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 کمپین تبلیغاتی
 نیاز یا ضرورت
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 کمپین   تبلیغاتی چیست؟
 

برای دستیابی  ط با یكدیگرارتباو  ، همراه با تداوم شده ریزی های تبلیغاتی برنامه فعالیتو  اندیشه هاای از  كمپین تبلیغاتی مجموعه

  طراحی می گردد. مشخص مخاطب و انگیزه هدف به 
ای عظیم نیست؛ حتی  كند. كمپین تبلیغاتی لزوما اقدامی بزرگ با بودجه هر كمپین تبلیغاتی چه كوچک باشد یا بزرگ، مسیر مشابهی را طی می

 تواند یک كمپین باشد.  زنید، می ای ایمیل كه طی یک ماه به گروهی از مشتریانتان می مجموعه
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 کمپین تبلیغاتیکالن اهداف 

 

  موضوعساخت تصویری قدرتمند از 

 اصالح تصورات از موضوع  

 رفع نیاز موجود 

 ایجاد نیاز جدید  

 

  کمپین شیوه های علمی
 

  )سازمانی: توانمندی هایمدیریت و ساماندهی )ویژه تبلیغ رخدادها()طرح برنز 

 اهداف كوتاه مدت)مقطعی(رای دستیابی به بمطلق  تمركز در راستای  انتظارات مخاطبو  توانمندی هابازشناسی 

   )مخاطب هدف: نامه بابر سطح برخورد  مدیریت  و گسترش)ویژه زمان رخدادها()طرح نقره  

، سن، جنس، خانواده، درآمد، موقعیت جغرافیائی، سبک اجغرافی اجزای ) بر ترسیم و تحقق برنامه های از پیش تعیین شده مبتنی

 مخاطب با رویكرد میان مدتحداكثری در  تاثیربرای  محبوب(الگوی  وزندگی

 )شرایط جدید:  مدیریت خالقانه برای ایجاد)ویژه فرهنگ رخدادها( )طرح طال  

بصورت خودآگاه )در   مند طرحهدف محدودهدر  قاطعانه برای حضور  متفاوتنیاز سازی جدید  و تولید خواسته  تدوین بر اساس

 كوتاه مدت( و ناخودآگاه )در بلندمدت(
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 باشند.قابل فهم،دست یافتنی،افق ساز،شفاف وهدفمند   پیامها بایستی پیام: انتخاب -1

 باشند. فراگیر،متناسب،تاثیرگذار و تداوم پذیرابزار باید  : انتخاب ابزار -۲

قطعات اجرایی را بر اساس اهمیت و نیاز چینش كرده و نسبت به شرایط اجرای آن بر اساس توانمندی های  :فاز بندی طرح -9

 ، باید مستقل دیده شود.سازمانی،انسانی ومالی اقدام می كنیم.هر فاز از طرح عالوه بر پیوستگی با فاز بعدی 

 است.بودجه متناسب و به هنگام یک عاما پیشبرنده و مهم  تخصیص بودجه:-4

 مراحل اجرایی پی در پی و مطابق طرح اولیه از عوامل دستیابی به هدفمندی طرح می باشد. اجرای مراحل: -5

در كنار تمامی عناصر فكری ،امكاناتی و عملیاتی در كمپین، فرآیند ها عالوه بر ثبت،ارزشیابی  فرآیند سنجی: -6

 اصالح برنامه كوشش گردد.گردد.همچنین به محض فاصله برنامه از اصول اولیه، در 
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 یک پیام : گوناگونسبکهای 
 
 

در جریان زندگی روزمره نشان می  موضوعاین سبک یک یا چند نفر را در حال استفاده از  :عمومی یدکاربر روش-1

 .انتظار مردم پشت چراغ قرمز به روی خط عابر پیادهدهد،مانند 

مطالعه كتاب در نشان داده می شود، مانند را با سبک زندگی فرد موضوع ناسبت یک تدر این روش  سبک زندگی: روش -۲

 تخت خواب

، مانند مردی كه با اسب در جنگلی صورت می پذیردفضایی رویایی  در،تبیین موضوع دراین سبک  :تخیل پردازانه روش -9

 زیبا با گلهای رنگارنگ برای تبلیغ یک عطربه آرامی در حركت است.

