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رنگ شما چیست؟ 

چگونه می توان از تهدید کرونا 
برای کسب وکارتان فرصت 
ایجاد کنید؟
2
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هوفمان-ال ُروش؛ داروسازی با سابقه

ُروش امروزه یکی از برندهای شناخته شده  در صنعت 
داروسازی است و همچنین می توان گفت معروف ترین برند 

داروسازی.

 
برندسازی در زمان بحران ویروس کرونا 
ایجاد پیام خالقانه به تنهایی کافی نیست. با تغییر سریع 
سبک زندگی مردم، بازاریابان باید رسانه ای مناسب نیز برای 
انتقال پیام خود پیدا کنند که بیشترین تأثیر را بر مخاطب...

 
انواع روش های تبلیغاتی رایج در سرتاسر دنیا

هر گونه تبلیغات که مخاطب در بیرون از منزل خود 
با آن روبه رو بشود، در زمره ی تبلیغات محیطی قرار 

می گیرد. انواع تبلیغات محیطی مانند بیلبوردها،...
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بیمــاری کوویــد ۱۹ بحرانی جهانــی را رقم زده 
اســت؛ اما شــرکت ها می توانند از این موقعیت نیز 
برای ارتقای جایگاه برند خود اســتفاده کنند. پس 
از شــیوع بحران کرونا، تغییرات بســیار زیادی در 
ســبک زندگی مردم اعمال شد. مردم به شدت روی 
محافظت از خود و خانواده هایشــان متمرکز شده و 
تعامل بــا دیگران را کاهش داده انــد. این تغییرات 
بر رفتار و ســرگرمی های مردم نیز تأثیر گذاشــته 
اســت. به عنوان مثال، اســتفاده از بازی ها، خدمات 
آنالین، رسانه های اجتماعی، سخنرانی های زنده و... 

افزایش بســیار زیادی پیدا کرده است. استفاده 
از اینترنت در بســیاری از کشورها چندبرابر 

و خرید هــای فیزیکی به مایحتاج ضروری 
زندگی محدود شــده است. همچنین، 

بیماری  این  نحوه ی خرید تحت تأثیر 
قرار گرفته است.

تقاضــا برای اســتفاده از ابزارهای 
رو به افزایش  خرید  در  الکترونیک 
ابزارهایی که به خریداران  است؛ 
اجازه می دهد بدون دســت زدن 
به اشــیاء یا ســطوح خرید خود 
را انجــام دهنــد. ایــن احتمال 
وجــود دارد که بســیاری از این 
تغییرات رفتاری موقتی باشد؛ اما 

زندگی  مردم  می رسد  به نظر  بعید 
دیجیتالی ای را به این راحتی کنار 

بگذارند که به علت این بیماری تجربه 
برای  بازاریابان  در این میــان،  کرده اند. 

کمــک به ارتقــای جایگاه برنــد خود و 
خدمت رسانی به مشتریان بیکار ننشسته اند 

و مدام در حــال یافتن روش های خالقانه برای 
بهبود جایگاه برندشان در میان مردم هستند. در این 
مطلب، به چند ترفند مهم برای ارتقای جایگاه برند 

در زمان شیوع ویروس شوم کرونا اشاره می کنیم.

۱. همدلی نشان دهید
اکنون مردم به شــدت احســاس آســیب پذیربودن 
می کننــد. در این زمــان، ایجاد احســاس همدلی 
بسیار اهمیت دارد. برندها باید نشان دهند وضعیت 
به وجودآمده بــرای مــردم را درک و برای کاهش 
آســیب های این بیماری تالش می کنند. بسیاری از 
بانک ها با شناخت وضعیت سخت موجود، هزینه ی 
اضافه ی برداشــت از حســاب ها را حذف کرده اند. 
همچنین، شرکت SAP، شــرکت فعال درزمینه ی 
تولید نرم افزارهای مدیریتی و تجاری، اســتفاده از 
بعضی نرم افزارهایش را برای شرکت هایی آزاد کرده 
اســت که قصد دارند ســاختار خود را به دورکاری 

تغییر دهند.
درحال حاضر، تفاوت های ظریف بین برندها اثرهای 
بســیار بزرگی بر جــای می گذارد. اگر شــرکت ها 
به جای تعهد به مســئولیت اجتماعی خود به دنبال 
ســودآوری از فالکت مردم باشــند، قطعا ضربه ی 

جبران ناپذیری به برند خود می زنند.

