
 

 بازاریابی، اطالعات و تبلیغات



   تعریف فرایند منسجم بازاریابی

در كه است بازاریابی ارتباطات ریزی برنامه مفهوم یك بازاریابی منسجم ارتباطات 
 همانند ارتباطی ابزارهای انواع استراتژیك نقشهای ارتباطی، جامع برنامه یك قالب

 می قرار ارزیابی مورد را فروش ترفیع و مستقیم بازاریابی عمومی، روابط تبلیغات،
 اثر حداكثررساندن به و تداوم ساختن، شفاف منظور به را ابزارها این و دهد

   .كند می تركیب باهم بازاریابی، ارتباطات

شولتز دان (DON SCHULTZ) بازاریابی منسجم ارتباطات كه است معتقد 
 و ارتباطات همه دربرگیرنده و دارد فوق موارد به نسبت فراتری اهمیت و نقش

   .است مشتریان با ...و شركت تصویر تجاری، نام قبیل از شركت یك تماسهای
 و مناسب روشهای كه كند می كمك شركتها به بازاریابی منسجم ارتباطات مفهوم .

 عرضـــــه كاركنان، همانند ذینفعان سایر همچنین مشتریان با تماس و ارتباط موثر
  كنند استفاده مرتبط موسسات سایر و گذاران سرمایه اولیه، مواد كنندگان



 ارتباطات منسجم بازاریابی یكی از جدیدترین دیدگاهها و

این . مدلها در هدفگذاری تبلیغات و ارتباطات تجاری است

مدل نظام مند در جستجوی ارتقای اثربخشی و هـــم افزایی 

.  در فعالیتهای ارتباطی و تبلیغاتی شركتها و موسسات است

این مدل از طریق برقراری ارتباط منسجم و ساختاریافته 

(  قیمت، كاال، تبلیغات و توزیع)بین عناصر آمیخته بازاریابی 

فعالیتهای تبلیغاتی شركت را به طور كامل و اثربخش در 

خدمت استراتژی ها و اهداف بازاریابی و فروش قرار می 

 .دهد



   حركت به سوی ارتباطات منسجم

 منسجم ارتباطات فرآیند اهمیت رشد برای عمده دلیل 

 قواعد و قوانین در كه است مداومی انقالب بازاریابی

 اتفاق حال در تبلیغاتی آژانسهای سنتی نقشهای و بازاریابی

 های رسانه بر مبتنی تبلیغات از استفاده در تغییر .است

 بازار، قدرت مبادله در تغییر ها، رسانه شدن كوچك فراگیر،

 در تغییر و ها داده بر مبتنی بازاریابی سریع توسعه

 این ویژگیهای جمله از ها رسانه از استفاده چگونگی

  .است انقالب



 تحقیقات بازار

 

منسجم ارتباطات برنامه اثربخشي و كاال طراحي منظور به 
 و صحیح درك تبلیغات متصدیان كه است ضروري بازاریابي

 بتوانند تا باشند داشته بازاریابي تحقیقات فرایند از مناسبي
 مناسب هدف بازارهاي بازار، فرصتهاي از جامع دیدي با

 گذاري، قیمت هاي برنـــامه و سیاستها شركت، براي
 صورت به را برنامه این محصوالت تولید و طراحي توزیع،

 .كنند طراحي اثربخش و كارا

 
 



  بازاریابی در عصر اطالعات

 تحوالت اخیر فناوری ارتباطات واطالعات وشکل گیری
زمینه های جدید فعالیت در کنار آموزش های نوین برای 

پیشبرد فعالیت های اجتماعی ، توجه صاحب نظران را در 
فناوری جدید . عرصه های مختلف به خود جلب کرده است 

ارتباطی وتکنولوژی اطالعات ،جامعه اطالعاتی را به تعبیر 
شکل داده است وظهور این نوع جامعه شرایط « دانیل بل»

خاصی را پیش روی مخاطب قرار داده است یکی از زمینه 
های مطرح تبلیغات بازرگانی است که با امکانات وفناوری 
های جدید ویژگی خاص برای تبلیغ کاال ومعرفی پدیده های 

