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 ست؟یچ غاتیتبل

محصول    ک ی است که هدف آن فروش    شنهاد ی و پ  ق یتشو  ه یبر پا  تی فعال  ک ی  غات یتبل

  ی ابیاشکال بازار  نی تر  یمیاز قد  یکی  نی خدمت به مخاطبان بازار هدف است. ا  ای

  یانجام کار خاص  ا یفروش    د،ی خر  یکند بر عملکرد مخاطبان خود برا  ی است که تالش م

از    یتواند گوشه ا  یم   غاتیمتناسب ، تبل  الًکام   امی پ  کی بگذارد. با استفاده از    ری تأث

را هدف    یادی)مخاطبان ز   یبه صورت کل  ای را هدف قرار دهد(    یبازار )مخاطبان کم

 .کند ریقرار دهد( همه را درگ

 

 غات ی کامل تبل   ی راهنما   |موثر    غات ی تبل  جاد ی روند ا 
 تحریریه اقیانوس آبی تیم  
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  نکه یا   ی بازده مورد نظر شما را دارد؟ برا  یغیموثر است؟ هر تبل  ی غیلهر تب  ای آ  اما

و    د ی انجام ده  ی روند آن را به درست  د یبا  د یببر  ش یخود را موثرتر از قبل پ  غات یتبل

 .دی دلخواه برس  جه یبه نت

 غات یتبل   خچه ی تار

را    غاتیتبل  خچه یتار  دییایب   م،یرا درک کن  ی ابیدر بازار  غات یتبل  تی اهم  نکهیقبل از ا 

و  میکن  ی بررس  آتش  کشف  با  انسانها  انقالب    یریادگی.  آمدن  وجود  به  و  شکار 

توسعه شهرها رقابت را رونق    یردند. برامدرن را به وجود آو   یشهرها  ی کشاورز 

 به وجود آمد. غاتیگسترش رقابت، تبل ی و در ط دندیبخش

 ( The Antique Period — Carving and Writing)  و نوشتن   ی دوره حکاک 

شناساندن خود استفاده    ی برا  غات یمشاغل از تبل  یچه زمان  قاً یداند دق  یکس نم  چیه

است که اشکال    نیا   م یدان  یکه ما به طور قطع م  ی زیاست و چ  یکردند. آنچه منطق

  غی تبل  یبوده است. در جهان باستان، فروشندگان برا یبه صورت کالم  غاتیتبل  هیاول

ن شکل  به صورت دهان به دها  غات یو تبل  دند یکش  ی م  اد یمحصوالت و خدمات خود فر 

سنگ و چوب    یساده رو  ر یتصاو   ی گرفتند که با حکاک  م یگرفت. بعد از آن تصم  یم

 دهند.   شیکالمشان را افزا  ری تاث

 ( The Middle Ages — The Printing Revolution)  انقالب چاپ   -   ی قرون وسط 
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  ن ی آمد. اول د یپد  ۱۶و    ۱۵مدرن با توسعه چاپ در قرن    غات یتبل   ی گام به سو  ن یاول

به وجود آمد. بعد از آن گوتنبرگ    ن یدر چ   یجهان و عالئم تجار   یچاپ  یغاتیرسانه تبل

انقالب چاپ را در اروپا آغاز    ۱۴۳۹از نوع متحرک در سال    یکیبا اختراع چاپخانه مکان 

 کرد.

 ی ت غای تبل   ی و آژانس ها   ی جمع   ی رسانه ها   -   ی دوره صنعت 

(The Industrial Period — Mass Media and Advertising Agencies ) 

و ظهور مطبوعات    یآن ، انقالب صنعت   یو جدول زمان  غاتیتبل  خ یدر تار   ی مرحله بعد

خواندن    یبرا  یدر قرن هفدهم بود. در کنار کتاب ، مردم در سراسر اروپا فرصت

 کردند. دایروزنامه ها، مجالت و ژورنال ها پ

 ون ی ز ی و تلو   و ی راد  -   ن ی دوره ماش  

( The Machine Period — Radio and Television) 

در    غاتیدر همه جا حضور داشت. در آن زمان که تبل  غات یتبل  ستم ی قرن ب  لی اوا  در 