۲. از رسانه ها به روش چابک تری استفاده کنید
در وضعیت به وجود آمده، بازاریابان باید دو مشــکل 
را به سرعت حل کنند: ۱. تیم بازاریابی را از راه دور 
مدیریت کنند؛ ۲. پیام هایی تبلیغاتی ایجاد کنند که 
درعین خالقیت، با وضعیت به وجود آمده همخوان و 

در راستای مسئولیت اجتماعی برند باشد. به عنوان 
مثال، برند نایک بالفاصله پس از شــیوع گسترده ی 
بیماری در جهان، پیام جدیدی با این عنوان عرضه 
کــرد: »بازی در داخل ]خانــه[، بازی برای جهان« 
 .)Play inside, play for the world(
همچنیــن، برند چیکیتا، شــرکت فعال درزمینه ی 
تولیــد و صادرات مــوز، با حذف تصویــر چیکیتا 
از روی برنــد خــود، ایــن پیــام را منتشــر کرد:

 

»من فعال در خانه هســتم. لطفا شما نیز همین کار 
را انجام دهید و مواظب خودتان باشید«.

بااین همه، ایجاد پیام خالقانه به تنهایی کافی نیست. 
با تغییر سریع ســبک زندگی مردم، بازاریابان باید 
رســانه ای مناســب نیز برای انتقال پیام خود پیدا 
کننــد که بیشــترین تأثیر را بر مخاطــب بگذارد. 
به عنوان مثال، با افزایش تمایل مردم به سرگرمی ها 
و بازی هــای دیجیتال، ممکن اســت اســتفاده از 
ویدئوهــای تبلیغاتی در میــان بازی های ویدئویی 

جذابیت بیشتری پیدا کند.

۳. برند خود را خیرخواه نشان دهید
مردم اعمال خیرخواهانه ی برندها را در زمان بحران 
به خاطر می ســپارند؛ به ویژه اگر با ســخاوت واقعی 
انجام شــود. پس از همه گیــری بیماری کووید ۱۹ 
شــرکت های زیادی در راستای مسئولیت اجتماعی 
خود دســت به انجام اعمــال خیرخواهانه زده اند. 
به عنــوان مثال، شــرکت ادوبی بالفاصلــه نرم افزار 
کریتیــو کالد )Creative Cloud( را دراختیــار 
مــدارس قرار داد تــا بتواننــد راحت تر کالس های 

آنالین خود را برگزار کنند.
همچنیــن، شــرکت های جنرال موتــورز و فورد با 
همکاری یکدیگر دســتگاه های تنفســی و تهویه ی 
هوا تولیــد کردند تا به کمک کادرپزشــکی بیایند. 
شــرکت های تولید نوشــیدنی نیز تمرکز خود را بر 

ساخت الکل برای محلول های ضدعفونی گذاشتند. 
بسیار بعید اســت مردم این فداکاری ها را فراموش 
کنند و حتی اگر ایــن اقدامات با خلوص نیت انجام 
نشــده باشــد، بازهم جایگاه برند را در میان مردم 

ارتقا می دهد.

۴. روندها را پیگیری کنید و سناریو بسازید
بازاریابان باید همواره در حال رصد روندها باشــند 
تا در زمان مناســب، بتوانند واکنش به موقعی نشان 
دهند. اســتفاده از شــبکه های مجــازی، صفحات 
مربوط به تجارت الکترونیک، سایت های اجتماعی 
و... می تواند به بازاریابان در شناسایی سریع تر 

فرصت ها کمک کند.

۵. با روش های جدید کار سازگار شوید
خوشــبختانه بســیاری از شرکت ها 
توانســته اند با وضعیت جدید کار 
تا حدود زیادی سازگار شوند؛ اما 
همچنان نگرانی هایی برای کاهش 
بهــره وری در ایــن حالت وجود 
دارد. به کارگیــری فناوری هــای 
ارتبــاط از راه دور امکان چت و 
اشتراک فایل و تماس های صوتی 
و تصویری را به صــورت یکپارچه 
دراختیار کارمندان قرار می دهد تا 
آن ها بتوانند به طورمستمر با یکدیگر 
عادت کردن  اگرچه  باشند.  ارتباط  در 
به وضعــت جدید ممکن اســت کمی 
زمان بر باشد، مشــخص نیست بیماری تا 
ِکی ادامه خواهد داشــت؛ پــس، تدابیر الزم 
برای جلوگیری از منحل شــدن کسب و کار باید 
اندیشیده شود. نگرانی دیگر بابت تحویل محصوالت 
است. شرکت های تولیدی باید با اتخاذ پروتکل های 
ایمنی، ایــن اطمینان را در مــردم ایجاد کنند که 

محصوالت دریافتی شان حامل بیماری نیست.

