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اگــر قصــد راه انــدازی یــک کمپیــن تبلیغاتــی را داریــد حتمــا ایــن مقالــه را مطالعــه 

کنیــد. در ایــن مقالــه مراحــل راه انــدازی یــک کمپیــن تبلیغاتــی موفــق را بازگــو کــرده 

ایــم.

اگــر صاحــب یــک شــغل و بیزینس هســتید و قصــد راه انــدازی یــک کمپیــن تبلیغاتی 

بــرای معرفــی خــود بــه مخاطبــان هدفتــان را داریــد، ایــن مقالــه بــرای شــما مفیــد 

ــن   ــد. کمپی ــک می کن ــی کم ــن تبلیغات ــک کمپی ــروع ی ــرای ش ــما ب ــه ش ــت و ب اس

تبلیغاتــی مجموعــه ای از اســتراتژی ها، بــرای معرفــی یــک کســب وکار بــه مشــتریان 

جدیــد و یــا یــادآوری آن  بــه مشــتریان همیشــگی اش اســت. کمپیــن  تبلیغاتــی بــه 

مشــاغل، در آشــنایی بــا مشــتری هــای جدیــد کمــک می کنــد و در نتیجــه ســودآوری 

ــد. ــش می ده را افزای

مطالعه بیشتر: تبلیغات اینترنتی چیست؛ انواع و مزایای استفاده از آن

 

تفاوت مارکتینگ )بازاریایی( و تبلیغات

بازاریابــی )مارکتینــگ( مجموعــه ای از اســتراتژی ها ، بــرای برقــراری ارتبــاط میــان یــک 

شــرکت و مخاطبــان هدفــش اســت. بازاریابــی شــامل تکنیک هایــی ماننــد شناســایی 
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مخاطــب هــدف، تجزیــه و تحلیــل بــازار جهــت پیــدا کــردن اســتراتژی مناســب بــرای 

جــذب مشــتری و ارتقــاء محصــول اســت.

تبلیغــات زیرمجموعــه  بازاریابــی اســت و توســط شــرکت ها، بــرای معرفــی یــا فــروش 

ــر  ــات، تأثی ــی تبلیغ ــات اســتفاده می شــود. دراصــل، هــدف اصل محصــوالت و خدم

گذاشــتن بــر رفتــار خریــد مشتریســت و همچنیــن باعــث افزایــش آگاهــی در مــورد 

برنــد، خدمــات و محصــوالت شــما می شــود. در هنــگام خریــد کــردن، مصرف کننــده 

از 4 مرحلــه عبــور می کنــد تــا تصمیــم نهاییــش را بــرای خریــد بگیــرد. مطلــع شــدن، 

ــه  ــی را ک ــده اطالعات ــدا مصرف کنن ــد. ابت ــری و خری ــم گی ــد شــدن، تصمی ــه من عالق

ــن  ــد. بنابرای ــی می کن ــردازش و بررس ــت، پ ــرده  اس ــت ک ــات دریاف ــق تبلیغ از طری

ــه توجــه  ــد ک ــه دهی ــای محصــول ارائ ــورد مزای ــی را در م ــد اطالعات ــات بای در تبلیغ

مخاطــب را جلــب کنــد. ســپس بــه آن کاال و خدمــات احســاس نیــاز پیــدا می کنــد 

و آن را می خــرد.
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مراحل راه اندازی کمپین تبلیغاتی موفق

اهداف تبلیغاتی خود را مشخص کنید	 

کاال و خدماتی که قصد تبلیغش را دارید، مشخص کنید	 

مخاطب هدف خود را شناسایی کنید	 

زمان کمپین را مشخص کنید	 

بودجه تبلیغات را مشخص کنید	 

رسانه  ی تبلیغاتی خود را مشخص کنید	 

پیام تبلیغاتی و کارهای گرافیکی را انجام دهید	 

نتایج تبلیغات را پیش بینی و بررسی کنید	 

در ادامه به توضیح هر یک از این مراحل می پردازیم:

 

 

3



چگونه یک کمپین تبلیغاتی موفق داشته باشیم؟

www.modireweb.com

اهداف تبلیغاتی خود را مشخص کنید

اهــداف کمپیــن را بــه صــورت واضــح بــرای خودتــان توضیــح دهیــد. از خود بپرســید 

