َّیت ساصهاًی ٍ خط هطی تثلیغات
سًگ ّا تِ ػٌَاى یکی اص هْوتشیي ػٌاغش تػشی ً ،قص قاتل تاهلی
سا دس ضٌاخت ٍ یادآٍسی تشًذ ّای ٍ اساهی تداسی ساصهاًی
داسا ّستٌذ .
دس اّویت ایي ًکتِ ّویي تس کِ ػلَم هختلفی چَى سٍاى ضٌاسی
خاهؼِ ضٌاسی ٍ صیش ضاخِ ّای سضتِ ّای ٌّش ٍ طشاحی تِ غَست آکادهیک ٍ ػلوی تِ آى پشداختِ اًذ  .تاثیشات ضٌاختِ
ضذُ سًگ تش ػولکشد هخاطثاى ٍ هطتشیاى یک کوپاًی یا ًْاد ساصهاًی تِ گًَِ ای است کِ دس ٌّگام اًتخاب یک سًگ َّیت
تخص اص حضَس هطاٍساى ٍ اّالی في دس ایي صهیٌِ تْشُ تشداسی هی ضَد  .تش اساس آًچِ کِ دس تَضیح گستشُ ػلن
سٍاًطٌاسی سًگ ٍ ّوچٌیي اّویت آى اسائِ ضذ  ،هی تَاى دلیل پایثٌذی تشًذّای تضسگ دًیا تِ سًگ ّای تؼییي ضذُ
ساصهاًی ضاى سا هت َخِ ضذ  .هخاطة دس فشآیٌذ خشیذ کاالّای هَسد ًیاص خَد تِ طَس خذی تحت تاثیش سًگ ّا اًتخاب هی
کٌذ ٍ اص سَی دیگش ٍ اص ًگاُ ساصهاى ّا  ،ایي تسیاس هْن است کِ ّش کذام اص فؼالیت ّای تثلیغاتی ٍ اطالػاتی تشًذ تِ طَس
یگپاسچِ دس رّي هخاطة دسیافت هی ضَد .
تسیاسی اص ًواد ّای سًگی دس طشاحی تِ ػٌَاى ًطاًِ َّیتی ٍضغ ٍ قشاسداد ضذُ اًذ ٍ طشاحاًی کِ تشای ضشکت ّا کاس هی
کٌٌذ  ،تیطتش اٍقات هدثَ سًذ اص سًگ ّای کِ دس تشگیشًذُ َّیت آى ضشکت است استفادُ کٌٌذ  .اغَل کلی تشای اًتخاب ایي
ًواد ّا تذیي ًحَ است کِ سًگ تایذ کوک کٌذ دس صهاًی کَتاُ َّیت یک ضشکت یا هحػَل دس رّي حک ضَد سًگ ّایی کِ
دس صهیٌِ کاستشد تداسی تِ ػٌَاى یک ًواد هَفق تَدُ اًذ اغلة سًگ ّای اٍلیِ ّستٌذ .
داًص سًگ تِ ها ثاتت کشدُ است کِ سًگ ّا تِ هذت خیلی کن دس حافظِ هی هاًٌذ .چیضی هؼادل یک ضاًضدُ ّضاسم ثاًیِ
صهاًی است کِ هغض غشف تاهل سٍی سًگی هی کٌذ کِ اص هقاتل چطواى ها هی گزسد  .دقت ًظش دس دیذى تیشُ یا سٍضي تَدى
سًگ ّا ٍخَد ًذاسد تِ ػٌَاى ًوًَِ تؼذاد کوی اص هشدم تِ طَس هؼوَل قادس تِ تطخیع سًگ قشهض کَکاکَال اص قشهضّای
دیگش ّستٌذ  .اگش چِ ایي ضشکت دس توام خْاى هَسد ضٌاسایی است .
ػاهل دیگش اًتخاب یک ًواد تداسی سًگی پش قذست  ،صهیٌِ سًگی آى است دس حقیقت ّواى ((کٌتشاست)) است .تشای هثال
کوپاًی تیي الوللی تکضاکَ( ) TEXACOداسی یک ًواد تداسی تِ ضکل ستاسُ قشهض است کِ تش سٍی یک حشف  Tسثض سًگ قشاس
هی گیشد  .سًگ قشهض ٍ سثض دٍ سًگ هکول ٍ داسای حذاکثش اختالفٌذ  ،آى چٌاى کِ تِ خَتی سًگ سیاُ ٍ سفیذ هی تَاًٌذ
ػٌاغش تػشی سا تِ ًوایص تگزاسد  ،دس ٍاقغ اًتخاب ایي دٍ سًگ تاػث دیذُ ضذى ستاسُ ٍ حشف  Tدس آى ٍاحذ هی ضَد .