نتیجه گیری
متأسفانه بســیاری از برندهای ایرانی نتوانستند از 
ظرفیــت به وجود آمده به دنبال بیمــاری کووید ۱۹ 
اســتفاده ی الزم را ببرنــد. در دورانــی که تمرکز 
رســانه ها عمدتا بر این بیماری معطوف شده است، 
شرکت های خصوصی می توانستند با ایجاد تبلیغات 
خالقانه، عالوه بر انجام وظایف اجتماعی خود، برای 
ارتقای جایگاه برند نیز تالش کنند؛ اما این تالش ها 
به کپی برداری های ناشــیانه از برندهای خارجی و 
البته چند ایده ی هوشــمندانه اما کم فروغ محدود 
باقی ماند. ایــن کم کاری در تبلیغــات تلویزیونی، 
آن هــم در دوران تعطیلــی عمومی، نمود بســیار 

بیشتری داشت. 
در دنیای تجارت امروز، دیگر ســودآوری تنها هدف 
شرکت ها نیست و شرکت ها درکنار آن باید به دنبال 
انجام مســئولیت های خود درقبال محیط زیســت 
و جامعــه و کارمنــدان نیــز باشــند. بااین حــال، 
چنین رویکــردی در میان برند هــای ایرانی دیده 
نمی شــود. امید اســت در آینده ای نزدیک افزایش 
تــالش شــرکت های ایرانی برای عمــل به وظایف 
اجتماعی شــان را شاهد باشــیم تا هم جامعه و هم 

برندها نفع بیشتری ببرند.
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برندسازی در زمان بحران ویروس کرونا 

چگونه می توان از تهدید کرونا 
برای کسب وکارتان فرصت ایجاد کنید؟

ایجاد پیــام خالقانه 
کافــی  به تنهایــی 
نیســت. بــا تغییــر 
سریع سبک زندگی 
بازاریابــان  مــردم، 
رســانه ای  بایــد 
مناســب نیــز برای 
خود  پیــام  انتقــال 
کــه  کننــد  پیــدا 
را  تأثیر  بیشــترین 
بر مخاطــب بگذارد. 
به عنــوان مثــال، با 
تمایــل  افزایــش 
مردم به سرگرمی ها 
بازی هــای  و 
ممکــن  دیجیتــال، 
اســت اســتفاده از 
تبلیغاتی  ویدئوهای 
در میــان بازی هــای 
جذابیت  ویدئویــی 

بیشتری پیدا کند

 مدل 
مو فقیت

 احمد سبحانی   
روزنامه   نگار
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پخش انواع 
کامپیوتر،تبلت،موبایل

لپ تاپ
lenovo-asus-hp-acer
از3/500م به باال

کامپیوترهای خانگی اداری نو
از4/500م به باال

کامپیوترهای حرفه ای نو
از 6/500م به باال

لپ تاپ وکامپیوترهای گیمینگ  مبتدی
از5/800م به باال

گیمینگ  حرفه ای 
از9/800م به باال

@moeincomputer کانال تلگرام
37233300

 09384380902
بازرگانی معین

 **تعمیرات تخصصی**

/د
98
13
70
7

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ط
/9
81
40
41

پیروز ب��ار
ارزانتر از همه جا

سراسر مشهد   35224342
ابوطالب،عبدالمطلب 37294112
طالب، طبرسی            32771010
هدایت ، هنرور    37528316

تهران و شهرستان همه روزه

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98
11
33
5

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

آلمیران 
 تولید درب و پنجره 

دوجداره ، توری ،رگالژ     
09153033510- 37346779

ط
/9
81
37
50

شیشه نظری
نصب و فروش سکوریت نو 
و دست دوم و کرکره برقی

09159072150-09351101482

ط
/9
80
24
13

ج
/9
81
35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
80
80
99

ج
/9
81
25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
81
55
87

ج
/9
81
04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
81
14
31

ش
/9
81
56
38

ای��زوگ��ام ش����رق
)گ����������ران نخ���ری�����د(

از متری 15 الی 25 هزارتومان
شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9
81
39
99

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
81
31
81

ج
/9
81
34
06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494
توس هیدرولیک 