ــود  ــدف خ ــا ه ــد. تنه ــت یابی ــد دس ــی می خواهی ــه چیز های ــه چ ــات ب ــا تبلیغ ب

ــعی  ــد. س ــگاه کنی ــوع ن ــه موض ــر ب ــترده تر و عمیق ت ــد و گس ــرار ندهی ــروش ق را ف

ــی  ــا در زمان ــد ت ــی باش ــت یافتن ــری و دس ــل اندازه گی ــان قاب ــد هدف گذاری ت کنی

کــه مشــخص کرده ایــد، نتیجــه بگیریــد. هدف گــذاری، راه یــک کمپیــن تبلیغاتــی را 

مشــخص می کنــد، پــس دلیــل راه انــدازی کمپیــن خــود را بیابیــد و علــت آن را بــه 

ــد. ــح دهی ــن توضی ــکل ممک ــاده ترین ش س

اجــازه دهیــد بــا دومثــال موضــوع را بــرای شــما شــفاف کنــم. تصــور کنیــد شــما یــک 

ــرای محصــول  ســایت در حــوزه آمــوزش بازاریابــی اینترنتــی داریــد، قصــد داریــد ب

ــما  ــد. ش ــف بگذاری ــاه تخفی ــدت 1 م ــه م ــوگل ادز« ب ــن گ ــدازی کمپی ــوه راه ان »نح

ــن داشــته باشــید: ــن صــورت کمپی ــه  چندی ــد ب می توانی

ــی کــه عضــو ســایت شــما هســتند و حداقــل . 1 ــرای کاربران 20 درصــد تخفیــف ب

ــد. ــرده ان ــه ک ــما را تهی ــوالت ش ــار محص یک ب

15 درصــد تخفیــف بــرای کاربرانــی کــه تــا بحــال از محصــوالت شــما اســتفاده . 2

ــد. ــد کنن ــایت خری ــار از س ــن ب ــرای اولی ــد ب ــد دارن ــد و قص نکرده ان
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25 درصــد بــرای افــرادی کــه تاریــخ عضویت شــان در ســایت بیشــتر از 1 ســال . 3

اســت.

10 درصد تخفیف برای افرادی که شما را به دوستانشان معرفی می کنند.. 4

ــرای شــروع یــک کمپیــن حرفــه ای. خــالق باشــید و ســعی  و هــزاران ایــده دیگــر ب

ــان کنیــد. ــر خــود، محصــوالت و خدماتت ــراد را درگی ــه هــر طریقــی اف کنیــد ب

ــد  ــی از اهــداف شــما، برندســازی اســت و می خواهی ــد یک ــال دوم تصــور کنی در مث

ــد. هدف گــذاری کمپیــن تبلیغاتــی بایــد  ــاد آورن ــا برندتــان به ی مشــتریان، شــما را ب

ــورت  ــن ص ــه ای ــگ ب ــرای برندین ــمندانه ب ــذاری هوش ــک هدف گ ــد.  ی ــح باش واض

اســت: افزایــش 20 درصــدی بازدیــد برنــد در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام در 6 مــاه. 

ــان  ــس از پای ــد و پ ــک کنی ــان را چ ــی خودت ــت فعل ــن، وضعی ــروع کمپی ــل از ش قب

کمپیــن آن، نتیجــه را بررســی و مقایســه کنیــد. توجــه داشــته باشــید کــه یــک برنــد 

بایــد پیــام شــرکت را منتقــل  کنــد و شــرکت شــما را از ســایر شــرکت های شــبیه بــه 

خــود، متمایــز کنــد. )بــرای تبلیــغ برنــد تجــاری، لوگــو و شــعار مخصــوص بــه خــود 

را ایجــاد کنیــد.(
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بــه طــور معمــول، وقتــی قصــد تعییــن هــدف بــرای یــک کمپیــن تبلیغاتــی را داریــم، 

ــه بســیار  ــن اســت ک ــت ای ــا حقیق ــد. ام ــر می کنن ــروش فک ــه ف ــا ب ــراد تنه ــر اف اکث

اهــداف تبلیغاتــی متفاوتــی وجــود دارد کــه بایــد بــر آن هــا هــم تمرکــز کنیــد.

