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 مشتری رو بدزد: بنر چاپی و کارکردهای آن

هستند که کاربردهای گسترده و موثری در جذب  بازاریابی و مارکتینگبنر و استند، از جمله ابزارهای 
، بازار و گردهم آیی های تجاری و سازمانی به کار می نمایشگاهمشتری دارند. بنر و استند بیشتر در 

ایشتتان نستته  به یک رویداد،  آگاه ستتاختنها در یک نقطه و  جذب مشتتتریروند و هدف آن ها، 
 ، شخص یا روند اس .آگهی

نستته  به کاربردهای آن  شتتناخ  و آگاهی، هم چون دیگر ابزارها، اگر این ابزار هم با با این حال
س   شود، ممکن ا ستفاده ن ص  هاا شتر دربارۀ کاربرد و  تهدید را به فر تهدیل کند. پس هرچه بی

استتتتفاده از بنر بدانیم، بهتر می توانیم از پتانستتتیل های آن برای تهلیو کاب و جذب مشتتتتری بهره 
به بررستتتی بنر چاپی و این که چرا باید از بنر  بگیریم. به همین دلیل بر آن شتتتدیم تا در چند جمله،

 چاپی استفاده کنیم، بپردازیم.
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 برندینگ .1

س  که می تواند  شما، یکی از مهم ترین ابزارهایی ا سازمان  شتریبنر  شما را  آگاهی م از برند 
افزایش دهد. به همین جه  بزم استت  تا بنر ستتازمان، در انطهات و تناستتب کامل با برند و 

سازمان طراحی و ته سازمان ادبیات برند  سازگاری میان بنر و ادبیات برند  شود. هرچه میزان  یه 
بیشتر باشد، پذیرش آن از سوی مشتری )به ویژه مشتری های وفادار(، ساده و سریع تر انجام 

 می شود. 

با این حال، وجه مهم تر بنر در برندینگ، جذب مشتتتری های جدید استت . جدا از راگتتی نگه 
ش شین، بنر  شتری های پی شتن م سازمان دا سم   شتری های جدید را نیز به  ما باید بتواند م

شتری های احتمالی،  شما را از روی جذب و آن ها را برای خرید آماده کند. فراموش نکنید که م
ضاوت خواهند کرد.  شتری ها وق  بنرتان ق شگاه و گردهم آیی، م شته از این، در یک نمای گذ

و گاهی، از روی بنر هر هرفه و برند، تصتتتمیم به  چندانی برای ستتتر زدن به همر هرفه ها ندارند
 مراجعه و بازدید می کنند.

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=439&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C:-%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=439&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C:-%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87
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 سایز بنر .2

سایز بنر باید با هدف و  شد.  سب با ستفاده از بنر، متنا سایز بنر باید با محل برگزاری رویداد و ا
حرفی که می زند، هماهنگ باشتتتد. نمی توان رهارت ک نی مانند اتجارت جهانیا را در یک بنر 

جنس و ساختار بنر اس . آیا بنر ایستاده نیاز دارید کوچک نشان داد. نکتر مهم دیگر، توجه به 
یا بنری که بتوان آن را از جایی آویزان کرد؟ آیا بنر شتتما در نقطر دید مشتتتری قرار دارد یا تنها 

 بخشی از نمایشگاه را اشغال کرده اس ؟

 سادگی نهای  پیچیدگی اس  .3

شما تنها یک بار  ش  تا هر رویداد یک بار رخ می دهد و بنابر این،  ص  خواهید دا شم فر و چ
شتری را از آ توجه شعارها و حرف های طوبنی و زمان بر م سعی نکنید با  ن خود نمایید. پس 

که توجه و وق  زیادی از مشتتتری طلب می کنند، او را از خواندن و توجه به بنر منصتترف کنید. 

http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1028&%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=439&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C:-%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87
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شاید دیگر چنین  س ، در کم ترین زمان و واژه، حرف و هدف خود را بیان کنید.  سررا ساده و 
 فرصتی دس  ندهد.

  

 فون  و ترکیب رنگ .4

این مورد را می توان ادامر مورد پیشین و در ستایش سادگی دانس . فون ، ترکیب رنگ، چاپ 
جنس بنر شتتما، باید بتواند حرف خود را به ستتادگی و خیلی ستتریع، به مخاطب منتقل کند. و 

ستفاده از بنر آن را  ش  اگر مخاطب نتواند با ا سودی نخواهد دا شما هیچ فایده و  حرف خوب 
 درک کند.

 فراخواندن مشتری برای خرید .5

شو سازمان جذب  سم   شتری به  س  که م شد، برای این ا آن   د و پس ازهمر آن چه بیان 
اقدام به خرید و ایجاد پیوند با ستتتازمان نماید. در نهای  با استتتتفاده از میزان جذب و خرید 
مشتتتری استت  که می توان به اثربخش بودن بنر و دیگر ابزارها پی برد. هر چقدر هم که بنر در 

شویق کند،  شتری را به خرید ت شد ولی نتواند م ستفاده از  چاپجذب اولیر مخاطب موثر با و ا
 بنر باید بتواند میل و اگطرار به خرید را در مشتری ایجاد کند.بنر هیچ سودی نخواهد داش . 

http://www.toorangprint.com/Product.aspx
http://www.toorangprint.com/Product.aspx
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 بدزدش...

امروز در جهانی زندگی می کنیم که به موهه  تکنولوژی، افزایش جمعی  و اتوماستتیون، گزینه 
بی شماری پیش روی خریدار وجود دارند. تعدد تامین کننده، حضور گسترده و راه های متعدد و 

ی رقیب ها، گسترش کابهای مشابه و جایگزین، همه سهب شده اند تا سازمان ها از هر راهی، 
مارکتینگ را یکی از این راه ها می داند که خود گرورت ها  نگارندهبه فکر ربودن مشتری باشند. 

شما این امکان را می دهد تا  س  که به  صی دارد. بنر چاپی یکی از این الزام ها و الزام های خا
و ستتهمی از بازار خود  خوش بدرخشتتیددر نمایشتتگاه و رویدادهای مربوب به کستتب و کارتان، 

 داشته باشید. 
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