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فراينالد  . تبليغات مستلزم صرف زمان، تالالش و پالوب بسالياري اسالت    
لالاا باله منرالور توجياله      .انجام تبليغات، فرايندي جدي و پرهزيناله اسالت  

فعاليتهالالاي تبليغالالاتي ازم اسالالت قبالالل از شالالروع و نيالالز پالال  از انجالالام آن  
 .هاي ازم صورت پايرند بررسي

كسب نتايج اثربخش، تبليغات به تنهالايي كالافي نيسالت، بلكاله     براي 
در اين ارزيابي سؤااتي . ارزيابي نتايج تبليغات نيز امري ضروري است

آيالا تبليالا انجالام شالده قالادر باله تحقالق        : شالوند  نرير اين موارد مطرح مي
باشالد؟ تبليالا انجالام شالده باله چاله ميزانالي         اهداف در نرر گرفته شده مي

رد نرر را محقق سازد و كدام يك از اهداف محقالق  توانسته اهداف مو
 نشده است؟
دهنده بايد تا حد امكان، نتايج حاصل از تبليغالات را بررسالي و    تبليا

بالر  . شالود  اين امر به عنوان بخشي از مسؤليت وي تلقي مي. ارزيابي كند
ريزي پيالام و رسالانه، تحقيقالات و     اين اساس اغلب در كنار فرايند برنامه

دهنالده همالواره بايالد باله دنبالاب       تبليالا . گيرند يي نيز صورت ميها ارزيابي
كننالده اثربخشالي تبليغالات صالورت      مدارك و شواهدي باشد كه اثبالات 

 .گرفته باشد
 

دهنده يا شركت تبليغاتي بايد دو موضوع زيالر   طور کلي هر تبلياه ب
 :را مد نرر قرار دهد
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 غاتتهيه برنامه اجرايي تبلي .2

 بررسي اقدامات و اتفاقات انجام شده .2

 
برخالي از ايالن   . دايل مختلفي بالراي ارزيالابي تبليغالات وجالود دارد    

 :دايل عبارتند از
 همواره در تبليغات : اطالع و آگاهي از ميزان دستيابي به اهداف

يك هدف كلي وجود دارد و لاا ازم است پ  از انجام تبليغات 
 .ق شده است يا خيربررسي شود كه آيا آن هدف محق

 مدير تبليغات به منرور تصويب بودجه تبليغات بايد : توجيه مديريت
معموًا در اين . يک طرح توجيهي براي مديريت شركت تهيه كند

طرح توجيهي به نتايج كسب شده از فعاليتهاي تبليغاتي گاشته 
 .شود اشاره مي

 بليا موجب ارزيابي نتايج ت: يادگيري براي بهبود فعاليتهاي آينده
توان اقدامات بعدي  با ارزيابي نتايج تبليغات مي. شود يادگيري مي

 .را توسعه و بهبود بخشيد
 

تالوان مشالخك كالرد چاله كارهالايي       پ  از ارزيالابي اسالت كاله مالي    
توان بهتر انجام داد؟ و چه كارهايي  تر است؟ چه كارهايي را مي مناسب

 را بايد در آينده انجام داد؟
بالراي انجالام بهتالر كارهالا و نشالان دادن اينكاله        هاي تبليغاتي شركت

در نتيجه . قادرند به نتايج مطلوبي دست يابند، همواره تحت فشار هستند
توانالالد موجبالالات  انجالالام ارزيالالابي بالاله نالالوعي دفالالاع از خالالود اسالالت و مالالي  

 .اي شركتهاي تبليغاتي را فراهم آورد جوابگويي حرفه
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. رزيابي قرار گيرداما مسأله مهم اين است كه چه چيزي بايد مورد ا
ه چنانچه مسأله نادرستي، مورد ارزيابي قرار گيرد و يا مسأله مورد نرر ب
طور مناسب تحت پوشش قرار نگيرد، در نهايت نتايج درستي به دسالت  

ها مستلزم تحقيقاتي گسترده و پرهزيناله   بسياري از ارزيابي. نخواهد آمد
بايست مالورد ارزيالابي    كند ابتدا آنچه مي بنابراين منطق حكم مي. هستند

هالا در ايالن    در ادامه به بيالان برخالي ديالدگاه   . قرار گيرد را مشخك کنيم
 .پردازيم خصوص مي

 

دهنده تا چه حد به اهداف از  شود كه تبليا در اين روش بررسي مي
پيش تعيين شده خود دست يافته است ؟ اگر هدف، ايجالاد آگالاهي در   

