از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺠﺎزی ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﺮی
ﺗﺎ ﻓﺮوش واﻗﻌ
ﭼﺮا ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺠﺎزی در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ؟
ﺑﺮﺧﻼف ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺻﻼ ﮐﺎر آﺳﺎﻧ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺑﻪ آن ﻧﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاب
ﺑﺮﺳﯿﻢ» :ﺧﺐ ﺟﺪﯾﺪه دﯾﻪ!« ﺳﺎده و رک ﺑﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮوع ﮐﺎری ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ دﻟﯿﻞ آن را ﻧﺪاﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داد ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرﺗ اﻧﺠﺎم
ﻣدﻫﯿﺪ ﮐﻪ آرزو ﻣﮐﺮدﯾﺪ ﮐﺎش ﻫﯿﭻ وﻗﺖ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮدﯾﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﺮی دارﯾﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ورود ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾ ﺳﻮال ﯾ ﮐﻠﻤﻪای از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا؟«
اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﻢ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﻢ را دوﺑﺎره
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ؛ »دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی« .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ آﻣﺎر زﯾﺮ
را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﭼﻘﺪر اﯾﻦ اﺳﻢ ﺑﺮازﻧﺪه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  ۸۰درﺻﺪ آن،
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ۳ /۸ .ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺖ در ﺟﻬﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﮐﻨﺪ۳۴ .درﺻﺪ از
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ۵۶ .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﯾﺮان ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﺟﻬﺎن رﺗﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ
را دارﯾﻢ .ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ واﻗﻊ ﯾ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎورﻧﺮدﻧ در
ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و

واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ ﺧﯿﻠ از
ﻗﺎﻓﻠﻪ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهاﯾﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .ﯾ از ﭘﺮﺗﺮارﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دﻧﯿﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ »ﺳﺮﮔﺮﻣ «ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺮﮔﺮﻣ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﯿﻖ و درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪهای
ﺑﺎ »زﻣﺎن« دارد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ وارد اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﺷﻮد درواﻗﻊ
ﻓﺮﺻﺖ دارد ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن ﻗﺴﻤﺘ از زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪاش را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ» .زﻣﺎن« و »اﻧﺘﺨﺎب« دو ﮐﻠﻤﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی
ﻫﻮﯾﺘ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭼﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در
اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ را ﮐﺎرآﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻣﮐﻨﺪ؟
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾ ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ .وﺳﻂ ﯾ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب،
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد آﯾﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮای دﯾﺪن اداﻣﻪ ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را دﻧﺒﺎل ﻣﮐﻨﻨﺪ؟ ﺟﻮاب  ۱۰ﯾﺎ ﺣﺘ ۵ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔ اﺳﺖ .ﻧﻤﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺑﺎ
ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻧﻔ ﮐﻨﻢ ﺣﺘ ﻣﻌﺘﻘﺪم روشﻫﺎی درﺳﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﺧ
ﺻﻨﺎﯾﻊ در آن ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از ﻃﺮﻓ ﻫﯿﭻ اﺟﺒﺎری ﺑﺮای دﯾﺪن
ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﺑﺮﺧ ﻣﻮارد اﮔﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ
اﺻﻼ ﻧﻤداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾ ﺗﺒﻠﯿﻎ روﺑﻪرو اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾ ﻣﺰﯾﺖ ﺧﺎص ﺑﺮای
ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪن اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﺮ ﻓﺮد زﻣﺎن ﮐﺎﻓ ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎن
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺒﻠﯿﻐ ﺷﻤﺎ را دارد .ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾ اﻗﺎﻣﺘﺎه ﻣﺤﻠ دارﯾﺪ
ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﯾ ﻫﻠﺪﯾﻨ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ ﻣﻨﻄﻘ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ دﻧﯿﺎﯾ را
ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﯿﺮﯾﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺪف

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺪود  ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ
ﺑﺎ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺷﻤﺎر ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻋﻼﯾﻖ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد
ﻣﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﯾ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﯿﺮﯾﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ در ﮐﺪام اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد و در ﮐﺪام ﻧﻪ؛ اﻣﺮی ﮐﻪ
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﮐﺎﻫﺶ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ .ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮد ﺑﻪ
راﺣﺘ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن،
ﺑﺎزارﯾﺎﺑ دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﯾ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﺑﺮﻧﺪ و
ﻓﺮوش در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤ زﯾﺮﮐ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺎص و
ﻣﺨﺎﻃﺐﻣﺤﻮر ،آن را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ ﺑﻮدن ،اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی اﻃﻼﻋﺎت
و ﺗﻨﻮع در ﻧﻮع ﻣﻄﻠﺐ )ﻣﺘﻦ ،ﻣﻮزﯾ ،وﯾﺪﺋﻮ و…( ﮔﻮﺷﻪ دﯾﺮی از ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش واﻗﻌ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺷﻮد.

دﯾﻮﯾﺪ آﮔﯿﻠﻮی را ﻣﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ آﮔﯿﻠﻮی را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
و اﯾﺪهﭘﺮداز ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ» ،ﺳﻠﻄﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺪﯾﺴﻮن« ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﺮﻓ اﯾﻦ ﻓﺮد را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮ را ﮐﻪ آﮔﯿﻠﻮی در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم

»اﻋﺘﺮافﻫﺎی ﯾ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﭽ «ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
»…درﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از روشﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﮔﺮﻓﺘﯿﻢ
دﯾﺮ ﮐﺎرآﯾ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻌﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ را ﺑﺎ ﺣﺮوف درﺷﺖ ﺳﯿﺎه در
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﺴ ﻧﻤآﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه در
ﺳﺎلﻫﺎی دور ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد «.وﻗﺘ آﮔﯿﻠﻮی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﻮدش
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓ را ﻣزﻧﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﭘﺎ و ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ﻫﻨﻮز ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺳﻨﺘ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ و از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ؟ ﻫﺮ ﺗﻼﺷ ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻮع اﺑﺰار و ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮا
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد را ﻣﺗﻮان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺠﺎزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.ﺻﻔﺤﺎت وب ،ﺷﺒﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﭘﻠﯿﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤ ﺟﺰو اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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