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آن استفاده کنیم ومنظور از عالی 
،پاس��خگویی به یک نی��از واقعی 
است. مثال تبلیغات گوشی همراه 
را  در منطق��ه ای ک��ه اطالعاتی 
در م��ورد گوش��ی وجود نداش��ته 
باشد،در نظر بگیرید. تبلیغات این 
اطالعات را در اختیار مخاطب قرار 
م��ی دهد و نیازمخاطب  به اگاهی 
به عنوان ی��ک کارکرد تبلیغات بر 
طرف می شود. دیدگاه مقابل، آن 
اس��ت که که  برخ��ی از این ابزار 
قدرتمند سوء اس��تفاده کنندو به 
یک سری نیازهای بهای بیشتری 
داده و انس��ان را در سلسله مراتب 
نیازه��ا ی پایین  ق��رار می دهند 
.پس ببینید ما بای��د تعریفمان را 
از نیاز مش��خص کنیم که نیازها با 
تعریف مازلو به دو دس��ته ی اولیه 
و ثانویه تقس��یم می شوند که اگر 
نیازهای اولیه انس��ان تامین نشود 
نمی تواند به سمت نیازهای ثانویه 
حرکت کند.برخی تبلیغات انسان 
را در س��طح نیازه��ای اولیه نظیر 
انواع فس��ت فودها ن��گاه می دارد 
و در س��طح خاص��ی از نیازها  به 
ش��کل افقی حرکت می کند .پس 
اش��کال از تبلیغات نیس��ت بلکه 
همین تبلیغات می تواند نیازهای 
سلس��له مراتبی را پاسخ دهدو به 
اف��راد کمک  کند که  در سلس��ه 
مراتب نیازهایش��ان به سمت باال 
حرکت کند.اگ��ر محصول در الیه 
های باالتر نیاز قرار داش��ته باشد 
برای معرفی محصول  از تبلیغات 
استفاده می کنیم ونیاز به دانستن 

مخاطب را تأمین  می کنیم 
-همانطور که اشاره کردید ، امروزه 
س��خن از کارکردها و قابلیت های 
تبلیغات  در تامین سطوح مختلف 
نیاز است. اساسا باید چه انتظاری 

از تبلیغات داشته باشیم؟
اس��اس انتظ��ارات ما ب��ه اهداف 

تبلیغ��ات باز می گ��ردد. اهداف را 
ب��ه دو گ��روه اه��داف بازاریابی و 
اهداف ارتباطی یا تبلیغاتی تقسیم 
می کنی��م. اطالع رس��انی وآگاهی 
بخشی یکی از اهداف مهم تبلیغات 
اس��ت و معموال در ای��ن کارکرد، 
اطالعات��ی در م��ورد محص��ول و 
قابلیت ه��ای آن  ارائ��ه می ش��ود. 
باید یادآوری کنم  که مخاطب به 
صرف داشتن اطالعات، رفتار مورد 
نظر م��ا را از خود بروز نمی دهدو 
ب��ا کمک اقن��اع می توانی��م رفتار 
مخاطب  را  تا حدی شکل  دهیم.  
فرایند اقناع پس از آگاهی بخشی 
و اطالع رسانی اولیه رخ می دهد .

کارک��رد دیگ��ر تبلیغ��ات ایج��اد 
نگ��رش مثب��ت در م��ورد کاال یا 
خدم��ت مورد نظر اس��ت، در این 
مخاط��ب،  می خواهی��م  مرحل��ه 
پی��ام م��ا را درک کن��د و بپذیرد. 
همچنین می ت��وان به هدف ایجاد 
س��وال و پرسشگری  اش��اره کرد 
که  پس از ایجاد س��وال، مخاطب 
می تواند ب��ا یک کان��ال ارتباطی 
بگی��رد و  تلف��ن تم��اس  مانن��د 
پاسخ س��ؤاالتش را بگیرد. هویت 
بخشی به س��ازمان با هدف ایجاد 
تمایز ازجمل��ه  کارکردهای دیگر 
تبلیغات اس��ت  که در آن سازمان 
در ذهن مخاطب��ان دارای هویت 
وش��خصیت خاصی می ش��ود. در 
تبلیغ��ات  از  دیگ��ر،  حالت ه��ای 
با ه��دف حمای��ت از س��ازمان یا 
اس��تفاده می کنیم  کاری  شرکای 
تا آن س��ازمان تصوی��ر بهتری در 
اذهان عمومی داش��ته باشد. البته 
ش��ایدهدف تبلیغ��ات ب��رای یک 
س��ازمان نو پا وجدی��د حمایت از 
فعالیت های ابتدائی باشد و در این 
صورت یقینا محت��وا و نحوه ارائه 
پیام بس��یار متفاوتر از زمانی است 
که بخواهیم برای یک س��ازمان با 