ایجاد  مخاطبدر  یک موضوعدر این سبک، احساسی مانند محبت،امنیت و آسایش در خصوص  :احساس برانگیز روش -4

 در كنار یک شومینه گرم. شنیدن یک قطعه موسیقیمی شود، مانند 

 می پردازند. موضوعدر این سبک با خواندن آوازی ریتمیک به تبلیغ  روش موزیکال: -5

، مانند تبلیغ می پردازند موضوعتبلیغ  سبک طنز به  زنده یا كارتونی بهخصیت ش  در این سبک یک یا چند روش کمیک: -6

 ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی به صورت انیمیشن

محتوی مورد  ایجاد می شود كه نشان دهنده شخصیت  اعم از انسانی یا كارتونی در این سبک شخصیتی :انهپرداز شخصیت -7

  تبیین سالهای دفاع مقدستصویر شهید چمران برای مانند  نظر است

مدیران یک سازمان ارائه می شود،مانند توضیحات فنی  و اجرایی موضوع در این سبک توانایی های فنی  :روش تکنیکال -8

 تصفیه آب

شامپوی  ویژگیهای كاال را شرح می دهند،مانند تولید  ،یا تاریخی در این سبک با مدارک مستند علمی : روش استنادی -3

 گیاهی

استفاده می شود، مانند  موضوعدر این سبک معموال از یک منبع دوست داشتنی و قابل اعتماد برای تایید  : تاییدگراروش  -11

 .یک خیریهبرای تبلیغ  علی داییاستفاده از یک بازیكن معروف فوتبال مثل 

مانند تبلیغات میان برنامه ای  استفاده می شود،مشخص  معنیو یا یک  كلمهیک تقابل در این روش از : همسانیروش  -11

 )شیرینی كام(تلویزیونی )آنچه به نام ماست به كام شماست(

 در این روش با پخش چند تكه  پی درپی و با فاصله  معین موضوع ارائه میگردد ، روش پازلی:  -1۲

ن آن می آید)امیواریم تماشای این فیلم مانند: در ابتدای فیلم  می آید)دلپذیر شما را به دیدن این فیلم دعوت می كند( و در پایا

 دلپذیر باشد. محصوالت غذایی دلپذیر(

 مانند:داستان حسن كچل كه به سلمانی می رودروش داستانی:  -19

 مانند : پودر سپید به سفیدی برف  :مقایسه روش -14
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 اجزای آگهی) پله اول کمپین(
 

 

 به آن توجه می كند و لذا از این رو تصویر بایستی برای جلب توجه  آگهی مخاطب اولین قسمتی است كه :تصویر آگهی

 درصد بیننده( 05)حداكثرباشد.  و مرتبط با موضوع دارای جذابیت

 درصد بیننده( 05. )حداكثردهد  مخاطبین را هدف قرار می  :عنوان آگهی 

 درصد بیننده( 05)حداكثر  .باشند با موضوع و كوتاه هماهنگ ، روانكه بایستی  :ت آگهیاعبار 

 :درصد بیننده( 0زمان و مكان در آن درج شده باشد. )حداكثر   عناصر اطالع رسان 

 ارزش نصب در مكان مناسب به اندازه تمامی هویت آگهی می باشد. آگهی: و ارائه مکان نصب 

 :رار گیرد، انتقال پیام و تاثیرگذاری استفاده قشتر مورد بیهرچه قابلیت های جلب نظركننده  مثل نور،حركت و .... کیفیت آگهی

 بیشتر خواهد بود.

