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 «طراحی مدل بازاریابی تاییدگرا»

 شناختی تیزر تبلیغاتی برندآپتلنشانه در تحلیل  نرم افزار مکس کیودا کاربست

 

 

 چکیده:

ابی بازاری مانندبازاریابی  جدیدی از روش بگونه ای کهبسیاری جهت جذب و وفاداری مشتریان تدوین شده است  یهابرنامهاخیر،  یهاسالدر 

وب اصلی هر برندی محس هایاز جمله چالش تشویش بعد از خرید مشتریان را کهاعتماد قبل از خرید و  عدم یهابحران ستتوانسته ا گرا دییتأ

است  سؤالاین  هاست و به دنبال پاسخ ب تدوین گردیده یغات برند آپتللتیزر تب یهایژگیوی سهدف برر اپژوهش ب. این را برطرف نمایند شودیم

ید معنا به عنوان بستری برای ارتباط و تول تیزربازنمایی شده است؟ در این پژوهش به مقوله  ییهایژگیودر تیزر با چه  تأییدگراکه بازاریابی 

ز گنجانده شده است و کوشش شده با الهام ااجتماعی،  -فعالیت هنریاین روش بازاریابی به صورت هنرمندانه در قالب  در آن و شودیمنگریسته 

 با استفاده از نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. تیزر یارسانهزیرین متون  یهاهیالنظریه بازنمایی و روش نشانه شناسی 

بعد اصلی بازاریابی تایید گرا  شامل  استراتژی تمایز ، استراتژی نام تجاری ، ویژگی های محصول ، بازاریابی  ۶ر استخراج خالصه تحقیق مبنی ب

مولفه مستخرج شده از  ابعاد می باشد .هر کدام از این مولفه ها و ابعاد  52قبل از خرید و اطمینان بعد از خرید می باشد و  دس ، اعتمااافراد سرشن

 انند برای سایر محصوالت و ابزارهای بازاریابی به غیر از تیزر تبلیغاتی مورد استفاده قرار گیرند و جامعیت دارند .می تو

 

 آپتل ، برند،تأییدگرابازاریابی تحلیل فیلم،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه:

 تری،جذب مش شامل که دارد وجود مصرف کنندهدر حوزه رفتار و واکنش  صنعتی و اقتصادی جوامع روی پیش بزرگ چالش سه کنونی عصر در

پشیمانی پس از خرید و ناهمسانی شناختی هنگام خرید تبدیل به چالشی بزرگ  به طوریکه مقوله. باشدیم مشتریان و وفاداری مشتری با ارتباط

این اصل که رضایت یک مقوله ذهنی است و با تکیه بر  مشتریان در رضایت ایجاد و مشتری اهمیت آن متعاقب شده است.در حوزه بازاریابی 

و عکس  ودشیممتناسب با توقعات وی از محصول بوده باشد منجر به رضایت وی و این به این معنی است که اگر ذهنیت فرد  باشدینمعینی 

 ن جملهم ا و اصول مهم از دید مشتریانرعایت ارزشه لذا. سازدیماهمیت چیدمان ذهنی افراد را بیشتر نمایان  باشدیمصادق  کامالًاین قضیه نیز 

 .است دهش بازاریابی تبدیل در هاسازه مهمترین از یکی بهمجدد  خرید بر آن نهایی اثر به دلیل یدر و دیپس از خر نانیو اطم دیاعتماد قبل از خر

 اصلی یهاتیالفع از بخشی عنوان به را بازاریابی مختلفی یهابرنامه به مانند اپراتور نسل چهارم مخابرات )آپتل( هاشرکت از بسیاری راستا این در

رآن تدوین شده بکه محوریت تبلیغات آپتل  تأییدگراکه در این تحقیق سعی شده است نهضت بازاریابی . است کرده تعریف خود روابط توسعه برای

 مورد بررسی قرار گیرد.است 

 ی،از تولید مل دوازدهم دولت و پشتیبانیحمایت و  "حمایت از کاالی ایرانی "مقام معظم رهبری با عنوان  توسط 7931با توجه به نام گذاری سال 

