پّیا روصی

جتهیؾات یکی از ازؽای پٍر گاٌَ اةؽار جؼویر ( )promotionاؿث کَ ةَ ُيؼاه پیكتؼد ـؼوش ،رواةط غيّىی ،ـؼوش
قعنی و ةازاریاةی ىـحلیو ،در ةؼكؼاری ارجتاط ةا ىعاظتان ُغف ةَ کار گؼـحَ ىی قّد .غالوه ةؼ اةؽارُای پٍر گاٌَ
جؼویر ،ؿایؼ ازؽای آىیؽه ةازاریاةی ٌیؽ در ایساد و جّؿػَ ارجتاط ةا ىعاظتان ىّدؼٌغ.
در ةیً اةؽارُای ىعحهؿ ارجتاظیٌ ،لف جتهیؾات در ةازار ایؼان ىعنّما در ةازارُای ىنؼـی اُيیث زیادی دارد.
جتهیؼ راُی ىٍاؿب ةؼای آگاُی دادن ةَ ىؼدم و جكّیق آٌِا ةَ ظؼیغ کاال یا ظغىحی اؿث کَ ٌیاز و ظّاؿث قان را
ةؼظؼف ىی کٍغ .قؼکث ُای ةازرگاٌی ،ؿازىان ُای جساری ،ىّؿـات ؽیؼاٌحفاغیٌِ ،ادُای ازحياغی و صحی اقعاص
ؿیاؿیُ ،يَ ةؼای اغالم ىّزّدیث ظّد و آگاُی ىؼدم از جتهیؼ اؿحفاده ىی کٍٍغ .جتهیؾات كّی جؼیً اةؽار آگاُی
ةعكی در قٍاؿاٌغن یک قؼکث ،کاال ،ظغىث یا اٌغیكَ و دیغگاه اؿث.
ةا جّزَ ةَ ٌگؼش ةػضی ىغیؼان ةٍگاه ُای اكحنادی ،غيهکؼد ٌاىٍاؿب ظیهی از قؼکث ُای جتهیؾاجی ـاكغ جعنل،
ضػؿ ىؼاکؽ آىّزقی ،کيتّد کحب و ىسالت جعننی و… در ظیهی ىّارد ٌحایر كاةم كتّنی از جتهیؾات در ایؼان ةَ
دؿث ٌیاىغه اؿث .در ایً ىلانَ ٌگاُی ظّاُیو داقث ةَ ىِو جؼیً دالیم غغم ىّـلیث جتهیؾات در ایؼان.

