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 ایده تبلیغاتی برای فروش بیشتر 52

 

 بشناسید را هایتانمشتری .۱ 

 اشدب داشته نیاز شما محصول به دارد را احتمال ترینبیش که کنید توصیف را فردی. الف

 .بخواهد را آن یا

 باشد؟ شما محصول خرید خواهان باید چرا. ب

 .نیدک گذاریهدف درست مشتری پایه برای تانمحصول توانیدمی بدانید را انگیزه وقتی. پ

 .بفروشید استقرار و تعریف از قبل را محصولی توانیدنمی. ت

 

 توانستنمی که چرا گذاشت، کنار را سرماخوردگی داروی یک دارویی شرکت یک: توجه

 داروی عنوان به و نامید NyQuil را آن دیگر نفر یک. کند کنترل را آن از ناشی آلودگیخواب

 بازار سرماخوردگی داروی ترینپرفروش به دارو این. کرد معرفی خواب هنگام سرماخوردگی

 ار آن باید. کندنمی تضمین را آن فروش است خوب تانمحصول که این صرف. شد تبدیل

 .دهدمی انجام بازاریابی که است کاری این و. کنید تعریف درستی به

 

 

 پستال کارت با تبلیغات: ۲ تبلیغاتی های ایده

 هایپستال کارت و هانامه یهزینه نامحسوس افزایش متحده ایاالت پست سیستم. الف

 مانده سنت ۹۴ همان ”همیشگی“ یک درجه تمبرهای اما ـ است کرده پیشنهاد را ارسالی

 .است
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 دالر ۱۱۱۱ از المللیبین مقصدهای هاینامه پستی، مققرات تنظیم کمیسیون با بایگانی تحت

 .رسندمی سنت ۴۱ به سنت ۴۹ از پستال هایکارت که حالی در. رسدمی دالر ۱۱۲۱ به

 

 شتپ اما نخوانند را تان نامه شاید. کندمی القا مشتری به را فوریت حس پست هایکارت. ب

 زمانی متوسط این. برسانید را تانپیام دارید وقت ثانیه ۴ شما. ) خوانندمی را پستال کارت

 (.کنندمی نگاه تبلیغ یک به افراد که است

 ارتک یگیرنده فرد بر عالوه و. است چشم جلوی همیشه پستال کارت یک از استفاده با. پ

 .دید خواهند را آن نیز بالقوه مشتریان سایر پستال،

 

 دهید انجام نظرسنجی یک .۴

 یداپ خرید برای را آنها هایانگیزه تا کنید ارسال تانمشتریان به را نظرسنجی فرم یک. الف

 .کنید

 چیست؟ آنها سنی گروه خوانند؟می مجالتی چه کنند؟می کار کجا. ب

 .دباشی داشته دسترسی تانهدف گروه به چگونه و کجا گفت خواهد شما به اطالعات این. پ

 بگیرید نظر در تخفیف یا هدیه یک نظرسنجی تکمیل برای. ت

 

 کنید استفاده ایمرحله دو رویکرد یک از .۹

 .کنید ارائه کار و کسب با مرتبط تکمیلی اطالعات خود بالقوه مشتریان به. الف

 

 .هیدد ارائه رایگان شیت فکت یک دهند،می نمایش را تانتخصص که مشتریانی به: ۱ مرحله

 .دهید نامه آنها به غالبا و کنید اضافه خود پست فهرست به را مشتریان این: ۲ مرحله
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 بگویید تبریک را تولدشان: ۱ تبلیغاتی های ایده

 از توانیدمی را آنها هایتاریخ) بفرستید تبریک هایکارت تانمشتریان به. الف

 .(کنید استخراج هایتاننظرسنجی

 یههد عنوان به توانندمی که محصولی از یا بگنجانید آن در ویژه پیشنهاد یا کوپن یک. ب

 .کنید صحبت بخرند خود برای

 

 کنید همکاری دیگر وکار کسب یک با .۶

 .شوید شریک دیگر شرکت یک با را تبلیغات هایهزینه. الف

 

 .نیدک چاپ تریباکیفیت و تربزرگ تبلیغات بتوانید شودمی باعث هاهزینه در شراکت. ب

 

 ار موتور روغن یک مثال) کنید؟ ترکیب دیگری محصول با را تانمحصول توانیدمی آیا. پ

 (.کنید بندیبسته خود جدید ابداعی قیف همراه

 

