چطًرحرفٍایتبلیغکىیم؟ 

سهض هَكویت ٍ دیذُ ضذى ّش کست ٍ کبسی ثستگی ثِ ًَع تجلیـبت داسدّ .ش چِ ثَدجِ تجلیـبت ثیطتش ثبضذ ثِ
طجغ خیلی صٍدتش کست ٍ کبس ضوب ثِ یک ثشًذ تجذیل هی ضَد .سٍش ّبی هختلق تجلیـبتی صیبدی دس دًیب ٍجَد
داسد .اص تجلیـبت تلَیضیًَی گشكتِ تب تجلیـبت سادیَیی ،ایٌتشًتی ،ثٌشّبی تجیلـبتی ٍ . ...
ایي ًکتِ سا ثبیذ هذ ًظش داضت کِ اگش ثب ثشًبهِ سیضی ٍ هطبٍسُ صحیح ،تجلیـبت گستشدُ ای داضتِ ثبضیذ هطوئي
ثبضیذ ثِ اصای ّش هطتشی ،سشهبیِ گزاسی اًجبم ضذُ ثِ ضوب ثبصگطت دادُ خَاّذ ضذ.
تجلیـبت ثذٍى ثشًبهِ هی تَاًذ ضشثبت ججشاى ًبپزیشی ثِ پیکشُ ی کست ٍ کبس ضوب ٍاسد کٌذ .ضشثبتی کِ اهکبى
داسد ضوب سا تب هشص ٍسضکستگی پیص ثجشد.
تین "کبكِ ًیبص" سؼی داسد دس ایي هوبلِ سِ ًکتِ ی هْن دس هَسد تجلیـبت حشكِ ای ثِ ضوب اسائِ دّذً .کبتی کِ
ثب سػبیت آى هی تَاًیذ اكضایص كشٍش دٍ ثشاثشی سا ًصیت خَد کٌیذ.
باماَمراٌباشیذ ....
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 .1سعیکىیذمحصًالتپرفريشتانراتبلیغکىیذ

ثِ طَس یویي توبهی کست ٍ کبسّب هحصَالتی سا داسًذ کِ ثیطتش اص هحصَالت دیگش كشٍش داسدّ .ویي هَضَع
ثبػث ضذُ تب هذیشاى ایي کست ٍ کبسّب ثیطتش سٍی ایي هحصَالت پش كشٍش سشهبیِ گزاسی کٌٌذ.
ّش چِ تجلیـبت سٍی ایي هحصَالت سا ثیطتش کٌیذ ضبًس كشٍختِ ضذًص سا ثیطتش کشدُ ایذ .یک هبًَى دس
ثبصاسیبثی ٍجَد داسد کِ هی گَیذ :سًدکمبامشتریزیاد،بُترازسًدزیادبامشتریکماست .
ثش طجن ایي هبًَى ،اگش تجلیـبت ّذف داسی داضتِ ثبضیذ اهکبى داسد هطتشی ّبی صیبدی سا ثِ سوت خَد سٍاًِ
کٌیذ ٍ ّش چِ ضوب سَد کوتشی سا دسیبكت کٌیذ ثْتش اص آى است کِ هطتشی ّبی کوی داضتِ ثبضیذ اهب سَد
صیبدی کست کٌیذ.
دس کٌبس ایي تجلیـبت هی تَاًیذ جطٌَاسُ ّبی ثِ خصَصی سا دس تبسیخ ّبی هطخص اسائِ ًوبییذ ٍ هحصَالت
خَد سا ثب  02الی  02دسصذ ثِ كشٍش ثشسبًیذ ٍ یب اگش ًوی خَاّیذ تخلیق ثذّیذ هی تَاًیذ هحصَالتی کِ
كشٍش ثِ ًسجت کوتشی سا داسًذ ثِ دیگشاى ّذیِ ثذّیذ.
ثشای ساحتی کبس تالش کٌیذ اص طشین ایٌتشًت ٍ ضجکِ ّبی اجتوبػی هحصَالت خَد سا تجلیؾ کٌیذ ٍ سپس ثِ
سوت تجلیـبت دیگش پیص ثشٍیذ.
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ایي کبس ضوب پَل ّذس دادى ًیست .ثش ػکس ثب ایي کبس ّن سشهبیِ گزاسی هی کٌیذ ٍ ّن هطتشی سا ثِ سوت
خَد جزة هی کٌیذ.