 :اندازه آگهی باید متناسب با هدفمندی طرح باشد. قطع آگهی 

 :است. و تاثیر گذار آگهی توالی انتشار و آماده سازی مكان  عامل پیش برنده تداوم زمانی و تمرکز مکانی 
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 عبارتند از: روش های مرحله پیش نمایش آگهی
 

 به گروهی از مخاطبان نمایش می دهیم و میزان آگاهی رسانی آگهی را پردازش می كنیم. مستقیم: نمایشروش -1

با وسایل خاصی اندازه گیری می  ،نسبت به یک آگهی  مخاطبان راواكنش فیزیولوژیكی  در این روش آزمایشگاهی:روش  -0

 .خون فشار و قلب ضربان میزان بررسی  كنند مانند

 

 عبارتند از: روش های مرحله پس نمایش آگهی

 

در این روش تبلیغ كننده از افرادی كه تبلیغات را می بینند،می خواهد آنچه را كه دیده اند در باره تبلیغ به یاد :محوریاد روش-1

 قرار می دهند.آورند، به عنوان مالک توانایی آگهی در جلب توجه و ماندگاری آن در ذهن مخاطب مورد نظر 

 در این روش با استفاده از فرم های علمی میزان تاثیرگذاری آگهی ثبت می گردد. :پژوهش محورروش -۲

 
 

 در کمپین  رسانه اصول کاربری: 
 

 رویت پیام  بر اساس تعداد:  کمیت سنجی 

  :آن)سوابق هر رسانه(بر اساس میزان تاثیرگذاری و تخصص گرایی رسانه با توجه به سابقه موفقیت کیفیت سنجی 

  بر اساس تاثیرات متمایز رسانه های شنیداری ، نوشتاری و دیداری  و رسانه های  شناخت و بكار گیری  :سنجینوع

 مجازی)اینترنت و ...(
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 گام اصلی دارد 6هر کمپین تبلیغاتی 

 
  قطب نما شناسی مخاطب اول: گام

 
 
 

 آهنربا کمپین ترسیم دوم: گام
 

 

  كنیم. آوری جمع را خالقانه های ایده:   خالقیتایستگاه 

 :در اینجا به فكر محدودیت منابع خود یمكننان را محدود م ذهندور هم جمع شویم و افكارمان را بیان كنیم وایستگاه محتویی .

 نباشید. هم 

 : مدهد پیش بروی اجازه می ما ان تا كجا بهم منابع مو ببینی مبه دنیای واقعیت بازگردی ایستگاه محدوده . 

 :خلق كنیم. را  و متن یگرافیك قالب هنری و  ایستگاه شکل 
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 جعبه ابزار ابزارها تعیین سوم: گام
 

 ارتباطات ، هماهنگی، سنجش و...(): مدیریتی ابزار 

 وامكاناتی و ...( اداری ، انسانی، )مالی : ابزار تشکیالتی 

 :نوع رسانه ، مهندسی اجرایی و ...( ابزار سیستمی( 

 (تجهیزات و ...): ماشینی ابزار 

 :اسپانسر ها ، مراحل حمایتی طرح های گذشته و ...( ساختار حمایتی( 

 
 

 یاداشت دفترچه کمپین ییاجرا مراحل پیگیری و ثبت و ریزی برنامه چهارم: گام
 

 و در اختیار افراد مرتبط قرار دهیم.را مشخص كنیم و فرم آن را تهیه  كمپین مراحل  انجام زمان 

 .مدیریت زمان را در انجام به موقع هر بخش جدی بگیریم 

 از زمانبندی هر بخش مطلع كنیم.ان م اعضای تیم 

  دور هم جمع كنیم)قبل از اجرا، حین اجرا، بعد از اجرا(اهداف اصلی و میان برنامه ای را در زمان الزم مجریان 

 
 

 جعبه جادو کمپین واجرای اندازی راه پنجم: گام
 

  مجریانهماهنگی حضور 

 هماهنگی تجمیع امكانات 

 هماهنگی بخش های فنی و مدیریتی 

 هماهنگی عملیات ارزشیابی 

 )هماهنگی بخش های خدماتی)پیش خدمات، در حین اجرا و پس خدمات 

 