سابقه چندین ساله تبلیغ کنیم.
-نگاه ش��ما بیش��تر معط��وف به 
برقرای ارتباط با مخاطبان اس��ت. 
چ��ه زمان��ی از تبلیغ��ات با هدف 

تداوم رابطه استفاده می کنیم؟
مع��رض  در  مخاطب��ان  ام��روزه 
و  هس��تند  مختل��ف  پیام ه��ای 
ه��ر ک��دام از تبلیغ کنن��دگان و 
س��ازمان ها می خواهند پیام خاص 
خود را ب��ه مخاطبان انتقال دهند 
و ممک��ن اس��ت مخاطب��ان م��ا، 
پیام ها را از س��ازمان های دیگری 
دریاف��ت  و در نهای��ت  ب��ه رفتار 
دیگری متقاعد ش��وند.انتقال پیام 
و ایجاد ارتباط بدین معنا نیس��ت 
که ب��ه ص��ورت خ��ودکار ارتباط 
ت��داوم خواهد یافت. پ��س بنا به 
ای��ن ض��رورت، تبلیغ��ات در گام 
اول ب��ه برق��راری ارتباط و پس از 
آن به حفظ و تداوم ارتباط کمک 
می کن��د. فرآیند ت��داوم در مورد 
ت��ک ت��ک کارکرده��ای تبلیغات 
نظی��ر اطالع رس��انی،اقناع،هویت 
بخش��ی و پرسشگری در ارتباط با 
مخاطبان صادق است.مثال اگر در 
آغاز ارتباط اطالعاتی در مورد یک 
محصول جدی��د به مخاطبان ارائه 
داده ایم،بای��د با بی��ان تمایزات و 
قابلیت های جدید محصول، ارتباط 
خود را با مخاطبان ادامه دهیم. یا 
در مورد اقناع، ابتدا مخاطب را به 
رفتار مورد نظرمان متقاعد کرده و 
در ادامه با تداوم  ارتباط، زمینه را 
برای ادام��ه رفتار مورد نظر فراهم 

می سازیم.
-زمانی که هدف م��ا تداوم ارتباط 
اس��ت، باید چ��ه معیارهایی را در 
انتخ��اب پی��ام و رس��انه در نظر 

بگیریم؟
نوع پیام و رس��انه، در دو رویکرد 
ایجاد ارتباط و تداوم رابطه متفاوت 
است. معموال در شروع ارتباط باید 

ت”
“َتبلیــــغا

ی سازنده
 ابزار

ب؟!
 یا مخـــر

-ام��روزه صاحبان صنایع   با بهره 
گیری از  تبلیغات تالش می کنند 
تا اهداف س��ازمانی  خود را تأمین 
نمایند .لطفا اش��اره ای به اهمیت 

تبلیغات داشته باشید؟
ما  صاحبان صنایع ومخاطبان آنها 
راب��ه  دو گروه تقس��یم می کنیم 
که باید با  یکدیگر  ارتباط داشته 
باش��ندو الزمه  این ارتب��اط تنها  
است  ابزاری  است.تبلیغات  گفتگو 
که صاحب��ان صنایع م��ی توانند 
ب��ا مخاطبش��ان گفتگ��و کنند و 
اطالعات الزم  برای تصمیمگیری  
در م��ورد کاال ی م��ورد نظر رادر 
اختی��ار آن��ان  قرار دهن��د .اولین 
مس��ئله ی مورد نی��از مخاطب ، 
اطالعات کل��ی  در مورد محصول 
اس��ت و  محصولی که   می تواند 
به نیاز او پاس��خ دهدوتبلیغات در 

اگر نگاهی به پیرامون خود بیندازیم ش��اید کمتر کسی اس��ت که متوجه تبلیغات نشود. بسیاری 
اوقات ما آرزو می کنیم که کاش تبلیغات نباشدو نهایتا رویکردههای بسیار انتقادی را مطرح می 
کنیم. براس��تی آرزوی نبود تبلیغات  به ماهیت تبلیغات باز می گردد یا به نحوه ی  کاربردآن. به 
همین علت مصاحبه ای با امیر بختایی با عنوان  کارشناسان تبلیغات وآشنا با مسائل بازاریابی  را 

با هم می خوانیم

“َتبلیــــغات”
 ابزاری سازنده
 یا مخـــرب؟!

