
تبلیغات



 :تبلیغات

ارد در تمام تعاریف ارائه شده از تبلیغات اشتراکاتی وجود د

:شامل

تبلیغ عبارت از یک ارتباط غیر شخصی است.

می بایست برای آن پول پرداخت شود.

از طریق رسانه های مختلف انجام می پذیرد.

برای متقاعد ساختن یا تاثیر بر اذهان افراد صورت می

 .پذیرد



 :تعاریف مختلف تبلیغات

صول تبلیغات عبارت است از ارتباط و معرفی غیر شخصی مح
خدمت از طریق عاملهــا ی مختلف در مقابل دریافت وجه یا

ه برای موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی ، یا افرادی که ب
.نحــــوی درپیام مشخص شده اند

ل دادن تبلیغ کوششی است تعمدی و حساب شده که به منظور شک
به دریافت ،دست کــاری کردن ادراک و هم سو کردن 

.رفتارمخاطبان با نیت مورد نظر ما صورت می گیرد

ای تبلیغ عبارت است از هرنوع مطلب ، اعالمیه یا اطالعیه بر
جلب توجه مردم یا افکارعمومــی که از طریق رسانه ها منتشر

.و در آن ، کاال یا خدمات اعالم می شود



 :برنامه ریزی در تبلیغات

 5M  :الگوی

 (Mission)ــ هدف1

 (Money)ــ بودجه2

 (Message)ــ پیام3

 (Media)ــ رسانه4

 (Measurement)ــ ارزیابی5



: (Mission)هدف

ای تبلیغات تعیین دلیل اصلی تبلیغ دهنده از تصمیم بر

:شامل

فرصتی برای معرفی محصول جدید.

جلوگیری از افول یک محصول یا خدمت.

ه برای تشویق و ترغیب بیننده ، شنونده یا خوانند

.خرید و استفاده تجاری



: (Money)بودجه 

.اختصاص بودجه الزم برای تبلیغات

ا اختصاص یک بودجه زیاد به تبلیغات ، لزوم

.ندموفقیت برنامه تبلیغاتی را تضمین نمی ک

بلیغاتی پیامهای تبلیغاتی ابتکاری بیش از بودجه ت

 .نقش دارد



: (Message)  پیام

:ارائه ویژگی های متمایز محصول شامل( 1

 کانال شکل ، اجزا ، اندازه ، بسته بندی ،: ــ ویژگیهای فیزیکی

......توزیع ، خدمات ، قیمت و

 گاه طرز فکر و دید: ــ ویژگیهای احساسی مرتبط بانام تجاری

.تجاریمصرف کنندگان راجع به آن نام

ا پاسخ به این سوال که محصول یا خدمت مورد نظر چگونه و ب(2

گان پاسخ چه تفاوتی نسبت به سایر رقبا به نیازهای مصرف کنند

 .می دهد



: (Media) رسانه

 با اشاره به( جمعیت هدف)تعریف مخاطبین تبلیغ

:ویژگی مهم آنها3

.ــ موقعیت جغرافیایی و مکانی مخاطبین1

.ــ ویژگی ها و خصوصیات روحی و روانی مخاطبین2

.ــ عادتهای مخاطبین هدف در خواندن ، شنیدن و دیدن3

 انتخاب رسانه مناسب برای تبلیغ.

تصمیم در مورد فراوانی الزم دفعات رویت پیام.



: (Measurement) ارزیابی

شامل مشخص کردن تاثیرات مورد انتظار تبلیغ دهنده از تبلیغ:

ــ افزایش آ گاهی

ــ ایجاد باور

ــ برانگیختن احساس

حقیقاتاندازه گیری میزان تاثیر تبلیغ بر مخاطبین با انجام ت.

