
ه باالتبلیغات خالق کم هزینه با بازد



گرایش مدیریت بازاریابی–دکترای مدیریت بازرگانی •

گرایش مهندسی صنایع–کارشناس ارشد مهندسی صنایع •

:مشاور و مدرس در زمینه مباحث مدیریت کسب و کار

مدیریت بازاریابی•

تبلیغات موثر•

فروش حرفه ای•

(CRM)مدیریت ارتباط با مشتری •

اصول و فنون مذاکره•

مهارت های ارایه حرفه ای و ارتباطات موثر•
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عناوین

بازاریابی 
چریکی

نورو 
مارکتینگ

بازاریابی 
دیجیتال

CEMقتبلیغات خال

CLP

شبکه سازی





Business Lead

Opportunity

Prospective Customer

Consumer
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CRMابعاد 
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چرخه مدیریت ارتباط با مشتری

جذب مشتری

بازاریابی مستقیم
تبلیغات

توسعه مشتری

SellingUp/Cross

تجزیه و تحلیل سبد بازار

حفظ مشتری

برنامه های وفاداری
مدیریت شکایات

CRM

شناسایی مشتری

تجزیه و تحلیل مشتریان هدف
بخش بندی مشتریان



اهداف تبلیغات



سیکل محصول و اهداف تبلیغات



در تبلیغات  5M



اندازه گیری اثربخشی

• Call To Action

• Brand Awareness
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استانداردهای تبلیغات
Oتعریف شرکت

VMV: Vision, Mission, Values

Oتحلیل شرکت

SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

Oتحلیل بازار و جامعه

PEST: Political, Economy, Social, Technology

CPP: Customer Purchasing Power



استانداردهای تبلیغات

الگوهای تجاری: الف•
• B2C: Business To Customer

• B2B: Business To Business
• B2G: Business To Government

الگوها و استراتژی ها: ب•
• ATL : Above The Line : Mass Audience

• BTL : Below The Line : Focused Audience
• TTL : Through The Line : Mass Transaction 
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زمینه های تبلیغات خالقانه

ایجاد و استفاده از رسانه های جدید تبلیغاتی•

استفاده خالقانه و نامتعارف از رسانه های تبلیغاتی موجود•

...(نام، لوگو، رنگ، تایپوگرافی، شعار و )هویت بصری برند •

...آثار بصری، تیزر، بسته بندی، چاپ و •

استفاده از تبلیغات چریکی و مفاهیم بازاریابی عصبی•



ایجاد و استفاده از رسانه های جدید تبلیغاتی

دود نوشته•
بالن های تبلیغاتی•
یماتبلیغات بدنه هواپ•
تمبر اختصاصی•
کارت هدیه اختصاصی•
عطر اختصاصی•

شکالت با لوگو•
کاغذ حرارتی•
•AR

•VR

•Digital Signage
...و •
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باکتابیدر۱۹۸۴سالدرلوینسونکنرادجیراچریکیبازاریابی
کسبوانکارآفرینآندرکهکردتشریحچریکیبازاریابیعنوان

.دادقرارخودهدفراکوچککارهایو

بودجهابکوچکمؤسسهیکچگونه:بودسادهبسیارویپرسش
؟کندرقابتبزرگترشرکتهایبامیتوانداندکبسیار

درکهدهستنبسیارگرانیرسانههایبیلبورد،ورادیوتلویزیون،
کارهایوکسباما.میدهنداطالعاتمشتریبهمحصول،مورد

اینگونهبرایراهیچهپس.نیستندآنهاازاستفادهبهقادرکوچک
تیزانیپاربازاریابیازاستفادهحل،راهبهتریندارد؟وجودشرایط
.است

.استکمسیارببودجهیکمبنایبرتبلیغیفعالیتهایانجامدرنامتعارفونامنظمروشیچریکیبازاریابی
اینگفتتوانبشایدواستاطالعبیآنهاوجودازحتیمخاطبکهمیشودطرحگونهایبهگاهتبلیغاتیچنین
بازاریابینوعییزانیپارتبازاریابیواقعدر.استهیاهوبرمبتنیبازاریابییاپنهانبازاریابیانواعازبازاریابینوع

وقوانینشکستننوآوری،وابتکارمتضمنواستمنابعحداقلبکارگیریبانتایجحداکثرکسببراینامنظم
.استسنتیبازاریابیروشهایبرایبدیلراهکارهایجستجوی



نکات مهم در بازاریابی چریکی

به کارگیری تکنولوژی روز به عنوان ابزاری برای •
توانمندسازی بازاریابی



نکات مهم در بازاریابی چریکی

د سرمایه گذاریهای اولیه در بازاریابی به جای پول بای•
.زمان، انرژی و قوه تخیل یا تصویرسازی ذهنی باشد
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نکات مهم در بازاریابی چریکی

تمرکز بر شگفت زده کردن مردم•
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عار و نام، لوگو، رنگ، تایپوگرافی، ش)هویت بصری برند •

)...

...طرح چاپی، تیزر و •

متن و شعار•

استفاده خالقانه از رسانه ها•

استفاده از رسانه های جدید •



بزرگ
نمایی



سبک ها در بازاریابی چریکی
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فرصت طلبی•



37



38



39



40







43



44





اگر هندل کنی تو کسب و کاری                و یا در اندیشه دلداری و یاری•

گزین کن کادو عطر و ادکلن را                  ببر با بوی خوش هوش سالن را•

اگر اندیشه ات مهر رئیس است              بدان چاره فقط یک عطر و پیس است•

به جای هدیه تقویم  و خودکار                  بده به مشتری تو عطری این بار•

اگر خواهی که عطرت اصل باشد               دلت با مهر یاران وصل باشد•

سراغ ما بیا با فکر کارا                              میان البی هستیم عطر سارا •
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!جاموبایلی
48
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استفاده خالقانه و نامتعارف از رسانه های تبلیغاتی موجود
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بسته بندی
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خریدخوداحساسبامردم
منطقباسپسوکنندمی

.کنندمیتوجیهراآنخود



68تبلیغات در نقطه خرید در تصمیم مشتری تا
.درصد اثر می گذارد



POP: 68%



بعدی5بازاریابی 
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