مینی آسانسور ، نفربر ، کاالبر 
بیمه و 2 سال ضمانت 
09155062412

ط
/9
81
40
37

ج
/9
81
12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

حمل بار،کاال،غذا،نفربا قیمت مناسب
09153104743-36661661

کابینت و کمد ارزانتر از همه جا 
تبدیل درب فلز به ام دی اف

با کیفیت عالی  09338519148
09158927130

ط
/9
81
01
89

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9
81
14
77

امالک گلستان طرقبه
خرید، فروش، معاوضه

 باغ، ویال 35592265
آهنی  09155191566

ط
/9
81
35
31

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

ش
/9
81
45
18

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
09153076425

ط
/9
81
32
90

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301
مشاورین امالک

601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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برای اینکه کمپین خوبی داشته باشید باید در مورد 
انتخــاب رنگی که قصد داریــد برای کمپین خود 
در نظر داشــه باشید اطالعات کافی داشته باشید. 
تحقیقات نشان داده اســت تفویض اجازه تصرف 
رنگ نازل و گــران در محیط کار روی خلق وخو و 
میزان بهره وری تأثیر مثبت می گذارد و روانشناسی 
رنــگ ابزاری باعرضــه برای بازاریابان اســت. ۹۰ 
درصد دســتور مردم در مورد شــکم به رنگی که 
برای ارائه ی آن اســتعمال شده عالیق دارد و ایضاً 
۸۵ درصد مــردم مبنای خرید را رنگ محصوالت 
قرار می دهند. به همین دلیل غلبه رنگ مناســب 
در نگارگری برنامه ریــزی گرافیکی، اینفوگرافی، 
شبکه های همگانی معاشرتی و انفرادی و نگارگری 
برنامه ریزی صفحه ی فرود تأثیر مازاد یدکی روی 
نمونه و غیراســتاندارد درگیر شــدن مخاطبان و 

فروش محصوالت دارد.
هر برندی از رنگ های خاص و ثابت در طراحی های 
خود کاربــرد می کند که حســب معمول همین 
رنگ ها را در کمپین هــای بازاریابی به کار می برد. 
اما روشن ضمیری از روانشناسی رنگ در بازاریابی 
کمک می کنــد برگزینی بهتــری در بخش های 
خاص از محتوای بصری داشــته باشید. در ادامه ی 
این مقاله ی زومیت به آشــنا کردن بیشتر مواردی 
می پردازیــم که کمــک می کنند رنــگ کمپین 
بازاریابی را با دقت بیشتری اختیار کنید و نتیجه ی 

بهتری از بازاریابی بطن بگیرید.

شفافیت و خوانایی بسیار مهم است
بهتریــن رنگ ها، رنگ هایی هســتند که خوانایی 
اندرون را وثیقه پایندانی کنند. این یعنی رنگ هایی 
که آزادگی می کنید باید اختالف نسبی با یکدیگر 
داشته باشند. به عنوان مثال کاربرد از دو رنگ سفید 
و خاکســتری روشــن در کنار هم مفت نیست و 
خوانایی متن را اساس می آورد. از طرف دیگری از 
رنگ هایی با تضاد باال مثل هماهنگ آبی و نارنجی 

نیز نباید در کنار هم کاربرد کرد.
رنگ هایی که اســتفاده می کنید باید برای همه ی 
مردم خوشایند باشد. ۸ درصد بزرگان و ۰.۵ درصد 
زنان در شمال اروپا به نوعی کوررنگی مبتال هستند 
که تمییز رنگ ســبز و قرمز برایشان غامض است. 
برای هدف قرار دادن قشــر وسیعی از مردم بهتر 

است از ترکیب چنین رنگ هایی خودداری کنید.

رنگ ها نشان دهنده ی نفوذ هستند
رنگ ها با مشتری ها ارتباط دایم می کنند بنابراین 
هرقــدر قدرت و رنــگ محتوای بصــری با دقت 
بیشــتری انجام شــود، تأثیر بهتری روی مستمع 
می گذارد. تفویض اجازه تصرف رنگ پیوستگی به 
تصویری دارد که می خواهیــد از برندتان در ذهن 
سامع باشنده شود. به یاد داشته باشید که زهدان 
مضمون نیز ســطوت دارد، گاهی دوران رنگ هر 
بخش از اندرون بر اساس مخاطبانی که هدف قرار 
می دهد گزینش می شود یا به پلتفرمی دلبستگی 
دارد که وسط جوف رحم در آن به اشتراک گذاشته 

می شود.

نوع دادوستد B2B یا B2C؟
رنگ نارنجی نشــان دهنده ی گرما و پیوســتگی 
است و حســب معمول در ذهنمان آن را به نور و 
خورشید ربط می دهیم. بنابراین کثرت از برندهای 
B2C )تجارت شرکت با مشتری( آمخته آمازون از 
این رنگ استعمال می کنند. در مورد رنگ زرد نیز 

روانشناسی مشابهی وجود دارد.
رنــگ آبــی در عین حــال آرامش بخــش بوده و 

نشان دهنده ی خرد، قدرت و توکل است به همین 
دلیل معموال در برندهای B2B )تجارت شرکت با 

شرکت( مورد استعمال قرار می گیرد. اگر دقت کرده 
باشید متنبه می شوید اکثر برندهایی که با پول یا 
ناخوشــی مردم در بستگی هستند مثل هماهنگ 

Visa و PayPal از رنگ آبی استفاده می کنند.

