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:یادگیرياهداف
مصرفیتبلیغاتنقشباآنتفاوتوشرکتیبازاریابیدرتبلیغاتنقش•
شرکتیتبلیغاتیطرحیکخلقمراحل•
شرکتیتبلیغاتیفعالیتبراياهدافتعیینچگونگی•
تبلیغاتیهايبودجهتدویننحوه•
شرکتیبازاریابیدستبهتبلیغاتیآمیزهاجرايوتدویننحوه•
.هستندشرکتیبازاریابدستدرکهمختلفتبلیغاتیابزارهايبینتمایز•
.سنجیدآنهاکمکباتوانمیراشرکتیتبلیغاتیفعالیتهايکاراییکهايعمدهروشدو•



نقش تبلیغات در بازاریابی شرکتی

تبلیغات، خبررسانی و ترویج فروش روشهاي ارتباطی هستند که بازاریابان 
شرکتی براي یادآوري یا ترغیب مشتریان کنونی و آتی مبنی براینکه 

.محصول خاص وجود دارد، بکار می برند
:اصوال سه هدف در ارتباطات بازاریابی تعقیب می شوند

اطالع دادن•
ترغیب کردن•
.یادآوري یک محصول یا شرکت به مشتریان کنونی و آتی•



:آمیزه تبلیغاتی
.ابزارهاي تبلیغاتی که در ارتباطات بازار مورد استفاده قرار می گیرند

:ابزارهاي تبلیغاتی شرکتی و جریان اطالعات ،ترغیب ،و پیامهاي یادآوري

فروش حرفه اي تبلیغات خبررسانی ترویج فروش بازاریابی مستقیم

پیام آگاهی بخش پیام یادآور پیام ترغیب کننده

خریداران شرکتی و  
خریداران احتمالی 



مقایسهدرمستقیمبازاریابیوفروش،ترویج،خبررسانیتبلیغاتازاستفادههزینه
.استارزاننسبتا،ايحرفهفروشبا

)سیامآي(:یکپارچهبازاریابیارتباطات
یعنی.کنندمیاستفاده“سیامآي”بهموسومچیزيازموفقسازمانهايامروزه

کهبطوريبازاریابیفعالیتهايدیگرراستايدرتبلیغاتیآمیزهعناصرهماهنگی
.باشندیکدستشرکتمشتریانباارتباطاتتمام

واحدیابزرگترخریدمرکزیکازبخشیدارندتمایلسازمانیخریدماموران
.باشندگیريتصمیم



برايدقتبهباشد،بایدفروش،محركتبلیغاتباشدقراراگرالبته
.دهدانتقالرامناسبیپیامباشدوشدهطراحیتولیدخطیامحصول



:مراحل فعالیت تبلیغات شرکتی

پیگیري و تعدیل طرح تبلیغاتی

اندازه گیري کارایی طرح تبلیغاتی

تدوین و اجراي آمیزه تبلیغاتی

تدوین بودجه تبلیغاتی

تعیین اهداف 



:تبلیغاتیطرحیکاهدافتعیین
فعالیتهرآغازنقطهبینانهواقعوخاصاهدافتعیین

.بودخواهدتبلیغاتی
:ارتباطبرقرارياهداف
خطیامحصولیکویادآوريرسانیاطالعوآگاهیافرایش

.استآیندهخریدارانبهشرکتویاتولید



اهداف خاص در برقراري ارتباط

آگاهی دادن نسبت به محصول١.

ترغیب آزمایش وسنجش دوباره محصوالت جدید٢.

مقابله با پیشنهادهاي رقبا٣.

قبوالندن خط تولید۴.

کسب فضا نزد توزیع کنندگان۵.

شدت بخشیدن بهاستفاده۶.

کمک به کادر فروش از طریق ارایه پیشنهادهاي محصول به خریداران٧.

احیاي نام تجاري که در مرحله افول چرخه عمر خود قرار دارد٨.

تایید تصمیمات خرید خریدار٩.



بازارسهمافزایش1.

مدتکوتاهفروشترغیب2.

محصولپسندحفظ3.

.شودمیانتخابهدفیکعنوانبهمحصولپسندحفظ
محصولیکمعرفیبهواکنشدرB2Bشرکتیکاستممکن
.کنداتخاذراهدفی،چنینرقیبطرفازجدید
کهشودبنديعبارتطوريبایدباشد،مفیدهدفآناینکهبراي
.سازدبرآوردهراخوبهدفیکشرط

:اهداف خاص فروش



تعیینبازارمناسببخشهايبرايراتبلیغاتیاهدافبازاریابیمدیراینکهازبعد
.شودتدوینايصرفهبهمقرونودقیقتبلیغاتیبودجه،بایدکرد

:تدوین بودجه تبلیغاتی



oشدهبینیپیشفروشدرصدروش
oخریدقابل/دلبخواهروش
oرقابتیارزيهم/بازارسهمروش
oوظیفهوهدفروش

:روشهاي واقع بینانه تري که معموال براي تعیین بودجه به کار گرفته می شوند



تکنیکهاي متداول براي تعیین بودجه تبلیغات شرکتی
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حدازبیشدالیلبهسنتیطوربهشرکتیتبلیغاتهايبودجه
.اندبودهگیرانهسختمنطقیغیرومتنوعومتعدد

برايشدهصرفدالراولینکهکنندمیتوصیهاقتصاددانان
ازاضافیمخارجوکند،میایجادرابازده،بیشترینتبلیغات

