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ــر  ــد تأثی ــر می توان ــذار و دلپذی ــگ، تأثیرگ ــی خــوش آهن ــک شــعار تبلیغات داشــتن ی
بســیار مثبتــی بــر کلیــه اقدامــات بازاریابــی کســب وکار شــما بگــذارد؛ امــا ویژگی هــای 
ــا  ــب ب ــن مطل ــود. در ای ــم نمی ش ــا خت ــه همین ج ــر ب ــی مؤث ــعار تبلیغات ــک ش ی
مؤلفه هــای الزم بــرای تهیــه یــک شــعار تبلیغاتــی کارآمــد و تأثیرگــذار آشــنا خواهیــد 

شــد.
ــی  ــروز« و »انتخاب ــر از دی ــر روز بهت ــد »ه ــی مانن ــات و عبارات ــم جم ــوز ه ــًا هن حتم
مطمئــن« را بــه خاطــر داریــد. بــه مــواردی از ایــن دســت، slogan یــا شــعار تبلیغاتی 
ــًا قــدرت شــعارهای تبلیغاتــی را نبایــد دســت کــم گرفــت؛ امــا در  می گوییــم. طبیعت
ــوالً  ــاال معم ــوارد ب ــد م ــی مانن ــی به یادماندن ــعار تبلیغات ــک ش ــه ی ــال تهی ــن ح عی

ــه نظــر می رســد. ــع هســت ب ــه درواق ــزی ک دشــوارتر از چی
بــد نیســت بدانیــم کــه ریشــه کلمــه slogan بــه اســکاتلند برمی گــردد و بــه معنــی 
ــارزه  ــدان مب ــه می ــه ســربازان پیــش از ورود ب ــی کاری ک ــگ« اســت؛ یعن ــاد جن »فری
انجــام می دادنــد. به طورکلــی، شــعار تبلیغاتــی یــک گــزاره کوتــاه )تقریبــًا بــه کوتاهــی 
همــان فریــاد( و ســهل آمــوز اســت کــه از طریــق آن کســب وکار مــورد نظــر بــه ســرعت 

در ذهــن مشــتری تداعــی می شــود.
شــعارهای تبلیغاتــی فراوانــی وجــود دارنــد کــه ســال ها در یــاد و خاطــر مــردم باقــی 
ــل  ــماری تبدی ــی بی ش ــی و بازاریاب ــای تبلیغات ــاس کمپین ه ــه و اس ــه پای ــده و ب مان
 Just ــوان ــا عن ــی ب ــی نایک ــعار تبلیغات ــه ش ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــده اند؛ به عن ش
 Think Different فقــط انجامــش بــده( یــا شــعار تبلیغاتــی اپــل بــا عنــوان( Do It
)متفــاوت فکــر کنیــد( اشــاره کــرد. برخــی از شــرکت ها بیشــتر از یــک شــعار تبلیغاتــی 
ــام  ــت ن ــه اهمی ــی ب ــرکت ها جایگاه ــیاری از ش ــرای بس ــی ب ــعار تبلیغات ــد و ش دارن

برندشــان پیــدا کــرده اســت.
ــددی دارد.  ــای متع ــی مزای ــذار و به یادماندن ــی تأثیرگ ــعار تبلیغات ــک ش ــتن ی داش
به عنــوان مثــال، یــک شــعار تبلیغاتــی مختصــر و مفیــد و خــوش آهنــگ را می تــوان 
ــری را در  ــر و پخته ت ــه کمــک آن، فضــای هماهنگ ت ــرد و ب ــه کار ب در هــر تبلیغاتــی ب
کمپین هــای تبلیغاتــی بــه وجــود آورد. بــه عــاوه، می توانیــد از شــعارهای تبلیغاتــی 
)به تنهایــی یــا در کنــار لوگــوی کســب وکار( به عنــوان نــوع ظریفــی از تبلیغــات در هــر 
ــی یــک راهــکار کــم  ــد. در مجمــوع، شــعار تبلیغات ــد اســتفاده کنی کجــا کــه بخواهی
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هزینــه و در عیــن حــال بســیار مؤثــر بــرای تبلیغــات و گســترش دامنــه دسترســی بــه 
مشــتریان هــدف اســت.

