مس ــد، مطمئن کنی

داریــد کــه بــه دنبــال راه حــل آنهــا هســتید. 

ــه  ــت ک ــز و درش ــکل ری ــون مش ــک میلی ی

بایــد بــا آنهــا مقابلــه کنیــد. فشــارها و 

نگرانــی هــای بــی شــامری همزمــان بــا 

رشوع کســب و کار بــا شــام همــراه خواهــد 

شــد.

چــرا بایــد یــک طراحــی لوگــو 
ــم؟ ــفارش دهی ــه ای س حرف
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ــد، و  ــی دهن ــت م ــود را از دس ــت خ فعالی

در آینــده بــه راحتــی فرامــوش خواهنــد 

شــد. ضمنــا آن هــا ایــن حــس را در مشــرتی 

ایجــاد مــی کننــد کــه چنــد روزی هســتند و 

بعــد رشکــت را جمــع خواهنــد کــرد.

طراحــی لوگــوی بــا کیفیــت باعــث افزایــش 

فــروش مــی شــود

یــک طراحــی لوگــوی خــوب نــه تنهــا باعــث 

مــی شــود همــه بداننــد شــام یــک رشکــت 

قانونــی هســتید، ضمنــا بــه آنهــا اطالعــات 

کاری  هــای  سیاســت  مــورد  در  زیــادی 

ــر،  ــک آرم موث ــی ی ــد. طراح ــی ده ــان م ت

ــه او  ــرده و ب ــرار ک ــاط برق ــرتی ارتب ــا مش ب

اطالعاتــی راجــع بــه زمینــه فعالیــت رشکــت 

و یــا نحــوه اســتفاده از خدمــات تــان مــی 

دهــد. طراحــی لوگــو حرفــه ای بــا اســتفاده 

درســت از فــرم و رنــگ مــی توانــد بــه ایجاد 

یــک تصویــر دقیــق از کســب و کارتــان 

ــوش  ــرتیان فرام ــرای مش ــه ب ــد ک ــک کن کم

نشــدنی خواهــد بــود. لوگوهــای فــوق 

العــاده، در هســته اصلــی موفقیت بســیاری 

از رشکــت هــا قــرار دارد. طراحــی لوگــو بــه 

قــدری مهــم اســت کــه حتــی رشکــت هــای 

بــزرگ تیمــی را فقــط بــرای طراحــی و 

ــد؛  ــا و حفاظــت آن اســتخدام مــی کنن ارتق

ــه از  ــت ک ــی رای ــان کپ ــا ناقض ــم ب ــن تی ای

ــتفاده  ــبی اس ــور نامناس ــه ط ــت ب آرم رشک

ــا  ــد. چــرا آنه ــی کنن ــد، برخــورد م ــرده ان ک

بــرای حفاظــت از لوگــو بــه شــدت مبــارزه 

مــی کننــد؟ بدلیــل اینکــه لوگــو تجســمی از 

یــک کســب و کار اســت، ایــن منــاد بســیار 

ــت. ــمند اس ارزش

طراحــی لوگــوی بــا کیفیــت انعطــاف پذیری 

را افزایــش مــی دهد

ــو  ــه لوگ ــت مهــم اســت ک ــک واقعی ــن ی ای

ــه  ــش داده و ب ــت را افزای ــک رشک ــار ی اعتب

برندینــگ آن کمــک مــی کنــد. انعطــاف 

پذیــری یــک طراحــی لوگــوی خــوب، ارزش 

آن را بیشــرت هــم مــی کنــد. شــام مــی توانید 

لوگــوی خــود را تقریبــا در هــر مــکان و در 

ــت  ــام مثب ــرتش پی ــرای گس ــی ب ــر رشایط ه

آن اســتفاده کنیــد. منــاد کســب و کار شــام 

ــی  ــر روی فکــس های ــد ب ــی توان ــو( م )لوگ

کــه مــی فرســتید، بــر روی رسبــرگ، هدایای 

کارت  ایمیــل،  و  ســایت  وب  تبلیغاتــی، 

ویزیــت و متامــی تبلیغــات شــام حضــور 

داشــته باشــد. یــک لوگــو بــا طراحــی خوب، 

ــی  ــای بازاریاب ــوی تریــن ابزاره ــی از ق یک

و برندینــگ اســت کــه ممکــن اســت در 

ــار داشــته باشــید. اختی