ه، اكنون ميزان آگاهي مخاطبان چقدر اسالت؟ اگالر هالدف    مخاطبان بود
هاي محصوب به مخاطبان بوده، اكنون مخاطبان تا چاله   يادآوري ويژگي
آورند؟ اگر هالدف، دسالتيابي باله رتباله      ها را به خاطر مي حد آن ويژگي

بهتري در اذهان مخاطبان نسبت به رقبا بوده است، اكنون رتباله شالركت   
 است؟ در مقايسه با رقبايش چگونه

 

اند؟ آيا آن را به  آيا مخاطبان، به شيوه تبليا شركت عالقه نشان داده
اند؟ زمينه اصاللي پيالام    آورند و يا به آن پاسخ مورد انترار داده خاطر مي

هالاي مخاطبالان را نسالبت باله      چه بوده و آيالا موفالق شالده اسالت واكالنش     
راي مخاطبالان قابالل   محصوب تغيير دهد؟ آيا خالقيت موجالود در پيالام بال   

 درك و پايرش بوده است؟

1. Creative Effectiveness 
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كردند و اكنون نسبت به  مخاطبان قبل از انجام تبليا چگونه فكر مي
هالاي   كننالد؟ آيالا ديالدگاه    شركت يا محصوات شركت چگونه فكر مي

شناختند،  آنان تغيير كرده است ؟ اكنون در مورد محصولي كه قباًل نمي
 چه احساسي دارند؟

 

اگر هالدف از انجالام تبليالا حالل يالك مشالكل يالا مسالأله بالوده، آيالا            
اکنون آن مشكل برطرف شده است؟ مشكل مربالو  باله چاله چيالزي      هم

بوده و وضيعت فعلي آن به چه صورتي اسالت؟ چاله اجزايالي از مشالكل     
 اند؟ همچنان حل نشده باقي مانده
 بايست مشخك شود كه نياز باله شالناخت   در اين قسمت در واقع مي

اگر اين سؤاب براي شما كاماًل واضال  و روشالن   . چه چيزي وجود دارد
 .توانيد پاسخ درستي نيز ارائه كنيد نباشد، احتماًا نمي

 

تالر از   بايست پرساليده شالوند، آسالان    مشخك كردن سوااتي كه مي
ابع محالدودي بالراي   دهنالده منال   چرا كه تبليا. يافتن پاسخ براي آنها است

 .كسب اطالعات در اختيار دارد

معموًا براي ارزيابي نتايج تبليغالات، تحقيقالات مشخصالي صالورت     
هاي تحقيقاتي متنوعي بالراي بررسالي نتالايج     ها و روش تكنيك. گيرد مي

تحقيق بالراي تبليغالات در واقالع نالوعي تحقيالق در      . تبليغات وجود دارند
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قبل از انجام تبليغات، برخالي در حالين   بعضي از تحقيقات . صنعت است
اجراي تبليا و برخي ديگر پ  از پايان تبليغات به منرور سنجش تالاثير  

 .شوند كلي تبليا انجام مي
پالالاير اسالالت كالاله حجالالم  ولالالي انجالالام تحقيقالالات، تنهالالا زمالالاني امكالالان

. ها گسترده بوده و بودجه كافي براي اين منرور در اختيار باشالد  فعاليت
دهنالدگان   غات بساليار پرهزيناله بالوده و بسالياري از تبليالا     تحقيق براي تبلي

 .منابع مالي كافي براي انجام آن در دست ندارند
 

در اين روش اطالعات مرتبط بالا فالروش شالركت بررسالي شالده و       
ايالن  . شالود  روند فروش شركت قبل و بعد از انجام تبليغات بررسالي مالي  

دهنالدگان در   بسياري از تبليالا . ه استهايي مواج روش نيز با محدوديت
هاي فروش قابالل دسترسالي    كنند كه در آنجا داده هايي فعاليت مي حوزه
دهندگان به تمام يا بخشي از اطالعات  به اين دليل برخي از تبليا. نيستند

 .فروش خود دسترسي ندارند
هاي تبليغاتي با سهم بازار شركت نيالز   بررسي همبستگي بين فعاليت

تبليغات بر سهم بازار شركت چه تاثيري داشته . د مفيد واقع شودتوان مي
دهندگان از سالهم بالازار    است؟ در اينجا نيز ممکن است بسياري از تبليا

 ،در نتيجاله بالراي برخالي از آنهالا سالهم بالازار      . خود اطالع نداشالته باشالند  
تالوان در ايالن گالروه     هالاي دولتالي را مالي    سازمان. شاخك مناسبي نيست