 

 

برای تهیه یک شعار تبلیغاتی مؤثر از کجا باید شروع کنیم؟
بــرای اینکــه شــعار تبلیغاتــی تأثیرگــذار و کارآمــدی داشــته باشــید بایــد اصــول و نکات 
ــوی کســب وکارتان  ــد لوگ ــز به مانن ــی شــما نی ــد. شــعار تبلیغات ــت کنی ــی را رعای مهم
ــه  ــه نظــر رســیدن شــرکت شــما نســبت ب ــز ب ــه متمای ــواز باشــد و ب ــد چشــم ن بای
ــی  ــعارهای تبلیغات ــوارد، ش ــیاری از م ــود در بس ــن وج ــا ای ــد. ب ــک کن ــایرین کم س
کســب وکارها صرفــًا یــک عبــارت فرامــوش شــدنی اســت کــه به جــای اینکــه هویــت 

خــاص خــودش را داشــته باشــد کامــاً بــه لوگــوی کســب وکار وابســته اســت.

به عنــوان مثــال، شــعارهایی ماننــد »از ســال 1390 افتخــار خدمــت بــه شــما را داریــم« 
دقیقــًا از آن دســته از شــعارهای تبلیغاتــی تکــراری و فراموش شــدنی اســت کــه عمومًا 
از تأثیــر لوگــو یــا ســایر اقدامــات تبلیغاتــی شــما می کاهــد. علیرغــم اینکــه خدمــت بــه 
مشــتریان بــرای یــک مــدت طوالنــی خیلــی خــوب اســت، امــا ایــن شــعار تبلیغاتــی 
ــدارد و  ــال جــذب آن هاســت ن ــه دنب ــا افــرادی کــه ب نشــانی از هویــت کســب وکار ی
دلیــل خاصــی بــرای انتخــاب محصــوالت یــا خدمــات شــرکت بــه مشــتری نمی دهــد.
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ــد  ــا بای ــند، ام ــورانه باش ــا جس ــه ی ــب توج ــد جال ــًا نبای ــی ضرورت ــعارهای تبلیغات ش
خاقانــه و ســهل آمــوز بــوده و بــرای اینکــه در خاطــر مخاطــب بماننــد الزم اســت کــه 
در حالــت نوشــتاری یــا گفتــاری آن هــا ریتــم یــا قافیــه خاصــی وجــود داشــته باشــد. 
آیــا تــا بــه حــال بــه ایــن فکــر کرده ایــد کــه چــرا شــماره تلفــن برخــی از کســب وکارها 
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــش ای ــود؟ دلیل ــده می ش ــن خوان ــورت آهنگی ــات به ص در تبلیغ
ــه  ــرای مغــز مــا آســان تر اســت. ب خاطــر ســپردن آهنــگ کلمــات از خــود کلمه هــا ب
همیــن ترتیــب بــرای شــعارهای تبلیغاتــی نیــز بایــد یــک ریتــم وجــود داشــته باشــد 

تــا کلمــات آن در ذهــن مــا بــا کســب وکار مــورد نظــر پیونــد داده شــود.

حــاال کــه بــا پیش نیازهــا آشــنا شــدید می توانیــد قــدم بعــدی را برداریــد و تهیه شــعار 
تبلیغاتــی را شــروع کنیــد. توجــه داشــته باشــید کــه هرچــه افــراد بیشــتری روی تهیــه 
یــک شــعار تبلیغاتــی تمرکــز کننــد، در مــدت زمــان کوتاه تــری یــک شــعار تبلیغاتــی 
بهتــر تهیــه خواهــد شــد. بــه همیــن منظــور برخــی از کســب وکارها مســابقاتی را در 
ســطح شــرکت یــا حتــی فراتــر از آن برگــزار می کننــد و جوایــز ارزنــده ای را بــرای شــعار 
ــتری را در  ــراد بیش ــد اف ــا می توانی ــن ت ــد؛ بنابرای ــر می گیرن ــب در نظ ــی منتخ تبلیغات
انتخــاب شــعار خــود دخیــل کنیــد؛ چه بســا بهتریــن شــعار تبلیغاتــی از طــرف کســی 