گفـــتگو با
امیـر بختایی

مرحله ی نخس��ت سعی می کند 
که این اطالعات کلی را ارائه دهد. 
گاهی اوقات قبل از انکه اطالعات 
را ب��ه ص��ورت جامعتر ق��رار داده 
باشیم با کمک تبلیغات یک سری 
سواالت را در ذهن مخاطب ایجاد 
م��ی کنی��م  وق��درت  کنجکاوی 
منجر می ش��ود ک��ه مخاطب به 
دنب��ال اطالعات رفته  وبه اهمیت 
موضوع پی بب��رد. این نکته همان 
تأثیر روانی اس��ت که که صاحبان 
صنای��ع در پی آن هس��تند. پس 
در واقع تبلی��غ یک روش  گفتگو 
با مخاطب اس��ت ک��ه باکمک آن 
تصوی��ری از محصول یا ش��رکت  
ش��کل می گیرد به نوعی مخاطب  

را هدایت می  کنیم.
ش��ما  دی��دگاه  مقاب��ل  -در 
،دیدگاهه��ای انتقادی  تبلیغات را  

پدی��د آورنده ی نیازه��ای کاذب 
می دانن��د و به مح��ض انکه نیاز 
افراد تامین ش��د ،نیاز جدیدی در 
او ش��کل می گیرد و فرد تنها در 
پی تامین نیازهای خود است .شما 

چه تبیینی ارائه می دهید ؟ 
تبلیغات مانند هر ابزاري، مي تواند 
نتایج مثب��ت یا منفي ب��ه همراه 
داش��ته باشد. نتایج مثبت و منفي 
آن بس��تگي به نوع استفاده از آن 
دارد نه ماهیت آن. مانند چاقویي 
تیز که در دس��تان جراح مي تواند 
در خدمت بشر باشد و در دستان 

یک شرور بر ضد بشر.
پ��س م��ی ت��وان از دو منظ��ر با 
ای��ن قضیه ن��گاه کرد.یک دیدگاه 
بیان م��ی کند که تبلیغ��ات ابزار 
قدرتمند اس��ت که می توانیم در 
راستای اهداف عالی و هدفمند از 
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به رس��انه ای نظیر تلویزیون اشاره 
کرد که با پوشش وسیع و گسترده 
مخاطبان، هزینه های تبلیغاتی آن 
بس��یار زیاد اس��ت  وعمدتا برخی 
از س��فارش دهندگان تبلیغ  نمی 
توانن��د بودجه س��نگین تبلیغات 
پ��س  بپردازن��د،  را  تلویزیون��ی 
بهتراس��ت از رس��انه ای اس��تفاده 
کنند که قابلیت فراگیری و تأمین 
اه��داف تبلیغات��ی آنها را داش��ته 
باشد. در مورد رسانه های فراگیری 
نظی��ر تلویزیون نم��ی توان گفت 
چون رسانه،  رسانه ای پر مخاطب 
اس��ت، پس این نوع رسانه صد در 
صد مناس��ب اس��ت.  باید بدانیم 
می خواهیم چه تعداد از مخاطبان 
را تحت پوش��ش ق��رار دهیم. آیا 
صرف هزینه بسیار برای تبلیغ در 
تلویزیون با هدف انتقال پیام تنها 

به300 نفر مناسب است؟ 
مخاطب��ان  تلویزی��ون  -درم��ورد 
ما دو دس��ته می ش��وند .گروهی 
ک��ه گردانن��دگان برنام��ه ه��ا ی 
تلویزیون��ی و گروه دیگر مخاطبان 
برنامه های تلوزیونی .چه کنیم که 
هم گردانندگان وهم مخاطبان را 

راضی نگاه داریم؟
متأس��فانه حجم بس��یار تبلیغات 
تنها مش��کل کش��ور ما نیس��ت و 
تبلیغ زدگی در تمام دنیا  با عنوان 
مسئله روز مطرح است.شاید اولین 
برنامه  ،کاستن  پیشنهادی  راهکار 
های تبلیغاتی اس��ت ولی این تنها 
راه نیس��ت.به نظر م��ن حلقه ی 
مفقوده برای کمتر ش��دن شکاف 
انتظار کارفرما و رضایت مخاطبان 
،عملکرد شرکتهای تبلیغاتی است.