ویژگی های طراحی لوگو حرفه ای

یــک طراحــی لوگــو حرفــه ای بــه رسعــت بر 

مخاطــب تاثیــر مــی گــذارد و چشــم او را به 

خــود جلــب مــی کنــد. لوگــو بایــد بــی هیچ 

ســخن یــا کالمــی بــه رسعــت قابل تشــخیص 

باشــد و دارای انســجامی باشــد کــه آن را از 

دیگــر لوگــو هــا متامیز ســازد. طراحــی لوگو 

حرفــه ای بایــد آنچنــان قــوی باشــد کــه تــا 

مــدت زمــان طوالنــی همچنــان اعتبــار خود 

را حفــظ منــوده و قابــل اســتفاده باشــد. 

ــای  ــو ، راه ه ــوع لوگ ــر ن ــی ه ــرای طراح ب

زیــادی وجــود دارد امــا اصلــی تریــن ویژگی 

یــک طراحــی لوگــو حرفــه ای ، ســادگی یــا 

ایجــاز آن اســت.

ــن ســادگی  ــه ای در عی ــو حرف طراحــی لوگ

دارای ویژگــی هــا و خصوصیــات بســیار 

ــف  ــه طــور ظری ــد ب ــه بای ــادی اســت ک زی

ــب  ــم در قال ــن مفاهی ــی ای ــق همگ و دقی

یــک تصویــر بــه وجــود آیــد. اگــر یــک لوگو 

ــه ای طراحــی شــود، معــرف  خــوب و حرف

قدرمتنــد و بــا ارزشــی بــرای نــام تجــاری یــا 

برنــد خواهــد بــود. لوگــوی حرفــه ای بیانگر 

منادیــن یــک عبــارت و یــا القاگــر یــک 

مفهــوم اســت. لوگــو ماننــد امضــا که نشــانه 

ای بــرای اشــخاص اســت، نشــانگر برنــد و یا 

موسســه صاحــب لوگــو اســت.

در هجــوم دیوانــه وار شــام بــرای غلبــه بــر 

متــام مشــکالت رشوع یــک کســب و کار، 

ــردن  ــه ک ــد هزین ــامن کنی ــت گ ــن اس ممک

بــرای طراحــی لوگــو در اولویــت نیســت. در 

حالــی کــه داشــن یــک منــاد بــه یــاد ماندنی 

از رشکــت بســیار حیاتــی و مهــم اســت. 

ــه  ــه س ــم ب ــی بیندازی ــد نگاه ــازه دهی اج

دلیــل عمــده کــه چــرا بایــد بــرای بیزینــس 

تــان یــک لوگــو داشــته باشــید.

لوگــوی بــا کیفیــت، حرفــه ای بــودن شــام را 

نشــان مــی دهــد

طراحــی لوگــوی حرفــه ای نشــاندهنده ایــن 

اســت کــه کســب و کار شــام قانونــی، قابــل 

اعتــامد و معتــرب اســت. طراحــی آرم ضعیف 

بــه رسعــت اعتــامد مــرصف کننــده را از بین 

خواهــد بــرد، امــا یــک لوگــوی قــوی و حرفه 

ــامد  ــد یــک حــس قــوی از اعت ای مــی توان

ــی  ــدون طراح ــه ب ــانی ک ــد. کس ــاد کن ایج

آرم بــا کیفیــت کســب و کار خــود را رشوع 

مــی کننــد، در واقــع نامرئــی هســتند. آنهــا 

فرصــت اعــالم حرفــه ای و جــدی بــودن 
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چگونــه بــا رشکــت در رویدادهــای مختلــف، بــرای کســب و کار خــود 
ــی کنیم؟ بازاریاب

بازاریابــی از طریــق برگــزاری رویــداد، بــه برگــزاری یــا رشکــت در منایشــگاه، کنفرانس، 

هامیــش و دیگــر انــواع رویدادهــا بــرای عرضــه محصــول، خدمــات یــا اهــداف دیگــر 

ــکل  ــه ش ــد ب ــه می توانن ــا ک ــن رویداده ــط ای ــود.بازاریابی توس ــه می ش ــاری گفت تج

آنالیــن و آفالیــن برگــزار شــوند بــه شــکل حامیــت، میزبانــی و یــا رشکــت در آن هــا 

