پدیده ای جذاب به نام عکاسی تبلیغاتی ((2
انرٍزى شايد حرکت رٍ بٌ جلَی عکاسی تبلیغاتی چٌ در ایران ٍ چٌ در جًان نیباشیو کٌ این
حرکت ندیَن پیشرفت انکانات صنعت عکاسی در این رٍند است .نتأسفانٌ تعداد کهی از عکاسان
بین خَد ٍ بازار این تجارت ارتباط ایجاد نی کنند ٍ شاید باٍجَد داشتن برخی از استعداديای
قابل تَجٌ يو ناتَان اند .بسیاری از عکاسان فقط در ایدى یک ينرنند باقی نینانند؛ درنتیجٌ،
نفايیو بازاریابی ،ارزش ،درآند ،فرٍش ٍ يزینٌ يای عهلیاتی را يرگز در دستَر کار خَد قرار
نهیديند ،درحالی کٌ شاید جانعٌ نا بیش از ير زنان دیگری بٌ این دانش يا در کنار علو ٍ تجربٌ
عکاسی نیازنند است.
عکاس ی جز عناصر کلیدی بصری در نحتَای تبلیغاتی است ،چٌ در پَستريا ،آگًی يا ،تراکتيا ٍ
غیرى .تکنیک يای تبلیغاتی در طَل زنان تغییر کردى است ،انا سابقٌ عکاسی در تبلیغات ندت زنان
بسیاری بَدى است .انَاع نختلفی از نحصَالت یا خدنات ٍجَد دارد کٌ نهکن است از طریق
عکاسی انجام شَد ،عکس يایی کٌ بٌ شیَى يای دلخَاى ٍ خاص گرفتٌ شدى ٍ برای يدف یا ننظَر
خاصی در تبلیغات استفادى شَد.
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 نَارد استفادى از عکاسی نحصَلبرای کاتالىگ :عکس تنًا بٌ عنَان نعرفی نحصَل در این نَع تبلیغات استفادى نی شَد کٌ
نی تَاند يو بٌصَرت تبلیغاتی باشد يو بٌصَرت تجاری .عهَنا عکاسی تجاری (صنعتی) بیشترین
کاربرد را دارد.
پَستر ،آگًی  :نحتَای تبلیغاتی در فضای باز ،یک بازاریابی قَی است .در این زنینٌ ،عکاسی
نحصَل ،عنصر بصری نًهی را ارائٌ نیديد کٌ از طریق آن نصرفکنندى بٌ نحصَل جذب
نی شَد .با استفادى ازعکاسی تبلیغاتی برای نهایش نحصَل ،بینندى نی تَاند شکل زیبایی از
نحصَل را ببیند.
تبلیغات چاپی :عکاسی نحصَل برای رسانٌ يای تبلیغاتی چاپی بسیار نًو است ،حتی اگر تبلیغات
سادى ای در رٍزنانٌ يا ،نجالت ،آگًی يا ،جزٍات ٍ یا برٍشَريای تبلیغاتی باشد .برای کهپینيای
تبلیغاتی عکس يایی از نحصَل بسیار حیاتی است کٌ این رٍند نیز ندیَن عکاسی تبلیغاتی با
آب ٍتاب يای جذاب برای نحصَل نیباشد.
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تأثیر عکاسی تبلیغاتی در فروش
حتی اگر نحصَالت یا خدنات یک شرکت فَق العادى باشد ،اگر تبلیغاتی برای آن يا صَرت نگیرد،
يیچکس از ٍجَد ٍ یا نزایای آن يا آگاى نخَايد شد .تبلیغات تأثیر شگرف ی در زندگی رٍزنرىی
نصرفکنندى يا دارد ،تبلیغات گَناگَن با عکس يای جذاب ،بر آنچٌ اٍ نیخَرد ،نینَشد ،نیپَشد
ٍ تهاشا نیکند تأثیرگذار خَايد بَد .نصرفکنندگان بیشتر اٍقات تبلیغات را ٍسیلٌای برای بدست
آٍردن اطالعات دربارى نحصَل ،برند یا شرکتی خاص نیدانند .آن يا تنًا در صَرتی نی تَانند
اطالعات نَردنیاز خَد را از تبلیغات بٌ دست آٍرند کٌ بٌ خَبی تبلیغات را فًهیدى باشند ٍ پیام ٍ
نحتَای آن را دریافت کنند .گايی یک عکس تبلیغاتی قَی نی تَاند در کسری از ثانیٌ انبَيی از
این اطالعات نَردنیاز را در اختیار نشتری بگذارد .یک عکس خَب حتی نی تَاند در انتخاب یک
رئیس جهًَر يو تأثیرگذار باشد.
بازاریابان ٍ کارشناسان تبلیغات نی دانند کٌ عکاسی خَب از یک نحصَل ،ننجر بٌ جذب نشتری
بیشتر برای فرٍش نیباشد .نصرفکنندگان با استفادى از عکس يایی کٌ برای تبلیغات نَرداستفادى
قرار نیگیرن د ،نحصَلی را کٌ بٌ دنبال آن يستند ،نی شناسند ٍ در سبد خرید خَد قرار نیديند.
این انر ،عکاسی نحصَل را یک جنبٌ حیاتی از بازاریابی ٍ تبلیغات یک شرکت نیکند.
نَع عکاسی نحصَل نیز در تبلیغات باعث افزایش جذب بینندى ٍ زیبایی تبلیغات ارائٌشدى
نیشَد.
کاربرديای زیادی از عکاسی نحصَل ٍجَد دارد .بستٌ بٌ نايیت کهپین تبلیغاتی ،عکاسان
نی تَانند ایدى يای نَآٍرانٌ ای را برای استفادى از این تکنَلَژی استفادى کنند .آنيا نی تَاند با
استفادى از فنَن عکاسی ٍ ينر خالقانٌ خَد فضای جدیدی برای نحصَل بیافرینند ٍ ذين ير
بینندى را نتَجٌ کاال یا نحصَل کنند .گرفتن عکس يایی کٌ جزییات نحصَل را بٌخَبی نشان
نی ديد ،یک ایدى خَب است ،زیرا شها نی تَانید آن يا را برای آگًی يای آیندى نیز استفادى کنید.
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در بازار انرٍز با تَجٌ بٌ رقابت تنگاتنگی کٌ نیان انَاع شرکت يای تجاری ٍجَد دارد ،عکاسی
تبلیغاتینی تَاند یکی از عَانل نؤثر در جذب بیشتر نصرف کنندى بٌ شهار بیاید .عکاسی با استفادى
از شگرديای نخصَص ،نی تَاند نحصَل را جذاب ٍ بٌ یادناندنی در ذين نخاطب تبدیل کند ٍ
حتی گايی اٍقات با استفادى از خالقیت ٍیژى در عکاسی ،نی تَان نحصَل را بٌ نهاد خاص آن
شرکت تبدیل کرد کٌ گايی ب ینندى با دیدن نحصَل نشابٌ آن يو حتی بٌ یاد عکس نعرٍف بیفتد.
بٌطَر نثال نی تَان نحصَل شرکت  Tideیا  kleenexرا اشارى کرد کٌ حتی نحصَل يای نشابٌ
يو با نام يهین برند در بازار شناختٌ شدى اند .از نحصَالت داخلی يو نی تَان بٌ برند پفک اشارى
کرد.
بخش اٍل این نطب را ،اینجا بخَانید.

کلمات کلیدی  :عکاسی ،تبلیغات ،نَرپردازی ،عکاسی صنعتی ،عکاسی تبلیغاتی
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