گاهی کیفی��ت تبلیغات به حدی 
پایین اس��ت ک��ه مخاطب ترجیح 
م��ی ده��د خ��ود را س��رگرم کار 
دیگ��ری کنند وای��ن یعنی فرار از 
تبلیغ��ات پس از یک س��و باید به 
کیفی��ت تبلیغات توجه کرد و این 

هدف ج��ز با تیمهای ش��رکتهای 
تبلیغاتی و در نظر داش��تن اهداف 
،رس��انه پیام و وطراح��ی جالب و 

خالق به دست نمی آید.
-پ��س به نظر ش��ما بخش مهمی 
از تبلیغات به عملکرد ش��رکتهای 
تبلیغات��ی ب��از می گردد اس��ت. 
عملکرد شرکتها را چگونه ارزیابی 
می کنی��د و ب��رای بهب��ود چنین 

شرایطی چه باید کرد؟
تبلیغات��ی  نخس��ت  ش��رکتهای 
باید ب��ه تحقیقات بازاریابی توجه 
به  بازاریاب��ی  تحقیق��ات  کنن��د 
م��ا نش��ان می دهد ک��ه مخاطب 
هدف م��ا چه ویژگی ه��ا، نیازها 
نهایت��ا"  و  دارد  ارزیابی های��ی  و 
چگون��ه رفت��ار می کن��د. تنها با 
داش��تن این اطالعات اس��ت که 
را  توان مناس��ب ترین رسانه  می 
انتخ��اب، مناس��ب ترین پی��ام را 
طراحی  و اثربخش ترین تبلیغات 

را اج��را ک��رد.
تبلیغات��ی  ش��رکتهای  برخ��ی 
ب��ه این نتیجه اش��تباه رس��یده 
خواس��ته های  بای��د  ک��ه  ان��د 
تبلیغ��ات  دهن��دگان  س��فارش 
ب��دون  و  پذیرفت��ه  تمام��ا  را 
چ��ون و چرا اج��را کنیم. چرا؟ 
ک��ه آنه��ا کارفرما هس��تند. در 
حالی ک��ه متخص��ص بازاریاب��ی  
تبلیغات��ی  ش��رکتهای  در 
موظف اس��ت، با تکی��ه بر نتایج 
تحقیق��ات، دیدگاه های اش��تباه 
کارفرمای��ان خ��ود را اص��الح و 
راه صحی��ح را ب��ه آنه��ا نش��ان 
تبلیغات  هرچ��ه  مطمئنا  ده��د. 
اثربخش ت��ر،  کارفرم��ا هم  م��ا 

خش��نودتر خواهد بود.
 گاهی هم رقابت بین شرکت های 
ک��ه  ش��ده  موج��ب  تبلیغات��ی 
ش��رکت های تبلیغات��ی صرف��ا به 
پر ک��ردن فضای رس��انه ای خود 
بیندیش��ند و  به منافع اقتصادی 

“َتبلیــــغات”
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کارفرم��ا کمت��ر توج��ه کنند. در 
حالی ک��ه اگر ن��گاه کوت��اه مدت 
اقتص��ادی تبدی��ل به ن��گاه بلند 
مدت ش��ود، ه��م کارفرمای��ان از 
س��رمایه گ��ذاری تبلیغات��ی خود 
منافع بیش��تری کس��ب می کنند، 
ه��م صنعت تبلیغات م��ا پر رونق 
تر  وه��م منافع بیش��تری نصیب 