ــرد. ــام می گی انج

چرا بازاریابی رویداد مهم است؟

در سیســتم تجــاری فعلــی کــه قــدرت انتخــاب در اختیــار خریــداران اســت، کســب  

و  کارهــا بایــد از هــر فرصتــی بــرای ایجــاد ارتباطــات، اثبــات حســن نیــت و کســب 

ــد  ــی خری ــگام ارزیاب ــدرن، در هن ــرتی م ــد. مش ــتفاده کنن ــان اس ــامد مخاطبان ش اعت

یــک محصــول یــا انتخــاب یــک راهــکار بــه چیــزی بیشــرت از یــک ارائــه ســاده نیــاز 

دارد. رویدادهــا، موقعیت هــای فــوق 

العــاده ای بــرای برندهــا هســتند تــا 

بتواننــد احســاس اولیــه رشکــت، زاویــه 

منتقــل  را  شــخصیت اش  و  آن  دیــد 

ــد. کنن

بازاریابــی رویــداد بایــد بخــش جامعــی 

ــش  ــدف را پوش ــه ه ــای جامع از تقاض

از  اســرتاتژیکی  ترکیــب  و  دهــد 

رویدادهــای آفالیــن و آنالیــن باشــد.

میزان تاثیر بازاریابی رویداد

رویدادهــا بــرای اینکه تاثیرگذار باشــند، 

بایــد بــه یــاد ماندنــی باشــند. مطمئنــاً 

تاثیــر مدنظــر، بســتگی به اهــداف برند 

ــان  ــا، خواه ــرت رشکت ه ــی بیش دارد ول

ایــن هســتند کــه یــک رویــداد، چیــزی 

فراتــر از معرفــی آن هــا بــر روی صحنــه، 

بازاریابــی رویــداد
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برایشــان بــه ارمغــان بیــاورد.

ــی  ــق و طوالن ــر عمی ــد تاثی ــزار شــود، می توان ــده آل برگ ــداد ای ــک روی ــه ی ــی ک زمان

ــک  ــه در ی ــی ک ــر جــای بگــذارد. زمان ــان ب ــر روی مخاطبان ت ــد شــام ب ــی از برن مدت

رویــداد، اجــازه مــی دهیــد کــه مخاطبــان اســتفاده از محصــول یــا خدمــات شــام را 

ــا مشــرتیان بالقــوه هســتید. ــاط ب ــراری ارتب ــد، در حــال برق ــه کنن تجرب

 ،Craig Hanna گفتــه  طبــق 

یکســانی  نتایــج  رویدادهــا  متامــی 

ندارنــد. بــه رویدادهــا بایــد بعنــوان 

و  برنــد  گســرتش  بــرای  عاملــی 

شــود. نــگاه  ســازمانی  محتــوای 

بــر اســاس گــزارش IDC ۲۰۱۲، برگزاری 

یــک رویــداد معمولــی معــادل یــک 

ــا  ــت ه ــی رشک ــه بازاریاب ــم بودج پنج

ــخصاً  ــت، مش ــال اس ــک س ــول ی در ط

برگــزاری رویــداد کار هزینه  بری اســت.

چهــار دلیــل بــرای بازاریابــی رویــداد

رشکت هــا بــا اهــداف گوناگــون تصمیــم 

بــه حضــور یــا برگــزاری رویدادهــای 

رشکــت  یــک  می گیرنــد.  مختلــف 

کوچــک ممکــن اســت کــه بخواهــد 

در معــرض توجــه یــک وبینــار اینرتنتــی 

قــرار بگیــرد در حالــی کــه یــک رشکــت 
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بــزرگ ممکــن اســت بــه تعامــل رو در رو نیــاز داشــته باشــد. منــودار زیــر کــه از مجله 

BtoB برداشــته شــده اســت، اصلــی تریــن اهــداف بازاریابــی رویــداد را برمی شــامرد.

۱. برندینگ و آگاه سازی

ــداد از طــرف یــک کســب و کار،  ــرای رشکــت در یــک روی ــدی ب ــل کلی یکــی از دالی

منایــش و ســاخت برنــد اســت. بازاریابــی رویــداد باعــث مــی شــود کــه هویــت برنــد، 

از نزدیــک و از طریــق تعامــل بــا مشــرتیان بــه منایــش گذاشــته شــود.