لوکس بودن
رنگ های خنثی مثل هماهنگ ســفید، نقره ای و 
مشــکی توســط وفور و کمی از برندهای لوکس 
که می خواهند ظرافت و وصله زینت را با ســبک 
نگارگری برنامه ریزی مینیمالیســتی )ساده( یار 
و دشمن کنند اســتفاده می شود. به عنوان مثال 
رنگ مشــکی نشــان دهنده ی کمــال و قدرت 
 Ralph است و توســط برندهای لوکسی آمخته
کاربــرد   Moët & Chandon و   Lauren
می شــود. رنگ بنفش نشــان دهنده ی وفاداری 
اســت و آزادی خوبی برای برندهایی با وابستگی 

ها لوکس است.
اما اگر می خواهید به عنوان برندی در دســترس و 
سرگرم کننده نهان شــوید بهتر است از رنگ های 
روشــن و شــاد اســتفاده کنید. مردم، رنگ قرمز 
را متذکــر تــوان می دانند درحالی کــه رنگ زرد، 
نشــان دهنده ی شــادی و خوش بینی بوده و رنگ 
سبز، نشــان  دهنده ی اعتبار و مودت خویشاوندی 
است. اگر می خواهید محصول یا خدماتتان چنین 
احساســی را در برجیس آفریدن کند بهتر است از 

این رنگ ها کاربرد کنید.

رنگ های جدید یا کالسیک
رنگ های ســفید و نقره ای در لوگوی برند، معتاد 
خواهر شــبیه اپل، تسال، زارا عاطفه حس و صوری 
باب را به مشتری القا می کنند. برای برندهایی که 
قصد دارند در صنعت خود حرف اول را بزنند، مدرن 
و آباد به نظر اتصال افزون مهم است. به همین دلیل 

غزارت از شــرکت های فناوری از این رنگ کاربرد 
می کنند.

درحالی که رنگ بنفش به دلیل ســابقه ی تاریخی، 
صوری کالسیک دارد. به همین نظام رنگ مشکی 
مصرف شــده در کثــرت از برندهای کهن آمخته 
Chanel کالسیک است و ایمنی سکینه و کمال 

رسایی را نشان می دهد.

مشتریان هدف مهم هستند
نظرسنجی ها نشــان داده است مخاطبان مختلف، 
رنگ های مختلفی را تقدم می دهند براین اســاس 
غلبه رنگ رابطه ی مســتقیمی با مخاطبان هدف 
دارد. به عنــوان مثال رنگ آبی هــم برای مردان و 
هم برای زنان خوشــایند است اما مطالعات نشان 
داده ۵۷ درصد نجیبان و نســوان و تنها ۳۵ درصد 
زنــان این رنگ را برتری می دهند. عقبا رنگ مورد 
عالقه ی نجبا سبز است درحالی که زنان رنگ بنفش 

را می پسندند.
ادراک رنگ هــا نیــز رابطه ی مســتقیمی با آداب 
شناسی دارد. به عنوان مثال در لیبریا )کشوری در 
غرب آفریقا( مردم تنها دو رنگ را درک می کنند، 
 ziza ترکیبــی از زرد، قرمــز و نارنجی که بــا نام
می شناســند و ترکیبی از بنفش، سبز و آبی که به 
آن hui می گوینــد. در زیمباوه نیز تنها چهار لغت 

برای توضیح رنگ ها استفاده می شود.
بنابراین فرهنــگ منطقه ای که خــوش گذرانی 
می کنید نیز در اختیار رنگ و برقراری مناسبت با 
نیوشــنده و گوینده مهم است. به عنوان مثال رنگ 
قرمز در آمریکا نشان دهنده ی عشق و شور و وجد 

است اما در هند مظهر پاکی است.
پیــش از قدرت و رنــگ برای کمپیــن بازاریابی 
مخاطبان هدف، نــوع محتوایی که به اشــتراک 
می گذارید و سایر عوامل را در نظر بگیرید تا بتوانید 
مخاطبان بیشــتری را جذب کنید و تأثیر بهتری 

روی آن ها بگذارید.