نوان نسل جدید اپراتور تلفن همراه و به ع به عنوان آپتل است بایسته شده است لذا درآورده اجرا مرحله به راستا این درمتعددی  حمایتی یهابرنامه
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 رفحس شهروندی مص داشتن نگه راضی با و دولت با خود اهداف سازی همراستا با نگین ارتباطات آوا )نگین تل(اولین برند تجاری شرکت 

 گردد. درآمدزایی اشتغالزایی، جهانی، عرصه در ملی تولیدات سطح ارتقاء موجب خود، بقاء حفظ ضمن ،رقابت عرصه در خود، کنندگان

لی قربانی نظریه توسط جناب آقای دکتر ع 7931برای اولین بار در سال  که است نهضتیاجتماعی  یهارسانهدر  تأییدگرا بازاریابیاز آنجا که  

صد رفع چالش اصلی که همان عدم اعتماد به محصول قبل از خرید و عدم اطمینان بعد از خرید محصول است پردازی شده و در

پیامدهای فرهنگی، لذا  به معرض تصویر کشاند در حوزه بازاریابی اجتماعی گرا را در دییأت. این تحقیق سعی نموده بازاریابی (7931قربانی،)باشدیم

در بر دارد، نویسندگان را بر این داشته تا ابعاد و فرآیند این نوع بازاریابی را در قالب تیزر تبلیغاتی مورد بررسی و تبیین قرار  که این مقوله دیاقتصا

کل معنا خصلتی از پیش تعیین شده ندارد، بلکه به شع، بستری برای تولید معنی است و در جوام هاگروهارتباط میان افراد و  هارسانهدر این دهند. 

 (، بنابراین تمام جهان اجتماعی،7933ساسانی،) شودیم، ایجاد پردازندیمو کسانی که به خوانش آن  کنندیمپویایی توسط کسانی که آن را تولید 

در این پژوهش از میان انواع متون  ا(. تاکید م7931به عنوان متن در نظر گرفت )سجودی  توانیم، آثار و حتی فیلم را هاکنشم، جمله کال از

، امروزه شودیمما عصر انفجار فیلم و تیزر است و به شکل روزافزونی از محوریت نوشتار و متنون کالمی کاسته  عصر ارتباطی، بر فیلم است.

آن  که در یاژهیو. فضای مجازی با به وجود آوردن فرهنگ بصری شوندیممختلف برای ما عرضه  یهارسانهتیزرها در اشکال متنوع و از طریق 

که  آورندیم از معنا و نماد را به وجود ییهاعرصه. انتشار تیزرهای تبلیغاتی دیآیمفیلم بر کالم تسلط دارد، از این جهت رسانه مهمی به حساب 

 .(7933صفارودی،اقتصادی و فرهنگ سازی دارند )نه تنها خنثی نیستند، بلکه بار  هارسانه، بنابراین کنندیمدر راستای تحکیم روابط بازار عمل  تاًینها

که نشان دهیم  مدنبال این هستیبه و  گرا برند آپتل است دییتأمتون تیزری و فیلمی پدیده بازاریابی  یهایژگیوبررسی  اصلی این تحقیق هدف

 .شودیمبازنمایی  ییهاشاخصبا چه  تأییدگرابازاریابی  یهامؤلفهابعاد و 

 

 مبانی نظری پژوهش:

 یهاخواستهو  ، نیازهاهاگروهآن افراد و که به وسیله  تعریف کردهیک فرآیند اجتماعی و مدیریتی را  یابیبازار ،کاتلر در کتاب مدیریت بازاریابی

 .(5112فروزنده، ترجمه )کاتلر، کنندیم نیتأمخود را از طریق تولید، عرضه و مبادله کاالهای مفید و با ارزش با دیگران، 

مختلف  یهایژگیوموجب آگهی مشتری از و  شودیمکه توسط شرکت در جهت برقراری ارتباط با مشتری استفاده  است استراتژی نوعی بازاریابی

است. بنابراین بازاریابی از این منظر یک ابزار  هادهیاخدمات و و  کاالهاپیش بینی و مدیریت از  یاختهیآمدر اصل و  شودیممحصوالت و خدمات 

