
 چه زمانی است؟یک کسب و کار در آغاز تبلیغات مناسب برای زمان 

 

ه این کاربران و مشتریان خود را شناسایی کنید ب یبایست، شروع می کنید وتاسیس  ی راجدیدکسب و کار  وقتی شما یک

قای کسب ؛ تا بتوانید بدهیدمعنی که به مردم اجازه دهید کسب کار شما را بهتر ببینند و بدانند شما دقیقاً چه کاری انجام می
  تضمین کنید. و کار خود را با فروش

ز طریق یک نوع آگاهی بخشی به مخاطب بوده که ا غاتیتبل بدون تبلیغ تقریبا غیرممکن است. ،وکارموفقیت در کسب

 های مختلفرسانی در خصوص یک محصول یا خدمت، مخاطب را در مورد ویژگیبا اطالع زیراگیرد. انتقال پیام صورت می
  خواهید کرد.آن محصول آگاه کرده و آنها را ترغیب به خرید 

 غات موثرتبلی کند، برایتوجه مخاطبان اهمیت بیشتری پیدا میی متمایز شدن از سایر پیام ها و جلب همه ساله مسئله 

شوند تا بتوانند یک پیام مرتبط و انگیزاننده را برای مخاطبان خود به همراه داشته باشد.  ساده ترروش های تبلیغات باید 

وچکترین باید حتی کاین بدان علت است که فرصت سخن گفتن شما با مشتریان روز به روز کمتر و کمتر می شود و شما ن
 .فرصت ها را نیز از دست بدهید

رسیدن به باالترین بازگشت در  و برای استفاده مؤثر از بودجهتأثیر شگرفی در نتایج دارد.  بندی تبلیغاتزمان

درصد از حجم فروش در زمانی  ۰۸زمانی تبلیغ کنید که مشتریان قصد خرید دارند. در بعضی از مشاغل  باید، گذاریسرمایه

  .دهددرصد از سال رخ می ۰۸کمتر از 

 چه زمانی باید تبلیغات کنید؟

. مشتریان را بررسی کنید بازار هدفتانبرای پاسخ به این سوال باید  در چه روز یا روزهایی باید انجام دهیم؟ خود را تبلیغات 

 هدفتان چه زمانی به خرید می روند؟ چه روزهایی بیشترین فروش را دارید؟ آخر هفته یا اواسط هفته؟

خر هفته بیشترین مراجعه کننده را دارند، تبلیغات خود را در آمانند فست فود و رستوران که در  به عنوان مثال بعضی مشاغل

اگر نوع  . تنها را برای اخر هفته خواهند داشه این ترتیب مشتریان فرصت بررسی و انتخاب آروز چهاشنبه منتشر می کنند. ب

 .کسب و کار و مشتریان خود را بشناسید، می توانید زمان مناسب تبلیغات را پیدا کنید

 ارزش زمان در تبلیغات

است. شما می بایست بهترین انتخاب ها را در بهترین زمان های ممکن انجام دهید. اگر در  ثروت زندگیبزرگترین  زمان

زندگی ر دزمان ممکن انتخاب درست را انجام دادید یقینا دست یافتن شما به آنچه آرزوی آن را داشته اید، سریعتر خواهد بود. 



سیدن برای کاهش زمان ر ،فکر و تالش تیم های سازندهل های مسابقه باشید، همه خود همانند تولیدکنندگان اتومبی کاری

 است. 

 به همین دلیل زمانماست.  اهداف کسب و کاریکی از علت های مهم در کاهش زمان رسیدن به خواسته ها و  تبلیغات

 را باید جدی گرفت. و مقوله تبلیغات

  فواید زمان در تبلیغات

 باالست. با کنترل زمان می توانید هزینه ها را کاهش دهید. مانند راه اندازی کمپین های تبلیغاتی هزینه تبلیغات -

 بروید. مانند تبلیغات اینترنتی  تبلیغات سریعزمان سریع حرکت می کند. پس باید به سراغ  -

 یلم هاها و ف بروید. مانند پادکست تبلیغات های دیداری و شنیداریزمان مشتری کوتاه است. پس به سراغ  -

یلبوردها و گیرا باشد؛ مانند بباید کوتاه و تبلیغات زمان به یاد ماندن تبلیغ شما در ذهن مشتری ها کوتاه است، پس  -
  (و موشن گرافیکوتاه ویدئویی ) ویدئو در اینستاگرام محتواهای 

 د.را با تحقیق انتخاب کنی شرکت تبلیغاتیزمان همیشه اندک است. اما تبلیغات موثر زمان بر است. پس  -

 مشتری به خاطره تبدیل می کند. خاطره ها در گذر زمان شکل می گیرند، تبلیغات زمان کار شما را برای -

 

 هدف از اجرای تبلیغات  

 :هدف از تبلیغات را میتوان به دسته های زیر تقسیم کرد

 و در اختیار گذاشتن اطالعات الزم در رابطه با ان برند و یا محصول و سرویس خاص اگاهی از برندبرای ایجاد  .1

 ) زیرا زمان رقابت در دنیای اقتصادی روز به روز کم می شود (

 ) زیرا زمان رقابتی است و محصوالت رقابتی ( دعوت افراد و ترغیب آنها به خرید و اشنایی با برند کسب و کار شما .2

 ) زیرا زمان فراموش کار است ( ذهن مخاطب و تثبیت جایگاه برندایجاد یاداوری در  .3

 

  تبلیغات موثر برای جذب مشتری چگونه است؟

یا آنالین باشید، اما از تعداد مشتریان و فروش خود راضی نیستید. مدام  وکار سنتیکسبه شما صاحب یک ممکن است ک