انواع هدف گذاری در کمپین تبلیغاتی

ــد  ــد کرده ان ــار از شــما خری ــی یک ب ــه حت ــا مشــتریانی ک ــاره، ب ــاط دوب ــراری ارتب برق

ــند. ــما را می شناس ــا ش ی

اطالع رسانی در مورد یک رویداد جدید در کسب وکارتان	 

معرفی محصول یا خدمات جدید	 

ایجاد انگیزه برای اولین خرید	 

افزایش تعامل با کاربران	 

افزایش فروش و درآمد	 

جذب مشتریان جدید	 

برند سازی	 
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2.کاال و خدماتی که قصد تبلیغش را دارید، مشخص کنید

از تمــام محصــوالت و خدماتــی کــه قصــد ارائــه و معرفی شــان را در کمپیــن تبلیغاتــی 

خــود داریــد، لیســتی تهیــه کنیــد و کمپیــن تبلیغاتــی خــود را بــا توجــه بــه آن هــا 

طراحــی کنیــد. تصــور کنیــد در حــال طراحــی کمپیــن بــرای ســایت خــود هســتید و 

محصــوالت متنوعــی در زمینه هــای مختــف، مانند آمــوزش ســئو، آموزش اینســتاگرام، 

آمــوزش فتوشــاپ، تولیــد محتــوا و .... داریــد. امــا آیــا امــکان طراحــی یــک کمپیــن 

بــرای تمــام آن هــا وجــود دارد؟ خیــر؛ هــر کــدام از آن هــا مخاطبــان و شــرایط خــاص 

خــود را دارنــد و بایــد بــرای هــر کــدام از آن هــا یــک کمپیــن جداگانــه طراحــی کنیــد. 

پــس در هنــگام طراحــی کمپیــن، محصــوالت مــد نظــر خــود را بــه صــورت واضــح و 

دقیــق مشــخص کنیــد و بــا توجــه بــه محصــوالت انتخابــی کمپیــن را پیــش ببریــد.
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3.مخاطب هدف خود را شناسایی کنید

مخاطــب هــدف، فردیســت کــه بیشــترین عالقــه را بــه کاال و خدمــات شــما دارد. برای 

شــناخت مخاطــب هــدف، گزارشــات بازاریابــی و فــروش گذشــته خــود را مــرور کنیــد 

ــا چــه  ــرادی و ب ــان چــه اف ــدام محصــول، در چــه شــهری، می ــا متوجــه شــوید ک ت

ویژگی هایــی بیشــترین فــروش را داشــته اســت. بخــش عظیمــی از موفقیــت یــک 

کمپیــن، بــه مخاطبــان هــدف شــما بســتگی دارد. اگــر بــرای خــود  نــوع مخاطــب 

ــود.  ــاده تر می ش ــیار س ــن بس ــداف کمپی ــری اه ــد، اندازه گی ــن کنی ــدف را تعیی ه

ــت تاهــل، ســطح  ــی، وضعی ــه اجتماع ــد ســن، جنســیت، طبق ــی مانن بررســی نکات

ــد در  ــا بتوانی ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ــرگرمی ها ب ــادات و س ــه، ع ــالت، عالق تحصی

کمپیــن تبلیغاتــی خــود بــا افــراد نیازمنــد بــه کاال و خدمتتــان ارتبــاط برقــرار کنیــد. 

ــا را براســاس  ــد آن ه ــد، بای ــه مخاطــب هــدف خــود را مشــخص کردی ــی ک هنگام

ــه  ــی ب ــخصات جمعیت ــید و مش ــد بفروش ــه می خواهی ــی ک ــا خدمات ــوالت ی محص

ــد،  ــرار دهی ــتریان ق ــای مش ــه ج ــان را ب ــد. خودت ــیم کنی ــف تقس ــای مختل گروه ه

مشــخص کنیــد چــه چیــزی باعــث جلــب توجــه آن هــا مــی شــود. آیــا آنچــه شــما 