در شرف    یچاپ  غاتیها دالر بود، تبل   ونیل یبه ارزش م  یبه صنعت  یری حال شکل گ

 .ییویبود: امواج راد  دیجد  بی رق ک یبا   ییارو ی رو
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محصوالت و خدمات به مردم    غیتبل  یمنبع اصل  ون یزی دوم ، تلو  ی از جنگ جهان  پس

 .شد

 ی اجتماع   ی و رسانه ها   ی نترنت ی ا   ی ها   ی فناور   -   تال ی ج ی د  دوره 

( The Digital Period — Internet Technologies and Social Media) 

با   ۱۹۹۰آغاز شد ، در دهه  ۱۹۸۰که از دهه  غاتیاقتصاد و علم در تبل ییافزا هم

 .دی وب ، به اوج خود رس  ی شبکه جهانبزرگ:   یغاتیرسانه تبل  ن یظهور چهارم

 SOFTCUBE BLOGاز :    برگرفته

 چرا تبلیغات در بازاریابی یکی از موثرترین روش هاست؟ 

اول  غاتیتبل  جادیا :محصول  غات یتبل  ح  نیمحصول  مهم در چرخه  محصول    اتیقدم 

  یعال  ی تواند راه  یکند و م  یمحصول عمل م  ک ی   یبرا  یبه عنوان مقدمه ا  ن یاست. ا 

 .برند شما در جهان باشد ی برا

  یبه منظور منطق  د،یتول  ینیب  شی محصول، متخصصان پ  کی  دیاز تول  قبل:تقاضا  جاد ی ا

  جاد یکنند. به محض ا  یآن محصول را محاسبه م  یتقاضا  زان یم   دیتول  نهیهز   ی ساز 

ند با  توان  ی شود و صاحبان کسب و کار م  ل یتبد  ت یبه واقع  د یمحصول، فروش با  ک ی

 .نندک یهدفمند و موثر محصوالت را به کل جهان معرف غات یتبل
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شده است. شرکت ها    ل یعلم تبد  ک یامروزه به    تال یجید  غات یتبل :ی ر یگ ی و پ  کنترل

کنند و    ی ابی ساده رد  ک ی کل  کی آن را با    یو اثربخش   ل ی و نرخ تبد  غات یتوانند تبل  یم

کنترل و    ن یتر و منسجم تر از قبل مشخص کنند. ا  قیاهداف خود را دق   نیهمچن

 (CRO) لی نرخ تبد  ی ساز   نه یبهبود و به  ی برا  ،یابیدر بازار   غاتیتبل  ی ریگیپ  ت ی قابل

 .مهم است اریبس

در    یصحنه عموم  کی دهد کسب و کار خود را در    یبه شما امکان م  غاتیتبل :رقابت

محترمانه   ر یغ سه یکه شامل مقا غ ی هر نوع تبل جاد ی. اما ادی خود قرار ده ب ی برابر رق

)    گریبا د و    ای محصوالت مشابه  نوع  م  ایهمان   ) برا  یمتفاوت  رقابت    یباشد  حفظ 

 باشد.  یمنصفانه ممنوع م

 واع تبلیغات ان 

 :می مستق ریو غ  میمستق غاتیتبل

 .ردیصورت پذ  میمستق ری و غ م یتواند به صورت مستق یم غات یتبل

پ  امیپ  : میمستق  غاتیتبل لعاب و صر   ام یدهنده  با رنگ و  را  پروا به    یوب  حیخود 

و    امی را بعنوان پ  یر یتصو   ای روش مخاطبان متن    نی . در اکندی مخاطبان خود ابالغ م
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دهندگان آن    امیکند و پ  ی م  افتیخدمات خاص در  ای کاال    یبا محتوا  یغیتبل  ه یاطالع

 .شوند  یر گرفته شناخته مدر مقام مبلغ قرا   زین

پ  :میمستق   ریغ  غاتیتبل ا  داست ی از عنوان آن  تبل  ن ی که  نمود و ظهور    غات ینوع 

  یبصورت پنهان  میمستق  ریغ  یها  امیپ  یغی اهداف تبل  وهی ش   ن یندارد با ا  حیو صر  یعلن

 .شود  یمحسوس صادر و منتقل م ر یو غ

  غات ی، تبل  لبوردها یاست. ب  م یمستق  غات یتبل  ی نوع  ی ونیزی تلو  غاتیعنوان مثال تبل  به