دید کَجاه ندت درةاره جتلیؼات
ىغیؼان ةٍگاه ُای اكحنادی ىّـق ،کـب و کار را یک ـؼآیٍغ ظّالٌی ىغت ىی داٌٍغ و ةا جغویً اُغاف ىغون و
ةؼٌاىَ ریؽی ُای دكیق ،اكغاىات ىعحهؿ از زيهَ جتهیؾات را در ایً ـضا ظؼاصی و ازؼا ىی کٍٍغ .ونی ةـیاری از
ىغیؼان قؼکث ُای ایؼاٌی ىحأؿفاٌَ ایً ٌگؼش را ٌغاقحَ و دارای دیغ کّجاه ىغت ُـحٍغ و اٌحظار دارٌغ ةازدُی
جتهیؾات در ـؼمث ةـیار کّجاُی و آن ُو ةا ُؽیٍَ ةـیار پاییً و ادؼةعكی ةـیار ةاال ُيؼاه ةاقغ .الزم اؿث ایً
كتیم ىغیؼان ةا قؼکث در دوره ُای آىّزقی ،ىعانػات ىـحيؼ و ةِؼه گیؼی از ىكاوران کارآزىّده در جؾییؼ اـکار
ظّد ىحٍاؿب ةا قؼایط زغیغ کـب و کار جالش کٍٍغ و ةَ دٌتال ىػسؽه و ىػسؽه گؼ ٌتاقٍغ.
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اىحظارات ػیراضَلی از جتلیؼات
در ذًُ ةـیاری از ىغیؼان جنّیؼ درؿحی از جتهیؾات ادؼةعف وزّد ٌغارد .ةـیاری ادغاُا وزّد دارد کَ جتهیؾات
ىی جّاٌغ ةَ اؿکیيّ ،یعچال و ـؼیؽر ةفؼوقغ و ةَ غؼب ةادیَ ٌكیً ریگ ةیاةان و یا ةعاری .ایً جنّیؼ درؿحی از
جتهیؾات ٌیـث ،و در آن قػّر ىعاظب دؿث کو گؼـحَ قغه اؿث .ةایغ ةپػیؼیو کَ در ـضای زغیغ کـب و کار کَ
ةَ دنیم اـؽایف ركاةث غؼضَ کٍٍغگان ،ىیؽان آگاُی ىكحؼیان روز ةَ روز ةیكحؼ ىی قّد و در کٍار آن ؿعش جّكع
و كغرت چاٌَ زٌی ىكحؼیان اـؽایف ىی یاةغ ،ةؼای زػبٌ ،گِغاری و اـؽایف ىكحؼیان ةایغ اونیً اكغام قؼکث،
ةؼٌاىَ ریؽی و جالش ةؼای ارجلای کیفیث ةاقغُ .یچ چیؽ زای کیفیث را ٌيی گیؼد .جتهیؾات ةَ وزّد ٌیاىغه کَ
ىضنّل ٌاىٍاؿب را ةَ ىكحؼی ةلتّالٌغ ةهکَ کارکؼد امهی جتهیؾات ىػؼـی ةَ زا و قایـحَ ىضنّل ىٍاؿب (از ٌظؼ
ىكحؼی) اؿث ،ةَ غتارت دیگؼ جتهیؼ یک اةؽار قٍاؿاٌغن اؿث .ىيکً اؿث ایً ؿؤال پیف آیغ کَ اگؼ ىضنّل
کیفیث ىعهّب را داقحَ ةاقغ چَ ٌیازی ةَ جتهیؼ اؿث؟ پاؿط ایً اؿث کَ در دٌیای قهّغ ،مغای قؼکحی قٍیغه
ىی قّد کَ ةهٍغجؼ داد ةؽٌغ ،و پیام ىٍاؿب ظّد را در زىان و ىکان ىٍاؿب ةَ ىعاظب ةؼؿاٌغ .ةٍاةؼایً جتهیؼ،
کیفیث ،ةـحَ ةٍغی ،كیيث و… ُيگی ةا ُو در ىحلاغغؿازی ىكحؼیان ىؤدؼٌغ و ةایغ یک ٌگؼش ؿیـحيی ةیً جيام
آن كائم ةّد.