 .جاي داد

ها استفاده  زماني كه شركت براي فروش محصوات خود از واسطه
بسالياري از  . آينالد  ها منابع اطالعاتي مفيدي به شالمار مالي   كند، واسطه مي



 دهمفصل 

 

 

232 

 

... كنندگان خدماتي مانند هواپيمايي، بيمه، مالي و توليدكنندگان يا ارائه
ن و كالارگزاران اسالتفاده   كننالدگان، داا  هاي فالروش، توزيالع   از واسطه

شالود كاله تالاثير     هالا خواسالته مالي    گوناله مالوارد از واسالطه    در اين. كنند مي
تبليغات را بررسي كرده و با اتکا باله شالواهد، رونالد تغييالرات فالروش را      

 .گزارش کنند
بسالالالياري از . ايالالالن روش نيالالالز بالالالا دو محالالالدوديت مواجالالاله اسالالالت  

رت اسالتفاده نيالز   كننالد، در صالو   ها استفاده نمالي  دهندگان از واسطه تبليا
ها اطالعات دقيق و كالافي نداشالته و يالا در مالوقعيتي      ممكن است واسطه

حتالي ايالن امکالان    . آوري كننالد  نباشند كه بتوانند اطالعات ازم را جمع
 .كننده ارائه کنند ها، اطالعات گمراه وجود دارد که  برخي واسطه

 

ها استفاده  اراي شعباتي هستند و از واسطهها خود د برخي از شركت
هالاي تهياله ابزارهالاي     هالا و يالا سالازمان    فروشالي  ها، خرده بانك. کنند نمي

دهنالده ممكالن اسالت     در برخالي مالوارد تبليالا   . انالد  سرگرمي از اين جمله
براي ارزيابي تاثيرات . هاي محلي باشد داراي شبكه نمايندگي يا نماينده
ها  توان اطالعات ازم را از اين نمايندگي تبليغات محلي بر مشتريان، مي

 .و شعبات درخواست کرد
 

با تاكيد بالر پاسالخ مسالتقيم در تبليغالات، درك ارتبالا  ميالان نتالايج        
تالالوان  در ايالالن روش مالالي. تالالر اسالالت تبليغالالات و واكالالنش مخاطبالالان سالالاده

1. Direct Response 
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هاي مخاطبان را به عنوان ابزاري بالراي كنتالرب    هاي فروش يا پاسخ بازده
 .تايج تبليغات مورد استفاده قرار دادن

شالالماره تلفالالن . در اكثالالر مالالوارد تبليغالالات داراي نالالوعي پاسالالخ اسالالت
شركت، آدرس وب سايت و آدرس پستي شركت از جملاله کانالهالايي   

هالا   در اين روش ميزان تمالاس . سازند هستند که اين پاسخها را منتقل مي
گرفتاله تالا مشالخك    از طريق اين کانالهاي ارتباطي، مورد ارزيابي قالرار  

 .شود شركت تا چه حد توانسته به اهداف تبليغاتي خود نزديک شود
 

توانند براي به تصوير کشاندن آنچه از تبليغات حاصل  ها مي سازمان
بالا وجالود اينکاله در    . شده است، از نيروهاي فروش خود اسالتفاده كننالد  
ود دارد،  ايالن  هالايي وجال   مورد نتيجه كار نيروهاي فروش نيز محدوديت
 .آيند افراد منابع اطالعاتي قابل توجهي به شمار مي

 

ترين ابالزار بالراي ارزيالابي تبليغالات باله شالمار        تحقيق به عنوان اصلي
براي استفاده از اين ابزار بايد شرايط بسياري را بررسي نموده و . آيد مي

موارد مورد اشاره قالرار   در ادامه برخي از مهمترين اين. مد نرر قرار داد
 .اند گرفته
 

از آنجاکه هزينه انجام يک تحقيق بساليار بالاا اسالت، بايالد بررسالي      
 كرد كه آيا اساسًا دسترسي به اين اطالعات ضروري است يا خير؟ 
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گاهي اوقات دسترسي به اطالعات از طريق تحقيق مفيالد اسالت امالا    
بالالل مالالواردي وجالالود دارنالالد کالاله تحقيالالق را کالالاماًل در مقا. حيالالاتي نيسالالت
 .سازند ضروري مي

 

. شالود  به طور كلي در هر تحقيق، به بررسي يک مسأله پرداخته مالي 
اما در مواردي ممکن است تحقيق براي حل يك مسأله صورت نگرفته 

 رايهالاي فالروش بال    ماننالد آگهالي  . شالود  و در پاسخ باله يالك نيالاز انجالام    
هالاي   هاي جديالد سالود بانكهالا، آگهالي     فروشان، تبليغات براي نرخ خرده