 تولیدی دارد 



 ....ادامه

 کارگذاران تبلیغات بازرگانی می کوشند تا در کنار استفاده از

نمادها،ترکیب رنگ ها ،با تاکید براصول وشیوه های تبلیغ 

بازرگانی ،از آخرین فناوری های ارتباطی ورسانه ای برای 

معرفی کاال بهره گیرند تا زمینه جذب مخاطبان را نسبت به 

یک محصول یا خدمت فراهم کنندآنها می کوشند با مخاطبان 

بیشتری ارتباط برقرار کنند با مخاطبانی که از راه های 

مختلف به ویژه شبکه با آنها آشنا شدند ودر حال حاضر 

 باهمین امکان درصدد تبلیغ محصوالت هستند



  تبلیغات 

بازاریابی آمیخته ابزارهای مهمترین از یكی عنوان به تبلیغات  

(MARKETING MIX) در را مهمی بسیار نقش تواند می 

 با ارتباط قبیل از شركت بازاریابی های استراتژی و سیاستها

 و مشتریان ذهنیت تغییر و اصالح جدید، محصوالت معرفی مشتریان،

  كند ایفا ...و آن تجاری آرم و شركت به نسبت مخاطبان

و كاالها مورد در مناسب  اطالعات  ارایه  روشمند  فرآیند تبلیغات 

 مصرف  كنندگان  مؤ ثر كردن  متقاعد و ترغیب  و مشتریان  به  خدمات 

   (1372 متولي) مي باشد خدمات و كاالها خرید به 



بازاریابی منسجم ارتباطات مفهوم سرعت به تبلیغات صنعت 

 یك عنوان به نه و كاربردی و علمی مفهوم یك عنوان به را

 تبلیغات همانند هایی واژه .پذیرفت موقت و زودگذر پدیده

 منظور به نیز یكپارچه ارتباطات و تبلیغ در هماهنگی جدید،

 نیز بازاریابی منسجم ارتباطات مفهوم تشریح و توصیف

  .گرفتند قرار استفاده مورد



 تعریف تبلیغات

است غیرشخصي ارتباط یك از عبارت تبلیغ . 

شود پرداخت پول آن براي بایست مي. 

مي پذیرد انجام مختلف رسانه هاي طریق از. 

صورت افراد اذهان بر تأثیر یا ساختن متقاعد براي 
 .مي پذیرد

شخصي غیر معرفي و ارتباط از است عبارت تبلیغات 
 مقابل در مختلف حاملهاي طریق از خدمت یا محصول
 یا انتفاعي، غیر یا انتفاعي مؤسسات براي وجه دریافت
  شده اند مشخص پیام در نحوي به كه افرادي



  اهداف تبلیغات
اهداف اطالع رسانی : 

 آگاه كردن مشتری از محصول جدید؛ 
 پیشنهاد استفاده جدید از محصول 

 ؛(موارد استفاده جدید یك كاال)آگاه كردن بازار از تغییر قیمت 
 آگاه كردن مشتری از قیمتهای جدید محصول؛ 
 آگاهی به مشتری درباره طرزكار محصول؛ 
 توصیف و تشریح خدمات موجود برای محصول؛ 
 تصحیح برداشتهای غلط مشتریان؛ 
 كاهش ترس مشتریان؛ 
ایجاد تصویر مناسب برای شركت  . 

 

 اهداف ترغیب مشتریان  : 
 ایجاد ترجیحات نسبت به محصوالت و خدمات شركت در نزد مشتریان؛ 
 تشویق و ترغیب مشتری برای خرید محصوالت شركت به جای رقبا؛ 
 تغییر و تصحیح ادراك مشتری نسبت به ویژگیهای محصول؛ 
 تشویق مشتری برای اتخاذ تصمیمات فوری در خرید محصول؛ 
تشویق مشتری برای برقراری تماس تلفنی با بخش فروش و بازاریابی شركت  . 