یــک رویــداد، محــل مناســبی بــرای بــه اشــرتاک گــذاری ایده هــا و رفتــار بــه طریقــی 

اســت کــه همیشــه یــک برنــد ادعــای آن را کــرده اســت.

Ken Gaebler : فرامــوش نکنیــد کــه اهالــی رســانه اغلــب در رویدادهــای صنعتــی 

از  دقیقــی  لیســت  کــه  بخواهیــد  رویــداد  برگزارکننــدگان  از  رشکــت می کننــد. 

خربنــگاران و وبالگ نویس هایــی کــه بــه رویــداد دعــوت شــده انــد را ارائــه دهنــد. 

بــا آن هــا متــاس بگیریــد و یــک مصاحبــه ویــژه یــا کنفرانــس خــربی را ترتیــب دهیــد. 

ــه ویــژه بــرای شــام در رســانه ها منتــر شــود. ایــن باعــث می شــود کــه یــک مقال

۲. ایجاد رهربی

ــد در رویدادهــا  یکــی دیگــر از دالیــل مهمــی کــه کســب و کارهــا تصمیــم می گیرن

ــن  ــرت از ای ــزی به ــه چی ــت. چ ــاص اس ــه ای خ ــربی در زمین ــاد ره ــد، ایج ــت کنن رشک

وجــود دارد کــه در جایــی حضــور داشــته باشــید کــه مخاطبــان هدف تــان در آنجــا 

جمــع هســتند. رویــدادی کــه صحیــح برگــزار شــود، بــه رشکــت شــام ایــن امــکان را 

مــی دهــد کــه بــا کســانی تعاملــی قــوی برقــرار کنیــد کــه برایشــان مهــم اســت چــه 

کســی هســتید و چــه کاری مــی کنیــد.

نویســندگان  از  یکــی   Andrea Vahl

Facebook Marketing All- کتــاب 

می گویــد:   in-One for Dummies

ــای  ــبکه ه ــه ش ــی ک ــن روزهای در چنی

ــی  ــد، محتوای ــدرت گرفته ان اجتامعــی ق

کــه رو در رو ارائــه شــود می توانــد 

ــوه  ــرتیان بالق ــا مش ــاط ب ــراری ارتب برق

در فضــای مجــازی را گســرتش دهــد. 

ــداد  ــول روی ــه در ط ــید ک ــن باش مطم

یــک هشــتگ بــرای آن ایجــاد کنیــد 

و پیگیــر گفتگوهایــی کــه در طــول 

رویــداد راجــع بــه آن در شــبکه های 

باشــید. می دهــد،  رخ  اجتامعــی 

۳. جــذب مشــرتی و تشــویق بــرای 

ید خر

می تــوان  رویدادهــا،  در  رشکــت  بــا 

ــی  ــانی نوع ــی انس ــراری ارتباط ــا برق ب

ــرتیانی  ــد و مش ــاداری آفری ــد و وف تعه

از بخــش هــای گوناگــون را جــذب کــرد.

در تبلیغــات روزانــه معمولــی، بازاریاب 

ــا در  ــد ت ــالش خــود را بکن ــد متــام ت بای

میــان کارهــای روزانــه، توجــه مشــرتیان 

را بــه خــود جــذب کنــد ولــی در طــول 

یــک رویــداد او ایــن شــانس را دارد 

را  کــه محصــوالت و خدمــات خــود 

بــه کســانی ارائــه کنــد کــه بــر روی 

ــد. ــده ان ــز ش ــی متمرک ــوع خاص موض

۴. آموزش

هــدف بســیاری افــراد از رشکــت در 

رویدادهــا، شــبکه ســازی و آمــوزش 

ــیر  ــا در مس ــک از این ه ــر ی ــت. ه اس

هســتند.  مهمــی  موضوعــات  خــود، 

مهــم نیســت رویــداد برگــزار شــده، 

رشکت هــا  باشــد،  رویــدادی  چگونــه 

می تواننــد بــا انتقــال دانشــی کــه بــرای 

مخاطبــان ارزشــمند اســت، ارزش خــود 

ــد. ــاال بربن ــا ب ــم آن ه را در چش
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ــه تناســب متنــوع شــدن نیازهــا و پیچیــده  عــرص حــارض دوران تخصــص هاســت. ب

شــدن ذوق و ســلیقه انســان امــروزی، نگرشــها وانتظــارات عمومــی تدریجا به حاشــیه 