جتلیؼات ةً عيَان ىَشدارو
ةػضی از ىغیؼان ةٍگاه ُای اكحنادی زىاٌی ةَ ؿؼاغ جتهیؾات ىی روٌغ کَ قؼکث آٌِا در ةضؼان زغی اؿث ،و اٌحظار
دارٌغ جتهیؾات ؿؼیػا اوضاع آٌِا را غّض کٍغ .ضؼوری اؿث ایً كتیم ىغیؼان ةَ ةؼٌاىَ ُای جتهیؾاجی ةٍگاه ُای
اكحنادی ىػؼوف زِان ٌظیؼ کّکاکّال ،جّزَ کٍٍغ و از ظّدقان ؿؤال کٍٍغ کَ اگؼ کارکؼد جتهیؾات در ایً ىّاكع
اؿث چؼا قؼکث ُای ةؽرگ و ىػحتؼ دٌیا ،ظّدقان را از جتهیؾات ىؤدؼ و ىـحيؼ ةی ٌیاز ٌيی داٌٍغ؟ آٌِا ىی گّیٍغ
چؼا ةا كعع جتهیؾات ـضائی را کَ در ذًُ ىكحؼیان در اظحیار گؼـحَ ایو در اظحیار ركتا كؼار دُیو جا ةػغا ةؼای ةازپؾ
گیؼی آن دچار ُؽیٍَ ُای ةیكحؼ و ىكکالت ةؽرگحؼ قّیو؟ جتهیؾات ىـحيؼ ىحٍاؿب ةا چؼظَ غيؼ ىضنّل یک
ضؼورت اؿثُ .يان ظّر کَ جغاوم جّنیغ ىضنّل ىغٌظؼ ىغیؼان اؿث ،جغاوم جتهیؾات ادؼةعف زیؼ ٌظؼ ىحعننان
ٌیؽ انؽاىی اؿث .ةَ جتهیؾات درؿث ةَ غٍّان یک ؿؼىایَ گػاری ٌگاه کٍیغ ،ایً ُؽیٍَ ای ٌیـث کَ ُؼ وكث اراده
کؼدیغ آن را كعع کٍیغ.
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ػیر نشخص ةَدن ٌدف جتلیغ
ةـیاری از ىغیؼان ةٍگاه ُای اكحنادی و صحی آـؼیٍٍغگان جتهیؼ در ایؼان وكحی در ىػؼض ایً ؿؤال كؼار ىی گیؼٌغ
کَ ُغف از جتهیؼ چیـث؟ ةالـامهَ پاؿط ىی دٍُغ کَ ُغف ىكعل اؿث و آن ُو اـؽایف ـؼوش اؿث .ایً ىی
جّاٌغ ُغف ةازاریاةی ةاقغ اىا ةؼای رؿیغن ةَ ُغف ةازاریاةیُ ،غف جتهیؼ ٌیؽ ةایغ ىكعل قغه ةاقغ .ىلنّد از
ُغف جتهیؼ ،اٌسام دادن کاری ظاص اؿث کَ جّؿط آن پیاىی ةَ یک گؼوه ىعاظب ىّرد ُغف در یک دوره زىاٌی
ظاص ىی رؿغُ .غف جتهیؼ ةا جّزَ ةَ جسؽیَ و جضهیم و قٍاظث ىّكػیث در ةازار ُغف ،و آىیؽه ةازاریاةی جػییً ىی
قّد .اُغاف جتهیؼ ةَ ؿَ دؿحَ کهی آگاُی دٍُغه ،جؼؽیب کٍٍغه ،و یادآوری کٍٍغه جلـیو ىی قّد.

