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حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  "دكتر امير موسوي ميركالئي"كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مقدمه مولف  
انی که تلویزیـون را  که هیچ تابلوي تبلیغاتی در آن وجود ندارد. زم ،کنیدشهري را در ذهن خود مجسم 

هـاي   شـبکه و از  شی تلفن همراه خود را باز کردهگو. وقتی شود نمیپخش  تبلیغی، هیچ کنید میروشن 
شود و هیچ محتواي تجاري مشـاهده   نمیکنید، هیچ پیغام تبلیغاتی برایتان ارسال  میاجتماعی استفاده 

هیچ تصویري از محصوالت  ،کنید میآمد  و رفتتوبوس که هاي مترو و ا ایستگاهها،  فروشگاهکنید. در  نمی
توان بدون تبلیغات تصـور   نمیامروز را زندگی  چنین شهري دیگر وجود ندارد.. بینید نمیخوراکی جدید 

تبدیل شده است. برخی آمارها در آمریکا حـاکی از  ما  هاي روزمرگیاز  جداناپذیرتبلیغات به بخش  ؛کرد
هاي مختلـف   رسانهآگهی تبلیغاتی در  5000در معرض  روزانهطور متوسط  هکه هر آمریکایی ب ،آن است

آگهـی بـوده    500حـدود   ،هفتاد مـیالدي  ي این عدد در اواسط دههکه بدانید  آنتر  جالبرد. گی میقرار 
آمارهـاي فـوق کـم و بـیش در کشـورهاي       .اسـت ش از ده برابر شده بی ،قرن نیماست. یعنی طی حدود 

 گوییامروز تا چه اندازه تحت تأثیر تبلیغات قرار دارد و  ي دهد که جامعه مید و نشان ارمختلف وجود د
هاي  شرکتبا رشد تولید و افزایش تعداد  ،گذشته ي در کشور ما هم طی دو دهه راه فراري از آن نیست.

تابلوهـاي تبلیغـاتی در    ي توسـعه بیشتر شده اسـت.   ،ها شرکتکار، رقابت تبلیغاتی بین  و کسبفعال در 
به گرم شـدن تنـور ایـن     ،هاي اجتماعی نیز شبکهسیما و گسترش  و صداشهرها، رشد فضاي تبلیغاتی در 

چند پیام به درسـتی  مگر  یدر این هیاهوي تبلیغاتکه  ،اما سؤال مهم این استرقابت کمک کرده است. 
هـاي تبلیغـاتی    هزینـه تواند اثربخش باشد و هدف خود را محقق کند؟  میکدام شود؟  میدرك  شنیده و

براي این است کـه   ،دهند میبراي تبلیغات محصوالت و خدماتشان انجام  ،هاي مختلف شرکتکه  یگزاف
قـرار  هـاي اثـربخش    پیـام تعداد محدودي  جزء، خود را رقابت شدید محتواهاي تبلیغاتیبتوانند از میان 

افراد زیادي را مشاهده کردم که بـدون   ،تبلیغاتبازاریابی و  ي . طی چندین سال فعالیت در زمینهدهند
بـراي هـر    ،البته حضور نیروهاي جـوان  اند. شده، به کار در این زمینه مشغول این حوزهآشنایی کافی با 

تواند  می ،کافی نیز همراه شودصنعتی ضروري و حیاتی است. بدیهی است که این حضور اگر با شناخت 
باعـث شـده کـه     ،تبلیغـات  ي حـوزه  گستردگی موضوعات و مباحـث در  ،از سوي دیگرتر باشد.  اثربخش

به مباحث اساسـی  شناخت کافی نسبت  ،حتی بعد از چندین سال حضور در این صنعت همبرخی افراد 
    نداشته باشند.

چه نویسنده را بـه فکـر انـداخت،     آناما  ،تبلیغات وجود دارد ي در زمینهبسیار خوبی متنوع و هاي  کتاب
 کـامالً  ،در صنعت تبلیغات کشور بود. هـدف ایـن کتـاب    ،ها از فرآیند اجرایی واقعی کتابدور بودن این 

تبلیغـات   ي وارد عرصـه  قصد دارند که کسانیبراي   ،تالش نویسنده آن استکاربردي و عملیاتی است. 
ترسـیم  مسیري سـاده و روشـن   دارند،  در این صنعت قصد تقویت دانش خود را با وجود تجربهیا  ،شوند
هاي تبلیغـاتی داشـته باشـند.     کمپین و اجراي در طراحی ،اثربخشی و کارآمدي بیشتري بتوانند تا ،کند

بـراي آن بـوده کـه     ،هـاي واقعـی   نمونـه و  هـا  مثـال مباحـث و بیـان   سـازي   ساده ایجاد یک نظم روایی،



 7  ماهیت کمپین تبلیغاتی                    فصل اول                        

دانـش خـود را تقویـت کـرده و آن را در      بتواننـد  ،تئوریک صرفاًخوانندگان به دور از مباحث پیچیده و 
  کار گیرند.  ههاي اجرایی بپروژه

مند خـود را در  ها دانش و تجربیات ارزش سالکه در این  ،کار و کسباساتید و صاحبان  ي انتها از همهدر 
سازي  آگاهگام کوچکی در  ،کنم و امید آن دارم که این کتاب بتواند میتشکر  ،قرار دادنداینجانب اختیار 
  هاي انسانی صنعت تبلیغات بردارد.   سرمایهو رشد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