رانــده مــی شــود و عملکــرد هــای تخصصــی مبتنــی بــر علــم و تجربــه در مــن قرارمی 

گیــرد. همچنانکــه تامیــن نیازهــای انســان امــروزی در متامــی ابعــاد زندگــی تخصــص 

هــای ویــژه ای را مــی طلبــد اگــر نحــوه انتقــال پیــام و مطالــب تبلیغاتــی نیــز بــرای 

مــرصف کننــده خــارج از تخصــص باشــد کمــرت ســودمند خواهــد بــود. انســان امــروزی 

در ترافیــک تونــل زمــان اســیر شــده و زمــان وی ناچــارا بــه دقایــق و ثانیــه هــا تجزیــه 

ــام خــود را  ــا پی ــد ت ــن آگهــی هــای تبلیغاتــی شــانس کمــی دارن شــده اســت بنابرای

ــه  ــار جامع ــر اقش ــز اک ــادی نی ــور اقتص ــد. در ام ــال دهن ــده انتق ــرصف کنن ــه م ب

ــد. ــدی مناین ــزی اولویــت بن ــق یــک برنامــه ری ــد درآمــد خــود را طب ســعی مــی کنن

رقابــت ایجــاد شــده در بیــن تولیــد و عرضــه کننــدگان کاال و خدمــات باعــث شــده 

ــن  ــد و ای ــازار را تســخیر کن ــد ســهم بیشــرتی از ب اســت کــه هــر بخشــی ســعی کن

ممکــن نیســت مگــر بــا اســتفاده ار اطــالع رســانی در مــورد آنچــه کــه در ســبد کاالی 

صاحــب محصــول و خدمــات بــرای عرضــه بــه مشــرتی تــدارک دیــده شــده اســت. 

لــذا اطــالع رســانی کــه از طریــق آگهــی هــای تبلیغاتــی صــورت مــی گیــرد بایــد بــا 

ــود. ــاب ش ــات انتخ ــب کاال و خدم ــرای صاح ــده ب ــرتین فای ــه و بیش ــن هزین کمرتی

مشــاوره تبلیغاتــی بخــش مهمــی از پروســه بازاریابــی و آن نیــز بــه نوبــه خــود بخــش 

ــی  ــدم نهای ــات ق ــه تبلیغ ــادآوری اســت ک ــه ی ــی اســت. الزم ب ــی از هــر تجارت مهم

بــرای انتقــال پیــام از تولیــد کننــده بــه مــرصف کننــده بــه عنــوان مخاطــب اســت. 

بنابرایــن رضوری اســت کــه ایــن قــدم از طریــق موسســات تبلیغاتــی مهندســی شــود 

ــتنده  ــدی فرس ــت من ــر رضای ــا حداک ت

ــن  ــردد. درای ــن گ ــام تامی ــده پی و گیرن

بیــن مســئولیت رشکــت هــای تبلیغاتــی 

اســت. از گذشــته  تــر  نیــز ســنگین 

آشــنایی بــه فــن تبلیغــات در متام رشــته 

هــای تبلیغاتــی و ارتبــاط تخصصــی بــا 

عنــارص تبلیغــات، فروشــنده و خریــدار 

ــده  ــن ش ــدف تعی ــه ه ــیدن ب را در رس

یــاری مــی کنــد. قبــل از هزینــه کــردن 

جهــت تهیــه آگهــی هــای تبلیغاتــی 

ــی،  ــد تیزرهــای تبلیغات ــه مانن ــر هزین پ

کاتالــوگ و دیگــر عنــارص   ، بلیبــورد 

تبلیغاتــی، مشــاوره تبلیغــات رضوری 

ــات  ــول تبلیغ ــداف و اص ــا اه ــت ت اس

ــس  ــرد. پ ــورد بررســی قرارگی ــا م در آنه

بایــد بــا یــک تبلیغــات اصولــی، مشــرتی 

ــوالت و  ــد محص ــرای خری ــروزی را ب ام

ــان ترغیــب  اســتفاده از خدمــات خودت

کنیــد و بــه ایــن ترتیــب ســهم خــود در 

ــد. ــذار ننامیی ــان واگ ــه رقیب ــازار را ب ب

چرا به 
مشاوره تبلیغاتی
 نیاز داریم؟
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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 
09120321512

ثبت شركت 

ثبت تغييرات 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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