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:تبليغات * 
اثري است كه بوسيله يك شخص يا يك موسسه معين انتشار مي يابد و هدف ازآن ،       

.نفوذ درعقايد و افكار مردم است
 

:در اقتصاد و بازرگاني *     
فرايند فرايند روشمند ارايه اطالعات مناسب ، در مورد كاالها و خدمات به مشتريان و  ترغيب و   

.متقاعد كردن موثر مصرف كنندگان به خريد كاالها و خدمات را تبليغات مي گويند
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5M    :عناصر يك برنامه تبليغاتي 

           MISSION   - اهداف تبليغات كدامند؟(             رسالت(

     MONEY              -  چه مقدار پول مي توان به اين كار اختصاص داد؟(             پـول(

MESSAGE            -  چه پيامي فرستاده شود؟(             پيـام(

MEDIA                - از چه وسيله ارتباطي استفاده شود؟(             رسـانه(

MEASURMENT  – نتايج را چگونه ميتوان ارزيابي كرد؟(       اندازه گيري(
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: سبك تبليغاتي  

فوذ دررفتار كاربرد مناسب ترين روش ها ، منطبق با رفتار مخاطبان تبليغات و پيدا كردن مسيري براي ن  

.و عمل و نيازهاي آنها ، مطابق روح زمانه و تكرار آن ؛ به ايجاد يك سبك تبليغاتي منجر مي شود

رساندن پيام موجوديت و هويت محصول يا خدمت ) ١

تغيير رفتار خريدار و ترغيب او به خريد آزمايشي ) ٢

كاهش تزلزل و ترديد خريدار ) ٣

تبديل ناآگاهي به آگاهي 

تبديل آگاهي به عمل 

ار و ماندگاري تكر
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سبك كالسيك

.استفاده از وضوح ، سادگي و زيبايي هندسي كامل در رنگ ها و ابعاد      

تبليغاتي كه بطور واضح و زنده ، بدون اغراق در كاال يا خدمت و با استفاده از فيگورهاي عادي   

.انساني تهيه مي شوند     

در اين تبليغات كه مورد پسند عامه است و براي مخاطبان عامه تهيه و اجرا مي شود ،     

.    استفاده و ارتباط محصول و خدمت با انسان محور قرار ميگيرد      

    

وحدت سه گانه /   خردگرايي در واقعيت   /   الهام از نمونه هاي عالي   /    تعادل             
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سبك رئاليسم

 
راييتشابه با سبك كالسيك ؛ و مشاهده دقيق واقعيت هاي كاال و خدمات در زندگي ،  و ايجاد واقعگ    

بصري با كاركرد و كاربرد محصول در زندگي    
    

)واقعيت محض در بـازاريابي(                                                        
    

مانند ايجاد برشي از زندگي روزمره     



www.sadaghianifar.com

سبك رمانتيسم 

 

در ارائه   ) هيجان ، آزادي ، كشف و شهود(استفاده از عناصر احساسي و خيالپردازانه      

.محصوالت و خدمات يا كاركرد آنها يا نتايج حاصل از استفاده از آنها     

استفاده از رنگ و جال و اغراق در زيبايي       

استفاده از نمادها و سمبل ها مانند آرم و عالئم يا موسيقي و شعر      

استفاده از احساسات انساني براي همذات پنداري     
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سبك سمبوليسم 

.سمبوليسم در لغت بمعناي رمزگرايي و نمادگرايي است     
ا رنگ هادر تبليغات سمبوليستي ، نماد يك محصول ياكاال مانند رنگ و ابعاد و احساس ناشي از آن ب   

. و نمادها نمايش و سعي در القاء مفهوم مورد نظر مي شود    

 

يي روانشناسي رنگها و خطوط در سمبوليسم ، در بسته بندي ها  و صفحات وب اهميت بسيار باال    
.دارند    
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سبك پست مدرن

 

فاده ازدر عرصه بازاريابي و تبليغات ، پيام پست مدرنيسم اين است كه نبايد خود را محدود به  است    

.ابزارها و امكانات رايج بازاريابي و تبليغات كرد   

بنابراين تركيب و استفاده از ابزارها ، مفاهيم و امكانات مدرن ، سنتي و تلفيقي زمينه هايي    

.از كثرت گرايي ، فردگرايي ، عدم قطعيت ، عدم انسجام  و آشوب  را بوجود مي آورد   

عدم مركزيت/      مشاركت     /      جابجايي    /     تناقض                              
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o   اُپ آرت و تبليغات اُپ

كه با استفاده پرحجم از رنگ و سايه و ايجاد عمق ميدان ، Optical Artيا تبليغات بصري        

حركت و حجم در آثار و تبليغات ايجاد ميشود و سعي برآن است تا بينندگان با قرارگرفتن      

.در معرض چنين تبليغاتي اغوا شوند        

o   سبك المنتاريسم
.با تاكيد بر عنصر يا عناصري از كاركرد محصول با استفاده از عاليم ، خطوط يا نقطه ها       
o  سبك ميني ماليسم

ا يا با تاكيد بر جفت سازي و چيدمان در تبليغ يا فضا سازي در فضاهاي ارائه كاال يا نمايشگاه ه     
دفاتر و يا چينش  خط ، رنگ و عاليم براي خلق يك نماد خاص     
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