ةَدجً ةيدی ىانياسب جتلیؼات
جػییً ةّدزَ کار ؿاده ای ٌیـث ،و روش ُای ؿٍسف ٌحایر صامم از ةّدزَ جتهیؼ ٌیؽ یک غهو کاىالً دكیق ٌیـث.
قؼکث ُا ةؼای جػییً ةّدزَ ةَ ایً غّاىم ةایغ جّزَ کٍٍغ .ىؼصهَ چؼظَ غيؼ :ىؼصهَ رقغ ةَ ةّدزَ ةیكحؼ و ىؼصهَ
ةهّغ ةَ ةّدزَ کيحؼی ٌیاز دارد .ؿِو ةازار :صفغ ؿِو ةازار ةاال و گؼـحً ؿِو ةازار از ركتا ةَ ةّدزَ ةیكحؼی ٌیاز
دارد .جکؼار جتهیؼ :ةؼای رؿاٌغن پیام ةَ ىعاظب ةَ جکؼار جتهیؼ و در ٌحیسَ ةّدزَ ةیكحؼی ٌیاز اؿث .ىحيایؽ ةّدن
ىضنّلٌ :كان دادن وزّه جيایؽ ٌیاز ةَ ةّدزَ ةیكحؼی دارد .ظیهی از قؼکث ُای ایؼاٌی ةّدزَ ای ةؼای جتهیؾات در
ٌظؼ ٌگؼـحَ و ةَ مّرت ىلعػی و ىّردی ةا اةؽار ةـیار ىِو جتهیؾات ةؼظّرد ىی کٍٍغ و ةػضی ُو ةغون ارائَ دنیم
ىٍعلی و ـلط ةؼ ىتٍای ٌظؼ ىغیؼیث ىتهؾی را ةَ غٍّان ةّدزَ جتهیؾات جنّیب ىی کٍٍغ .ةػضی از قؼکث ُا ُو از
روش ُای دیگؼی چّن درمغی از ـؼوش و یا جلهیغ از ركتا اؿحفاده ىی کٍٍغ .در صانی کَ ُیچ یک از ایً روش ُا
ىٍاؿب و امّنی ٌیـحٍغ .ىٍعلی جؼیً و در غیً صال ؿعث جؼیً روش جغویً ةّدزَ جتهیؾات ،روش ىتحٍی ةؼ ُغف
و کار اؿث .در ایً روش اةحغا ُغف ةازاریاةی ،ـِؼؿث کارُایی کَ ةایغ مّرت گیؼد ،و جػییً ةّدزَ ةؼای ُؼ یک
از ایً کارُا ىكعل قغه ،و ةا زيع ةٍغی آٌِا ةّدزَ جتهیؾات ىكعل ىی قّد.
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دخالث ندیران در طراحی پیام و جعییو رساىً
ظؼاصی پیام و اٌحعاب رؿاٌَ ،ـػانیث ُایی جعننی ُـحٍغ و ىی ةایـث ةا ُغف جادیؼگػاری ىعهّب روی ىعاظب
ُغف ،مّرت گیؼٌغ .پیام ادؼةعف دارای ظنّمیات و ویژگی ُایی اؿثُ .ؼ یک از رؿاٌَ ُا ٌیؽ ىحٍاؿب ةا
ىضنّل و ةّدزَ و ىعاظتان جػییً قغه ،دارای ادؼةعكی ىحفاوت و ُيچٍیً ٌلاط كّت و ٌلاط ضػؿ ُـحٍغ .اٌحعاب
رؿاٌَ ىٍاؿب ٌیؽ ةایغ ةا ةؼرؿی الزم و ةؼآیٍغ ُؽیٍَ ُا و ـایغه ُا و ٌِایحاً ارزقی کَ ایساد ىی کٍٍغ مّرت گیؼد.
ىحاؿفاٌَ ةا ىغیؼان ةـیاری ىّازَ قغه ام کَ رٌگ پّؿحؼ ،کاجانّگ و صحی ٌّع ؿاظث جیؽر و… را ةؼاؿاس ؿهیلَ
قعنی و آٌعّر کَ ظّدقان ىی پـٍغیغه اٌغ اٌحعاب کؼده اٌغ .در مّرجی کَ پاؿط ایكان آن اؿث کَ ُؼ وكث
جيایم داقحیغ جيام ىضنّالجحان را ظّدجان ةعؼیغ ،آن ظّری جّنیغ ،ةـحَ ةٍغی و جتهیؼ کٍیغ کَ ظّدجان دوؿث
داریغ .ونی اگؼ ُغف قيا ىحلاغغؿازی ىكحؼی ةؼای ظؼیغ اؿث پؾ ةایغ ةا ٌظؼ ىحعننان ةازاریاةی و جتهیؾات ،پیام
ُا را ؿاظحَ و رؿاٌَ را اٌحعاب کؼد.

ىگرش جزیره ای ةً جتلیؼات
ىحاؿفاٌَ در ةـیاری ىّارد یک ٌگؼش زؽیؼه ای ةَ جتهیؾات در ةیً ىغیؼان رایر اؿث ،در صانیکَ جتهیؾات ٌیاز ةَ
درك ارجتاظات ةازاریاةی یکپارچَ در آىیؽه جؼویر و آىیؽه ةازاریاةی دارد .ارجتاظات ةازاریاةی یکپارچَ ایً اىکان را
ـؼاُو ىی ؿازد کَ جيام ـػانیث ُای پٍسگاٌَ جؼویر و ـؼآیٍغ ارجتاظات قؼکث در زِث اـؽایف جّان یکغیگؼ و ةَ
مّرت ٌگؼش ؿیـحيی ـػانیث کٍٍغ جا ضيً اـؽایف ادؼةعكی ارجتاظات ،از ظٍذی کؼدن ٌحایر ُيغیگؼ زهّگیؼی
کٍٍغُ .يچٍیً ةایغ ةیً ـػانیث ُای جؼویر ةا پایگاه و ىّضع قؼکث (ُّ ،)positioningیث قؼکث ،جنّیؼ ذٍُی
( )Imageو… ُياٍُگی و ُيعّاٌی وزّد داقحَ ةاقغُ .يان ظّر کَ ىالصظَ ىی قّد ٌگؼش زؽیؼه ای ةَ جتهیؾات
یا ُؼ یک از اةؽارُای ارجتاظی دیگؼ ،ىاٌع از رؿیغن قؼکث ُا ةَ اُغاف ظّدقان ىی قّد.
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اٌهیث ىدادن ةً جحقیقات ةازاریاةی
ُؼ یک از ـػانیث ُای ةازاریاةی از زيهَ جتهیؾات ،زىاٌی ىؤدؼ ظّاٍُغ ةّد کَ در اةحغا ةا جضلیلات مضیش ةؼای ةَ
دؿث آوردن اظالغات از ىعاظتان ُيؼاه ةاقغ .اظالغات مضیش ریـک جنيیو گیؼی ؽهط را کو ىی کٍغٌ .ـعَ
واصغ داقحً ةؼای جيام ةازارُا و جيام ىكحؼیان راه ةَ زایی ٌيی ةؼد .كتم از ُؼ اكغام ةؼای ظهق پیام و اٌحعاب رؿاٌَ،
ةایغ ةا اؿحفاده از جضلیلات ةازاریاةی ٌـتث ةَ زيع آوری اظالغات ىكحؼیان ،ركتا و ىضیط اكغام کؼد ،جا از ُؽیٍَ
ُای ٌاىٍاؿب زهّگیؼی قّد.