بدان    ن ی طور است. ا  نی هم  ز ی از راه دور ن  یابی و بازار   یی ویراد  غات یمجله ها ، تبل

باشد. به عنوان مثال    م یتواند مستق  ینم  یتالیجید  یابی و بازار   غاتیکه تبل  ست ی معنا ن

هستند.    م یمستق  یاب ی اشکال بازار   ز ین  یک یکل  غاتیو تبل  ل یمیا   قیاز طر  یابی، بازار 

و   د یکرده و آنها را مخاطب قرار ده دا یرا پ  یمخاطبان خاص دیخواه  یشما در اصل م

 .دیآنها را فوراً وارد عمل کن د یدار  یسع

 تال یجید غاتیو تبل یسنت غاتیتبل

سا   یم یقد  ار یبس  غات یتبل از  بازار   ی ابیبازار  یها  تی فعال  ر یتر  و    یلیمیا  یابی مانند 

  یقاعده عاد  ک ی به    نترنتیکه ا  ی است. از زمان SEM همان  ا ی موتور جستجو    ی ابیبازار

  غات یو تبل یسنت  غاتیشوند: تبل ی م میتقس نهیبه دو زم غات یشده است، تبل ل یتبد

 .تالیجید
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 ی سنت   غات ی تبل 

  ۱۵۰از  ش ی است که ب یی وی و راد ی ونیزی تلو  ،یچاپ غات یمربوط به تبل ی سنت  غات یتبل

  رای مشاغل است ز   ی برا  غات یتبل  ن یموثرتر   ی چاپ  غاتیب بوده است. تبلسال محبو

ها، روزنامه    یآگه  قی را از طر   غاتیهدف که شخصاً تبل  ن یاز مخاطب  یگروه  کی حول  

 .دشو  یم جاد ی کنند، ا یم افت یها و پست ها در 

 ی چاپ  غات یتبل  •

برند و محصوالت    یمعرف   ی برا  ، یغاتیتبل  ی ها  یآگه  ا ی  ه یاز مجله، روزنامه، نشر  اعم 

 .شماست

 لبوردها ی ب  •

تابلوها  باال  م  ی غاتیتبل  ی بردن  تبل  ی در سراسر شهرها    یمتحرک  ا ی ثابت    غات یتواند 

 .باشد  یزی هر چ  باًیتقر ی برا

 ی ون ی ز یتلو  غات یتبل  •

محصول و قراردادن آن    ت یراه بدست آوردن موقع   ن یمحبوب تر   ی ونیزی تلو  غات یتبل

و    تالیجید  یابیسال بود. از زمان ورود بازار  ۵۰از    شی ب  یمردم برا  دیدر معرض د
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برند    یمعرف  ی برا  یکانال عال   ن یاست. ا  افتهی کاهش    ی آن فقط اندک  تی جذاب  ل،ی موبا

 .شما است

 یی وی راد   غات یتبل  •

ن با آن  جفت شد  یبرا  ی ری تصو  چ یاست و ه  ی ، اگرچه فقط صوت  یی ویراد   غات یتبل

  زی دو مخاطب متما  غات ینوع تبل  ن یموثر است. در ا   اری وجود ندارد، اما هنوز هم بس

  یگوش م  ویکه در رفت و آمد کار خود راد   یوجود دارد: مخاطب مسن و کسان

موضوع ، شنوندگان را عالقه    هب  میکوتاه و اشاره مستق  یغاتیتبل  جاد یدهند. با ا

 کند. یمند م

 تبلیغات دیجیتال 

تبلیغات   مانند  آنالین  بصورت  تبلیغاتی  فعالیت  هرگونه  حول  دیجیتال  تبلیغات 

، تبلیغات در شبکه های اجتماعی و غیره می چرخد. این شکل از تبلیغات  PPCنمایشی،  

ارزان تر و ردیابی آن آسان تر است ، بنابراین به شکل پرکاربرد بازاریابی تبدیل  

 .شده است

 تبلیغات شبکه های اجتماعی  •
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پیدا   بیشتری  اجتماعی محبوبیت  رسانه های  پلتفرم های  اخیر  در سال های 

