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برگه تقلب آگهی در مجالت
ژان بقوسیان - مجله خالقیت 73

این بار به ارائه برگه تقلب تبلیغ در مجالت پرداخته ایم. توجه کنید که برخی از این 

موارد برای تبلیغات برندسازی صدق نمی کند. پیش فرض ما آن است که شما یک 

یا خدمتتان  تا فروش محصول  کنید  تبلیغ  دارید و می خواهید  کسب و کار کوچک 

بیشتر شود، یعنی هدف از تبلیغ ایجاد فروش است.

1. آیا مجله مورد توجه بازار هدف شما قرار دارد؟ آیا حداقل بخشی از مخاطبان مجله 

دقیقا بازار هدف شما هستند؟

2. آیا مجله مطالب و مقاالتی در زمینه فعالیت شما دارد؟ اگر اینطور است احتمال 

استقبال از آگهی شما بیشتر خواهد بود.
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3. تبلیغ شما در صفحه زوج چاپ می شود یا فرد؟ آیا می توانید مذاکره کنید تا در 

صفحه فرد چاپ شود؟ صفحات فرد بیشتر دیده می شوند.

4. آیا تبلیغ شما عنوان مناسب دارد که باعث جلب توجه مخاطب شود؟ عنوان 

جمله ای است که در واقع خودش تبلیغی برای تبلیغتان است. از عنوان کلیشه ای 

بپرهیزید. سعی کنید مزیتی مشخص را در عنوان بنویسید؛ مثال: »چگونه در کمتر 

از 10 هفته یک سایت بسازیم و آن را به در آمد برسانیم«. این عنوان بسیار بهتر از 

عناوینی مثل: »با ما در قله های فضای آنالین دیده شوید!« است!

5. آیا پیشنهاد ویژه ای ارائه داده اید؟ اغلب تبلیغات مجالت باید پیشنهادهای ویژه 

داشته باشند؛ یعنی یک مزیت بدهید و یک محدودیت ایجاد کنید؛ مثال بگویید: 

تا این تاریخ بخرید و این هدیه را دریافت کنید. تبلیغاتی که هیچ پیشنهاد ویژه ای 

ندارند فقط یک اطالع رسانی ساده هستند.

6. آیا در تبلیغ مخاطبان دقیق خود را مشخص کرده اید؟ بهتر است در تبلیغ به 

صورت مستقیم بنویسید که این محصول یا خدمت برای چه کسانی است. با این 

کار بسیاری از تماس های اشتباه و سواالت بی مورد حذف خواهد شد حتی اگر بازار 

هدفتان همه هستند، بهترین بازار هدف را در تبلیغ مشخص کنید؛ مثال بگویید: 

این خودکار برای مهندسان بسیار مناسب است.

7. آیا روش تماس و پاسخگویی را نوشته اید؟ بهتر است به جای نوشتن شماره 

تماس، در یک جمله از مخاطب بخواهید با شما تماس بگیرد و با شخص یا بخش 

خاصی صحبت کند.

8. آیا مزیت کار خودتان نسبت به رقیبان را نوشته اید؟ در جمالتی غیرمستقیم 

بنویسید که محصول یا خدمت شما جه مزیتی نسبت به رقیبان دارد. اگر هیچ 
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مزیتی ندارد بر تحویل سریع تر، تحویل رایگان، خدمات بعدی و هر چیز دیگر تاکید 

کنید.

9. آیا روشی برای سنجش نتیجه تبلیغ پیش بینی کرده اید؟ مثال می توانید در تبلیغ 

بنویسید که عالقه مندان عدد خاصی را به سامانه پیامکی شما بفرستند یا بگویید با 

شخص خاصی تماس بگیرند؛ مثال بگویید: با آقای عباسی تماس بگیرید. اگر کسی 

تماس گرفت و سراغ آقای عباسی را گرفت متوجه می شوید از آن تبلیغ است!

این  در جریان جزئیات هستند؟  و  دیده اند  را  تبلیغ  دقیقا  تیمتان  تماس  آیا   .10

موضوع بسیار مهم است. بارها خودم با دیدن یک آگهی با آن تماس گرفته ام و 

شخصی که گوشی را برمی دارد از فروش ویژه شرکت خبر ندارد و حتی تبلیغ را 

ندیده است!

11. آیا می توانید در تبلیغ یک پیشنهاد بدون ریسک بدهید؟ هدف آن است افرادی 

درخواست  مثال  بدهند؛  کوچک تر  درخواست  یک  ندارند  خرید  آمادگی  هنوز  که 

دریافت کاتالوگ رایگان، نمونه رایگان یا هر مورد مشابه.

12. آیا باید باز هم در همان مجله آگهی بدهم؟ بهتر است دو یا سه بار آگهی بدهید 

و هر بار برخی از پارامترهای تبلیغ را عوض کنید. اگر پاسخ مناسبی نگرفتید بهتر 

است به فکر یک رسانه دیگر باشید.
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