 

 بین ذره بازتاب ششم: گام

 

 موضوعات خاص و ...()اشخاص تشكیل دهنده ، سازمان های مجری،  ثبت فرآیندها 

 فیلم( ،)عكس  مستند سازی 

 (، انتشار و جمع آوری اخبار منتشره)نگارش خبر، هماهنگی با بنگاه های خبریستاد خبری 

 جلسات قبل و بعد پروژه(، ارتباط با مدعوین و ...ارتباطات و روابط عمومی( 

 و نقص ها و تجربیات جدید()ارائه موفقیت ها )جمع آوری ، دسته بندی و چینش هنری( تولید بولتن 
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 تکنیک و تاکتیک کمپین تبلیغاتی

 
 (تفکر تاکتیکیوتفکر تکنیکی )، (تبلیغات تاکتیکی و تبلیغات تکنیکی)، (تاکتیک و تکنیک)چون  كلمات كلیدی

 می شود.ر تكرا  در یک كمپین تبلیغاتی همواره 

 مخاطب و تصمیم جدید می شود. اندیشههدف آن نفوذ در و یافتهانتشار  فرآیند فردی یا گروهی تبلیغات اثری است كه به وسیله 

و فردی از  گروهی اهدافن و جهت دادن ستدر تعریف دیگر، تبلیغ به عنوان تكنیک یا تاكتیک های به هم پیوسته برای به كار ب

اسی، اقتصادی، نظامی و سی یا رویكرد ، جهت رسیدن به یک هدف مشخص مخاطب عاداتو  قالیطریق نفوذ در افكار، ع

 فرهنگی باشد. 

 

 تکنیک، تاکتیکتعاریف 

 

 
 

 تعریف تکنیک 

. 

تكنیک های اجرایی تبلیغات به طور كل وظیفه مجریان تبلیغاتی مانند گرافیست ها، انیمیشن كاران و طراحان و  :اجراییتکنیک 

 و ...مانند انیمیشن و پوستر هنرمندان است.

بیشتر در حیطه استراتژیست ها و مدیران و سیاست گذاران تبلیغاتی است كه در شركت ها وظیفه ی بخش  :فکریتکنیک 

 .تحقیقات را به عهده دارند 
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 تاکتیکتعریف 
 

راهكار خالقانه تبلیغاتی كه بتوان شیوه های موفقیت و  . را شامل می شوددر میدان تبلیغاتی  مانورمجموعه فنون و شیوه های 

 .پیروزی در جنگ تبلیغاتی با رقبا را تضمین كرد

  
 

  یتبلیغاتتاکتیک ،  ییک تبلیغاتنتک

 

 تکنیک تبلیغاتی
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  تاکتیک و تکنیک تبلیغاتیتفاوت اساسی 

 

  را شامل می شود تر حوزه كوچک  تكنیکوتاكتیک حوزه وسیع تر . 

 می اندیشد تاكتیک با اهداف بلند مدت و تكنیک با اهداف كوتاه مدت . 

  آن.تاكتیک با فضای بیرونی سازمان مرتبط است ولی تكنیک بر فضای درونی 

  را شامل می شودتكنیک، توانایی های فردی  وتاكتیک توانایی های گروهی . 

 

 تفکر تاکتیکی، تفکر تکنیکی
 

 
 تاکتیکیتفاوت های تفکر تکنیکی و 

 
  كند.دنبال می راه های گوناگونی را تفكر تاكتیكی  و كندتفكر تكنیكی جهت و مسیر مشخصی دنبال می 

  ندارد.و تفكر تاكتیكی نیازی به توالی مراحل متضمن پی در پی بودن فرآیند هاست  تفكر تكنیكی 

  ز وقوع یک اشتباه به جواب درست، دست یافت. پس ا ممكن است تفكر تاكتیكی  قابل قبول نیست وتفكر تكنیكی هیچ اشتباهی 

 