کرده اند و با این روند جدید، تبلیغات در این رسانه ها به وجود آمد. قرار  

دادن تبلیغات تشویقی و پروموشنال در این سایت های محبوب بسیار جالب  

طبین هدف خود  است. زیرا شما می توانید جغرافیای بزرگتری برای دایره مخا

در نظر بگیرید. فقط با چند کلیک می توانید گروه بندی سنی ، عالیق ، مکان ها  

کنید انتخاب  تبلیغاتتان  موثرترکردن  برای  را  دیگری  موارد   .و 

 افزایش فروش با رسانه های اجتماعی  :مطالعه بیشتر

 تبلیغات برپایه جستجو و نمایش  •

کلمات   به  توجه  با  جستجو  مورد  نتایج  سازی  سفارشی  با  جستجو  موتورهای 

کلیدی می تواند نتایج خارق العاده ای برای کسب و کار شما به وجود بیاورد.  

ی که با پرداخت به  تبلیغات در گوگل ادوردز از این نوع تبلیغات است. تبلیغات

 .موتور های جستجو انجام می دهید یکی از روش های تبلیغات موثر است

 تبلیغات موبایلی  •

آور   تعجب  و  برابر شده است  ده  کوتاهی  زمان  موبایل در مدت  از  استفاده 

نیست که تبلیغات موبایلی هم به وجود آمده است. تبلیغات برپایه موبایل می  

پیامک تبلیغات  شامل  پوش  تواند  تبلیغات  و  ای  برنامه  درون  تبلیغات  ی، 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

ها   گزینه  این  باشد.  همراه  تلفن  کاربران  هدف  با  سایت  وب  نوتیفیکیشن 

هنگامی که برای مخاطبانی که همیشه در دستگاهشان هستند بازاریابی می  

 .کنید بی پایان هستند

 تبلیغات پاپ آپی  •

را در برنامه های  وب سایت ها همیشه در تالشند تا تبدیل و فروش بیشتری 

هدف   این  به  رسیدن  برای  راهی  موثر  تبلیغات  دهند.  قرار  خود  بازاریابی 

است. استفاده از پنجره های بازشو یا همان پاپ آپ ها که شامل فراخوان  

هستند ایده خوبی است. هنگامی که شخصی   (Call To Action) برای اقدام

شود، می توانید با نمایش  قصد دارد از طریق یک پنجره خروج از صفحه خارج 

یک پنجره پاپ آپ نظر او را جلب کنید. پاپ آپ هایی که کد تخفیف یا پیوند  

به کاالی دقیق مورد جستجوی شما را ارائه می دهند، می توانند برای مشتری  

 .بالقوه تفاوت ایجاد کنند

 مرحله اساسی برای تبلیغات موثر  ۱۲

 .دی بشناس   ی کسب و کار خود را به خوب .1
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

.  دیکن  ییمنحصر به فرد سازمان خود را شناسا  ی ها  یژگی قوت ، ضعف و و  نقاط 

  .دیصادق باش   نهیزم  نی در ا  د ی. و شما بادینداز یب  ینیع  یبه تجارت خود نگاه

 ی نوشتن استراتژ ینقاط قوت و فرصت ها برا صی : تشخ شتریب مطالعه

 .دی خود را بشناس   یرقبا  .2

  نی )ا ست؟ی. نقاط قوت و ضعف آنها چ دی آنها در بازار را بشناس  ت یو موقع آنها 

 .( دیکن یبرتر خود ط بی رق  ۳روند را با 

 .دی هدف خود را مشخص کن   مخاطبان .3

  ت ی )جنس  رد؟یگ   یقرار م  یمورد توجه چه کسان  شتری خدمات شما ب  ا ی  محصول 

موقع  ، درآمد   ، غ  ییای جغراف  تی، سن  رو رهی و  ا"  کرد ی(  ساچمه  را    "ی تفنگ 

 .دی، متمرکز باش دیهمه به بازار عرضه کن یبرا دیکن  یو سع دیامتحان نکن

 .د ی کن   یاب ی   ت ی را موقع   خود .4

بر اساس   (Unique Selling Proposition) فروش منحصر به فرد   شنهادیپ  ک ی

شما را از    یزی . چه چدیکن  جادیخود ا  یرقبا  ن ینقاط قوت و ضعف خود و همچن

خود را به   USP و   د یکن  دا یکند؟ آن را پ  یم  ز ی نظر مصرف کننده از رقبا متما

 .دیوجود آور
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 .دی کن   ه ی ته  ی غات ی تبل   بودجه  .5