.برخوردارندزوالیبهروبازدهنرخ

صورتبهپولکهکندمیصدقشرطیبهفقطقاعدهاین
.شودصرفبهینه



تدوین و اجراي آمیزه تبلیغاتی
تبلیغات شرکتی

.تبلیغات شرکتی در حد قابل مالحظه اي متفاوت از تبلیغات مصرفی است

.I تبلیغات شرکتی نقش کوچکتري در برقراري ارتباط با بازارهاي هدف دارند و نیز
.نسبت به تبلیغات مصرفی درصد کوچکتري از دالر فروش به آن تعلق می گیرد

.II منطقی تاکید دارند/ تبلیغات شرکتی بر جاذبه هاي اطالعاتی
.III تبلیغات مصرفی برجاذبه هاي احساسی که به نیازهاي اجتماعی ویا روانی مصرف

.کنندگان مربوط می شوند ،تاکید دارند
.IV بازارهاي هدف در تبلیغات شرکتی به مراتب کوچکتر از بازارهاي انبوهی هستند

.که تبلیغات مصرفی هدف قرار گرفته است



اهداف تبلیغات شرکتی
یاببازارشرکتازآتییاکنونیمشتریانکردنآگاه•
یامحصولخصوصیاتدربارهاطالعاتانتقال•

کردهتولیدبازاریابشرکتکهخاصمحصوالتی
.است

فروشماموروظیفکردنآسان•
فروشکلیهايهزینهکاهش•



انتخاب رسانه ها
انتخاب رسانه هاي همگانی براي تبلیغات شرکتی شبیه به انتخاب رسانه ها براي 

.تبلیغات مصرفی است

:آمیزه رسانه ها ترکیبی از انواع رسانه هاي زیر است
رسانه هاي مطبوعاتی
رسانه هاي تصویري
بازاریابی مستقیم
رسانه هاي الکترونیکی



تجارينشریات
تخصصینشریات
عمومیتجارينشریات
بازرگانیدایرکتوریهاي
عمومیمصرفینشریات

رسانه هاي مطبوعاتی



نشریات تجاري
نشریات افقی:

براي خریدارانی در نظر گرفته شده اندکه در شرکتهاي  
.خود،صرف نظر از صنعت خاصشان ،کارکردهاي مشابه دارند

نشریات عمودي:
آنهایی هستند که به بحث درباره مسایل و مشکالت یک  

.صنعت خاص می پردازند



رسانه هاي دیداري و شنیداري

این رسانه ها یعنی رادیو و تلویزیون که زمانی فقط براي تبلیغات مصرفی در  
نطر گرفته می شدند ، اکنون مورد توجه فزاینده تبلیغات کنندگانی قرار 

گرفته اند که در خدمت بازارهاي به شدت متمرکز جغرافیایی قرار دارند و 
می خواهند بر رقابت حاد تبلیغات شرکتی در رسانه هاي قدیمی تر و سنتی  

.تر فایق آیند



محتواي تبلیغات شرکتی
.تبلیغات شرکتی موثر با یک سر خط کوتاه شروع می شود

عکاسی عالی و تصاویر روشن باعث افزایش شمار خوانندگان می شوند ودر همان  
.حال سر خطها را تقویت می کنند

بهتر است از توصیه نامه ها، سوابق موردي و دیگر تبلیغات سرشار از مطلب 
.استفاده کرد، نه اینکه آگهی را با عکسهاي ضعیف پر کرد



استفاده از موسسات تبلیغاتی
طرحکنند،میکارتبلیغاتیفعالیتواستراتژيرويتبلیغاتیموسسات

تولیدوکنند،میانتخابراهارسانهکنند،میآمادهراآگهیمتنوکلی
منتخبهايرسانهدرآنگنجاندنانضمامبهراتبلیغاتفیزیکیوواقعی

.رسانندمیانجامبه

:تبلیغاتکاروکسبدرموجودموارد
اسامآي(یکپارچهبازاریابیارتباطات(
بودنپاسخگو
استراتژیکتفکر



:شرکتیرسانیخبر

انبوهتبلیغبرايقدرتمندابزاریکشرکتیکنندهتبلیغبرايتواندمی
.باشد

رسانیخبرتدوینمسولیتمعموالتبلیغاتیاعمومیروابطدپارتمان
تامینبلکهمشتریانتوجهموردتنهانهکهداردبرعهدهرامطلوبی

سروسهامدارانها،دهندهوام،کارمندان،کنندگانتوزیع،کنندگان
.گیردمیقرارمردمعامعوشرکتگزارانمایه



ترویج فروش شرکتی
عالقهایجادبرايمدتکوتاهترغیبهايازايمجموعهفقطبازاریاباننزددرسابقا

.شدمیتلقیمشتریانوهاواسطهوفروشمامورانبیندر

عملاحتمالیمشتریانانواعبرايمدتکوتاهارزشخلقازفراترفروشترویج
.کندمی

:فروشترویجفعالیتهايازمتعدداشکال
بازرگاانینمایشگاههاي•
هاانگیزاننده•
مسابقات•
کشیقرعه•
بازیها•
تبلیغاتیهدایاي•



بازاریابی مستقیم و تعاملی شرکتی

کهاستبازاریابیازسیستمیشاملشرکتبهشرکت،مستقیمبازاریابی
اینباکنندمیبرقرارارتباطمشتریانبامستقیماآنطریقازB2Bشرکتهاي

.کنندایجادراايمعاملهویاواکنشکههدف

پیاممنبعباطریقیبهتااستمشتریانبهدادناجازه،تعاملیبازاریابی
.باشندداشتهتعامل



پایان

با تشکر از استاد ارجمند و همکالسیهاي محترم

کتایون عظیم زاده
950308307شماره دانشجویی 