جخطص پاییو شرکث ٌای جتلیؼاجی
ىحاؿفاٌَ ىغیؼان و کارکٍان ةیكحؼ قؼکث ُای جتهیؾاجی را گؼاـیـث ُا جكکیم ىی دٍُغ و زانتحؼ ایً کَ ةـیاری از
آٌِا ةَ مّرت جسؼةی گؼاـیـث قغه اٌغ .در مّرجی کَ گؼوه ُای جتهیؾاجی ىّـق از ؿایؼ جعنل ُا ٌظیؼ زاىػَ
قٍاؿی ،کاىپیّجؼ و ىعنّما ىحعننان ةازاریاةی ةِؼه ىٍغ ُـحٍغ .در دٌیای غهيی اىؼوز ةایغ صؼـَ ای ـکؼ کؼد،
صؼـَ ای ؿعً گفث و صؼـَ ای غيم کؼد .ظتیػی اؿث گؼاـیـث ُا ةؼای اٌسام ـػانیث ٍُؼی زایگاه ىِيی در
گؼوه جتهیؾاجی دارٌغ اىا ٌيی جّاٌٍغ ةَ زای ؿایؼ ىحعننان ةٍكیٍٍغ و جنيیو گیؼی کٍٍغُ .ؼ یک از صّزه ُای غهو
جتهیؾات جعنل ظّدقان را دارٌغ و کـی صق ورود ةَ ُؼ یک از ایً صّزه ُا را دارد کَ مالصیث ورود ةَ آن را
داقحَ ةاقغ و مالصیث را ُو جـهط غهيی جػییً ىی کٍغ.

کم جَجٍی ةً وجً نيطقی و اخالقی
اگؼ پیام ُای جتهیؾاجی ـلط وزَ اصـاؿی داقحَ ةاقٍغ و ٌحّاٌٍغ ىعاظب را ةا ارائَ دنیم کَ ُيان وزَ ىٍعلی اؿث
ىحلاغغ کٍٍغ ،ىٍسؼ ةَ صؼکث ىعاظب و ىنؼف ىضنّل ٌعّاُغ قغ .ةَ ایً صانث ،پغیغه ی ىنؼف ٌيائی ىی
گّیٍغ .جتهیؼ ادؼةعف غالوه ةؼ وزَ اصـاؿی ةایغ ةا ٌكان دادن وزّه جيایؽ و ةؼجؼی ىضنّل ٌـتث ةَ ىضنّالت
ركیب ،ىعاظب را جؼؽیب ةَ ظؼیغ و ىنؼف کٍغ .انتحَ وزَ جيایؽ الزم ٌیـث صحياً در کیفیث ةاقغ ةهکَ ،ىی جّاٌغ
در ؿایؼ ـّایغ ىضنّل ٌظیؼ كیيث ،ظغىات و… ٌیؽ ةاقغ .اىا وزَ ؿّم جتهیؼ ،وزَ اظالكی آن اؿث .یػٍی غالوه ةؼ
رغایث ىّارد اصـاؿی و ىٍعلی ،در ٌكان دادن مغاكث ةَ ىكحؼی ىّـق ةاقغ .اگؼ ىی ظّاُیو ةا ىكحؼی راةعَ
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ةهٍغىغت داقحَ ةاقیو ةایغ ةحّاٌیو اغحياد او را زهب کٍیو و ایً ىیـؼ ٌيی قّد ىگؼ ةا ایساد راةعَ ةؼد – ةؼد .در
مّرت رغایث وزّه اصـاؿی ،ىٍعلی و اظالكی ،ىكحؼیان ةا ذًُ و كهب ظّد ىضنّل را پػیؼـحَ و ٌحیسَ ایً
پػیؼش اـؽایف ؿِو ةازار اؿث .ىحأؿفاٌَ ةَ غهث ةِؼه ىٍغ ٌتّدن ةیكحؼ قؼکث ُای جتهیؾاجی از ىحعننان و
ىكاوران ةازاریاةی غيغجاً ـلط در ةاال ةؼدن وزَ اصـاؿی (قػؼ ،آٍُگ و…) جالش قغه و جتهیؾات آٌِا در ةیكحؼ
ىّارد ـاكغ وزّه ىٍعلی و اظالكی اؿث.