 …استخدام و 
توان گفت زماني كه مشكلي وجالود نالدارد، انجالام     طور کلي ميه ب

 .تحقيق ضرورتي ندارد
 

دهندگان مايل به انجام تحقيالق هسالتند ولالي بودجاله      بسياري از تبليا
توجهي باله   اين مسأله، مشكل قابل. في براي اين كار در اختيار ندارندكا

چرا كه اين خطر وجود دارد كه تحقيق، فقط به ابزاري . آيد حساب مي
هالايي بالراي كالاهش     البتاله روش . دهندگان بزرگ تبديل شود براي تبليا

امالا باله هالر حالاب     . هالاي اقتصالادي وجالود دارد    هزينه يا دستيابي به قيمت
ندگان كوچك براي انجام تحقيقات با مشكالت بيشتري مواجه ده تبليا

 .خواهند بود
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پالاير   هاي تبليغالاتي كوچالك، انجالام تحقيقالات توجياله      براي فعاليت
يالورويي   220222يالورو بالراي تبليغالات، بودجاله      220222صرف . نيست

بايد بين اين دو تعالادب وجالود داشالته    . كند را توجيه نمي براي تحقيقات
بالالر ايالالن اسالالاس در بيشالالتر فعاليتهالالاي تبليغالالاتي كوچالالك از روش  . باشالالد

 .شود تحقيقات استفاده نمي

كه بتوان براي بهبالود اقالدامات بعالدي از نتالايج تحقيالق       در صورتي
 در مقابالل زمالاني  . پاير خواهالد بالود   قات توجيهاستفاده كرد، انجام تحقي

 .فايده است كه نتوان از نتايج تحقيق استفاده نمود، تحقيقات امري بي
 

در . هالالاي تبليغالالاتي مالالدت زمالالان كوتالالاهي دارنالالد  بسالالياري از برنامالاله
 .گونه موارد زمان كمي براي اجراي تحقيقات وجود دارد اين
 :ر موارد زير انجام تحقيقات منطقي استد
 در صورت وجود نيازي مبرم و آشكار 

 هاي فعلي و آتي با استفاده از نتايج  در صورت امكان بهبود فعاليت
 تحقيق

 در صورت فراهم بودن زمان به اندازه كافي 

 كه بودجه كافي براي دستيابي به برنامه مناسب تحقيق  در صورتي
ها، اطالعات ثانويه را  جويي در هزينه براي صرفه. موجود باشد

 .خريداري نكنيد
  زماني كه هزينه تحقيقات با حجم برنامه تبليغاتي و يا ميزان اهميت

 .آن متناسب باشد
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روش مناسالب  . گيرد تحقيق براي تبليغات، انواع بسياري را دربر مي
يالق باله   چراکاله تحق . شالود  براي تحقيق بر اساس نوع مسأله مشالخك مالي  

بنابراين بايد مشخك شود که . منرور كسب اطالعات صورت مي گيرد
به چه اطالعاتي نياز داريم؟ و چاله نالوع تحقيقالي، ايالن اطالعالات را باله       

برخالي از مالوارد تحقيالق بالراي امالور      . بهترين شكل فراهم خواهد آورد
 :تبليغاتي به شرح ذيل قابل ذكر است

 خگوي نيازها و شرايط آيا اين استراتژي پاس: استراتژي خالقيت
 مشتري است؟

 آيا مخاطب، مفهوم تبليغات ما را پايرفته و آن را : مفهوم خالق
 داند؟ معتبر مي

 آيا تبليغات صورت گرفته موجب افزايش آگاهي مخاطب : آگاهي
 نسبت به محصوب شده است؟

 صوب و حتي حهاي م آيا مخاطب نام محصوب، ويژگي: يادآوري
 آورد؟ را به خاطر مي خود تبليغات صورت گرفته

 به طور كلي تبليغات شركت چه نتايجي را در بر : تاثير كلي تبليغات
 داشته است؟

 آيا موارد منفي يا مثبتي وجود دارد كه بايد حاف : مثبت و منفي
 شده يا بهبود داده شوند؟

 
 :دارد وجود مبناهاي تحقيق دو  بندي روش ي طبقهبرا كل در
 بر اساس زمان .2

 تحقيق بر اساس نوع .2
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 :تواند مفيد واقع شود در سه مقطع زماني زير انجام تحقيقات مي
تست و آزمون تبليا براي رفع براي : قبل از شروع تبليغات .2