دشوارتر اندازه گیری تاثیر آ گهی تبلیغاتی بر فروش به مراتب
زیرا فروش ، عالوه بر . است از اندازه گیری اثــر ارتباطی آن

اال تبلیغات ، تحت تاثیر عوامل دیگری چون ویژگیهای خود ک
 .فروش آن ، موجود و در دسترس بودن آ ن قرار دارد،قیمت



 :مزایای هدفگذاری تبلیغات

ــ کاهش زمان1

ــ کاهش هزینه2

ــ سنجش اثر بخشی تبلیغ3

ــ کمک به ارزیابی راه حل های موجود4

ه و ــ تعیین شاخصهای مناسب برای انتخاب رسان5

پیام



:ارزیابی اثربخشی تبلیغات

کس اثر بخشی به ع:ــ اثر بخشی در تبلیغات بازرگانی

العملهایی گفته می شود که سودآوری را به همراه می 

.آورد

ــ اثربخشی 1  :عوامل اثر بخشیــ 

ــ اثربخشی 2روحی

ــ اثر بخشی 3روانی

ــ اثربخشی 4جسمی

رفتاری



:مدل های سنجش اثربخشی تبلیغات بازرگانی

( :A.I.D.A)ــ مدل آیدا 1

ــ ارائه شده توسط جرج گالوپ و رابینسون

:ــ الگویی چهار مرحله ای شامل

فعالیت ، اقدامعالقه ــــــــــ تمایل ـــــــــجلب توجه ــــــــ

)  ــ معیـــــار سنجش این تکنیک ، یادآوری و تشخیص 
روش سنجش یادآوری و شناساییاست ــــــ( شناسایی