 .2محصًالتفًقلًکس

ایي دستِ اص هحصَالت ،هحصَالتی ّستٌذ کِ هطتشی ّبی خبصی داسًذ .ثِ طَس هثبل َّضوٌذ سبصی سبختوبى
سا دس ًظش ثگیشیذ .هضایبیی َّضوٌذ سبصی سبختوبى اػن اص لَکس ثَدى ،احسبس آساهص ،احسبس اهٌیت ،ثْیٌِ
سبصی هصشف اًشطی ،ساحتی ،دس دستشس ثَدى توبهی لَاصم هٌضل اص توبم ًوبط دًیب ٍ  ...هی ثبضذ.
ثب ٍجَد ایٌکِ َّضوٌذ سبصی سبختوبى ایي ّوِ هضایب داسد اهب ّش ضخصی آى سا اًتخبة ًوی کٌذ ٍ یک هحصَل
سلیوِ ای است اهب ثبص ّن ّویي هحصَل گشاى هیوت هی تَاًذ ثْتشیي خشیذ هطتشی ّبی ضوب ثبضذ.
ضوب دس کٌبس تجلیـبت هحصَالت كَم لَکس خَد هی تَاًیذ تجلیـبت دیگش هحصَالت سا ًیض اًجبم دّیذ .ایي کبس
ضوب اسصش ّوِ ی هحصَالت سا ثبال هی ثشد.
ثب ٍجَد گشاى ثَدى ایي هحصَالت ثبص ّن اضخبصی ّستٌذ کِ آًْب سا خشیذاسی کٌٌذ پس ًگشاى كشٍش آًْب
ًجبضیذ .كوط سؼی کٌیذ ثب تجلیـبتی کِ اًجبم هی دّیذ هحصَالت خَد سا ثِ یک ثشًذ تجذیل کٌیذ.
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 .3بٍخریذَایمشتریاشىاوتیًنبذَیذ

جزة هطتشی کبسی سخت اهب ؿیش هوکي ًیست .تشكٌذّبی ثسیبسی ٍجَد داسد کِ ثتَاًیذ ایي کبس سا اًجبم
ثذّیذ.
یکی اص ایي تشكٌذّب دادى ّذایبی تجلیـبتی ،اضٌبًتیَى ٍ یب تخلیق دادى ثِ هطتشی است کِ ٍاهؼبً جَاثگَ است.
سؼی کٌیذ هحصَالتی کِ کوتش ثِ كشٍش هی سٍد سا ثب ایي تشكٌذ ثِ كشٍش ثشسبًیذ.
دس تجلیـبتی کِ اسائِ هی دّیذ حتوبً رکش کٌیذ کِ ثِ اصای ّش خشیذ یک ّذیِ ثِ آًْب تؼلن هی گیشد ٍ حتوبً
ّذایبی تجلیـبتی سا ثشای تجلیؾ کبستبى اص هحصَالت خَدتبى اسائِ ثذّیذ.
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سخهآخر 
ثشای جزة هطتشی سؼی کٌیذ هحصَالت ،خذهبت ٍ حتی تجلیـبتتبى ثب حشف ٍ ػولتبى یکی ثبضذ .دس تجلیؾ اسائِ
ضذُ ثِ هطتشی ًگَییذ ثْتشیي خذهبت پس اص كشٍش سا ًسجت ثِ سهجبی خَدتبى اسائِ هی دّیذ اهب دس ػول ثِ
گًَِ ای دیگش ثبضیذ.
یکی اص اضتجبّبتی کِ خیلی اص کست ٍ کبسّب اًجبم هی دٌّذ دسٍؽ گَیی دس تجلیؾ است .اص ایي کبس اجتٌبة کٌیذ.
سؼی کٌیذ دس اثتذا صیش سبخت ّبی خَد سا دسست کٌیذ ٍ سپس تجلیؾ کٌیذ.
حشف ٍ ػول ضوب ثبػث هی ضَد کِ هطتشی ثِ ضوب اػتوبد کٌذ ٍ ایي اػتوبد سبصی است کِ هخبطجیي سا ثِ
هطتشی تجذیل هی کٌذ.

مارادرشبکٍَایاجتماعیدوبالکىیذ
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