 باشید متعهد و قدم ثابت: ۷ تبلیغاتی های ایده

 .شود تکرار باید شدن سپرده خاطر به برای پیام یک دهدمی نشان تحقیقات. الف

 .بفرستید نامه با چندین فرد هر به. ب

 لیغاتتب جاآن هم دیگر بار چندین بتوانید که دهید انجام را آن جایی کنید،می تیلیغات اگر. پ

 .دهید انجام
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 کنید استفاده تلفن از .۸

 .دکنی امتحان تلفن با را جدید یایده یک دهید، انجام هزینه پ تبلیغات که آن از قبل. الف

 .است نامه ۱۱۱۱ ارسال مثابه به تلفنی تماس ۱۱۱ از حاصل پاسخ. ب

 ورودی و داشت خواهد برایتان کمتری یهزینه کرد، خواهید کسب تریسریع نتایج شما. پ

 .کرد خواهید تولید بهتری بازخورد و

 

 دهید افزایش را هایتانقیمت .۴

 .بکنید را کار همین هم شما است بهتر شاید اند؟برده باال را قیمت رقبایتان. الف

 

 القا ار شما محصول بهتر کیفیت نوعی به و کندمی جدا جمعیت از را شما باالتر هایقیمت. ب

 .کندنمی رقابت Yugos با BMW .دهدمی نشان تربیش قیمت یک یشایسته را آن و کند،می

 .ببیند را باالتر قیمت ارزش باید مشتری. باشید مراقب حوزه این در. پ

 

 کنید تبلیغ را جدید رویدادهای و هاگرایش: ۱۱ تبلیغاتی های ایده

 یوندپ جهانی هایرقابت یا المپیک، زیست، محیط با را تانخدمات یا محصول توانیدمی آیا. الف

 دهید؟

 .کنید کسب ارزشمندی اعتبار شد، شناخته هایگروه با همکاری یوسیله به. ب
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 دهید شخصیت کارتان و کسب به .۱۱

 .کنید استفاده تبلیغات برای تان کارمندان و خود هایعکس از. الف

 اداعتم ایجاد باعث و کرده منتقل را صمیمت دارد حضور تصویر در که فردی از قولی نقل. ب

 .شودمی تانشرکت به دیگران

 یچشمگیر حد به آنها به پاسخ شود، استفاده تصاویر از هابرنامه و سمینارها در وقتی. پ

 .یابدمی افزایش

 

 کنید استفاده االجلضرب از: ۱۲ تبلیغاتی های ایده

 .بگذارید زمانی محدودیت تانتبلیغات برای حتما. الف

 (رسد؟می پایان به روزی چه تانویژه پیشنهاد. )باشید انقضا هایتاریخ مراقب. ب

 

 بترسید تانمحصول نداشتن از .۱۴

 تواندمی ترس دهند،می افزایش را شخصی سالمت یا ایمنی امنیت، که محصوالتی برای. الف

 .باشد وکار کسب در موثر یکننده تقویت ابزار یک

 ار ویژه یهدیه یک یا تخفیف یک مثال. کرد خواهند ضرر نخرند، را شما محصول االن اگر. ب

 .است ترقوی آوردن دستبه انتظار از دادن دست از ترس. داد خواهند دست از

 

 کنید استفاده هارسانه از: ۱۹ تبلیغاتی های ایده

 .بفرستید وکارتان کسب با مرتبط موضوعات حاوی هایینامه محلی، انتشارات به. الف

 .دبزنی پیوند هستند اخبار صدر در که جدیدی رویدادهای به را وکارتان کسب یا محصول. ب

 .رفتگ خواهد قرار استفاده مورد احتماال باشد شده چاپ وکارتان کسب نام و شما نام اگر. پ

 .شد خواهید شناخته خود یحوزه در متخصصی عنوان به. ت
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 تیاراخ در ملی یا محلی تبلیغ یک یا اینترنتی وبسایت یک خاطر به را اطالعات این شما. ث

 .دارید

 

 بسازید طوالنی تبلیغات .۱۱

 (نالینآ یا محلی زرد نشریات. )دقیقه چند فقط نه بکشد، طول هاماه که بخرید تبلیغاتی. الف