شرکت با یکدیگر  یهابخشهمه  یهاکنشو  هانگرشالزم است اهداف، محصوالت،  یا برند معرفی مناسب یک شرکت یبرا .مدیریت است

بیمه کرده است و مفهوم  هارقابتوقتی شرکتی حضور خود را در بازار بر پایه یک مفهوم ارتباطی همگرا بنا کند خودش را در  .هماهنگ باشند

شرکت را همسو ساخته و در جهت  یهاکنشو  هانگرشارتباطی همگرا هم چیزی نیست جز داشتن یک استراتژی که تمام اهداف، محصوالت، 

ذب بر فرجام اقدامات مربوط به ج تیسبای راهبردی فعالیت این در برقرار سازد. را اجتماعی –فرآیندی مدیریتی  و آرزوهای مشتری به کار گیرد

 .(793۶خوش طینت،شود )متمرکز در دفعات بیشتر یا خدمات کننده بیشتر، برای خرید محصول مصرف

 ن بخش تریهایی از بازار را به عنوان مناسبخشو بکند بازاریابی امیال و نیازهای پاسخ داده نشده را شناسایی می :کارکرد بازاریابی

یکی از کارکردهای بازاریابی  .(5113یو،دارد )کند که شرکت نیز توانایی و امکان عرضه خدمات به آنها را بازار برای شرکت شناسایی می

عرصه تجاری سازی بایستی روی بازاریابی در تمامی مراحل ان یعنی قبل و حین و پس  در .باشدی میاخیر، تجاری ساز یهاسالطی 

ا توجه به است که ب شده نوینی برداشته یهاقدم تأییدگرابازاریابی برند آپتل با رویکرد از فروش تمرکز شود. در حوزه تجاری سازی 

 .میانمودهبدیع بودن و کاربرد آن در حوزه تجارت و صنعت سعی در بررسی ابعاد و فرآیند آن در این تحقیق 
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  به برند  داریخر9 نانیو اطم 5مبحث اعتماد د،یمهم در مسئله خر اریبس یاز فاکتورها یکی :1گرا دییتأمفهوم پردازی بازاریابی

به  ی: که مشتردی( اعتماد قبل از خر7: کنندیمنقش  یفایبه برند دو مقوله مجزاست که در دو مرحله ا «نانیاطم»و « اعتماد»است. 

: در خصوص دیپس از خر نانی( اطم5بخشد و به برند اعتماد کند.  میبرند تحک کیخود را از  هیکه اداراکات اول گرددیم یدنبال شواهد

 یابیبازار (.7931قربانی،برساند ) نانیدور کند و به اطم یرا از و صیکرده است، اضطراب و شک در تشخ یداریخر یکه مشتر یمحصول

پس از  اننیو اطم دیموجب اعتماد قبل از خر یمشتر صیاداراکات و تشخ دییتأ قیمعطوف است که از طر یاقدامات هیگرا به کل دییتأ

 :شودبه دو بخش اصلی تقسیم  می تواند گرا دییتأو فرآیند کلی بازارایابی  .شودیم یدر و دیخر

 یاهد شفاهشو انی. بردیگیممورداستفاده قرار  یمصرف یدر خصوص کاالها عموماً دیقبل از خر تأییدگرا یابیبازار :دیاز خر قبل -

 دیخر میرا جهت تصم یعصب ستمیکه س شودیم یاعتماد در ذهن مشتر جادیفروش کاال و خدمات باعث ا نیدر ح ینیو ع

غ توسط تبلیخود فروشنده،  یدهایخر شامل: ردیگیمکه در این مرحله مورد استفاده قرار  ییهاکیتکن. کندیم کیمحصول تحر

است که اعتماد به خرید محصول یا کاال را در فرآیند تصمیم خرید مشتری تشدید همان کاال  نیمشهور، و متخصص یها یتیسلبر

 .دینمایم

 نیاز ب یو برا شودیمدچار شک و اضطراب  دیپس از خر داریاز موارد خر یاریدر بس دهدیمنشان  هاپژوهش :دیاز خر پس -

ت محصوال ریشده با سا یداریمحصول خر سهیاخذ شده به تداوم جستجو و مقا میتصم دییتأو  دیپس از خر یمانیبردن پش