ــا را جلــب  ــد توجــه آنه ــه می توانی ــد اســت؟ چگون ــا مفی ــرای آنه ــد ب ــه می دهی ارائ

ــد  ــدرت خری ــا ق ــا آنه ــند؟ آی ــما را می شناس ــول ش ــد و محص ــا برن ــا آن ه ــد؟ آی کنی

ــا قیمــت تعییــن شــده دارنــد؟ محصــول و خدمــات شــما را، ب
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4.زمان کمپین را مشخص کنید

 بــازه زمانــی ای تعییــن کنیــد و برنامــه خــود را براســاس آن تنظیــم کنیــد. بــه عنــوان 

مثــال شــروع کمپیــن فــروش محصــوالت در تخفیــف 20 درصــدی بــه مــدت 1 هفتــه. 

ــی  ــن تبلیغات ــذار در کمپی ــر گ ــم و تاثی ــه زمــان بســیار عامــل مه ــد ک فرامــوش نکنی

ــد. ــدازه گیــری می کن اســت و موفقیــت شــما را قابــل ان
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5.بودجه تبلیغات را مشخص کنید

ــن آن دو  ــگام تعیی ــید و هن ــن باش ــود واقع بی ــات خ ــه تبلیغ ــم بودج ــگام تنظی هن

ــد. ــر بگیری ــل را در نظ عام

سابقه تبلیغاتی شما در گذشته

اگــر در گذشــته تبلیغــات داشــته اید، بــرای شــروع بایــد کمپین هــای گذشــته و نتایــج 

را بررســی کنیــد و کمپیــن جدیــد را بــا توجــه بــه نتایــج گذشــته تنظیــم کنیــد. ســعی 

ــد را  ــدا کنیــد و کمپیــن جدی ــد نقــاط قــوت و ضعــف کمپین هــای گذشــته را پی کنی

اصــالح کنیــد.
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بررسی ارزش تبلیغات ) سود و ضرر مالی(

میــزان درآمــد و بازدهــی تبلیغــات را بررســی کنیــد و مطمئــن شــوید کــه تبلیغاتــی 

ــت. ــه اس ــود و به صرف ــما می ش ــودآوری ش ــث س ــد باع ــام می دهی ــه انج ک

 

6.رسانه  ی تبلیغاتی خود را مشخص کنید

ــانه هایی  ــپس رس ــد، س ــه کنی ــود تهی ــی موج ــانه های تبلیغات ــتی از رس ــدا لیس ابت

ــدی و بودجــه شــما همســو  ــان، زمــان بن ــا اهــداف، مخاطب ــه ب ــد ک را انتخــاب کنی

ــن  ــرای شــما بهتری ــغ ب ــوع تبلی ــدام ن ــانه و ک ــدام رس ــر، ک ــارت دیگ ــه عب باشــند. ب

ــد؟ در هــر  ــان شــما وقــت خــود را می گذرانن ــه اســت؟ در کــدام رســانه مخاطب گزین

ــاوت اســت. ــان متف ــوع مخاطب ــغ و ن بســتر، شــرایط تبلی
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انواع تبلیغات در فضای وب

تبلیغات کلیکی	 

تبلیغات بنری	 

تبلیغات همسان	 

تبلیغات ریتارگتینگ	 

تبلیغات ویدئویی	 

تبلیغات رفتارمحور	 

رپورتاژ آگهی	 

گوگل ادز	 

  هــر کــدام از تبلیغــات بــرای هــدف خاصــی ایجــاد شــده اند و شــما بایــد بــا بررســی 

ــه اهــداف خــود  ــا توجــه ب ــغ را ب ــواع تبلیغــات در فضــای وب، مناســب ترین تبلی ان

انتخــاب نماییــد.
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انواع تبلیغات در بستر شبکه های اجتماعی

می توانیــد بــا توجــه بــه اهــداف خــود یــک کمپیــن تبلیغاتــی در شــبکه های اجتماعی 

ایجــاد کنیــد. هــر شــبکه اجتماعــی دارای پنــل تبلیغــات اســت، امــا تمام ایــن خدمات 

در ایــران تحریــم و فیلتــر هســتند. شــما می توانیــد از راه هــای دیگــری بــرای تبلیغــات 

در ایــن شــبکه هــای اجتماعــی اســتفاده کنید.