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

نحوه ی انتخاب رنگ مناسب برای کمپین بازاریابی

رنگ شما چیست؟ 

بهترین رنگ ها، 
رنگ هایی هستند 

که خوانایی اندرون 
را وثیقه پایندانی 
کنند. این یعنی 

رنگ هایی که 
آزادگی می کنید 

باید اختالف نسبی 
با یکدیگر داشته 
باشند. به عنوان 

مثال کاربرد از 
دو رنگ سفید 

و خاکستری 
روشن در کنار 

هم مفت نیست 
و خوانایی متن را 

اساس می آورد. از 
طرف دیگری از 

رنگ هایی با تضاد 
باال مثل هماهنگ 
آبی و نارنجی نیز 
نباید در کنار هم 

کاربرد کرد.
گار

مه ن
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5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

انواع روش های تبلیغاتی رایج در سرتاسر دنیا
همه میدان های موجود در بازارهای تبلیغاتی

نویسنده:محیاجعفری ثانی

تبلیغات به شــکل شــگفت انگیزی تغییر کرده است 
و بــه ابزاری مهم بــرای ایجاد ارتباطات با مشــتری و 
مصرف کننده بدل شده اســت. این روزها، شاهد وجود 
روش های گوناگونی برای انتقال پیام از طریق رسانه های 
مختلف تبلیغاتی هســتیم. انــواع روش های تبلیغات 
امروزی به مدد اینترنت و فضای مجازی، باعث شده است 
دست افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند، به شدت 
باز شود. حاال دیگر انواع روش های تبلیغات محدود به 

روش های قدیمی نیست
  تبلیغات دیجیتالی

تبلیغاتــی کــه در ســطح اینترنتــی می بینیــد، در 
حوزه یتبلیغات دیجیتالی قرار می گیرند. در بسیاری از 
سایت ها، تبلیغات مختلفی وجود دارند و این تبلیغات 
یکی از روش های عمده ی کسب درآمد برای وب سایت 

نمایش دهنده ی آن هستند
 تبلیغات موبایلی و تلفنی

از میان انواع روش های تبلیغات جدید، تبلیغات تلفنی و 
موبایلی یا به عبارت کلی تر تبلیغات در سطح دستگاه های 
کوچک و قابل حملی که قابلیــت اتصال به اینترنت را 

دارند، به شدت رواج پیدا کرده است
 تبلیغات چاپی

تبلیغات چاپی در گذشــته یکــی از مهم ترین ابزار در 
دستان صنعت تبلیغات بود اما امروز با وجود فناوری های 
گوناگون، تبلیغات چاپی کمی عقب نشینی کرده است. 
تنها موضوعی که همچنان باعث اثرگذاری تبلیغات چاپی 

می شود، تمایز و تفاوت آن است
تبلیغات چریکی

این روش تبلیغاتی تمام قواعد را در هم می شــکند. در 
طول ۲۰ ســال گذشته از آن اســتفاده شده است و با 
روش های غیرمرســوم و تکنیک های خالقانه، خواهان 
جذب مخاطب و مشارکت بیشــتر او در روند بازاریابی 

و تبلیغات است.
در این شــیوه از تبلیغات، زمان و مکان اهمیت زیادی 

همراه سازند. البته هنوز هم در ساعت های پربیننده مانند ساعت 
پخش بازی های ورزشی پرمخاطب، اثرگذاری این رسانه ها بسیار 

باال است.
تبلیغات محیطی

هر گونه تبلیغات که مخاطب در بیرون از منزل خود با آن روبه رو 
بشود، در زمره ی تبلیغات محیطی قرار می گیرد. انواع تبلیغات 
محیطی مانند بیلبوردها، تبلیغــات روی اتوبوس ها و… در این 
دسته بندی قرار می گیرد. حتی تلویزیون ها و صفحات نمایشگری 
کــه در میدان های بزرگ نصب می شــوند و به ارائه ی تبلیغات 

می پردازند نیز در این دسته جای می گیرد.
تبلیغات خدمات عمومی

این دسته از تبلیغات برای آگاهی و اطالع رسانی به عموم منتشر 
می شــوند و جنبه ی تجاری ندارند. در گذشته، بستر و رسانه ی 
اصلی این دســته از تبلیغات، تلویزیون و رادیو بود ولی امروز در 

سایر بسترهای تبلیغاتی دیجیتالی نیز دیده می شوند.
تبلیغات نامشهود

یکی از انــواع روش های تبلیغات، تبلیغاتی اســت که به طور 
غیرمستقیم و زیرپوستی در فیلم ها وبرنامه ها صورت می گیرد. 
مثال اگر در فیلمی شاهد استفاده ی چشمگیر شخصیت ها از یک 
برند خاص اتومبیل یا نوشــیدنی بودید، باید متوجه بشوید که 

تبلیغات نامشهود در حال وقوع است.