 مشكالت احتمالي

به منرور ارزيابي و سنجش : بالفاصله بعد از شروع تبليغات .2
 يادآوري مخاطبان

 براي ارزيابي تاثيرات كلي تبليا: زماني كه تبليغات پايان يافته است .3

 
فقالط بالراي   . براي انجام هر سه تحقيق باا بودجه زيادي ازم اسالت 

 22مثاًل بودجه . پاير است دهندگان بزرگ تأمين اين بودجه امكان تبليا
يورو براي تحقيقات  2220222ميليون يورويي براي تبليغات، اختصاص 

دهندگان متوسط و كوچك بايد تنها يكي از  اما تبليا. كند جيه ميرا تو
 .الاكر را انتخاب كرده و انجام دهند انوع تحقيقات فوق

 :كنند بر اساس نوع تحقيق، تحقيقات را به دو دسته زير تقسيم مي
 كيفي .2

 يكم .2

هالاي   روش اوب با درصد و فراواني اطالعالات حاصالل از پرسشالنامه   
ولي در تحقيقالات كيفالي، هماله    . گيري سر و كار دارد استاندارد و نمونه

ي مال اگر نياز به اعداد و ارقام باشد، تحقيقالات ك . اطالعات كيفي هستند
ها و طرز فكرها مهم باشند، تحقيقات كيفي  شود و اگر ديدگاه انجام مي

 .انجام خواهد شد
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ي ي يالا كمال  فانتخاب نوع تحقيق، زمان انجام آن و انتخاب روش كي
در زير باله  . ريزي و طراحي تحقيق دارد براي انجام تحقيق، نياز به برنامه

 .برخي از تحقيقات متداوب اشاره شده است
 از : تحقيقات در خصوص طرز فكر و نحوه استفاده از محصوب

 .شود ها استفاده مي نتايج اين تحقيقات براي طراحي استراتژي
 ن تحقيق به بررسي جايگاه اي: بررسي بازار يا موقعيت رقابتي

محصوب يا خدمت در بازار و در ذهن مشتريان در مقايسه با رقبا 
از نتايج اين تحقيق نيز براي طراحي استراتژي استفاده . پردازد مي
 .شود مي

 شود كه سطوح  در اين تحقيق بررسي مي: بررسي سط  آگاهي
 .آگاهي نسبت به محصوب به چه ميزان است

 اين تحقيق رتبه خالقيت موجود در پيام تبليا را : مهاي مفهو ارزيابي
 .بايد دانست که درك اين مسأله بسيار مهم است. کند مشخك مي

 اين تحقيق به بررسي نحوه برقراري ارتبا  : ارزيابي ارتباطات
آيا پيام مطرح شده در تبليا قابل درك . پردازد مناسب در تبليا مي

در (. هاي چاپي در رسانه)اند توان آن را به وضوح خو است؟ آيا مي
اي  اينجا براي تست و آزمون تبليا، آن را در قالبي اوليه براي عده

 .كنند از مخاطبان نمايش داده و نتايج را بررسي مي
 آيا مخاطباني كه در معرض تبليا قرار : هاي يادآوري تبليا ارزيابي

را آورند؟ چه ويژگي از محصوب  گرفته بودند، آن را به خاطر مي
 آورند؟ به خاطر دارند؟ آيا نام محصوب را به خاطر مي

 تاثير كلي تبليغات چه بوده است ؟ : تبليغات 2بررسي تاثيرات نفوذي
در اينجا منرور بررسي كليه فعاليتهاي تبليغاتي شركت است كه با 

1. Penetration 
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در اين تحقيقات معموًا تاثير تبليغات . يك هدف انجام شده است
 ت ، مصرف و نگرش مشتري را بر ادراك، سطوح شناخ

 .كنند بررسي مي
 در اين گونه تحقيقات، نحوه تاثير آگهي : آزمون آزمون و پ  پيش

بر مردم در دو مقطع قبل از پخش تبليغات و پ  از آن، با يكديگر 
اين بررسي شامل انجام دو مرحله تحقيق، قبل و . شود مقايسه مي

 .شود بعد از تبليغات مي
 شوند و  ين نوع تحقيق در طوب زمان انجام ميا: 2تحقيقات پيگيري

جايگاه . هاي تحقيقاتي متوالي است شامل يك مجموعه برنامه
محصوب يا خدمت در طوب زمان در ارتبا  با رقبا چيست؟ چه 
تصوري در مورد محصوات سازمان وجود دارد، محصوات از 
نرر مشتريان چه ارزشي دارند؟ نقا  قوت و ضعف محصوات 

توان گفت كه  چيست؟ در خصوص پاسخ به موارد باا مي سازمان
هايي از  هاي قابل استفاده، تشكيل گروه يكي از بهترين تكنيك