پیشــنهاد شــود کــه اصــاً فکــرش را هــم نمی کردیــد.  
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نکاتی برای تهیه یک شعار تبلیغاتی قدرتمند و بدیع
ــد و  ــدا می کنی ــه پی ــذار و مبتکران ــی تأثیرگ ــعار تبلیغات ــک ش ــریع ی ــی س ــی خیل گاه
ــم یــک شــعار کارآمــد صــرف  ــرای تنظی ــد مــدت زمــان مدیــدی را ب گاهــی هــم بای
کنیــد. در هــر صــورت، بــا توجــه بــه برخــی نــکات و رهنمودهایــی کــه سال هاســت 
ــعارهای  ــد ش ــد می توانی ــس داده ان ــدگار پ ــعارهای مان ــق ش ــود را در خل ــان خ امتح

بهتــری را تهیــه و تنظیــم کنیــد.

1. نقطه تمایز کسب وکار خود از رقبا را پیدا کنید
یکــی از اهــداف اصلــی شــعار تبلیغاتــی، برجســته تر کــردن کســب وکار شــما و متمایــز 
نشــان دادن آن نســبت بــه رقباســت. در ایــن راســتا بایــد ابتــدا مشــخص کنیــد کــه 
شــرکت شــما چــه امتیازاتــی دارد و به خصــوص روی آن دســته از امتیازاتــی کــه رقبــا 
در مقابــل آن هــا حرفــی بــرای گفتــن ندارنــد تمرکــز کنیــد. مثــاً می توانیــد ســؤاالتی 

از ایــن دســت را از خــود بپرســید:
آیا محصوالت شما عمومًا کیفیت باالتری از رقبا دارند؟	 
آیا شما محصوالتتان را سریع تر به دست مصرف کننده می رسانید؟	 
ــه 	  ــا خدمــات شــما را منحصــر ب ــا عامــل خاصــی وجــود دارد کــه محصــوالت ی آی

ــد؟ ــرد می کن ف
گاهــی به جــای کلیــت کســب وکار بایــد روی بخــش یــا مؤلفــه خاصــی تمرکــز کنیــد. 
ــد روی  ــد می توانی ــی دارن ــری کم ــی شــما کال ــر محصــوالت غذای ــال، اگ ــوان مث به عن
همیــن موضــوع تأکیــد کنیــد. بــا پیــدا کــردن ایــن مؤلفه خــاص و برجســته کــردن آن 
ــرای مدت هــای مدیــدی  ــد کــه ب ــه کنی ــدی را تهی می توانیــد شــعار تبلیغاتــی قدرتمن

قابــل اســتفاده باقــی خواهــد مانــد.

ــتفاده از آن در  ــل اس ــای کام ــت؛ راهنم ــوا چیس ــی محت ــد: بازاریاب ــتر بخوانی بیش
رها کســب وکا

2. روی خدماتی که ارائه می دهید تمرکز کنید
اگــر نمی توانیــد عامــل متمایزکننــده ای را در مقایســه بــا رقبــا پیــدا کنیــد، روی نحــوه 
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ســرویس دهــی بــه مشــتریان خــود تمرکــز کنیــد. در بســیاری از شــعارهای تبلیغاتــی 
تأکیــد و تمرکــز ویــژه ای بــر تعهــد کســب وکار نســبت بــه مشــتری و کیفیــت خدمــات 
ــر اولویــت قائــل شــدن بــرای مشــتری می توانــد بــه خلــق یــک  قــرار دارد. تأکیــد ب
ــد. در عمــل، شــعارهای  ــرام کمــک کن ــل احت ــی و قاب ــاد ماندن ــه ی ــی ب شــعار تبلیغات
تبلیغاتــی کــه بــر اعتمــاد یــا کیفیــت خدماتــی کــه بــه مشــتری ارائــه می شــود تأکیــد 
ــی  ــد شــعار تبلیغات ــال می توانی ــوان مث ــد. به عن ــی دارن ــد عملکــرد بســیار خوب می کنن

نوکیــا بــا عنــوان Connecting People )ارتبــاط دهنــده مــردم( را در نظــر بگیریــد.