دارد. بــرای اجــرای  بازاریابی 
چریکی الزم نیســت بودجه ای 
هنگفت در دســتان شما باشد، 
تنهــا چیــزی که نیــاز دارید، 
ایده های بکر و خالقانه تبلیغاتی 
برای جلب توجه مخاطب است. 
ابزار در دســت این کمپین های 
تبلیغاتی، شبکه های اجتماعی، 
تبلیغات دهان به دهان مخاطبین 

است.
تبلیغات رادیویی و تلویزیونی

تبلیغات تلویزیونــی و رادیویی 
ازمهم تریــن نــوع تبلیغات در 
دهه های گذشــته بودنــد. اما 
به مــرور زمــان و با توســعه ی 
فناوری های مختلف در ســطح 
اینترنت و شبکه های اجتماعی، 
به تدریج از اهمیت و اثربخشی 

آنها کاسته شده است.
این رســانه ها قادر بودند جمع 
زیــادی از مخاطبــان را با خود 

هر گونه تبلیغات 
که مخاطب در 
بیرون از منزل 

خود با آن روبه رو 
بشود، در زمره ی 
تبلیغات محیطی 

قرار می گیرد. انواع 
تبلیغات محیطی 
مانند بیلبوردها، 

تبلیغات روی 
اتوبوس ها و… در 
این دسته بندی 

قرار می گیرد. 
حتی تلویزیون ها 

و صفحات 
نمایشگری که در 
میدان های بزرگ 
نصب می شوند و 

به ارائه ی تبلیغات 
می پردازند نیز در 

این دسته جای 
می گیرد.

در ادامه ی داستان برندها، می رســیم به داروسازی و داروسازان. تا به اینجا در 
دنیای لوازم آرایشــی و بهداشتی، تنها بخش آرایشی را گریزی داشتیم. امروز 
قرار است تا بخش بهداشتی را افتتاح کنیم. در این مطلب قرار است تا برایتان از 
شرکتی باسابقه و قدیمی بگوییم که از برتران حوزه ی سالمتی و از شرکت های 

داروسازی شناخته شده در جهان است.
قرار اســت تا امروز برند "هوفمان-ال ُروش" یا به اختصار"ُروش" را خدمتتان 
معرفی کنیم. برندی با سابقه و قدیمی در حوزه ی سالمتی و داروسازی. ُروش 

برگرفته از نام …فریتز هوفمان-ال ُروش… بازرگان و کارآفرینی است که در سال 
۱۸۹6 شرکت داروسازی ُروش را بنیان نهاد. امروزه نوادگان وی به همراه خانواده 
اوئری، کمی بیش از نیمی از ســهام این شرکت را در اختیار دارند که در واقع 
مالک آن نامیده می شوند. ُروش امروزه یکی از برندهای شناخته شده  در صنعت 
داروسازی اســت و همچنین می توان گفت معروف ترین برند داروسازی. دفتر 
مرکزی ُروش در شهر بازل سوییس قرار دارد. ُروش عالوه بر این ها چند مرگز 
تحقیقاتی و مهم در آمریکا و اروپا دارد. ُروش تاریخچه ی پرفراز و نشیبی دارد. 
از ساخت داروی درمان ایدز و سل گرفته تا مسمومیت هفتصد نفر در ایتالیا به 
علت نقصان در دارو، که به اعتبار این شــرکت صدمه ای جدی وارد کرد. عالوه 
بر این موضوع، این شــرکت ملزم به پرداخت غرامت نیز شد. غرامت هایی قابل 
توجه و در نوع خودش سنگین. شهرت اصلی ُروش به دلیل تولید ویتامین های 
صنعتی از جمله آ، سی و ای بوده است، که توانست او را بیش از پیش با جهان 
آشنا کند. ُروش به عنوان یک موسسه درمانی بین المللی در دو بخش درمانی 
و تشــخیص بیماری فعالیت دارد، که البته بیشتر درآمد و شهرت او به واسطه 

وجود و تولید داروهاست.
ُروش امروز هم از بهترین ها در این حوزه اســت. حوزه ی داروسازی که حوزه ی 

بسیار حیاتی و مهم در هر کشور است.

هوفمان-ال ُروش؛ داروسازی با سابقه

ُروش امروزه یکی از برندهای 
شناخته شده  در صنعت 
داروسازی است و همچنین 
می توان گفت معروف ترین برند 
داروسازی.