از فروش ناخالص ساالنه شما خواهد بود و بسته به    یرصدد   نی ا  ،یطور کل  به

بودجه چقدر    ن ی ا  دی کرد  ن یی که تع  ی اهداف شما متفاوت خواهد بود. هنگام

پا  آن  به  بود،  تعشتریب   مطالعه .  دی باش   بندیخواهد  نحوه  کمپ  ن یی:    ن ی بودجه 

 ی غاتیتبل

 .دی کن   جاد ی و هماهنگ ا   با ی قالب ز   ک ی  .6

  د یقرار ده  یغاتیقالب تبل  ک ی را در   (USP) فروش منحصر به فرد خود   شنهاد یپ

.  دیخود استفاده کن  غات یموضوع در تمام تبل  ن یکه به خاطر سپرده شود. از ا 

باشد   کلمات  گراف  ای)خواه مضمون  نکته اصلکیمضمون  است:    یسازگار   ی. 

 ثابت.(   امینگاه و پ

 .دی سی خوب بنو   ی غات ی تبل   ن ی کمپ .7

  ی غاتیتبل  نیکمپ  کی   د یبا  دیبرگزار کن  یخود را به طور موثر  غاتیلتب  نکهیا  یبرا

 .دیریکمک بگ ر یاز مقاله ز  دیتوان   یم د یستی . اگر بلد ندیکن ن ی تدو یعال

 شوند؟ یو اجرا م  نی موفق چگونه تدو ی غاتیتبل  یها  نی مقاله : کمپ مطالعه

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com


 

 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 .دی کن   م ی خود را منحصربه فرد و ماندگار تنظ   یغات ی تبل   امی پ  .8

که    د یصحبت کن  یبا آنها به نوع  د،یکرد   یی که مخاطبان خود را شناسا  یهنگام

  ای احساس است. آ  کی از    یناش   دیخر   ماتیتوجه آنها را جلب کند. تمام تصم

مخاطبان    ی کند؟ خود را جا  ی شود، مشکلم را حل م  ی من م  یباعث خوشحال  ن یا

 .دی ریسوالها کمک بگ   لی قب  نی و از ا د یهدف قرار ده

به بازار هدفتان دست    ی که به طور موثرتر  د ی استفاده کن   ی رسانه ا  از  .9

 .دی کن   دا ی پ 

.  ستندی انواع مخاطبان مقرون به صرفه و مناسب ن  ی برا  غات یانواع تبل  همه

  غاتیتبل  ری کورکورانه تاث  ی بردار   ی. کپ دیکن  ق یتحق  ،یهر رسانه ا  د یقبل از خر

 .رساند  یا به صفر مشما ر

 .دی ر ی خود را اندازه بگ   ج ی نتا  .10

  ی فقط فروش واقع  ست ی. الزم ندیکن  ی خود طراح  ج یسنجش نتا  ی برا  ی ابزار 

و زنگ زدن تلفن بسته به شغل و اهداف    تیبه سا   کی تراف  تیباشد. هدا 

  ی غاتیکدام روش تبل  نکهیاست. دانستن ا  یمناسب  یریاندازه گ   یشما روشها
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

  فادهاست  ت یخود نها   نده یآ  ی غاتیکند از بودجه تبل  یموثر است به شما کمک م

 .دی را ببر

 .د ی ر ی کمک بگ   ی غاتی تبل   ی آژانس ها  از  .11

  هیسرما   زان یتوانند م   یموثر م  یغاتیتبل  ی ها  نیکمپ  میبا تنظ  یآژانس ها  ن یا

 .برسانند ی را به حداکثر بهره ور  غات یتبل  طهیشما در ح ی گذار 

 !د یبدان  دیبا  ی غاتینکته که قبل از گرفتن مشاوره تبل ۷: شتریب مطالعه

 .دی ن ی آموزش بب   خودتان  .12

ور   شیافزا   یبرا و    یرو  دیتوان   یم  غاتتانیتبل  نی کمپ  یبهره  خود  آموزش 

 . دیکن یگذار  ه یسرما  نهیزم  ن یدر ا  متان یت
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