 

3. مختصر و مفید بنویسید: هرچه کوتاه تر، بهتر
به طورکلــی شــعار تبلیغاتــی بایــد موجــز، ســاده و سرراســت باشــد. معمــوالً حداکثــر 
تعــداد واژگان پیشــنهادی در حــدود 6، هفــت یــا هشــت کلمــه اســت و اگــر از ایــن 
ــه ای ســنگین تبدیــل خواهــد شــد کــه در  ــه جمل ــر برویــد شــعار شــما ب مقــدار باالت
نهایــت فرامــوش می شــود. عــاوه بــر اینکــه خاصــه نویســی نشــانی از هوشــمندی 
و قــوه ابتــکار شــما اســت و بــه خاطــر ســپردن شــعار تبلیغاتــی را ســاده تر می کنــد، 

ــت. ــان تر اس ــز آس ــی نی ــای تبلیغات ــر در کمپین ه ــعارهای کوتاه ت ــدن ش گنجان

بیشــتر بدانیــد: 8 نکتــه بــرای تولیــد محتــوا کــه در جــذب مخاطبــان وب ســایت تان 
ــد ــزه می کن معج
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4. آینده نگر باشید و اغراق نکنید
ــوده  ــل اســتفاده ب ــردا و در آینده هــای دور قاب ــروز، ف ــد ام ــی شــما بای شــعار تبلیغات
ــه  ــب وکارتان »درج ــد کس ــه بگویی ــال، اینک ــوان مث ــد. به عن ــته باش ــداق داش و مص
یــک«، »بهتریــن« یــا »ارزان تریــن« اســت حتــی اگــر در حــال حاضــر ســخن گزافــی 
ــردم از  ــن، م ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــد ب ــح نخواه ــه صحی ــرای همیش ــاالً ب ــد احتم نباش
عبــارات کلیشــه ای حــاوی پســوند »تریــن« خســته شــده اند و معمــوالً بــا مشــاهده 
آن هــا رغبــت یــا انگیــزه ای نســبت بــه برنــد شــما پیــدا نخواهنــد کــرد. بــه عــاوه، 
اغلــب مــردم بــه اینکــه خودتــان را در چــه جایگاهــی می بینیــد اهمیتــی نمی دهنــد، 
بلکــه بــه منــش و رفتــار شــما توجــه می کننــد. در نتیجــه بایــد بــه مــدل کســب وکار 
ــر،  ــر، واقع بینانه ت ــد کــه خاص ت خــود توجــه داشــته باشــید و روی چیــزی تمرکــز کنی

صمیمانه تــر و هوشــمندانه تر اســت.

به طورکلــی از دادن وعــده و وعیدهایــی کــه از پــس عملــی کــردن آن هــا بــر نمی آییــد 
خــودداری کنیــد. شــعار تبلیغاتــی بایــد بتوانــد بــدون توســل بــه اغــراق و پیرایه هــای 
ظاهــری ارتبــاط مســتقیمی را بــا مخاطــب خــود برقــرار کنــد. چنیــن شــعاری اســت 
کــه فــارغ از موقعیتــی کــه در بیــن رقبــا داریــد بــه شــما کمــک خواهــد کــرد و مانــدگار 

خواهد شــد.
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5. از روندهای گذرا فاصله بگیرید
شــاید بخواهیــد از عباراتــی اســتفاده کنیــد کــه اخیــرًا مــد شــده اند و بــر ســر زبان هــا 
افتاده انــد؛ امــا بایــد توجــه داشــته باشــید کــه معمــوالً چنیــن لحــن و زبانــی خیلــی 
ــن  ــتفاده از چنی ــه اس ــد. البت ــد می افت ــد و از م ــت می ده ــود را از دس ــال خ زود اقب
شــعارهایی هــر چنــد می توانــد در کوتــاه مــدت مؤثــر باشــد، امــا خیلــی زود بایــد بــه 
فکــر تغییــر شــعار تبلیغاتــی خــود بیفتیــد و لــذا تمــام آنچــه کــه در رابطــه بــا جلــب 

نظــر مخاطبــان خــود رشــته اید پنبــه خواهــد شــد.