: C.R.I.S.Pــ مدل کریسپ 2

نفوذ ، درک ، فهم ، یادآوری و قابل باور : ــ حروف نماینده کلمات 

بودن

در خصوص آگهی های تجاری توسط  P.C.R.Bــ انجام آزمایش 

کریسپ

( :Psychological test technique)ــ مدل تست روانی 3

بت ــ سنجش عکس العمل های احساسی ، عاطفـــــــی مصرف کنندگان نس

رف به تبلیغات شامل عکس العمل های روانی و فیزیولوژیکی مص

کنندگا ن



( :الویج واستینز)ــ مدل نظر سنجی 4

:منظوره6سنجش اثر بخشی تبلیغات از طریق روشی 

ایجاد تمایل (3دانش و معلومات  (2گاهی       آ(1

اقدام به خرید(6متقاعد کردن       (5ترجیح دادن (4

:ــ مدل آزمایش های فروش5

وش ــ سنجش تاثیر تبلیغات از طریق اندازه گیری میزان فر

شرکت



4P :ــ مدل سنجش6

ــ ارائه تصویری به مخاطب از آنچه کاال قرار است برای او1

( Picture ).انجام دهد

ــ دادن وعده وقول که در صورت خرید کاال، تصویرارائه 2

. ( Promise )شده تحقق یابد

اال ــ گواهی در مورد تحقیق تصویر کاال توسط افرادی که ک3

( Prove ). را استفاده کرده اند

( Push ). ــ هدایت مخاطب به سمت خرید کاال4



: ACCAــ مدل7

ــ آگاهی از وجود یک محصول1

ــ درک از مزایا و عمل آن2

ــ متقاعد شدن مصرف کننده برای خرید کاال3

ــ عمل و اقدام به خرید کاال4



:دالیل شکست یک هدف تبلیغاتی

ــ عدم مهارت در نوع عکس العمل که تبلیغات چی مایل1

.است در پیام گیر بوجود بیاورد

پیام ــ تعبیر غلط پیام گیران از خصوصیات و جزییات2

 .تبلیغات چی



 :تهویژگیهای یک تبلیغ تجاری برجس
ــ اجرا3ــ خالقیت2ــ استراتژی1توجه به سه بعد

استراتـــــــــــژی:
ــ انتخاب درست مخاطب

ــ داشتن هدف مشخص

ــ ساخت ماهرانه پیام

ــ انتخاب درست رسانه

خالقیــــــــــــــــت:
ــ وجود عنصر خالقیت در آگهی

ــ برنامه ریزی خالقانه

ــ خرید زمان رسانه ها و گنجاندن تبلیغات در آنها بصورت خالقانه

اجـــــــــرا:
هماهنگی بین جزییات ، تکنیک ها و ارزش های تولید در انتقال پیام



در تبلیغ چه باید نوشت ؟

نی و ــ بررسی عادات نوشتاری و نوع خواندن مشتریان کنو

.بالقوه

.ــ توجه به ویژگیهای منحصر به فرد کاالی تبلیغی

ــ ترسیم دقیق منافع موجود در محصول یا خدمت برای 

.مشتریان

اید ــ مشخص کردن اینکه مشتری در مرحله بعد چه کاری ب

.انجام دهدانجام دهد و چطور آن کار را



:روش های تبلیـــــغ

بروشور

تبلیغات پست

پیام از طریق ایمیل

مجالت

خبرنامه

روزنامه های عمده محلی

روزنامه های کامال محلی

پوسترها و تابلوهای اعالنات



تبلیغات رادیویی

تبلیغات تلویزیونی

صفحات وب

راهنمای تلفن مشاغل

گزارش های سالیانه

همکاری یا بازسازی استراتژیک

شبکه سازی

استثنایی ها



معرفی

ارتباط با طرف های اصلی

رویدادهای ویژه

پیشنهادات ویژه

 شگران خبرنگاران ،گزار)فعالیت های تبلیغی از طریق رسانه ها
:شامل.(و غیره

مقاالتی که می نویسید(1

پوشه حاوی اطالعات شغلی(2

بیانیه های خبری( 3



:چند نکته در تبلیغات
تبلیغ به فرهنگ ملتها ارتباط دارد.

در تبلیغ آنچه مهم است نوآوری است.

به تبلیغ عالوه بر این که یک عنصر تجاری است ، در عین حال یک جن
.فرهنگی هم دارد

متخصص تبلیغ باید زمانی تبلیغ خود را انجام دهد که بازار هدف و
.مصرف کننده بالقـــــــوه و بالفعلش از آن رسانه استفاه کند

ستمتخصص تبلیغ به دنبال شکار فرصت های زمانی ، مکانی و ذهنی ا.

ابا موجه تبلیغ از نظر کارکرد باید در سریعترین مدت ، دقیقترین پیام ر
.ترین کالم بگوید

ر تبعات اگر چیزی را در تبلیغ بگوییم و نتوانیم به آن عمل کنیم ، این ام
 .منفی اش به مراتـــب بیشتر است



:منابـــــــع 

روفیهــ دکتر محمد یان محمود ، مدیریت تبلیغات از دید بازاریابــــــی ، چاپ اول ، انتشارات ح1

ــ دکتر محمد یان محمود ، آسیب شناسی تبلیغات در ایران ، انتشارات حروفیه ، ســــــال2

1381.

، نشریه1384ــ گلچین فر شادی ، بختائی امیر ، مقاله سرنخ گمشده تبلیغات ، سال انتشار 3

سازمان مدیریت صنعتی: ماهنامه تدبیر ، ناشر 

، نشریـــه1385ــ بختائی امیر ، مقاله ویژگیهای یک تبلیغ تجاری برجسته ، سال انتشار 4

بین المللی دانش تبلیغات

ایران پرینت: ــ دکتر یونس شکر خواه ، مقاله روش های عمده در تبلیغات ، منبع5

ایرانسل ــ یاسمن فطوره چی ، رساله ارزیابی اثربخشی تبلیغات محیطی شرکت خدمات ارتباطی6
1388از دیدگاه مسافرین متروی شهر تهران ، تابستان 

یــ سید جواد پور حسینی ، رساله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشـــــــ7

1387تبلیغات ، تابستان pتبلیغات محیطی بر اساس الگوی چهار

) http:// www.irantej.com8

) http:// www.adcracker.com/brief9

http://www.adcracker.com/brief


پــــــــــایـــــــــــــان

خانم دکتر دهدشتی: با سپاس از 

غزال علیانسب: تنظیم 