   :اهداف یادآوری
 یادآوری كردن به مشتری نسبت به آنكه ممكن است محصول و خدمات در آینده موردنیاز باشد؛ 
 یادآوری كردن به مشتری نسبت به اینكه محصوالت و خدمات را باید از كجا خریداری كند؛ 
 یادآوری كردن محصول در ذهن مشتری در زمانی كه محصول خارج از فصل استفاده باشد؛ 
حفظ ونگهداری جایگاه محصول در ذهن مشتری 



 روش های  تبلیغ  

بروشور  
تبلیغات  پستی  
پیام  از  طریق  ایمیل 
مجالت  
 خبرنامه  
روزنامه های  عمده  محلی  
روزنامه های  كامالً  محلی  
گفت وگو  
پوسترها  و  تابلوهای  اعالنات  
تبلیغات  رادیویی  
تبلیغات  تلویزیونی  
صفحات  وب 
راهنمای  تلفن  مشاغل  
مقاالتی  كه  می  نویسید  
پوشه   حاوی  اطالعات  شغلی  
بیانیه های  خبری  

 



 تعریف تبلیغات اینترنتي

دادن نمایش :نموده اند تعریف اینگونه را اینترنتي تبلیغات 

 در تبلیغاتي تصاویر و شعارها تجاري، وعالئم نامها

 به كه نحوي به اینترنت، پربیننده (پایگاههاي) سایتهاي

 سیما و صدا سایت) نماید كمك تبلیغات اهداف تحقق

 اینترنتي، تبلیغات اجراي و تهیه فرایند در .(2002

 اینترنتي، ناشران تبلیغاتي،  شركتهاي

 (خدماتي و تولیدي شركتهاي و سازمانها)  تبلیغ دهندگان

 .درگیرند



  ابعاد تبلیغات اینترنتي



 مدلهاي كسب وكار

مورد در استراتژیك برنامه و تجاري ایده یك به كار و كسب مدل 

 تبلیغ .دارد اشاره كار و كسب یك براي پول  آوردن دست به نحوه

 كه باشد مناسبي كار و كسب مدل  داراي مي بایست موثر اینترنتي

  شود كار و كسب آن موفقیت موجب

تبلیغ اینترنت در هستند مایل كه كساني به گروه این شركتهاي 

 و تبلیغ طراحي شامل خدمات این .مي دهند ارائه را خدماتي نمایند،

 از بسیاري .مي باشد تبلیغ نمایش جهت مناسب مكان یافتن به كمك

 اندازه گیري هاي نیز و تبلیغات  ردگیري خدمات حتي شركتها این

 جمله از .مي دهند انجام نیز را تبلیغات آن بخشي اثر به مربوط

 .برد نام كلیك دابل از مي توان گروه این شركتهاي



 تكنولوژي تبلیغات

تبلیغ دادن نشان براي تبلیغ دهندگان كه گوناگوني شكل هاي به تبلیغات مختلف اشكال 
 داراي بنرهاي بنرها، مانند .دارد اشاره مي نمایند، استفاده آنها از اینترنت در خود

 بازي بر مبتني تبلیغات و تجاري نامه هاي رسانه اي، غناي
بنرها 

و طراحي در كم هزینه بدلیل بنرها .مي شوند طراحي متحرك و ثابت شكل دو به بنرها 
 اطالق بنري به ثابت بنر .مي آیند شمار به اینترنتي تبلیغات اشكال متداول ترین از پست

 آنجاكه از .مي كند ارائه ثابت اي اندازه در و تصویر یك بصورت را تبلیغ كه مي شود
 نرخ ولي دارند باالیي رویت نرخ مي شوند، داده نمایش سایت ها  از بسیاري در بنرها
 .است پائین آنها در كلیك

فن آوري از كه هستند ثابتي بنرهاي حقیقت در ،(پویا بنرهاي) انیمیشن دار بنرهاي 
 از برخورداري بدلیل بنرها نوع این .است شده استفاده آنها ساخت و طراحي در انیمیشن
 انیمیشن دار و ثابت بنرهاي .دارند باالتري كلیك نرخ غالباً  ثابت بنرهاي به نسبت انیمیشن