. دنکنی فراموش را تاناتومبیل پشت. بسازید هاون یا خودروها برای مغناطیسی عالئم. ب

 کنار رانندگی با هامشتری تربیش. بچسبانید هاکامیون پشت و عقب شیشه روی را عالئمی

 ترشبی قرمز چراغ پشت کار این احتمال. دارندبرنمی را تلفن شماره یا آدرس شما یوسیله

 .است

 .کنید استفاده زیرکانه طرح با هاییتیشرت یا سپر هایبرچسب از. پ

 ار چاپخانه قیمت بخواهید آن مسئول از کنیدمی چاپ را قیمتگران رنگ تبلیغ یک اگر. ت

 .کند درج نیز

 تغییر را آن داخل فقط آینده در و بماند ثابت که کنید طراحی طوری را بروشور بیرون. ث

 سپس. دارید نگه دست دم و کنید چاپ را خالی بروشورهای توانیدمی ترتیب این به. دهید

 .کنید چاپ را آنها داخل فقط تانتبلیغاتی هایپیام تغییر با

. کرد خواهید جوییصرفه خود هایهزینه در کار، ابتدای همان در زیادی تعداد چاپ با. ج

 ترییشب جوییصرفه دارید، نیاز تانشرکت تغییرات با متناسب چه آن چاپ با تنها نیز بعدها

 .کنید پرهیز افتاده مد از و قدیمی بروشورهای از. کرد خواهید

 

 کنید بررسی را تبلیغاتی مواد: ۱۶ تبلیغاتی های ایده

 و بروشورها ها،سربرگ تبلیغاتی، هایکارت برای یک یدرجه بندیبسته مواد از حتما. الف

 .کنید استفاده غیره

 کنند؟می استفاده تبلیغات برای موادی چه از رقبایتان. ب
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 استفاده رنگ سه یا دو از برآیید، رنگ ۹ بروشورهای یهزینه پس از توانیدنمی اگر. پ

 .دهدمی افزایش ٪۲۶ تا را آن به پاسخ رنگ از استفاده. کنید

 .کنید استفاده اسکرین از …کنید چاپ رنگ ۲ تبلیغات توانیدنمی اگر. ت

 

 یک :مثال برای(. ترروشن) رنگته یا( ترتاریک) سایه برای است دیگری نام اسکرین: توجه

 انتخاب را مشکی رنگ ان متن برای و قرمز هایگل بروشور هایحاشیه برای فروش گل

 محسوب دیگر رنگ یک پس دارد، قرمز رنگته ٪۱۱ صورتی رنگ. رنگ دو یعنی. کندمی

 اندکی اضافی یهزینه و کنید اضافه آن به هم را صورتی گل تعدادی توانیدمی. شودنمی

 نگر سه ظاهر در ترتیب این به. باشد نداشته برایتان ایهزینه اصال یا بپردازید آن برای

  وانیدتمی ،(مشکی از رنگی ته) خاکستری رنگ از استفاده با. دارید را مشکی و صورتی قرمز،

 

 حالی در رسدمی نظر به گران. باشید داشته رنگ ۹ بروشوری رنگ، ۲ بروشور یک یهزینه با

 .نیست طور این که

 

 

 کنید درست ماندنی یاد به ویزیت کارت یک .۱۷

 اریدد نیاز دیگر اطالعات یا نقشه به اگر. بسازید کوچک بروشور یک تانویزیت کارت از. الف

 .شماست ینماینده تانکارت نیستید خودتان وقتی. کنید استفاده کارت پشت از

 .دارد را ارزشش اما داردبرمی هزینه دالر ۶۱ الی ۴۱ حدود رنگ ۲ ویزیت کارت هزار. ب

 کنند؟می منتقل شما به پیامی چه است؟ شکلی چه رقبایتان هایکارت. پ

 ویزیت تکار چندین کنند، تبلیغ را کارتان و کسب بتوانند است ممکن که کاری شرکای به. ت

( هاصورتحساب حتی و) نامه هر در و بدهید، کارت کنیدمی مالقات که کسی هر به. بدهید

 .بگذارید کارت نیز



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 8 

 

 در داشت عادت معروف، اتومبیل یفروشنده گیرارد، جو: توجه

 به گیرن کاغذ مانند را ویزیت کارت مشت یک باالیی قسمت هایصندلی از فوتبال مسابقات

. ودندب نشسته پایین قیمتگران هایصندلی روی که بیفتد کسانی سر روی تا بیندازد هوا

 .دبو شده گرفته نظر در تخفیفی بعدی، یدوشنبه در ماشین هر خرید برای کارت هر پشت

 

 جادویی یکلمه – ”متشکرم: “۱۸ تبلیغاتی های ایده

 .کنید تشکر خود مشتریان از ویژه پیشنهاد یک با. الف

 شده، سازیشخصی کارت یک با دهدمی ارجاع شما به را وکارش کسب که کسی هر از. ب

 .کنید تشکر کمیسیون حق یک حتی یا شام گل، تخفیف، یک تلفنی، تماس یک

 .کنید تشکر سفارشات افزایش و نامه یک با تاناطمینان قابل کنندگانتامین از. پ

 .آورندمی خاطر به را شما مهربانی مردم. ت

 