عدم جَجً ةً جؿاوت جتلیؼات در ةازارٌای نطرؾی ةا ةازارٌای ضيعحی
جتهیؾات ةازارُای ىنؼـی و مٍػحی در ىكحؼك ةّدن ُغف آٌان کَ ةؼكؼاری ارجتاط ةا ىعاظب اؿث قتاُث دارٌغ
اىا ةایغ ةَ جفاوت ُای آٌِا ُو جّزَ داقث .ةػضی از ایً جفاوت ُا غتارجٍغ از -۱ :صاکيان ةازارُای ىنؼـی ،ظاٌو ُا
ُـحٍغ و در ٌحیسَ ٌلف غّاىم ـؼٍُگی در ایً ةازارُا كّی جؼ از ؿایؼ غّاىم ىضیط کالن ٌظیؼ غّاىم اكحنادی،
ؿیاؿی و… اؿث .در چٍیً ةازارُایی ٌلف اصـاس ةـیار كّی اؿث .در ةازارُای مٍػحی و جساری ،آكایان صاکو
ةازار ُـحٍغ و در ٌحیسَ ٌلف غّاىم اكحنادی در ایً ةازارُا ةارزجؼ ةّده ،ةٍاةؼایً در جتهیؼ ةایغ ةَ زٍتَ ُای ةِؼه
وری و ٌلف ىضنّل در جّنیغ و کاُف ُؽیٍَ ُا و… ةیكحؼ جّزَ قّد -۲ .جػغاد ىعاظتان در ةازارُای ىنؼـی
ةـیار ةیكحؼ از ىعاظتان ةازارُای مٍػحی اؿث ،ةَ ایً دنیم ؿعش پّقف در ةازارُای ىنؼـی ةایغ گـحؼده ةاقغ و
در ٌحیسَ ُؽیٍَ جؼویر در ایً ةازارُا ةیكحؼ از ةازارُای مٍػحی اؿث -۳ .ةا جّزَ ةَ جفاوت ىعاظتان در ایً دو ةازار
ىعحهؿٌّ ،ع رؿاٌَ و ادؼةعكی آٌِا ٌیؽ در ةـیاری از ىّارد ىحفاوت ظّاُغ ةّد .در ةازارُای مٍػحی اؿحفاده از قیّه
ُای جؼویسی دوظؼـَ ٌظیؼ ـؼوش قعنی ،ةؼگؽاری ؿيیٍار ،ـؼؿحادن ٌاىَ ىـحلیو ،ـؼؿحادن ؿی دی ( )CDةَ
مّرت ىـحلیو و… ىؤدؼجؼ اؿث .ونی ازؼای ایً ةؼٌاىَ ُا در ةازارُای ىنؼـی جلؼیتا ؽیؼىيکً اؿث از ایً رو
ةیكحؼ رؿاٌَ ُای ةا پّقف وؿیع ٌظیؼ جهّیؽیّن اُيیث ىی یاةٍغٌّ -۴ .ع پیام در ةازارُای ىنؼـی و مٍػحی
ىحفاوت اؿث .ةؼای ىذال ةا جّزَ ةَ غالكَ ىعاظتان ةازارُای ىنؼـی در ایؼان از جتهیؾات آٍُگیً ،ظٍغه دار ،قػؼ
و… ىی جّان اؿحفاده کؼد ،اىا ایً قیّه ُا در ةازارُای مٍػحی کَ ىعاظتان آٌِا قؼکث ُا و کارقٍاؿان آٌِا ُـحٍغ
کيحؼ زّاب ىی دُغ ،در ایً ةازارُا ةایغ ةَ وزّه جيایؽ و ىؽیث ركاةحی ىضنّل و ٌلف آن در ارجلای ةِؼه وری
پؼداظث -۵ .ةؼای رؿاٌغن پیام ُو در ةازارُای ىنؼـی و ُو در ةازارُای مٍػحی ىی جّان از رؿاٌَ ُای ةا پّقف
وؿیع ٌظیؼ جهّیؽیّن و رادیّ اؿحفاده قّد ،اىا ةایغ ةَ ایً ٌکحَ ىِو جّزَ داقث کَ ؿاغات پعف ىٍاؿب پیام در
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ةازارُای ىنؼـی ةـیار ىحفاوت از ؿاغات پعف ىضنّالت ىنؼـی ظّاُغ ةّد -۶ .مضث اظالغات کـب قغه در
ىؼصهَ ارزیاةی و ادؼةعكی جتهیؼ در ةازارُای مٍػحی ةیكحؼ از ةازارُای ىنؼـی اؿث.

