تلویزیون و شبکه های اجتماعی  :مکمل هم در تبلیغات
تشای تؼیاس اص تشًذّا ،تلَیضیَى اػتاًذاسدی طالیی تشای تثلیـات هحؼَب هی ؿَد کِ آصهَى خوَد سا سوغ دادُ
اػت .تِ طَسی کِ تیـتشیي رٌّیت اص آى ًثشدّای ؿشکت ّای هختلق تشای تثلیؾ هحصَالتـاى اص طشیق ایوي
سػاًِ اختواػی اػت .تشای ایي تشًذّای تداسی سیَػتي تِ ایي چشخِ تْتشیي (یا ؿایذ تٌْوا اًتخاتـواى اػوت.
سذیذاس ؿذى دًیای تثلیـات دس ؿثکِ ّای اختواػی تا حذٍدی تشػٌاک خَاّذ تَد .دیذگاُ آى ّا ایي اػت کوِ
تلَیضیَى ٍ ؿثکِ ّای اختواػی اص ًظش ؿشایط ٍ اّذاف ٍ هؼیاسّای ػٌدـی دس ػیاسُ ّای هتلواٍتی ّؼوتٌذ ٍ
تؼیاسی اص تثلیؾ دٌّذگاى تلَیضیًَی ًوی داًٌذ کِ دس ؿثکِ ّای اختواػی چِ کاسی تایذ اًدام دٌّذ.
ایي گًَِ تِ ًظش هی سػذ کِ اؿلة تثلیؾ دٌّذگاًی کِ دسٍى حصاسّای خَد ًـؼتِ اًذ هؼتقذًوذ بوثش کوشدى
تشای سؿذ ٍ تلَؽ ؿثکِ ّای اختواػی َّؿوٌذاًِ تشیي حشکت خَاّذ تَد .آى ّا هؼووَییت تثلیـوات دس ؿوثکِ
ّای اختواػی سا تشای تین دیدیتایی آى ػَی دیَاس اطاقکـاى سشتاب هی کٌٌذ ٍ ػشاًدام ایي کاس سوشداختي توِ
تاصی ای اػت کِ تشًذُ آى ًخَاٌّذ تَد.
هٌتظش ًـؼتي تشای ایٌکِ ؿثکِ ّای اختواػی تِ یک سؿذ هؼیي ٍ ثثات تشػٌذ ٍ ایٌکِ تِ ؿثکِ ّای اختواػی
تٌْا تِ ػٌَاى یک ًَآٍسی دیدیتایی ًگاُ کشد ًتایح خَد سا دس اص دػت دادى تٌَع هَخَد ٍ كشبوت ّوای سویؾ
آهذُ تشای ؿشکت ًـاى خَاّذ داد.
صهاًی کِ تثلیـات تلَیضیًَی تا ایداد یک هَج خذیذ دس تثلیـات سذیذاس ؿذًذ تؼیاس تاثیشگزاس تَدًذ اها تلَیضیَى
اص کوثَد اطالػات ٍ هؼیاسّای اػتاًذاسدتش سٍتشٍ تَد .دس آى ػَی هیذاى ؿثکِ ّای اختواػی ًوِ تٌْوا اص حدون
تاالی اطالػات تشخَسداس ّؼتٌذ تلکِ ایي اطالػات هی تَاًٌوذ دس ّوش یحظوِ خووغ آٍسی ؿوًَذ ٍ هضیوت ّوای
تیـتشی سا تشای سػیذى تِ اّذاف كشاّن کٌٌذ تِ طَسی کِ تثلیؾ دٌّذگاى تاَّؽ یادگشكتِ اًذ کِ هی تَاًٌذ اص
قذست ًلَر ؿثکِ ّای اختواػی تِ ػٌَاى یک اكضًٍِ تشای تثلیـات تلَیضیًَی تْوشُ هٌوذ ؿوًَذ اػوتلادُ اص ایوي
قاتلیت تِ هؼٌای اكضایؾ ٍ تَْد تاثیشگزاسی تثلیـات تلَیضیًَی اػت.