در اين جلسات اطالعات مفيد . مخاطبان براي بحث و بررسي است
هاي تبليغاتي  دهنده و شركت و نواحي كليدي قابل بهبود براي تبليا

 .شوند مشخك مي

از تخصالك چنالداني در زميناله انجالام تحقيقالات        دهنده معموًا تبليا
در صورتي کاله تحقيقالات نيالاز باله تجرباله و تخصالك       . برخوردار نيست

بايسالت از شالركتها يالا محققالين      دهنالده مالي   بنالابراين تبليالا  . اي دارد ويژه
البته ممکالن اسالت کاله    . اي و متخصك در اين زمينه کمک بگيرد حرفه

1. Tracking 
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. باشالد  دهنده در سازمان خود داراي متخصصين تحقيقات نيالز   يک تبليا
كه كه خود داراي امكانات و منالابع ازم جهالت    دهنده در صورتي تبليا

تواند به يكي از دو صورت  انجام تحقيقات نباشد، براي انجام تحقيق مي
 :زير اقدام كند

ليغالاتي  كه كه شالركت تب  در صورتي: استفاده از شركتهاي تبليغاتي  .2
داراي خدمات تحقيقاتي بوده يا بتواند فرد يا شركتي را براي انجام 

 .اين امر بكار گيرد
دهنالده   در ايالن روش تبليالا  : استفاده از خدمات شركتهاي تحقيقاتي .2

اين . كند براي انجام تحقيقات اقدام به استخدام مشاور تحقيقاتي مي
فاده مسالتقيم از  است. دهندگان بسيار مرسوم است روش در ميان تبليا

دهنالده باله    خدمات شركتهاي تحقيقاتي مزاياي بيشتري را براي تبليا
گونه موارد نيز شركت تبليغاتي بايد كاماًل در  اما در اين. همراه دارد

 .جريان امور قرار گيرد
 

دهنالالده، شالالركت تحقيقالالاتي مناسالالبي را  يالالک تبليالالا كالاله صالالورتيدر 
تواند از انجمن تحقيقالات   يها م گونه شركت نشناسد، براي شناسايي اين

 .بازار كمك بگيرد

پالاير نبالوده يالا بودجاله      كه انجام تحقيقات بازار امكالان  در صورتي
دهنده براي ارزيابي نتايج  ازم براي اي اين کار در دسترس نباشد، تبليا

ش البتاله ايالن رو  . تواند از اطالعات فروش استفاده كند تبليغات خود مي
چراكه آگهالي، تنهالا نيالروي مالوثر بالر فالروش       . هايي نيز دارد محدوديت

 .طور که هدف از تبليغات، هميشه فروش نيست همان. نيست
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ها، استفاده از اطالعات فروش  با در نرر گرفتن تمام اين محدوديت
. تواند روشي كاربردي براي ارزيابي نتالايج تبليغالات محسالوب شالود     مي

دهنده بايد به بخش فالروش خالود    ي فروش، تبلياها براي استفاده از داده
توانند مفيد باشند، ارائه  هايي كه مي تاكيد كند كه اطالعات را در قالب

 :برخي از اين اطالعات مورد نياز عبارتند از. كند
o  (تا تاريخ مشخصي)ميزان فروش فعلي 
o فروش قبل و بعد از انجام تبليغات 

o هاي ساب گاشته فروش 

o كننده توجه به نوع توزيع هاي فروش با داده 

o  هاي مربو  به سهم بازار، البته زماني كاله بررسالي سالهم بالازار      داده
 .دار است معني

o مخصوصًا زماني كه در منالاطق،  : هاي فروش در مناطق مختلف داده
 .هاي مختلف استفاده شده است ها و رسانه از پيام

 
، سالاختاري  توان قبل از آغاز تبليغالات  ها، مي براي انجام اين بررسي

تواند اين قالالب   مدير تبليغات مي. هاي فروش طراحي کرد را براي داده
 .را طراحي و در مورد آن با نيروي فروش مااكره کند

بايسالت در تبليغالات خالود امكالان      دهنده مالي  در صورت امكان تبليا
معنالاي ايجالاد سيسالتمي     ايالن مسالأله باله   . هاي مستقيم را ايجاد كند پاسخ

 باله پاسخ مستقيم ايي از ه مثاب. مناسب براي ثبت چنين پاسخ هايي است
 :در ادامه آمده استتبليغات 