جَجً ىکردن ةً چرخً عهر جتلیغ
ُيان ظّر کَ ىضنّل دارای چؼظَ غيؼ اؿث و ایً چؼظَ قاىم ىؼاصم جّنیغ ،ىػؼـی ،رقغ ،ةهّغ و ٌؽول اؿث،
جتهیؼ ٌیؽ دارای ُيیً ىؼاصم اؿث .در ىؼاصم اونیَ چؼظَ غيؼ ،جتهیؼ ةایغ ةَ مّرت جِازيی و پؼ ـكار ىضنّل را
ىػؼـی کٍغ و وكحی ةَ ىؼصهَ ةهّغ رؿیغ ةا یادآوری کؼدن آن در زٌغه ٌگَ داقحً ٌام و ٌكان جساری و ىضنّل در
ذًُ ىكحؼیان جالش کٍغ و وكحی ةَ ىؼصهَ ٌؽول ىی رؿغ یػٍی دیگؼ ةؼای ىعاظتان زػاةیث ٌغارد و صحی كتم از
رؿیغن ةَ ایً ىؼصهَ ،الزم اؿث ةا جٍّع دادن ةَ جتهیؼ از ظـحگی ىعاظب و یکٍّاظحی جتهیؼ زهّگیؼی کؼد .ةَ
ظّری کَ جتهیؼ ُيیكَ ةؼای ىعاظب زػاةیث و جازگی داقحَ ةاقغ ،ةَ ُؼ صال جٍّع در ٌؽد ىعاظب ةاغخ زهّگیؼی
از دنؽدگی آٌان ىی قّد .ىحاؿفاٌَ ةارُا قاُغ ةّده ام کَ ىضنّنی ةا یک یا دو جیؽر ةؼای چٍغ ىاه ىحّانی از قتکَ
ُای جهّیؽیٌّی پعف ىی قّد کَ كعػا پؾ از ىغجی زػاةیث و ادؼةعكی ظّد را از دؿث ىی دُغ .در ُيیً ارجتاط
پعف جتهیؾات ىکؼر جهّیؽیّن و رادیّیی ةؼای ىضنّالت ىعحهؿ ةا مغای یکـان کَ جٍّع و جيایؽی را در ذًُ
ىعاظتان ةَ وزّد ٌيی آوردٌ ،یؽ كاةم اقاره اؿث.

