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 ی مهم در طراحی راهبرد محصوالت تبلیغاتی چاپیپنج نکته

 

خواهند محصوالت چاپی تبلیغاتی را برای کار است که میوحرف ما در اینجا با مالکان کسب
کاری کنند. این کار هم دانند دقیقًا باید چهی درآمدزایی خود بکار بگیرند، ولی اغلب نمیتوسعه

 تانکارتان باید درست صورت بگیرد تا در رشد سودآوریوگذاری دیگر کسبمانند هر سرمایه
 بخش باشد؛ اما یک محصول چاپی تبلیغاتی درست چه خصوصیاتی دارد؟نتیجه

 .مخاطب1
همیشه باید طرف صحبت خود را بشناسید. هدف تبلیغات امروزی ایجاد تعامل با مخاطبانی است 

کارتان هم باشند. پس شناخت و کسب آگاهی از اینکه وای برای کسبتوانند مشتریان بالقوهکه می
ها را به ایجاد تعامل یا واکنش به تبلیغاتتان ن چه کسانی هستند و چه چیزهایی آنمخاطبانتا

شوند. بجای تبلیغات دارد، بهترین نقطه برای شروع به طراحی تبلیغات کارآمد محسوب میوامی
 ریزی کنید.هدف بهتر است متناسب با خصوصیات مخاطبان هدفتان برنامهبی

 

 

 .هدف/مقصود2
سایت هدایت کنید، کاری کنید؟ مخاطبان خود را به وبقصد دارید با این محصول تبلیغی خود چه

کند تا ای خاص و مؤثر را ایجاد کنید؟ این امر به شما کمک میبه سمت خرید سوق دهید یا تجربه
ن کدام بفهمید که چه نوع ابزار تبلیغاتی مناسب کارتان است و بهترین روش دستیابی به مخاطبانتا
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ی تبلیغات این است که زیادی بر تأثیرگذاری ترین مسئلهرایج»است؟ به قول جیمز راند ولف آدامز، 
  «.کندروی مردم تالش می

   
 بندی. طراحی مواردی چون رنگ، فونت، گرافیک و صفحه3

مندی از یک کارمند طراح در اگر چشم تیزبین یک طراح گرافیک را ندارید یا شانس بهره
وکارتان را ندارید، حاال بهترین زمان برای استخدام یک طراح گرافیک خوب است. طراح بکس

تواند برند و اهدافتان را در طرحی وکارتان را شکل دهد و میی کسبتواند چهرهگرافیک می
کنید رنگ و طرح گرافیکی بگنجاند که برای مخاطبانتان جذابیت و گیرایی داشته باشد. اگر فکر می

تواند شما را متمایز و ری ساده هستند، سخت در اشتباه هستید. طراحی گرافیکی خوب میامو
های چاپی همچنین گذاری کنید. البته بسیاری از شرکتخاص جلوه دهد. حتمًا روی آن سرمایه

را دارند که متناسب با تجهیزات  دهند که این ویژگیخدمات طراحی را در بخش پیشاچاپی ارائه می
وری تجهیزات چاپی خود برای تولید این ترتیب از حداکثر بهرهکنند و بهخود طراحی میچاپی 

 ترین خروجی چاپی ممکن استفاده نمایند.عالی

 
 .متریال4

توجه مخاطب مؤثر تواند در جلبی خود مینوبهشود، بهمتریالی که طرح تبلیغی روی آن چاپ می
أثیرگذارترین متریال برای طرح گرافیکی خود کاغذ، وینیل باشد. باید تصمیم بگیرید که بهترین و ت

بنر، اکریلیک یا غیره است. با چه وزنی؟ چه رنگی؟ متریال چاپ باید بهترین خروجی چاپی را ارائه 
ی مخاطب از برندتان تأثیرگذار باشد، اگر در مورد متریال مناسب دهد و همچنین در تجربه

 شرکت چاپی مشورت و نمونه کارهای مختلف بخواهید.مردد هستید، از  محصول تبلیغاتی
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 . دعوت به اقدام مشخص5

دانند که با جوکی ای میوکارها دعوت به اقدام مشخص را چیزی شبیه به شعار مسخرهاکثر کسب
ای که در تبلیغات مخاطبان را به انجام کار شوند، اما این کار هیچ حاصلی ندارد. جملههمراه می

رای ای مانند تخفیف ویژه در مهلت زمانی محدود بکند، باید از مشوق و انگیزهخاصی دعوت می
ی دعوت به ی ماجرا بکشاند. هرچه مشوق و انگیزهخرید بهره بگیرد که مخاطبان را به بقیه

ی بهتری از تبلیغات خود به دست خواهید آورد. حتمًا در برانگیز تر باشد، نتیجهاقدامتان وسوسه
ص ساختی برای دعوت مخاطبان به اقدام خاای خوشتبلیغات خود متناسب با هدفتان از جمله

 استفاده کنید.
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