6. از بقیه الهام بگیرید
ــد از  ــد، امــا می توانی ــی دیگــران را کپــی کنی ــد شــعارهای تبلیغات علیرغــم اینکــه نبای
آن هــا الهــام و ایــده بگیریــد. به عنــوان مثــال، بــه شــعار تبلیغاتــی دیجیــکاال یعنــی 
»بررســی، انتخــاب و خریــد آنایــن« توجــه کنیــد کــه منافعی کــه دیجیکاال به مشــتری 
ــه  ــد. البت ــان می کن ــا ســاده ترین واژگان بی ــد کلمــه ب ــب چن خــود می رســاند را در قال
شــاید ایــن شــعار زیــاد جــذاب یــا به یادماندنــی نباشــد، امــا می توانــد بــرای رعایــت 

ایجــاز و ســادگی شــعار تبلیغاتــی الهام بخــش شــما باشــد.

 

 

7. ریتم، قافیه و آهنگ را فراموش نکنید
ــارات  ــًا عب ــوند و عموم ــکیل می ش ــه تش ــک کلم ــتر از ی ــی از بیش ــعارهای تبلیغات ش
کوتاهــی هســتند. بــرای اینکــه ایــن عبــارات کوتــاه در ذهــن مخاطــب باقــی بمانــد 
بایــد حداقــل دو مــورد از ایــن ســه مــورد را داشــته باشــند: قافیــه، ریتــم یــا آهنــگ. 
درواقــع، وجــود کیفیــت موســیقایی در شــعار تبلیغاتــی یــک ضــرورت اســت. حتــی 
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ــل  ــی هــم تبدی ــاه تبلیغات ــک بیــت شــعر کوت ــه ی ــد ب ــی شــما می توان شــعار تبلیغات
شــود.

8. کمی مزاح را چاشنی شعار تبلیغاتی تان کنید
ایــن مــورد اجبــاری نیســت، امــا معمــوالً شــعارهای فکاهــی یکــی از مؤثرتریــن انــواع 
شــعارهای تبلیغاتــی محســوب می شــوند. دلیلــش هــم ایــن اســت کــه شــوخی بــه 
ــه بایــد توجــه داشــته  ــد. البت ــه مــذاق انســان خــوش می آی طــور طبیعــی بیشــتر ب
ــه از  ــزی ک ــا چی ــذا چه بس ــت و ل ــلیقه ای اس ــدی س ــا ح ــث ت ــن مبح ــه ای ــید ک باش
دیــد یــک نفــر خنــده دار بــه نظــر می رســد بــرای دیگــری مســخره و ســطح پاییــن 
باشــد؛ بنابرایــن از شــعارهای تبلیغاتــی قابــل درک، همه پســند و متناســب بــا جامعــه 

هدفتــان اســتفاده کنیــد.

ــیوه  ــن ش ــاره ای ــد درب ــه بای ــر آنچ ــت؛ ه ــی چیس ــی چریک ــد: بازاریاب ــتر بخوانی بیش
ــد ــی بدانی ــذاب تبلیغات ج

9. بــه ضــرورت یکپارچگــی شــعار تبلیغاتــی بــا ســایر مؤلفه هــای برنــد توجــه 
کنید

ــی شــما یــک کاالی مســتقل نیســت و  ــه شــعار تبلیغات ــه خاطــر داشــته باشــید ک ب
به تنهایــی کاری از دســتش بــر نمی آیــد. شــعار تبلیغاتی تــان بایــد هــم از نظــر 
گفتــاری و هــم از لحــاظ ظاهــری بــا عناصــر مختلــف برنــد، به خصــوص لوگــوی شــما 
ــی  ــن بازاریاب ــا کمپی ــدر ب ــان چق ــعار تبلیغاتی ت ــه ش ــع، اینک ــد. درواق ــگ باش هماهن
شــما تناســب دارد نقــش تعیین کننــده ای در موفقیــت اقدامــات شــما خواهــد داشــت.