   مي باشند تجاري نام معرفي براي مناسبي ابزاري هاي دو هر



 تبلیغات مبتني بر بازي

 ارائه دهندگان تبلیغات مبتني بر بازي، فروشندگان بازي هاي اینترنتي
به دو   این نوع از تبلیغات براي افرادیكه در حال بازي هستند. هستند

در روش اول كه بسیار متداول است، . صورت ارسال مي شوند
در نتیجه . تصاویر تبلیغاتي، جایگزین تصاویر بازي اینترنتي مي شود

افرادیكه در حال بازي هستند، به شكل مجازي تحت تاثیر تبلیغ مورد 
در روش دیگر كل بازي به قسمت هاي مختلفي . نظر قرار مي گیرند

تقسیم مي شود و افرادیكه در حال بازي هستند مي بایست قبل از رفتن 
به مراحل بعدي بازي، تبلیغ خاصي را ببینند و یا تعامالتي را انجام 

در این روش تبلیغ دهندگان پاسخ هاي تعاملي بیشتري را . دهند
دریافت مي نمایند چراكه افرادیكه در حال بازي هستند، مایل به ادامه 

  بازي خود خواهند بود



 تبلیغات ناخواسته

شامل که ناخواسته تبلیغات Pop-up و Pop-under 

 .می آید حساب به اینترنتی تبلیغات بحث انگیز اشکال از یکی می شود

 مخاطبان و می شود دریافت ناخواسته صورت به تبلیغات از نوع این

 تلویزیونی آگهی های .می دهد قرار اجباری نمایش یک معرض در را

 این كه چرا آورد حساب به اجباری تبلیغات از نمونه ای مي توان را

 هستند، تماشا حال در مخاطبان که را برنامه هایی معموالً  آگهی ها

 مقابل، در .می کنند آگهی تماشای به وادار را آنها و می کنند قطع

 می شوند محسوب اختیاری تبلیغات از نمونه ای روزنامه  اي تبلیغات

 بخوانند مایلند که را روزنامه از قسمت هر می توانند خوانندگان زیرا

  .بگذرند آن از یا و



 تبلیغات مبتني بر حامی گری

از شركت یك آن در كه مي شود گفته فعالیتي به حامي گري 

 در و مي كند حمایت خاص فعالیت یا واقعه رویداد، یك

 فعالیت یا رویداد آن در را خود تجاري نام یا لوگو مقابل،

 شده ایجاد ارتباط ار استفاده كار این از هدف .مي كند معرفي

  .است مربوطه رویداد و شركت تجاري نام یا لوگو مابین



 فرایندهاي طراحي

راه حل یك ایجاد براي مناسب و دقیق مهندسي فرایندهاي 

 كه چرا مي باشند ضروري مؤثر اینترنتي تبلیغات براي كارا

 براي فعالیت و كاري داده هاي جریان جهت را مبنایي

 فراهم تبلیغاتي شركتهاي همین طور و تبلیغ دهندگان ناشران،

 .مي آورند



 زیرساختهاي سیستم

تبلیغات ضروري بخش هاي از یكي سیستمي زیرساختهاي 

 كه شبكه اي زیرساختهاي مانند .مي باشند اینترنتي

 .مي دهند ارتباط هم به را فرعي سیستمهاي



 یتكنولوژي نرم افزاري و سخت افزار

 تكنولوژیهاي پیشرفته نقش مهمي را در توسعه تبلیغات

تكنولوژي هاي مورد استفاده در این . اینترنتي ایفا مي كنند

و  SVGمانند )زمینه شامل تكنولوژي ارائه اینترنتي 

Flash) از قبیل )، تكنولوژي ارباب رجوعHTML 
Java  وJavaScript) از قبیل )، تكنولوژي واسطه

Java  وJ2E)و پروتوكل هاي ارتباطي مي شوند ،. 



 

 و ارتباط ایجاد هدف با تبلیغي هر اینكه1.

 .شود انجام پیامي رساندن

 فروش تبلیغ انجام از هدف اینكه2.

