
 

 
 

 شود می استفاده کنندگان تبلیغ توسط که رایج روش 13 – تبلیغات های تکنیک
 

، کسب ارزش بازار و کسب شهرت افزایش فروش محصول ، امروزه هر شرکتی برای آگاهی دادن به مشتریان در مورد

محصوالت خود هزینه می کنند اما تنها  تبلیغ در صنعت ، باید محصول خود را تبلیغ کند. مشاغل هزینه های زیادی را برای

نابراین ب زمانی که از بهترین تکنیک های تبلیغاتی برای محصول استفاده شود، پول صرف شده به موفقیت منجر خواهد شد.

در اینجا برخی از تکنیک های بسیار رایج و پرکاربرد که توسط تبلیغ کنندگان استفاده می شود برای به دست آوردن نتایج 

 مطلوب وجود دارد.

 جذابیت احساسی

نیازهای مصرف کنندگان و عامل ترس. رایج ترین درخواست های  –این روش تبلیغات با کمک دو عامل انجام می شود 

 نیاز در موارد زیر است: مورد

 نیاز به چیز جدید

 نیاز به گرفتن پذیرش

 نیاز به نادیده گرفته نشدن

 نیاز به تغییر چیزهای قدیمی

 نیاز به امنیت

 نیاز به جذاب شدن و غیره

 رایج ترین درخواست های تحت ترس عبارتند از:

 ترس از تصادف

 ترس از مرگ

 ترس از اجتناب از آن

 ترس از بیمار شدن

 رس از پیر شدن و غیرهت

 تبلیغات تبلیغاتی

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa/


 

 
 

 

به مصرف کنندگان است. اقالم در نمایشگاه ها، رویدادهای  رایگان این روش شامل دادن نمونه های محصول به صورت

 تبلیغاتی به منظور جلب توجه مشتریان ارائه می شود. تبلیغات تبلیغاتی و



 

 
 

 Bandwagonتبلیغات 

مشتریان برای پیوستن به گروه افرادی است که این محصول را خریداری کرده و طرف  این نوع تکنیک ها متقاعد کردن

 ”اعتماد کردند و شما؟ Panteneکارگران زن به  15“که می گوید  Panteneبرنده هستند. برای مثال آگهی شامپوی 

 آمار و اطالعات

ی واقعی نشان می دهند که محصول آنها چقدر خوب کار می در اینجا ، تبلیغ کنندگان با استفاده از اعداد ، اثبات ها و مثال ها

دندانپزشکان جهان  ٪70توسط  Colgate“یا ” میکروب را تمیز می کند ٪99.99پاک کننده کف لیزول “کند. برای مثال 

 ثانیه. 6فقط  – Enoیا ” توصیه می شود

 تبلیغات ناتمام

می گویند محصولشان بهتر کار می کند اما جواب آنها چقدر بیشتر از  تبلیغ کنندگان در اینجا فقط با کلمات بازی می کنند که

تغذیه روزانه بیشتر. در  –هیچ کس نمی تواند فقط یک گوسفند کامل را بخورد  –رقبا نیست. برای مثال دراز می کشد 

 مشخص نشده است که چه کسی می تواند بیشتر یا چه مقدار تغذیه بیشتر بخورد. تبلیغات این

 ای راسوواژه ه

 Sunsilkدر این تکنیک، تبلیغ کنندگان نمی گویند که از همه بهتر هستند، اما انکار نمی کنند. به عنوان مثال. محلول 

Hairfall – .ریزش مو را کاهش می دهد. در این آگهی گفته نمی شود که ریزش مو متوقف شود 

 تاییدیه ها

خود استفاده می کنند. افراد مشهور یا ستاره با بیان تجربیات خود از  تتبلیغ محصوال تبلیغ کنندگان از افراد مشهور برای

این محصول، محصول را تأیید می کنند. اخیراً یک تبلیغ جواهرات الماس سوپراستار آمیتاب باچان و همسرش 

این برند، همسرش را  این محصول را انجام دادند. این آگهی نشان داد که وی چگونه با انتخاب هوشمندانه خرید تبلیغات جایا

 تحت تأثیر قرار داده است. باز هم ، ساچین تندولکار، یک ستاره کریکت ، برای یک مارک کفش تایید کرد.



 

 
 

 

 در حال تکمیل مشتریان

در اینجا ، تبلیغ کنندگان از خطوط پانچ استفاده می کنند که مکمل مشتریانی است که محصوالتشان را می خرند. به عنوان 

 ”زیرا شما ارزش آن را دارید.“می گوید:  Revlonمثال. 

 خانواده ایده آل و بچه های ایده آل

تبلیغ کنندگان با استفاده از این روش نشان می دهند که خانواده ها یا بچه هایی که از محصول خود استفاده می کنند، یک 

ی خوش اخالق و خانواده نوعی خانواده ساده خانواده خوش شانس هستند. این آگهی همیشه خانه ای آراسته و مرتب، بچه ها

و شیرین است. به عنوان مثال: یک تبلیغ صابون به همه افراد خانواده نشان می دهد که از این صابون استفاده می کنند و 



 

 
 

د، نبنابراین همیشه در برابر میکروب محافظت می شود. آنها در مقایسه با سایر افرادی که از این صابون استفاده نمی کن

 یک خط رنگ فلورسنت را نشان می دهد که کل بدن اعضای خانواده را پوشش می دهد.