10. به عالئم تجاری ثبت شده و حقوق مالکیت معنوی توجه کنید
هیــچ بعیــد نیســت کــه یــک شــعار تبلیغاتــی واقعــًا مناســب پیــدا کنیــد، امــا متوجــه 
بشــوید کــه همــه یــا بخشــی از آن قبــاً توســط کســب وکار دیگــری مــورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه یــا اینکــه بخشــی از کلماتــی کــه در شــعار خــود از آن هــا اســتفاده کرده اید 
عنــوان یــا تداعــی کننــده نــام یــک شــرکت دیگــر اســت. بــرای جلوگیــری از بــروز ایــن 
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وضعیــت، همیشــه قبــل از تأییــد نهایــی و انتشــار شــعار تبلیغاتــی، همــه منابعــی کــه 
در دســترس داریــد را بررســی کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه شــعار مــورد نظــر شــما در 
هیــچ جــا ثبــت نشــده و مشــابه آن قبــاً توســط دیگــران مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه 
ــًا  ــه ســراغ مراجــع ذی ربــط برویــد و شــعار تبلیغاتــی خــود را قانون اســت. ســپس ب

ثبــت کنیــد تــا از کپــی بــرداری از آن جلوگیــری شــود.

 

 

11. از تغییر نترسید
ــه و  ــد جاودان ــی نمی توانن ــعارهای تبلیغات ــه ش ــه هم ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ب
ابــدی باشــند و بســیاری از کســب وکارهای موفــق در طــول عمــر خــود از شــعارهای 
ــه  ــرکت ها ب ــی از ش ــی برخ ــاوه، حت ــه ع ــد. ب ــتفاده کرده ان ــی اس ــی متفاوت تبلیغات
ــد از یکــی از شــعارهای قدیمــی خــود  ــن جدی ــک کمپی ــرای ی عقــب برگشــته اند و ب
ــد شــعارتان را تغییــر  ــه بای ــد ک ــر شــما هــم احســاس می کنی ــد. اگ اســتفاده کرده ان
بدهیــد، ایــن احســاس نیــاز را از لحــاظ منطــق بررســی کنیــد و در صورتــی کــه ضرورت 

آن برایتــان مســجل شــد تردیــد بــه خــود راه ندهیــد.

بیشتر بدانید: 7 استراتژی کارآمد در بازاریابی دیجیتال که باید بدانید
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حرف آخر

ــر  ــذار و دلپذی ــگ، تأثیرگ ــوش آهن ــی خ ــعار تبلیغات ــک ش ــتن ی ــد داش ــدون تردی ب
ــذارد؛ در  ــی کســب وکار بگ ــات بازاریاب ــه اقدام ــر کلی ــی ب ــر بســیار مثبت ــد تأثی می توان
ــد  ــا ســایر مؤلفه هــای برن ــی ب ــه هماهنگــی شــعار تبلیغات ــاز ب ــد نی عیــن حــال، نبای
ــه  ــت ک ــر دور داش ــد از نظ ــز نبای ــه را نی ــن نکت ــًا ای ــد. ضمن ــده بگیری ــود را نادی خ
وجــود شــعار تبلیغاتــی یــک ضــرورت بامنــازع نیســت. درواقــع، برخــی از برندهــای 
مطــرح ماننــد شــنل )Chanel( چنیــن ضرورتــی را احســاس نکرده انــد و با اســتفاده از 
روش هــای دیگــری ایــن خــأ را پــر می کننــد. بــا ایــن وجــود، اســتفاده از یــک شــعار 
ــا توجــه  ــن، ب ــع کســب وکار شــما باشــد؛ بنابرای ــه نف ــد ب ــی مناســب می توان تبلیغات
بــه آنچــه کــه در ایــن مطلــب آموختیــد و بــه کمــک ذهــن خــاق خــود و همفکــری 
دیگــران یــک شــعار تبلیغاتــی مناســب انتخــاب کنیــد و آن را بــه مؤلفه هــای دیگــر 

بازاریابــی خــود پیونــد بزنیــد.
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