
   تاثیر رسانه ها در تبلیغات

 

اهميت و جايگاه رسانه ها در جهان امروز بر هيچ كس پوشيده نيست؛ رسانه ها چنان در تار و  -

پود زندگي بشر رخنه كرده اند كه امروز زندگي بشر كامالً به آن وابسته شده است. بسياري از 

ها در جهان امروز جهان ذهني و  مي دهند. رسانه مردم به وسيله رسانه ها به زندگي خويش معنی

غير واقعي را به دنيا مخابره مي كنند. آنها ديگر به وسايل انتقال واقعيت فكر نمي كنند بلكه خود 

سازنده واقعيت اند و با تكامل بشر پيوند مستقيم دارند. طي چندين دهه اخير نقش رسانه ها در 

ه كه برخي پا را فراتر از حد معقول آموزش، تربيت و كنترل افكار عمومي به حدي مهم بود

گذاشته و رسانه ها را هدايتگران اصلي جوامع ذكر كرده و افراد را در برابر خواسته هاي 

 .نظرسازان رسانه اي به هيچ گرفته اند

پيشرفت علم و تغيير ماهيت اطالعات تا آنجا رسيده است كه حتي دقايقي پس از يك رويداد در  -

توان از همه جزئيات اخبار مربوط به آن آگاه شد.  ا به ياري اينترنت مياي از جهان، تنه نقطه

اي و  هاي خبري ـ ماهواره ها و شبكه ها و تاثير بسزايي كه انواع آنها، بويژه روزنامه اهميت رسانه

ها دارند، موجب شده كه به عنوان يك چالش جديد در حوزه  اينترنتي ـ بر سياستگذاري دولت

ياد كنند.زيرا اين سهولت فوق العاده در امر « انفجار اطالعات»اين پديده، يعني  حاكميتي خود از

ها را همواره با فشار افكار عمومي و حساسيتهاي آنها نسبت به مسائل مختلف  اطالع رساني، دولت

 روبه رو ساخته است. 

. برای اين ها از اهميت خاصی برخوردار شده است  مداری برای سازمان امروزه موضوع مشتری  -

  ها در امور مربوط به تبليغات و روابط عمومی خود سرمايه   و سازمان  ها  شرکت منظور

ترين ابزار برای اين   دهند و يکی از ابزارهای مهم و در واقع مهم  های چشم گيری انجام می گذاری

ای مختلف جامعه ه  های جمعی و قدرت نفوذ و تأثيرگذاری آنها در اليه  منظور استفاده از رسانه

 است

های جمعی در جهت  مديريت رسانه يعنی بيشترين و بهترين بهره را از قدرت و نيروی رسانه -

ای استفاده  های رسانه اهداف و مقاصد سازمان بردن؛ يعنی مثالً بتوان برای تبليغات از ظرفيت

شود بتوان با  دار می کرد، يا در مواقع بحرانی و زمانی که حيثيت، اعتبار و شهرت سازمان خدشه 

بحران کاست و حتی آن  از  آنها  و تبليغی  رسانی ها و استفاده از قدرت اطالع    تعامل مؤثر با رسانه

 .ساخت  هايی برای سازمان مبدل  را به فرصت

يک برنامه رسانه ای ضعيف موجب عدم موفقيت کل يک کمپين تبليغاتی صحيح می شود. به  -

های تبليغاتی،رسانه تبليغاتی مناسب قطعا عنصری حياتی محسوب می  منظور موفقيت در کمپين

 .شود

انتخاب رسانه اثربخش يکی از مشکل ترين تصميماتی است که مدير کمپين برای موفقيت برنامه  -

تبليغاتی اتخاذ می کند. به عبارتی مدير کمپين از ميان ده ها رسانه صوتی، تصويری، محيطی، 

قيم بايد موثرترين آن ها را برای کمپين خود برگزيند چرا که کارايی چاپی، مستقيم و غير مست

رسانه هدف اصلی برنامه ريزی رسانه های تبليغاتی و خريد آنان است. تا بتوان حداکثر بهره را 



از بودجه تبليغاتی بدست آورد. زيرا صاحب محصول هزينه سنگينی را برای پخش تبليغات 

 .سانه می پردازدمحصوالت خود به گردانندگان ر

يک برنامه ريزی جامع برای رسانه ها می تواند از تداخل پخش به ميزان زياد، ناکارا شدن تکرار  -

تبليغات و هدر رفتن بودجه جلوگيری کند. قطعا تداخل رسانه ها به گونه ای مطلوب است که پيام 

 .تبليغاتی را به روش های گوناگون و از منابع متفاوت تقويت کند

ظور موفقيت در کمپين های تبليغاتی،رسانه تبليغاتی مناسب قطعا عنصری حياتی محسوب به من -

ايجاد  می شود. موفقيت در تبليغات موجب دستيابی به اهداف بازاريابی از قبيل: فروش بيشتر، 

نگرش و نظر مثبت راجع به نام تجاری، ارائه آگاهی بيشتر راجع به محصول، ايجاد تبليغات دهان 

 .ن ميان مردم راجع به نام تجاری، ايجاد مزيت های رقابتی و غيره می گرددبه دها

 محاسن روزنامه ها و خبرگزاری های رسمی  -

مزايای بيشماری برای تبليغات در روزنامه ها  و خبرگزاری ها وجود دارد. اين مزيت ها عبارتند  -

از: پوشش بازار، خريد مقايسه ای، نگرش های مثبت مصرف کنندگان، قابليت انعطاف، و تعامل 

 .ميان تبليغ سراسری و خرده فروشان محلی و از همه مهمتر اعتباربخشيدن به بِرند يا شخص 

 ایای بازاریابی با شبکه های اجتماعیمز -

 تقريبا می توان همه اقشار جامعه را در اين شبکه ها پيدا کرد . 

  محبوبيت شما در اين شبکه ها بر رنکينگ وب سايت شما در موتورهای جستجو تاثير

 . گذار است

 می توانيد به پرسشهای کاربران پاسخ دهيد و با آنها ارتباط نزديک برقرار کنيد . 

 ا انتشار يک تصوير، ويديو يا مطلب جذاب می تواند هزاران هوادار برای خود دست و ب

 . پا کنيد

  فعاليت در اين شبکه ها باعث می شود افراد زيادی لينک محصوالت شما را در پروفايل

 . خود ببينند

 

 