   باشد محصول

 دو هدف عمده هر فعالیت تبلیغاتی



 مزیت هاي تبلیغات اینترنتي

ایجاد ارتباط دوطرفه 

مخاطبان نه تنها . تبلیغات اینترنتي یك ارتباط دوطرفه بین تبلیغ كننده و مخاطب ایجاد مي كند
تبلیغات را دریافت مي كنند بلكه قادرند بازخورد بدهند و سئواالت خود را در مورد 

  .محصوالت با تبلیغ كنندگان مطرح كنند

ایجاد یك پیوند مستقیم به لیست محصوالت  

تبلیغات اینترنتي با یك پیوند مستقیم، دسترسي به اطالعات محصوالت مرتبط را براي 
این قابلیت غالباً منجر به مبادله محصوالت و افزایش . مخاطبان فراهم مي سازد
 .تعامالت تجاري مي شود

توانایي هدفگیري ایستا و پویاي مشتریان 

در تبلیغات اینترنتي از روشهاي متنوعي براي هدفگیري مشتریان به منظور انتخاب، ارائه 
این روشها ممكن است بر . و نمایش تبلیغات بصورت ایستا یا پویا استفاده مي شود

   اساس محتواي صفحه، اطالعات شخصي و مبادله پویاي اطالعات باشند

 



دسترسي جهاني و شبانه روزي 
تبلیغات اینترنتي داراي دسترسي جهاني است و در تمام روزهاي سال و تمام ساعت روز 
 .در دسترس مي باشد كه این موجب افزایش قابلیت مشاهده و گسترش بازار آن مي شود

قابلیت اندازه گیري و ردگیري باال  
تبلیغات اینترنتي به دلیل ماهیت دیجیتالي، از قابلیت ردگیري و اندازه گیري باالیي برخوردار 

براي ردگیري، ارزیابي عملكرد و سنجش اثربخشي  از روشهاي گوناگوني. است
 .تبلیغات اینترنتي استفاده مي شود

طراحي پیام آگهي 
به دلیل قابلیت هدف قرار دادن دقیق و مشخص مخاطبان، مي توان پیامها را براي جذب 

هنگامي كه ما دقیقاً مخاطبان را . نیازها و خواسته هاي معین مخاطبان، طراحي كرد
شناسایي مي كنیم اطالعات بهتري در خصوص نیازها و خواسته هاي آنها به دست 

  .پیام آگهي ما بسیار جذاب  تر خواهد بود از این رو. مي آید
قابلیت فروش 

  در این نوع از تبلیغات پس از نمایش آگهي مي توان بالفاصله فروش را نیز انجام داد 



 تنگناها و محدودیتهاي تبلیغات اینترنتي در ایران

 (تبلیغ دهندگان)سازمانهاي تولیدي و خدماتي  

شرکتهاي تبلیغاتي  

ناشران اینترنتي 

  دولت  

مخاطبین تبلیغات اینترنتي  



  (تبلیغ دهندگان)سازمانهاي تولیدي و خدماتي 

اینترنتي تبلیغات ماندن محدود موجب که مواردي مهمترین از یکي 

 سازمانهاي مدیران ناکافي اطالعات و دانش است شده ایران در

 اغلب .مي باشد اینترنت در تبلیغات کاربردهاي از خدماتي و تولیدي

 اینترنت در تبلیغ با که فراواني فرصتهاي و مزایا از ایراني مدیران

  هستند کم اطالع حداقل یا و بي اطالع کنند خود سازمان عاید مي توانند

اینترنتي صفحات وارد را خود تبلیغات که مدیراني این بر عالوه 

 خود اینترنتي رسانه عنوان به را خارجي سایتهاي غالباً  کرده اند،

 ایراني سایتهاي اثربخشي و کارایي به نسبت که چرا مي کنند انتخاب

 .ندارند را الزم اطمینان



  شرکتهاي تبلیغاتي

تبلیغاتي شرکتهاي به را خود تبلیغاتي امور سازمانها، از بسیاري 
 سازمانهاي براي تبلیغاتي برنامه ریزي به شرکتها این .مي کنند واگذار
 تبلیغاتي رسانه هاي برنامه این در .مي كنند اقدام خود قراداد طرف
 تخصصي، و عمومي روزنامه هاي و مجالت رادیو، تلوزیون، مانند