تلَیضیَى ٍ ؿثکِ ّای اختواػی ػوالً هتلاٍت ًیؼتٌذ ،دس حقیقت دس ّشدٍی ایي سػاًِ ّوا اص یوک سٍؽ توشای
خزب هخاطة اػتلادُ هی ؿَد ،اػتلادُ اص ّشدٍی آى ّا دس ػول تشای ًوایؾ سیام ّای تثلیـاتی تِ تیٌٌوذگاى
اػت ٍ تٌْا دس ؿیَُ ًوایؾ تلاٍت داسًذ .تا اػتلادُ اص قذست اطالػاتی ؿثکِ ّای اختواػی تثلیوؾ کٌٌوذگاى
هی تَاًٌذ تِ بَست کاهالً تاثیشگزاس هخاطثاى خَد سا تشای ًوایؾ سیام ّای هختلق اص ّن خذا کٌٌذ ،تِ ػثاستی
سیام ّای خاف سا تشای گشٍُ ّای خاف اسػال کٌٌذ .تِ طَس هثال طشكذاساى هشد ػشیال داػتاًی "خاًَادُ هذسى
( " Modern Familyهوکي اػت سیام ّای تثلیـاتی هتلاٍتی ًؼثت توِ طشكوذاساى صى دسیاكوت کٌٌوذ .اهوا
اطالػاتی کِ اص ؿثکِ ّای اختواػی تذػت هی آیذ هی تَاًٌذ تشای تلکیک تیـتش هخاطثاى ًیض اػوتلادُ ؿوًَذ
هثالً ًوایؾ تثلیـات تشای هشداًی کِ تیي  81تا  42ػال ػي داسًذ ،دس ؿیکاگَ صًذگی هی کٌٌذ ،چِ کؼاًی ّن
طشكذاس ػشیال "خاًَادُ هذسى" ّؼتٌذ ّن "تیگ تٌگ توَسی" ٍ تِ تاکَ تل ( Taco Bellػالقِ هٌذًذ.
تا تَخِ تِ ایٌکِ اطالػات ؿثکِ ّای اختواػی گشایـات هخاطثاى سا دقیق ٍ بشیح ًـاى هی دٌّوذ هوی تَاًٌوذ
تشای تْثَد ّذف گزاسی دقیق تش ٍ هَثشتش هَسد اػتلادُ قشاس تگیشًذ.
اؿکال دیگشی کِ تِ تلَیضیَى ٍاسد هی ؿَد ایي اػت کِ صهاًی کِ هخاطثاى صیادی دس دػتشع ّؼتٌذ ضواًتی
تشای هتؼْذ کشدى آى ّا تِ دیذى تثلیـات ٍخَد ًذاسد تؼالٍُ تا سٍاج اػتلادُ اص ػیؼتن ّای  DVRکوِ هؼولواً
سٍی تثلیـات تلَیضیًَی تاثیشاتی گزاؿت ساُ ػادُ ای تشای اًذاصُ گیشی تاصخَسد تثلیـات ٍخَد ًذاؿت ،تلَیضیَى
سٍؿي اػت اها آیا کؼی تواؿاگش آى اػت؟ اگش ّن کؼی تواؿا هی کٌذ آیا تَخِ ًیض هی کٌذ؟ آیا آى ّا تْتشیي
ؿًٌَذگاى ایي سیام ّا دس خاًِ اًذ؟ ّوِ ایي ػَاهل تلاٍت صیادی سا دس تاصخَسد حقیقی تثلیـاتی کِ تشای ًوایؾ
آى ّا دس تلَیضیَى ّضیٌِ ّای ٌّگلتی بشف هی ؿَد تاػث ؿذُ اًذ.
