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استفاده از روابط عمومی برای افزایش فروش
ژان بقوسیان سایت مدیرسبز

چگونه پل هارتونیان معروف شد؟
در سال 1983 در تلویزیون اعالم شد که پل بروکلین بازسازی خواهد شد. فردی به نام 

پل هارتونیان بالفاصله به آنجا رفت و با تیم بازسازی صحبت کرد. آن ها می خواستند 

تمام چوب های پل قدیمی را دور بریزند. او به کارکنان پیشنهاد کرد تمامی قطعات 

پل قدیمی را با قیمت 500 دالر خواهد خرید. آن ها بالفاصله موافقت کردند.

به  برد و  به نجاری دوستش  را  آغاز کرد. تمام چوب ها  را  را خرید و کارش  او آن 

قطعات کوچک مساوی تقسیم کرد. سپس مطلب مطبوعاتی تنظیم کرد که عنوانش 
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مردی از نیوجرسی پل بروکلین را با قیمت 14.95 دالر می فروشد!
او تاریخچه ای از پل را ضمیمه کرد و با اطالعات جانبی دیگر تایپ کرد و چند صد 

نسخه از آن نامه را برای مجالت و مطبوعات مختلف ارسال کرد. او برای این کار 

کم تر از 100 دالر خرج کرد. روز بعد هیچ اتفاقی نیفتاد؛ ولی دو روز بعد تماس های 

تلفنی شروع شد. گزارشگران و خبرنگاران مختلف برای گرفتن وقت مصاحبه تماس 

می گرفتند. هر روز گزارش های تهیه می شد و چاپ می شد و باعث می شد گزارشگران 

بیشتری به خانه آقای هارتونیان سرازیر شوند.

و  دوربین ها  با  و  گرفتند  تماس   CNN از شبکه  افتاد.  غیرمنتظره ای  اتفاق  سپس 

دستگاه های دیگر برای تهیه گزارش به آنجا آمدند. این گزارش کوتاه CNN چندین 

بار در تلویزیون پخش شد.

دو ماه بعد جانی کارسون مجری معروف تلویزیونی تماس گرفت و از آقای هارتونیان 

دعوت کرد در برنامه تلویزیونی اش شرکت کند.

آقای هارتونیان در عرض 6 ماه به یکی از معروف ترین چهره های آمریکا تبدیل شد.

این داستان واقعی قدرت روابط عمومی و برتری آن را نسبت به تبلیغات نشان 

می دهد.

روابط عمومی چیست؟
کسب  برای  رسانه ها  از  استفاده  است:  این  عمومی  روابط  ساده  بسیار  تعریف 

معروفیت و محبوبیت بیشتر!

مزایای روابط  عمومی نسبت به تبلیغات
ولی  بپردازید؛  قابل  توجهی  مبلغ  باید  تبلیغاتی  پیام  نمایش  یا  برای چاپ  شدن 

اگر از روابط عمومی استفاده کنید، نیاز به پرداخت هیچ پولی نیست و نویسنده 
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یا گزارشگر بدون دریافت مبلغ درباره شما، کسب وکارتان و محصوالتتان مطلب 

می نویسد. در واقع او خودش به  دنبال اطالعاتی بوده و با کسب وکار شما آشنا 

شده است.

تاثیر روابط عمومی بسیار بیشتر از تبلیغات است. زمان اثرگذاری و ماندگاری روابط 

عمومی بسیار بیشتر از تبلیغات است و می تواند تا مدت ها بر میزان فروش شما 

تاثیر بگذارد.

افراد بیشتری  مطالبی که توسط روابط عمومی منتشر می شود معموال به اطالع 

می رسد. حتی شاید مجله یا شبکه ای تلویزیونی آن مطلب را مجددا منتشر کند که 

باعث معروفیت بیشتر می شود.
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