 تبلیغات میهنی

این تبلیغات نشان می دهد که چگونه شخص می تواند کشور خود را پشتیبانی کند در حالی که وی از محصول یا خدمات آنها 

ی تشکیل دادند و در تبلیغات خود ادعا کردند که اگر هر یک استفاده می کند. برای مثال برخی از محصوالت با هم اتحادیه ا

از این محصوالت را بخرید ، به کودک برای رفتن به مدرسه کمک خواهید کرد. یکی دیگر از آگهی های تبلیغاتی شرکت 

ی براین متلفن همراه دارای یک شهرت بود که نشان می داد اگر مشتریان از سیم کارت این شرکت استفاده می کنند، بنا

 توانند به کنترل جمعیت کشور کمک کنند.

 سوال از مشتریان

تبلیغ کنندگان با استفاده از این روش از مصرف کنندگان سوال می کنند تا محصوالت خود را پاسخ دهند. به عنوان مثال: 

عی است، چه کسی قدرت مرتباً سواالتی را مطرح می کند مانند اینکه چه کسی دارای مزرعه کامالً طبی Amwayتبلیغات 

سالگی دارد، که باعث می شود بچه ها به روش های مناسب و مغذی رشد کنند، آیا کسی گوش  70باالرفتن از پله ها را در 

 ”می دهد به کل این سواالت و سپس سرانجام جواب می رسد : ما در حال گوش دادن هستیم.

 رشوه دادن

ه به عضویت در این باشگا“یا ” خرید یک پیراهن و یکی رایگان گرفتن“ز قبیل اگر آنها محصول را با استفاده از خطوطی ا

تخفیف در کلیه خدمات، از این روش برای رشوه دادن برخی چیزهای اضافی به مشتریان استفاده می  ٪20مدت دو سال و 

 “کنند. 

 تبلیغات جایگزین

 نند مستقیماً محصوالت خود را تبلیغ كنند. تبلیغ کنندگاناین روش به طور كلی توسط شركتهایی استفاده می شود كه نمی توا

از تبلیغات غیرمستقیم برای تبلیغ محصول خود استفاده می کنند تا مشتریان از کاالی واقعی مطلع شوند. بزرگترین نمونه این 

در  نمی دهد و روش تبلیغات مشروبات الکلی است. این تبلیغات هرگز کسی را که مشروبات الکلی مصرف می کند نشان



 

 
 

 عوض نوشیدن مقداری آب معدنی، نوشابه نشان داده می شود.

اینها عمده ترین تکنیکهایی است که تبلیغ کنندگان برای تبلیغ محصوالت خود استفاده می کنند تی برخی از تکنیک های 

آنالین استفاده می شود مانند تبلیغات بانر وب که در آن یک بنر در صفحات وب قرار می گیرد،  تبلیغات مختلف برای

تبلیغات محتوا با استفاده از محتوا برای تبلیغات محصول بصورت آنالین، تبلیغات پیوند دهنده لینک در سایت های مختلف 

 وب سایت محصول و غیره.برای بازدید مستقیم از 

 

amedprint :ارائه دهنده خدمات آنالین 

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . لپاز چاپ . سنگ چاپ . تیشرت روی چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش
 کاتالوگ، تراکت، ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و… و بروشور

با باالترین کیفیت و مناسب ترین قیمت برای شما عزیزان فراهم آورده است. میتوانید سفارشات آنالین خود را برای را … و

 ما ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیرید

  

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA
https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/rock/
https://www.hamedprint.ir/puzzle/
https://www.hamedprint.ir/pillow/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/plate/
https://www.hamedprint.ir/%d9%85%d9%8f%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%98%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%86/


 

 
 

 

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/
https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/


 

 
 

 

 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 برای ارائه... PDFنکته و ترفند سابلیمیشن دانلود  30

https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/


 

 
 

 

 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 

https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/


 

 
 

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDFتاریخچه ساخت لیوان های قهوه دانلود  

 

 چیست؟ رنگ دهنده تغییر جادویی لیوان

 لیوان... PDFرنگ چیست؟ دانلود لیوان جادویی تغییر دهنده 

 

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFتاریخچه چاپ روی صفحه نمایش تیشرت دانلود 

 

 قهوه های لیوان تکامل

 آیا تا به... PDFتکامل لیوان های قهوه دانلود 

 

 دهید انجام باید که ارهاییک کنید: شروع را خود چاپ کار و کسب

 کسب و کار چاپ سابلیمیشن خود را شروع کنید...

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/


 

 
 

 

 تبلیغاتی بازاریابی

 تکنیک محبوب... PDF 5بازاریابی تبلیغاتی چاپ لیوان دانلود 
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https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c/
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