 آنچه .مي شوند پیشنهاد   ... و شهر سطح در تبلیغاتي تابلوهاي
 و سهم از شرکتها این پورتفولیوي در اینترنت هنوز است مسلم

 توسط اینترنت رو این از نیست برخوردار توجهي قابل جایگاه
 جمله از .است شده واقع بي مهري مورد نیز تبلیغاتي متخصصین

 کم به مي توان اینترنت، رسانه به تبلیغاتي شرکتهاي کم توجهي دالیل
 اشاره تبلیغاتي شرکتهاي براي اینترنتي تبلیغات سود حاشیه بودن
  مي باشد تبلیغات نوع این اندک هزینه دلیل به خود این که کرد



  ناشران اینترنتي

عمده موانع از مي توان را تبلیغات جذب در ایراني سایتهاي ناتواني 

 محتواي پائین کیفیت .دانست اینترنتي تبلیغات گسترش و رشد

 فراهم مخاطبین و تبلیغ کنندگان براي را الزم جذابیت ایراني سایتهاي

 موجب ایراني سایتهاي در تجاري غیر دیدگاه وجود .است نساخته

 اینرو از .نگیرد قرار سایتها اصلي اهداف جزء درآمدزایي است شده

 مي شویم مواجه بازاریابي متخصصین با کمتر سایتها گردانندگان در

 کمتر هستند مشغول تبلیغات جذب به ظاهر به که سایتهایي در حتي

 نتیجه در .هستیم شاهد حرفه اي صورت به را بازاریابي فعالیتهاي

 سایتهاي تا است شده موجب مناسب، تبلیغاتي مکانیزمهاي فقدان

  باشند نداشته را الزم موفقیت تبلیغات جذب در ایراني



  دولت  

حمایت  مستلزم رسانه ها سایر مانند اینترنت گسترش و رشد 
 زیرساختهاي ضعف .مي باشد ذیربط دولتي دستگاهاي و سازمانها
 شمار به اینترنتي تبلیغات تنگناهاي جمله از ارتباطي و مخابراتي

 محسوب دولت وظایف جز زیرساختها این بهبود و ترمیم .مي آید
 با تنها نیز الکترونیک تجارت زنجیره به دادن سامان .مي شود
 مکانیزمهاي ایجاد .بود خواهد امکان پذیر دولت حمایت و خواست
 از الکترونیک پول و الکترونیک بانکداري مانند الکترونیک پرداخت
 کار دستور در مي بایست دولت که هستند مهمي و اساسي اقدامات

 و نقل براي مناسب مقرارات و قوانین تدوین همچنین .دهد قرار خود
 ایجاد معامله کنندگان، واقعي هویت شناسایي الکترونیک، انتقاالت

 که است اساسي اقدامات جمله از ... و پرداختها و دریافتها در امنیت
  مي باشد الکترونیک تجارت رشد پیش نیاز



 خالصه

قابل مزیت هاي از اینترنت در تبلیغ سنتي، تبلیغات با مقایسه در 
 اینترنتي تبلیغات موضوع، این علیرغم .است برخوردار مالحظه اي

 برخي وجود .است نیاورده دست به مناسبي جایگاه ایران در هنوز
 .است شده اینترنتي تبلیغات رشد مانع كشور، در مشكالت و تنگناها

 شركتهاي مدیران كم آگاهي الزم، زیرساختهاي  و قوانین نبود
 تجاري دید نداشتن اینترنت، در تبلیغ مزیتهاي از خدماتي و تولیدي

 جمله از تبلیغاتي مناسب مكانیزم هاي نبود و سایتها طراحي در
 مکانیزمهاي ایجاد .مي باشند ایران در اینترنتي تبلیغات مشكالت
 از الکترونیک پول و الکترونیک بانکداري مانند الکترونیک پرداخت
 کار دستور در مي بایست دولت که هستند مهمي و اساسي اقدامات

 طراحي روشن، قوانین تدوین با تنها خالصه بطور . دهد قرار خود
 و رشد به مي توان الزم زیرساختهاي ایجاد و مناسب مكانیزم هاي

 .داشت امید ایران در اینترنتي تبلیغات توسعه