ضعؽ نححَای نجالت حَزه جتلیؼات
در ؿال ُای گػقحَ جػغاد ىسالت جعننی صّزه ةازاریاةی و جتهیؾات رقغ داقحَ اىا ىحاؿفاٌَ ةػضی از آٌِا ةا
داقحً ضػؿ در ٌگؼش ةازاریاةی در اٌسام رؿانث ظّیف ىّـق ٌیـحٍغ .ىسهَ جتهیؾات ظّد ةایغ ىظِؼ ىضحّای غانی،
زیتایی ،ظؼاصی زػاب و… ةاقغ جا ةحّاٌغ ةَ ىعاظتان ایً پیام را ىٍحلم کٍغ کَ در ىػؼـی غهو جتهیؾات ،رؿاٌَ
ىٍاؿتی اؿث .ىحاؿفاٌَ ایً گٌَّ ىسالت پؼ ةار و ؽٍی در ایؼان ةـیار کيیاب اؿث.
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کهتَد نراکز آنَزشی نعحتر
ُؼ چٍغ جػغاد ىغرؿان و ىؼاکؽ آىّزقی ٌـتث ةَ كتم رقغ كاةم جّزِی داقحَ اؿث ،اىا صلیلث ایً اؿث کَ ـلط
جکیَ ةؼ ىعانب جؼزيَ ای و غغم اٌعتاق آٌِا ةا ـؼٍُگ و قؼایط ىعاظتان ایؼاٌی ىا را از رؿیغن ةَ ُغف ةاز ىی
دارد .الزم اؿث ىؼاکؽ مغور ىسّز دكث ةیكحؼی را ةَ غيم آورده و ُيان ظّر کَ اٌـان ُای ةی مالصیث در
صّزه غهو پؽقکی و صلّق و… ٌيی جّاٌٍغ ىعب و دـحؼ صلّكی و … دایؼ کٍٍغ ،اـؼاد ـاكغ جعنل در صّزه
ةازاریاةی و جتهیؾات ٌیؽ ٌتایغ ىّـق ةَ دریاـث ىسّز دایؼ کؼدن ىؼاکؽ آىّزقی قٌّغ .غهو ةازاریاةی و جتهیؾات ُو
ةـیار جعننی و صؼـَ ای اؿث ،ةغون اصحؼام ةَ غهو و جعنل و جسؼةَ چگٌَّ ىی جّان اٌحظار پیكؼـث داقث؟

ىگرش نيؿی اؾراد جانعً ىستث ةً جتلیغ
ىحاؿفاٌَ ةَ دنیم جتهیؾات ٌامضیشٌ ،گؼش زاىػَ ٌیؽ ٌـتث ةَ آن ىذتث ٌیـث .ىؼاکؽ ىؼجتط ةا ایً مٍػث ةایغ در
ارجلای آگاُی زاىػَ از غهو جتهیؾات ةَ غٍّان غهو اظالع رؿاٌی و آگاه ؿازی جالش کٍٍغُ .ؼ كغر زاىػَ ةا جّنیغات
ةیكحؼ داظهی و ظارزی ُيؼاه ىی قّد ،ضؼورت جتهیؾات مضیش و ادؼةعف ةؼای رؿاٌغن پیام قؼکث ُا ةَ ىكحؼیان
ةیكحؼ قغه و ةا ٌظارت مضیش ،ىكحؼیان ٌیؽ ىی جّاٌٍغ ةا دریاـث اظالغات درؿث اٌحعاب ُای ةِحؼی داقحَ ةاقٍغ.

ةؼگؼـحَ از کحاب آؿیب قٍاؿی جتهیؾات در ایؼان ٌكؼ صؼوـیَ
پّیا روصی  /دکحؼای ىغیؼیث کـب و کار گؼایف ةازاریاةی  /ىكاور ةازاریاةی و جتهیؾات
info@roohi.net / www.roohi.net
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جضلیلات ةازار

وب و اپهیکیكً

ؽؼـَ ؿازی

ةؼٌاىَ ریؽی کيپیً

ةِیٍَ ؿازی ؿئّ

ةـحَ ةٍغی

ُّیث ؿازی ةؼٌغ

کهیک ىارکحیٍگ

جنّیؼؿازی

جتهیؾات ىضیعی

ىّةایم ىارکحیٍگ

ُغایای جتهیؾاجی

جتهیؾات چاپی

ایيیم ىارکحیٍگ

آىّزش و ىكاوره

ـیهو جتهیؾاجی

ؿّقیال ىارکحیٍگ

غکاؿی جتهیؾاجی
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