شرکتهای تبلیغاتی  خواهد شد.
ب��ه نظرم  ب��رای بهب��ود وضعیت 
تبلیغات در کش��ور، نقطه ش��روع 
می تواند  از ش��رکت های تبلیغاتی 
ش��رکت های  اگ��ر  ش��ود.  آغ��از 
تبلیغاتی مقوله تحقیقات را جدی 
بگیرند و حرفه ای تر عمل کنند، از 
یک س��و می توانند بهتر و بیش��تر 
مخاطبان ه��دف را به خود جلب 
کنند و از سوی دیگر قادر خواهند 
بود ش��رکت های تبلی��غ دهنده را 
به مس��یر درس��ت هدایت کنند. 
هرچق��در تبلیغات حرف��ه ای تر و 
اثربخ��ش ت��ر باش��د، کارفرمایان 
می توانن��د بودج��ه  بیش��تری به 
این صنعت تزریق کنند. گذش��ته 
از س��ازمان های تبلی��غ دهنده و 
کارگ��زاران تبلیغات��ی، صاحب��ان 
رس��انه نی��ز در صنع��ت تبلیغات 
از جای��گاه واالی��ی برخوردارن��د. 
ب��رای مث��ال  در م��ورد اینترنت 
صاحبان س��ایت ها بای��د در جلب 
بازدیدکنن��دگان کیف��ی و کم��ی 
مناس��ب بیش��تر ت��الش کنند. تا 
ب��ه این طری��ق تمام��ی بازیگران 
صنعت تبلیغات، ب��ه آنچه تمایل 
دارن��د دس��ت یابن��د و صنع��ت 
تبلیغات کشور بیش از بیش رونق 
یابدوبدانیم هی��چ تصمیمی بدون 
دستیابی به اطالعات درست، نمی 
تواند تصمیمی مناسب تلقی شود 
و تحقیق��ات بازاریابی و تبلیغاتی، 
اطالع��ات الزم  را ب��رای تصمیم 
گیری مناس��ب مدیران سازمان ها  

فراهم می کند.

جزئیات کاال را برای تصمیم گیری 
اولیه در اختیار مخاطبان قرار داد 
اما در تداوم باید به س��راغ کلیات 
کاالی تبلیغی و عوامل کلیدی که 

برای مشتری مهم است، رفت.
با این توضیحات طبیعتا نوع رسانه 
هم در آغاز و تداوم رابطه متفاوت 
اس��ت. مث��ال در آغ��از ارتب��اط با 
مخاطبان، کمتر از رسانه ای نظیر 
بیلبورد استفاده می کنیم اما برای 
بیلبورد رس��انه ای  ارتب��اط  تداوم 
مناسب  محسوب می شود. معموال 
در شروع رابطه، پیام تبلیغی خود 
را از طری��ق رس��انه هایی مانن��د 
روزنامه، مجله و صدا و س��یما که 
قابلیت نمایش جزئیات بیش��تری 
دارند،  منتقل می کنیم و سپس با 
استفاده از رسانه های مکمل مانند 
ارتباطمان  محیط��ی  رس��انه های 
را ت��داوم می بخش��یم. ما با کمک 
بیلب��ورد می توانی��م تمایزات را به 
تصویر بکش��یم و تصویری کلی از 
کاالی تبلیغ��ی خ��ود رادر اختیار 
مخاطب��ان ق��رار دهی��م. گفتنی 
اس��ت رس��انه های محیطی مانند 
بیلبوردها، قابلیت پرسش��گری نه 
ب��ا هدف معرفی برند بلکه با هدف 
ایج��اد تم��اس و طرح س��والها را 
ندارند. چراک��ه بینندگان بیلبورد 
کسانی هستند که تنها در فرصت 
چند ثانیه ای آن را تماشا می کنند 
و اگر ش��ماره تما سی در محتوای 
بیلبورد باش��د، زم��ان کافی برای 

دیدن آن ندارند.  
در انتخاب پیام و نوع رسانه باید به 
عوامل دیگری نیز توجه کرد. مثال 
نوع پیام با توجه به اهداف تبلیغات 
و گروههای مختل��ف مخاطبان با  
در نظ��ر گرفت��ن معیارهایی نظیر 
سن، جنسیت، تحصیالت و طبقه 
اجتماعی متفاوت است. حتی باید 
در انتخاب پیام، نحوه ارزیابی های 