تٌاتشایي ّواٌّگی ٍ تکویل تلَیضیَى تا ؿثکِ ّای اختواػی تشًذّای تدواسی سا هدواب ػواختِ توا ّـویاستش ٍ
آگاّاًِ تش ساُ خَد سا سیذا کٌٌذ ٍ تـییشاتی سا دس كؼاییت ّای خَد اػوال کٌٌذ ٍ ٍاکٌؾ هٌاػثی ًؼثت تِ تواصاس
داؿتِ تاؿٌذ .تِ خاطش قاتلیت ّای هلوَع ٍ ٍاقغ گشایاًِ ؿوثکِ ّوای اختوواػی تثلیوؾ دٌّوذگاى هوی تَاًٌوذ
تاصخَسدّای تثلیـات تلَیضیًَی سا دس ٍاقؼیت تثیٌٌذ ٍ تحلیل کٌٌذ ٍ هخاطثاى هختلق سا تشسایِ ٍاکٌؾ ّایـواى
ّذف گزاسی کٌٌذ ٍ تِ ػشػت سیام ّای هٌاػة سا اص ػَی هخاطثاى اًتخواب ؿوذُ دس ؿوثکِ ّوای اختوواػی
دسیاكت کٌٌذ.

تِ ػٌَاى ًوًَِ یک تشًذ تداسی هی تَاًذ تثلیـی سا دس یک تاصُ صهاًی اًتخاب ؿذُ یا یک هٌاػوثت ٍیوظُ هاًٌوذ
تشگضاسی هؼاتقات ییگ كَتثال هلی (ػَسشتَل ًوایؾ دّذ ٍ تالكابلِ تاصخَسد آى سا دس ؿوثکِ ّوای اختوواػی
هـاّذُ کٌذ .هی تَاًذ تاصخَسدّای هٌلی ٍ هثثت تثلیؾ خَد سا اًذاصُ گیشی کٌذ ٍ تا اػتلادُ اص هٌاتغ دسػت دس
خضئیات ٍاسد ؿذُ ٍ هتَخِ ؿَد کِ دقیقا چشا تثلیؾ اًدام ؿذُ ایي ًتایح سا دستشداؿتِ،آیا خؼوتِ کٌٌوذُ توَدُ؟
اّاًت آهیض تَدُ؟ خطشًاک تَدُ؟ آیا تِ اًذاصُ کاكی خزاتیت ًذاؿتِ؟
ػپغ تا اػتلادُ اص دیذگاّی کِ تذػت آهذُ آى تشًذ تداسی هی تَاًذ ّشیک اص هخاطثاى سا تا سیام ّای هختلق
هتٌاػة تا تاصخَسدؿاى دس دًیای ٍاقؼی ّذف گزاسی ًوایذ .ایي سیام ّا ؿایذ ًؼثت تِ هقیاع تضسگ هخاطثواى
تیؾ اص اًذاصُ خضئی ًگش تاؿٌذ یا خیلی هٌحصش تِ كشد تاؿٌذ اها حقیقت ایي اػت کِ ها بوٌؼتی داسیون کوِ توا
ایگَسیتن ّا ٍ تکٌَیَطی ّایی تدْیض ؿذُ کِ آى سا تـکیل دادُ اًذ.

دس خْاى ؿثکِ ّای تثلیـاتی ّوگشای اهشٍصی تلَیضیَى دس ٍاقغ هؼضلی اختواػی اػت کِ دس ّوِ حوال ًووی
تَاًذ هؼضل ؿٌاختِ ؿَد تِ خای اًتخاب یکی یا دیگشی ،کاسی هی کٌذ کِ آى ّا دس ّوکاسی تا یکذیگش تصَیش
کاهلتشی اص هخاطثاى ؿوا تؼاصًذ ٍ هؼیاسّای سقاتتی ای سا تِ ؿوا هی دّذ کِ ٍاقؼاً اّویت داسًذ.
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