1. Direct Response 
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o هاي تلفني تعداد تماس 

o هاي دريافتي تعداد نامه 

o هاي وب سايت تعداد بازديد 

o تعداد سفارشات 

o تعداد بروشورهاي ارسالي 

 .در اينجا توجه به دو مورد زير ضروري است
هايي  قرار دادن كوپن ،ترين روش ساده: هاي مشتريان رديابي تماس .2

در تبليغات شركت و يا پرسش از مشتريان در مورد نحالوه آشالنايي   
 .آنها با محصوب است

بالالا انجالام ايالالن امالر امكالالان تجزياله و تحليالالل    : روش ثبالت هالالر تمالاس   .2
 :براي مثاب. شود اطالعات فراهم مي

o اي هر رسانههاي مشتريان به از ثبت تعداد تماس 

o هاي مشتريان به ازاي هر تبليا ثبت تماس 

 
هالاي   بايسالت همبسالتگي بالين دو عامالل داده     در صورت امكالان مالي  

توان از  از اين طريق مي. هاي پاسخ مستقيم را بررسي کرد فروش و داده
 :هاي مستقيم بر طبق اصوب زير تصويري تهيه کرد پاسخ
o ها تعداد تماس 

o هزينه هر تماس 

o ات فروشتعداد مكالم 

o هزينه هر مكالمه فروش 

o متوسط ارزش هر مكالمه فروش 
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هالاي مختلالف را بالا     تالوان اثربخشالي رسالانه    با محاسبه موارد باا مالي 
 .يكديگر مقايسه کرد

ها به عنوان منالابع اطالعالاتي، امالري     كه استفاده از واسطه با وجودي
هالا   واسالطه . زش سعي و تالش را دارددشوار است، ولي به هر ترتيب ار

در تماس مستقيم بالا مشالتريان هسالتند و نماينالدگان شالركت باله حسالاب        
 .آيند مي

دهنده همالواره مايالل باله ارزيالابي نتالايج تبليغالات و كنتالرب آن         تبليا
هاي ديگالر بالراي انجالام     توان از سالالازمان است، از طرفي هالماليشه نالالمي

آوري  عبات شركت اغلب براي جمعها يا ش واسطه. اين امر استفاده کرد
براي انجالام ايالن   . كنند صورت داوطلبانه همكاري ميه اطالعات بازار ب

 :هاي مختلفي وجود دارد امر روش
  دهنالدگان، گروهالي از    بعضي از تبليالا : ها تشكيل گروهي از واسطه

هاي تبليغاتي شالركت را   آورند تا آنها برنامه ها را گرد هم مي واسطه
. هاي بازار را در اين خصوص گزارش دهند واكنش بررسي كرده و

هالايي را   تالوان پرسشالنامه   آوري نررات اين افراد حتي مي براي جمع
ها در  اي از اين پرسشنامه نمونه. نيز تهيه و از طريق پست ارساب كرد

 .نشان داده شده است 2/22شكل 
 تواند ليستي از مشخصالات فروشالندگان    شركت مي: پرسشنامه تلفني

كرده و با آنها براي ارائه اطالعالات سالريع در خصالوص نتالايج      تهيه
تواند  در خالب تبليغات و پ  از آن شركت مي. تبليغات توافق کند

 صالورت غيررسالمي پاسالخ آنهالا را    ه با آن افالراد تمالاس گرفتاله و بال    
 .دريافت كند
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ها را انتخاب  ينهسؤاات زير را خوانده و براي هر سؤاب تنها يكي از گز
 .كنيد

 
   ميزان سفارش مشتريان در خالب پخش تبليغات شركت چگونه بالوده

 است؟

 
زياد          زياد          به ميزان قبل از پخش تبليغات        كمتر           لييخ

 خيلي كمتر
 
 آگاهي مشتريان از برنامه تبليغات شركت چقدر بوده است؟ 

 

زياد                      يكسان                      كم                           خيلي زياد   
 خيلي كم

 
 هاي مشتريان در خالب پخش تبليغات چگوناله بالوده    ميانگين سفارش

 است؟

خيلي زياد          زياد                      يكسان                      كم                    
 ي كمخيل
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 استفاده از سيستم پست : ارساب پرسشنامه از طريق پست الكترونيك
ترين روش براي دستيابي به بازخور فروشندگان و  الكترونيك سريع

 .هاي شركت است واسطه
 

هاي صورت گرفته، بايالد   تي از نتايج بررسيهاي آ به منرور استفاده
دهندگان بايگاني نتايج و حفظ  براي بسياري از تبليا. آنها را ذخيره کرد

كاله ايالن نتالايج حفالظ و      اما در صالورتي . اي دردسرساز است آنها مسأله
نگهداري نشوند، امکان استفاده مجدد از آنها در آينده وجالود نخواهالد   