مخاطبان را مورد توجه قرار دهیم 
که معموال ارزیابی ها به دو شکل 
منطقی و احساسی انجام می شود. 
ب��رای مثال اگ��ر گروه ه��دف ما 
عموما افراد احساس��ی باشند، نوع 
پی��ام، قالب )متن و تصویر( و ارائه 
آن را به ش��کل احساسی انتخاب 
می کنیم. در مورد نوع رس��انه هم 
باید معیارهایی نظیر سطح پوشش 
و میزان هزینه ها را در نظر گرفت. 
مث��ال مخاطب��ان تحصیل کرده به 
رس��انه ای نظیر اینترنت دسترسی 
بیش��تری دارن��د و می توانی��م در 
تبلیغ��ات مرتبط ب��ا نیازهای این 
رس��انه ای  قابلیت ه��ای  از  قش��ر 
اینترن��ت اس��تفاده کنی��م. حتی 
می توان ش��رایطی را درنظرگرفت 
ک��ه مخاطب��ان ما گ��روه خاصی 
دوس��تان هس��تند،  ورزش  مانند 
پس به سراغ مجالتی می رویم که 
مخاطبان خاص را پوش��ش دهد.   
چنانچ��ه مخاطبان م��ا راننده ها و 
موض��وع تبلیغ مرتبط ب��ا خودرو 
باش��د،  در ای��ن صورت ب��ا توجه 
به دسترس��ی و پوشش مخاطبان، 
رادیومی تواند  رس��انه ای مناسب 

محسوب شود.
برخ��ی به  اش��تباه می پندارند که 
لزوم��ا  در آغ��از  فرآین��د تبلیغ و 
ارتباط  ب��ا  مخاطبان باید از چند 
رسانه ای ها  که امکان پخش )صدا 
و تصویر( را همزمان دارند استفاده 
کرد و روزنامه ها و مجالت ش��اید  
چندان مناسب نباشند درحالی که 
می توان در همان روزنامه و مجله 
تصویری بس��یار ج��ذاب طراحی 
کرد که تأثیر گذاری آن به مراتب  
بیش��تر از ابزارهای چند رسانه ای 
باش��د و نهایت��ا به بحث  آس��یب 
شناس��ی تبلیغات می رس��یم  که 
مادر صنعت تبلیغات رسانه ها را به 

خوبی نمی شناسیم.

مثالای��ن نکته در جامع��ه ما رایج 
اس��ت که  صرفا رسا نه ای مناسب 
تلقی می شود که افراد بیشتری را 
تحت پوش��ش قرار ده��د. بی آنکه  
به گروه های هدف و نیازهای آنها 
توج��ه کنیم و ممکن اس��ت گروه 
هدف ما در زمره بازدید کنندگان 
رس��انه های  فراگیر نباشند. برای 
مث��ال، نمونه ای را ذک��ر می کنم 
که در آن مدیری، سفارش پخش 
اگه��ی محص��ول صنعت��ی را در 
تلویزیون می داد در حالی که تعداد 
اس��تفاده کنندگان از آن محصول 
مح��دود و نیازی ب��ه پخش اگهی  
در تلویزیون نبود. پس کلیت این 
مسئله اشتباه اس��ت که رسانه ای 
بس��یارحتما  کنندگان  بازدی��د  با 
رسانه ای است که مخاطبان من را 

پوشش می دهد.
قابلیت ه��ای  از  متأس��فانه 
رس��انه های نوین مانن��د اینترنت 
هم در کش��ور ما در حد مناس��ب 
اس��تفاده نمی ش��ود. بودجه های 
تبلیغ��ات اینترنتی محدود اس��ت 
و ش��رکت های تبلیغاتی به عنوان 
یکی از بازیگ��ران صنعت تبلیغات 
هیچ انگیزه ای  ب��رای  فعالیت در 
فض��ای مجازی ندارند و بس��یاری 
از مشاوران تبلیغاتی هم  اینترنت 
را ج��دی نمی گیرن��د. مدیران و 
تصمیم گیرن��دگان از قابلیت های 
رس��انه ای فض��ای س��ایبر چندان 
نیس��تندو صاحب��ان وب  مطل��ع 
سایت ها هم نتوانس��ته اند فضای 
مطلوبی ب��رای نمایش آگهی های 
تبلیغات��ی فراهم س��ازند. به طور 
کل��ی عواملی نظیر س��طح تحت 
پوش��ش، عدم دسترسی، محدود 
بودن تعداد مخاطبان س��بب شده 
که قابلیت های اینترنت در صنعت 
تبلیغات کمتر م��ورد توجه گیرد.
ودر مورد عامل هزینه نیز می توان 




