
سال طول کشید تا چاپ کاتالوگ  511 تقریباًچاپ شد اما  5481اولین کاتالوگ محصول در آمریکا در سال 

ابزار بازاریابی برای  ترینمهمبعدی چاپ کاتالوگ تبدیل به یکی از  هایدههعملی محبوب و پرطرفدار شود و در 

بزرگ شد. هایتولیدکنندهاکثر   

 کردندمیهمچنان کاتالوگ چاپ  هاتولیدکنندهچاپ کاتالوگ کاهش پیدا کرد بازاریابی با  5991در اوایل دهه 

ورق زدن کاتالوگ، تنها چند کلمه تایپ کنند و برای خرید به  جایبه دادندمیترجیح  هاکنندهمصرفاما 

 یمقایسهتنها با یک کلیک به نظرات مشتریان،  توانندمی هاکنندهمصرف روزهااینترنت مراجعه کنند. این 

 قیمت، انتخاب نوع پست و غیره دسترسی داشته باشند.

که چاپ کاتالوگ همچنان در دیجیتال  شدندبازاریابی متوجه  یزمینهدر  ایحرفهافراد  بعد از گذشت زمانی

. به همین علت چاپ کاتالوگ دوباره آغاز شد و بسیاری از کندمیمارکتینگ امروزی نقش مهمی ایفا 

، به کنیدمیرا مدیریت  فروشیخردهاگر شما یک تجارت  شوندمی زدههیجان هاآناز دریافت  هاکنندهمصرف

داشته باشید: هایتانبرنامهدالیل زیر باید کچاپ کاتالوگ را در   

 

 .زاردمی تأثیرچاپ کاتالوگ روی تصمیم خرید مخاطبان هدفمند شما )تارگت مارکت(  .5

د بیشتری روی تصمیم خری تأثیری هاسایتوبلیغات در تلویزیون و در بعضی موارد چاپ کاتالوگ نسب به تب

سیستم پستی امریکا مورد مصاحبه قرار گرفتند قبول کردند  توسطدرصد افرادی که  51 تقریباً. زاردمیمخاطب 

د که نفر گفتن 51تا از هر  4و  کنندمی مندعالقه فروشیخردهرا به خرید اقالم یک  هاآنبیشتر  کاتالوگ هاکه 

. یکی دیگر از دالیلی که چاپ کاتالوگ اندکردهخریداری  آن راوست داشتند بعد از دیدن یک کاالیی که د

 است. نمایشصفحهاز خرید آنالین از پشت یک  ترلمسقابلکاالهاست این است که  درفروش تأثیرگذار

 

 کندمیکمک  چندکانالهچاپ کاتالوگ به خرید  .2

واقعی، آنالین شاپ ها، فضای مجازی،  هایمغازهخرید بسیاری در دسترس دارند )مثل  هایکانالامروزی  خریدار

خرید دیگر هم استفاده کنند و  هایکانالتا از  کنندمیرا تشویق  هاکنندهمصرف خرید تلفنی و ...( کاتالوگ ها

چاپ کاتالوگ وقتی بیشترین . کنندمیاستفاده  هاآنو از  شوندمیجدید آشنا  هایروشخریداران با  گونهاین

به سمت  هاکنندهمصرفتا  استفاده شود چندکانالهقسمتی از بازاریابی  عنوانبهکه  دهدمینتیجه را 

 ی آنالین برای خرید بکشاند.هاسایتوب



 

 بازاریابی باشد باکیفیت ابزارهاییکی از  تواندمیچاپ کاتالوگ  .3

ابی و بازاری کردندمیارتباط برقرار  باهم هاداستانشروع بشریت تا به امروز مردم همیشه با استفاده از  ینقطهاز 

. عالوه بر آموزش و کندمی هامشتری داشتننگهتالش برای جلب و  گوییداستانمحتوا هم با استفاده از 

 تصویرسازیو  گوییداستانبا استفاده از  توانندمی محصوالت شما، کاتالوگ ها در موردمردم  سازیآگاه

زیادی روی ارتباط  تأثیررا در یک مسیر ذهنی هدایت کنند. نمایش دادن محصوالتتان با این روش  هامخاطب

 احساسی دارد.  ازلحاظبا برند شما  هاکنندهمصرفگرفتن 

 

 نسل جوان عاشق گرفتن پست مستقیم است .8

با تکنولوژی بزرگ شدند و دریافت کردن ست و کاتالوگ به روش قدیمی  کامالً( Millennialنسل جوان )

 انددهشغرقاین نسل در فضای دیجیتال  کهازآنجایی. کنندمیتوجه زیادی  هاآنبرایشان بسیار جالب است و به 

ی ا. نسل جوان به محتوآیدمیاستفاده از این روش قدیمی بازاریابی یعنی چاپ کاتالوگ بیشتر به چشمشان 

. با توجه به آمار کندمیرا راضی  هاآنبصری  ازلحاظ کامالًو چاپ کاتالوگ تا محتوای متنی  ندترراحت تصویری

سنی دیگری از مردم زمان برای جدا کردن و خواندن  یدورهسرویس پستی آمریکا، نسل جوان بیشتر از هر 

 تمام درنهایت. گیرندمیارتباط  هاآنبا  ی معمولیهاکنندهمصرفو بیشتر از  کنندمیدریافتی  هاییپست

 زدههیجانسنی به دریافت نامه در صندوق پستی عالقه دارند اما نسل جوان بیشتر با این روش  هایگروه

 .شوندمی

 

 

 

 

 

 

 