 کارمندان؟ یهمه برای ویزیت کارت یک .۱۴

 کوچک گذاریسرمایه این که دارند اهمیت قدرآن هم آنها. بله رانندگان؟ فروشندگان؟. الف

 .دهید انجام را

 .بالندمی خود به مشتری هر به ویزیت کارت یارائه از آنها. ب

 به شما نام و کنندمی استفاده شاندوستان جمع و خانواده در ویزیت کارت از آنها. پ

 .رسید خواهد تریبیش خیلی هایمکان

 

 دهندمی انجام برندگان که بکنید را کاری همان .۲۱

 .نیدک تحلیل را اشبازاریابی هایاستراتژی کنید؟ اشتحسین که دارد وجود شرکتی آیا. الف

 .دهید بهبودشان و بگیرید کار به خوردمی دردتان به که را هاییاستراتژی. ب

 انتتوجه و کرده جذب را شما که تبلیغاتی. دهندمی جواب که کنید استفاده چیزهایی از. پ

 .دهید تطبیق خودتان کار و کسب با را آنها و کرده آوریجمع کندمی جلب را
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 بگیرید مهمانی یک: ۲۱ تبلیغاتی های ایده

 ذیراییپ آنها از کنید، دعوت تانخانگی فروشگاه یا وکار کسب به را دوستان و مشتریان. الف

 .کنید ریزیبرنامه را تان خدمات یا محصول از جالبی نمایشگاه و کنید

 ولقب را چک و اعتباری کارت. کنید آسان تانمشتریان برای را محصول سفارش یا خرید. ب

 .کنید حذف را پیچیده و طوالنی اعتباری هایفرم و کنید

 بخواهید دوست یک از نیست طور این تانشخصیت اگر. باشید مشرب خوش و صمیمی. پ

 .باشد مهمانان پذیرای

 

 بدهید هدیه .۲۲

 ادآوری عنوان به و باشد داشته را نگهداری ارزش که کنید پیشنهاد مفیدی و ویژه کاالی. الف

 ریاتنش در. غیره و کاغذ گیره خوری،قهوه ماگ لیوان بازکن، نامه یک. کند عمل کارتان و کسب

 .باشید تازه چیزهای دنبال زرد

 

 بازاریابی راز سه: ۲۴ تبلیغاتی های ایده

 که دبکاری بذری. بگذارید خود حال به را آن و بگیرید کار به را پول. باشید متعهد باید. الف

 .کند رشد بعدها

 رد کسی کند؟می تبلیغات ایشبکه هر در روز هر دونالدمک چرا. باشید قدم ثابت باید. ب

 قرار دتاکی مورد مدام باید بازاریابی پیام. باشد نشنیده را دونالد مک اسم که هست امریکا

 .برد خواهند یاد از را شما نشنوند، را شما اسم هایتانمشتری اگر. بگیرد

 حداقل یحت تولید برای بازاریابی هایبرنامه تربیش. باشید داشته نفس به اعتماد باید. پ

 جواب مدتطوالنی در ایتانهتالش باشید، صبور. کشندمی طول روز ۴۱-۶۱ حداقل نتایج،

 .داد خواهد
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 نکنید تالش درآوردن پول برای .۲۹

 تانمشتریان و شما که دهید ارائه مفیدی خدمات و محصوالت تانمشتریان به صادقانه. الف

 .کند خرسند را

 .آمد خواهد دنبالش به پول و هستید عاشقش که دهید انجام را کاری. ب

 

 بسازید ”قهرمانان“ هیات یک .۲۱

 و نطرات که کاری شرکای خانواده، دوستان،) مشاوران این از تعدادی فصل هر. الف

 تمام دهید اجازه و آورده هم گرد اتاقی در را( است ارزشمند شما برای شانقضاوت

 هیات“ این خوب ناهار یک بهای به تنها. دهند قرار انتقاد مورد را کارتان و کسب هایجنبه

 .بدهند شما به متفاوتی نگرش توانندمی ”مشاوران

 مینه کار این از هدف اما بگیرند سخت تانمحصول یا شما به شاید نباشید، نارنجی نازک. ب

 رشد که است تجارب این طریق از. بینیدنمی شما که ببینند را مشکالتی توانندمی آنها. است

 .کنیدمی