 بــه عنــوان مثــال بــرای تبلیغــات در یوتیــوب، تنهــا بایــد بــا توجــه بــه هــدف خــود، 

ــه  ــان را ب ــص و برندت ــارت و تخص ــد و مه ــام دهی ــی انج ــوای ویدئوی ــد محت تولی

ــوب  ــت در یوتی ــرای شــروع فعالی ــدا هــدف خــود را ب ــد. ابت ــی کنی ــان معرف مخاطب

مشــخص کنیــد و ســپس بــا توجــه بــه آن، موضــوع ویدئو هــای خــود را بــرای ایــن 

ــرادی کــه  ــه اف ــد ب ــغ در اینســتاگرام می  توانی ــرای تبلی ــا ب ــد. و ی بســتر انتخــاب کنی

ــه شــما  ــه حرف ــد و مخاطبانشــان ب ــادی دارن ــدگان زی ــال کنن تاییــد اجتماعــی و دنب

عالقــه دارنــد، تبلیــغ دهیــد.

بــرای طراحــی یــک کمپیــن موفــق، خــالق و تحلیل گــر باشــید. بســتر و نــوع تبلیــغ 

شــما تاثیــر بــه ســزایی در بازخــورد و نتیجــه آن دارد.
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7.پیام تبلیغاتی داشته باشید و به زیبایی بصری دقت کنید

ــه  ــد توج ــعار بای ــت. ش ــد اس ــر قدرتمن ــعار و تصاوی ــوب دارای ش ــغ خ ــک تبلی ی

مصرف کننــده را بــه خــود جلــب کنــد و جذابیــت داشــته باشــد. در شــعار تبلیغاتــی 

ــه  ــاه و خالص ــورت کوت ــه ص ــش را ب ــب  وکارتان و هدف ــتان کس ــد داس ــعی کنی س

بیــان کنیــد، انجــام ایــن کار باعــث برقــراری ارتبــاط کاربــران بیشــتری بــا تبلیــغ شــما 

می شــود.

8.نتایج تبلیغات را پیش بینی و بررسی کنید

آخریــن و مهم تریــن مرحلــه، اندازه گیــری و بررســی نتایــج اســت. بــر اســاس اهــداف 

تجــاری خــود، بایــد معیارهــای خاصــی را مشــخص کنیــد تــا بدانیــد آیــا کمپین شــما 

ــا  ــد و ی ــن آن را اصــالح کنی ــد اواســط کمپی ــی می توانی ــر. حت ــا خی ــق اســت ی موف

کمپیــن را تجزیــه و تحلیــل کنیــد تــا در دفعــات دیگــر کار خــود را بهبــود دهیــد.
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نکات مهم در تبلیغات

ساعت فعالیت خود را برای مخاطب مشخص کنید

افراد را به انجام کاری دعوت کنید

چندین روش تماس داشته باشید

در شبکه اجتماعی فعالیت داشته باشید

وبسایت داشته باشید

آدرس مشخص داشته باشید

 با مخاطب تعامل داشته باشید

کالم آخر:

در نهایــت اگــر کمپیــن تبلیغاتــی شــما مطابــق انتظــارات شــما پیــش نرفــت، 8 مــورد 

گفتــه شــده را دوبــار بررســی کنیــد و مشــکل خــود را پیــدا کنیــد. چندیــن مخاطــب 

ــه  ــی ک ــای تبلیغات ــا کمپین ه ــد ت ــش کنی ــروع آزمای ــرای ش ــی را ب ــانه تبلیغات و رس

بیشــترین فــروش و نتیجــه را بــرای شــما دارنــد، شناســایی کنیــد. ممکــن اســت الزم 

باشــد کمپیــن تبلیغاتــی خــود را  بــرای افزایــش اثــر بخشــی، تغییــر دهیــد. گزارشــات 

فــروش و بازاریابــی خــود را در حیــن کمپیــن بررســی کنیــد تــا مشــخص شــود چــه 

نــوع تبلیغاتــی بــرای شــما مناســب اســت.
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