تبلیغات موثر روش های» یا  « تبلیغات کنیمچگونه برای جذب مشتری » کند که این سوال ذهن شما را درگیر می

 ؟به چه صورت است «برای جذب مشتری



 که باید به یاد داشته باشیم: دو قانون بسیار مهم در مورد تبلیغات موفق 

تاثیر زمانی آن بلندتر  هر جا پای منطق و احساس بطور هم زمان در میان باشد، همیشه احساس برنده :قانون اول -۱

 . است

سازی  . ) گر صبر کنی ز غوره حلوادر نظر گرفته بشه نه هزینه سرمایهتبلیغات همیشه باید بعنوان یک  :قانون دوم -۲

 ) 

 

 برای کنترل زمان در تبلیغات چه نکاتی را باید بدانیم؟

 

 برای تبلیغات انتخاب کنید ادرست ررسانه 

ن روزنامه شما آ مشتریان هدفآیا  ،خواننده بودن یک روزنامه مهم نیست شما باید بررسی کنیدصرفا معروف بودن یا پر 

را مطالعه می کنند؟ رسانه ای را برای تبلیغات انتخاب کنید که مخاطب آن، مشتریان هدف شما هستند. اگر رسانه ای را پیدا 

رمایه س، سعی کنید خیلی بیشتر از رقبا در آن رسانه شما مخاطب آن رسانه بودند بازار هدفکردید که بخش عمده ای از 

 .و محصول یا خدمات خود را تبلیغ کنید گذاری

 دمعامله کنی تبلیغات خود با

جذب ممکن رین نحو به بهت یی را داشته باشید، که بتواندانتظار بازده باید اگر بابت تبلیغات پولی پرداخت می کنید، در مقابل 

 داد کوتاه مدتقرارنکنید، مثال تبلیغات یکساله. بلکه  سرمایه گذاری بلند مدتمشتری نماید. پس برای تبلیغات 

 .و مفید بود مجددا تمدید خواهید کرد تبلیغات موفقماهه، اگر این  ربندید، مثال چها

 (از تبلیغات زود خسته نشوید ) دنبال بازده سریع نباشید

را  میبازار سرمایه سهاوقتی شما در . بازار بورسیک نوع سرمایه گذاری است. یک سرمایه گذاری شبیه  تبلیغات

می خرید، آیا سریع به بازده مورد انتظار خود می رسید؟ نه، چرا که رسیدن به بازده نیازمند سپری شدن زمان است. در تبلیغات 
برای مثال اگر در رادیو تبلیغ می کنید، حداقل به مدت  د. بلیغ خود هستیزمانی برای تکرار تنیز، شما نیازمند گذراندن مدت 

 چهار ماه هر هفته بایستی محصول خود را تبلیغ کنید تا به بازاری که مد نظرتان است دست پیدا کنید. 

 سعی نکنید برای همه جذاب باشید



ا، هکارها، از جمله مدیران شرکتواحبان کسبهیچ محصول یا خدمتی وجود ندارد که برای همه جذاب باشد. بسیاری از ص
تواند این کار می .هایی را برای دسترسی به تمام بازارها پیدا کنند. ولی به طور معمول، این روش عملی نیستکنند راهسعی می

ت که بازار بهتر استوانند همزمان در چند بازار فعالیت کنند، به فاجعه منتهی شود. پس کارهای کوچکی که نمیوبرای کسب
 .تان ارائه دهیدهای خود را به مخاطبانهدف خود را بشناسید و بهترین

 تبلیغات خود را از پیش، آزمایش کنید

توانید تبلیغات خود را بر دارید، می (focus group) های کانونیگروهگذاری بر روی اگر پول و زمان کافی برای سرمایه
پذیرند؟ د و میکننخواهید منتقل کنید، درک میو واکنش آنها را بسنجید. آیا آنها پیامی را که میروی افراد دیگر آزمایش کنید 

 در) نیز تریارزان هایراه البته. کنید منتقل آنها به ثرتریتان را به شکل موتوانید پیاماگر چنین نیست، بفهمید که چگونه می

 .ده کنیداستفا پرسشنامهتوانید از ما وجود دارد. برای نمونه میش آزمایش تبلیغاتمقایسه با گروه کانونی( برای 

 بر تبلیغات خود نظارت کنید

رجوع بپرسید که چگونه با محصوالت یا خدمات شما آشنا شده است. با وجود اینکه توانید از مشتری یا اربابشما به راحتی می

نکه دهند. دانستن ای، به خود زحمت انجام آن را نمیکاروکسبصاحبان انجام این کار بسیار ساده است، ولی بسیاری از 

 تبلیغاتی هایسودآورترین فرصتها، شما، کدام عناصر هستند و کدام رسانه های تبلیغاتیآگهی عناصر ثرترینمو

 .کنند، بسیار سودمند استشرکت شما فراهم میرا برای 

خود را با دقت جمع آوری کنید و بر فعالیت های کاری همانند دانش را نوشتن ثبت می کند. پس اطالعات حوزه کاری 

 می تواند شما را به اهدافتان نزدیک تر کند.  ارزیابی تبلیغاتتبلیغات نظارت دقیق داشته باشید. 

ود خبرای آنکه در عرضه تبلیغات بتوانید با کمترین هزینه، بهترین نتیجه را کسب کنید، کافی است در انتخاب تیم تبلیغاتی 
دپارتمان تبلیغات و روابط عمومی هومه با حضور کارشناسان جوان و خبره آماده است تا شرایط حضور وسواس به خرج دهید. 

 82112292021و  81110112120موفق شما را در بازار رقابتی فراهم کند. جهت ارتباط با ما می توانید با شماره های 
 تماس بگیرید.

 