محمد قدوسی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

س  
شم

درا 
ص

انواع روش های تبلیغاتی رایج در سرتاسر دنیا

همه میدان های موجود در بازارهای تبلیغاتی
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لوازم منزل، ضایعات
و خرده ریزی انباری خریداریم
محمدی 09358348726

ط
/9
81
50
60

ج
/9
80
79
20

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
آستانهمبل شویی جهان
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

ط
/9
81
27
11

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

پ
/9
80
23
78

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
80
08
17

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701
قالی شویی

802

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

37292296-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

پ
/9
81
24
56

ط
/9
80
24
11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

پ
/9
80
23
75

ط
/9
80
08
14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9
80
08
09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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ط
/9
80
01
38

قالیشویی
گلافشــان

33713389 37315799
32787006 37411404
32564441 36615852
33427503 38712275
33666021 37583283

ط
/9
80
58
40

تاژقالیشوییومبلشویی
شستشوبهروش100%اسالمی
38924418
32715374
38471584
37255454

ملتقالیشویی
شستوشوبه
روشاسـالمی
تحتپوشــش
بیمهایــــــران
دارایمجــــوز
رسمی

تلفنکارخانه:
36666330
3665282 0
32213433
تلفندفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
32220233
36098584
09155134006
09155048595
36580457

/د
98
10
51
4

ط
/9
70
08
77

لوله بازکنی

لوله کشی 
ارزان،فوری،شبانهروزی
ضمانتی،بدونخرابی،سراسری

09154164707

/ج
98
01
99
0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح

پیروزی38764467
38764468 ســجاد
فردوسی38825264
کوهسنگی38825264
مطهــری37285670
38764467 معلــم
وکیلآباد38764467
37285670 عبــادی
هاشمیه38825264
هفتتیر38764467

نـظافتـیآیـسـان
خشکشوییفرش،موکت
مبلمان،نظافتکلیساختمان
راهپلهوپیلوتاعزامکارگر

خانموآقا)تضمینی(
35228934-35228935

09151020764
09155573702

ش
/9
80
87
58

/ج
98
10
99
3

تعمیراتتخصصی
مبلدرمحل
09153052587

ط
/9
80
52
76

مرکزاقامتی
بهبودوبازتوانی
بهارزندگیمشهد
درماناعتیادتخصصماست
بامجوزرسمیازسازمان

بهزیستی،کادرمجربپزشکی،
روانشناسی،مددکاری

سالنمجزابراینوجواناندارای
استخر،باشگاه،سالنغذاخوری،

حسینیهوفضایسبز
برگزاریجلساتبهبودومهارتی
وگروهدرمانیومشاورخانوده

دفتر36775361
عاقبتخواه09153186358

باغتاالرفانوس
آمادهبرگزاریباشکوهترین
جشنهاومراسمشماعزیزان
بادوباغودوسالنمجزابا
کادریمجربمیباشد

آزادی159بینگلستان3و1
35423877-8
09151153724

ط
/9
81
32
89

/ج
98
09
43
2

اجناسکرایه
مصطفی
صفارنجیب

صندلی،مبل،میز،ظروف
فرش،Lcd،رقصنور،باندو....
0915 305 5600 
0939 7395600 

بهچندکارگرواردبهکار
گاوداریشیریوراننده
تراکتورنیازمندیم
09151104505

/ع
99
00
09
2

ط
/9
90
00
77

بهتعدادی
زیگزاگدوز
وبردستآقا
نیازمندیم
09151026986

/ج
98
02
56
2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی،چاپاجسام،برش
لیزر،هدایاتبلیغاتی09154205729

/ج
98
00
28
6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
09354604745خوردهریزوغیره
ضایعاتفالح

خریدآهن،آلومینیوم،مسو...
شرکتدرمزایده

09157137499-36660883

ط
/9
80
54
20

/ج
98
15
31
8

آهناالتتوس
ساخت،خریدوفروشدرب
پنجره،حفاظ)مهرجو-داییزاده(
09151176273-09155137032

خریدضایعات
کارتن،آهن،پالستیک
09155234752خاکشور

ط
/9
81
25
01

خریدضایعات
آهن،آلومینیوم،مس
برنج،کارتن،الک
09035480162

ط
/9
81
34
19

11
پزشکی

14سالمتوزیبایی
15استخدام

خدماتچاپ
وتبیغات

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

ترکاعتیاد
1104

تاالرپذیرایی
وباغسرا

1304

کرایهچی
1306

کارگرماهر
1409

خیاطوچرخکار
1411

تابلوسازی
1504

خریدوفروش
ضایعات

1701

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمینپایینتریننرختور
کیش
قشم

ط
/9
81
28
23
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      

پ
/9
80
22
75

ط
/9
70
39
79

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
4000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

/ه
98
03
87
0

ج
/9
81
52
08

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8

ط
/9
81
45
09

تولید و پخش مقوای 250 گرمی
09151126299

صادقی

قیمت مناسب