تشکیة ّای هَفق سًگ ّا هی تَاًٌذ تِ گًَِ هتضاد ٍ یا هکول اًتخاب ضًَذ ٍ یا آًکِ تِ غَست ّن خاًَادُ  .سًگ ًواد
تداسی کوپاًی ( کذاک) ًوًَِ خَتی است اص یک تشکیة کِ دس آى ّن خاًَادگی سًگی ٍخَد داسد  .سًگ صسد ٍ ًاسًدی کِ
ًواد تداسی کوپاًی است دس ٍاقغ اص یک خاًَادُ ّستٌذ  .ایتذا دس سال  4091ایي کوپاًی تستِ ّای هحػَل خَد سا تا تشکیة
صسد ٍ آتی کِ دٍ سًگ هکول تَدًذ ػشضِ کشد پس اص هذتی هؼلَم ضذ کِ اص ضواس هطتشیاى ضشکت کاستِ ضذُ است چشا کِ
سًگ صسد ًوی تَاست تِ ػٌَاى ی ک سًگ پش قذست سٍی تستِ ظاّش ضَد  ،تِ ّش حال ضشکت کذاک سًگ ًاسًدی ٍ سیاُ سا کِ

تطکیل یک ّاسهًَی ٍ یک کٌتشاست قَی تا صسد هی دادًذ  ،اًتخاب کشد کِ سًگ صسد هتضوي صیثایی  ،سٍضٌی ٍ سًگ فیلن
است .
ًوًَِ دیگش  ،اًتخاب سًگ قَی تِ ػٌَاى ًواد سًگ سثض کاست ّای اػتثاسی (هَسسِ آهشیکي اکسپشس ) است کِ دس سال
 4091تِ ٍخَد آهذ  .ایي کاست ّا کِ تِ تقلیذ اص اسکٌاس ّای یک دالسی آهشیکا تِ ٍخَد آهذُ تا طشاحی ضثیِ تِ اسکٌاس
یک دالسی آهشیکا تا تػَیش خشج ٍاضیٌگتي القا کٌٌذُ ّن اسصش تَدى آى تا پَل هی ضذًذ  .ایي کوپاًی دس سال 4011
هحػَل خذیذ سا تِ هطتشیاى خَد ػشضِ داضت اٍ ایي تاس تشای القا اسصش پَل اص سًگ طالیی استفادُ کشد ٍ دس ًْایت دس
سال  4011تؼذ اص کاست طالیی کاست پالتیي سا تِ ًَػی دیگش دس خْت اّذاف خَد تا اًتخاتی دقیق اسائِ کشد  .استفادُ اص دٍ
سًگ طالیی ٍ ًقشُ ای تش سٍی صهیٌِ سفیذ تِ طَس تقشیة اص سال  4019تش سٍی تستِ ّای سیگاس ٍ ًَضیذًی ّا سایح ضذُ ٍ
ًطاًِ القاگش هالیوت ٍ اسصش دس ایي هحػَالت تلقی هی ضَد .
تسیاسی اص ایي کَضص ّا تش پایِ ػلن سٍاًطٌاسی سًگ قشاس گشفتِ است  .اها کوپاًی ّای چٌذ هلیتی ًوی تَاًٌذ سٍی گشایص
فشدی سًگی سا اًتخاب کٌٌذ آًْا تِ طَس هؼوَل داهٌِ ًفَر فشٌّگ ّا سا دس ًظش هی گیشًذ ٍ سپس سًگ هحػَل خَد سا
اًتخاب هی کٌٌذ  .دس ًْایت تایذ گفت تشای یک ًواد َّیتی سًگ اًتخاب هی ضَد  .تشای ایٌکِ دس ٍّلِ اٍل دیذُ ضَد  ،خزب
کٌذ ٍ تِ یاد تواًذ ٍ سپس اػتواد ٍ تضویي تِ دًثال داضتِ تاضذ ٍ دس ًتیدِ حسی سا القا کٌذ .
دس خػَظ کاستشد سًگ تِ ػٌَاى ػاهل ضٌاسایی تشًذّا ٍ یا تِ تؼثیش دیگش تِ ػٌَاى هطخػِ تاسص َّیت ساص  ،خاهؼِ ها دچاس
کوثَد ّایی است کِ دس غَست تَخِ تِ آًْا ٍ تالش تشای اسائِ ساّکاسّای هَثش ٍ پیطشٍ دس اختیاس غاحثاى هطاغل  ،هذیشاى
ٍ تشًاهِ سیضاى ساصهاى ّا قشاس هی گیشد تلکِ اهکاى ایداد فشغت دس فؼالیت ّای تثلیغاتی ٍ تاصاسیاتی ًیض تشای دست
اًذسکاساى حَصُ تاصسگاًی ٍ تثلیغات ًیض فشاّن هی آیذ کِ دس ًْایت یک قذم تداسی  ،حشفِ ای ٍ اقتػادی هحسَب خَاّذ
ضذ  .دس یک اسصیاتی اخوالی اص ٍضؼیت سًگ ّا دس تثلیغات ساصهاًی ٍ ّوچٌیي ظشفیت ٍ ًیاص هخاطثاى سساًِ تثلیغات دس هی
یاتین خای خالی ایي ػٌػش دس کیفیت تخطیذى تِ اقذاهاتی تثلیغی ٍ تشًذ ساصهاًی تِ ٍضَع آضکاس است تشای ًوًَِ تِ تاًک
ّای کط َسهاى ًظشی تیٌذاصین ٍ ضواسی اص سًگ ّای ساصهاًی آًْا سا یاد آٍسی کٌین ً .تیدِ تاهل تشاًگیضی است ٍ غذ الثتِ
تاًک ّا دس کطَس ها یکی اص ػوذُ تشیي هطتشیاى غٌؼت تثلیغات ّستٌذ .