از وقالايع گاشالته و نگهالداري آنهالا در     ايجالاد بانالك اطالعالاتي    . داشت
صالورت  ه البتاله بهتالر اسالت ايالن كالار بال      . شركتها امالري ضالروري اسالت   

هاي انجام شده را بالا   استاندارد انجام شود تا بتوان در طوب زمان ارزيابي
نشالان داده   2/22ها در شكل  اي از اين قالب نمونه. يكديگر مقايسه کرد

بايست به اطالعات  يا نيز مييک نسخه از زمان پخش هر تبل. شده است
 .آوري شده ضميمه شود جمع

مالثاًل  . آيالد  ريزي رسانه به شالمار مالي   ارزيابي رسانه، بخشي از برنامه
 اينکه برنامه زماني پخش تبليا در رسانه چگونه اجرا شده است؟ 
 :شود اطالعات مورد نياز براي ارزيابي رسانه موارد زير را شامل مي

 اند مخاطباني كه در معرض تبليا قرار گرفته متوسط. 
 صورت درصدي از كل مخاطبانه ، بپوشش رسانهسط   متوسط 

       متوسط تكرار تبليا در رسانه، يالا متوسالط در معالرض قالرار گالرفتن
 مخاطبان

  نفر بر اساس نوع رسانه 2222متوسط هزينه به ازاي هر 
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 تركيب مخاطبان 

 هاي واقعي ينهبيني شده با هز هاي پيش مقايسه هزينه 

 
تالالوان از شالالركتهاي تبليغالالاتي يالالا مؤسسالالات   اطالعالالات فالالوق را مالالي

 . اي تهيه کرد رسانه
 

دوره پخش / تاريخ                   ……………            محصوب
 ………تبليغات

……… رسانه مورد استفاده
 …………………………بودجه

 …………………حجم فروش
 ……………………سهم بازار

 ……………آگاهي مشترياننمره 
 …………نمره طرزفكر مشتريان
 ………كنندگان نمره طرز فكر توزيع

 اي از تبليغات شركت نمونه: ضميمه

. توان با روشهاي مختلفالي ارزيالابي کالرد    پيام يا محتواي تبليا را مي
 :ازمهمترين اين روشها عبارتند 
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 روشهاي تحقيقاتي 

 ها بررسي از طريق واسطه 

 هاي فروش بررسي داده 

 
تواند،  نتيجه تحقيقات نمي. ها، بر قضاوت متکي هستند اکثر ارزيابي

هالا   دهنده همواره بالر ارزيالابي   قضاوت تبليا. كل ارزيابي را پوشش دهد
 .تاثيرگاار است

لالف را  هالاي مخت  در صورت امكان در ارزيابي خالقيت، بايد گزينه
هالاي   انتخاب و تجزياله و تحليالل از ميالان گزيناله    . مورد ارزيابي قرار داد

 .تر از اصالح يك گزينه است مختلف، ساده
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   تالوان آنهالا را از طريالق     چه مسائل و مشكالتي وجود دارند كاله مالي
 تبليغات برطرف کرد؟

 واند انجام دهد؟ت تبليغات براي حل اين مشكالت، چه كاري مي 

 تبليغات اين كار را چگونه بايد انجام دهد؟ 

o از طريق كدام استراتژي 

o از طريق كدام مفهوم 

o از طريق كدام پيشنهاد يا تعهد 

o با چه نوع تن صدايي و چه نوع از آگهي 

 قالب اصلي نوع ارتبا  در تبليغات شركت چيست؟ 

  شود؟ اين كار به چه روشي انجام مي 

o صليقابليت درك طرح ا 

o قابليت درك ادعاي اصلي 

o قابليت خواندن تيتر اصلي تبليا 

o قابليت خواندن متن اصلي تبليا 

o قابليت رؤيت تيزر تلويزيوني 

o وضوح طرح داستان 

o موسيقي تبليا 

o قابليت رؤيت نوع آرم 

 ن وجود دارد؟استرسي به چه سطحي از آگاهي مخاطبامکان د 

 بازخور مخاطبان چگونه بوده است؟ 

  كننده باله چاله صالورت     مصرف/نحوه نگرش مشتريدر حاب حاضر
 است؟
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 كنندگان چه احساسي دارند؟ توزيع 

 نيروهاي فروش چه احساسي دارند؟ 

 دهند؟ كار ارزيابي را چه افرادي انجام مي 

o چه زماني؟ 

o با چه روشي؟ 

o اي؟ با صرف چه هزينه 

 