کند یممحصوالت و برندها  گریمحصول با د یابیدر ارز ی، و سعکندیم راجعهمحصول م ینترنتیا یبررس یهاگروه؛ به پردازدیم

ی مختلفی در این ها کیتاک داریخر یتیو کاهش نارضا دیاز خر نانیاطم شیافزا یبرا بدین منظور. (793۶اسفیدانی و جلیلیان،)

 دیمرجع در تمج یهاگروهو مشهور برند، استفاده از افراد  یهوادار یهاگروه لیجمله تشک من ردیگیممرحله مورد استفاده قرار 

)مدیریت ارتباط  4CRMو اقدامات دیپس از خر یریگیپ گان،یو خدمات پس از فروش را یجانب یبرند، ارائه کاالها کی دیاز خر

 (.7931)قربانی، شودیم با مشتری(

 پیشینه تحقیق:

بازاریابی، فرآیند پاسخ گو برای شناسایی، پیش بینی و برآورده ساختن سودآور نیازهای مشتریان است. با این طبق تعاریف پژوهشگران مختلف 

دن یشیوه سازمان قادر خواهد بود محصوالت یا خدمات خود را مطابق با نیازهای مشتریان قرار دهد و نه اینکه چیزی را تولید کند و انتظار رس

 ؛7934،،والتر ؛یمیابراه ،ونوس ،روستا ؛7932،یدانیاسف ؛791۶،انیبلور ؛7933،کاتلر ؛7331نگ و هو مینگ،سو پباشد )مشتریان را داشته 

 یرااست که ب یابیکنترل در بازار از عوامل قابل یامجموعهعنوان ابزار مؤثر کسب وکار و  به یابیبازار ختهیآم (. در بازاریابی،7931،یپورغفار

ازار هدف ب یتقاضا یتا پاسخگو شودیم بیترک ازیموردن یها العمل و عکس هاواکنشرفتارها،  جادیا منظور به انیقرار دادن مشتر ریتحت تأث

 یادیز کنترل لرقابیکه عامل غ یطیکنترل در مح قابل یرهایمتغ یسر کیعملکرد سازمان را با استفاده از  ریمس ،یابیبازار ختهیدرواقع آمو  باشد

 ه بنگاه بهک کنندیمفراهم  یچارچوب یابیبازار ختهیمختلف آم یدر قالب مدلها یابیبازار میتصم یرهایبهتر متغ انی. به بکندیم دارد؛ مشخص

؛ 5113هاولی، وتاونگ ؛ 7931،روستا ؛7931کاتلر و آرمسترانگ،) .دهدیمخود توسعه  یابیبازار یتهایفعال یبراا ر ییهابرنامهآنها  لهیوس

, حسینی 7934زاده مهنه، یتق ؛7935و غفاری آشتیانی، یرنظامیم ؛7932.سالکی و همکاران؛ 7932منوریان،؛ 5171؛ چان،5111،لیگ ؛5112فرانکو،

با این حال که این آمیخته  ؛73۶4کارتی  مک ؛511۶و کوئسسترو، پاپو ؛7337،آکر ؛5111, پیتز و استاتلر،7931و پرهیزگار و عباسی و اسفجانی،

جامع  و بازاریابی تاکنون الگوی بسیاری از مطالعات قرار گرفته است؛ با این حال این آمیخته مرسوم علی رغم کاربرد فراوان همواره از نظر کامل

معتقدند که ن ا پژوهشگر. این اندرفتهکه برخی منتقدین تا مقام نفی آن نیز پیش  یااندازهمواجه است؛ تا  ییهایکاستبودن مورد تردید بوده و با 

                                                           
1 Confirmatory marketing 
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و  شودیم اضافه کاال آمیخته عوامل به عامل چند خدمات بازاریابی درآمیخته که معتقدند و بوده متفاوت کاال آمیخته با خدمات بازاریابی آمیخته

 و فیزیکی عوامل ارتقا، بهرهوری، قیمت، فرآیند، مکان، محصول، :شامل که گیرد قرار موردتوجه تواندیم چهارعنصر این بر عالوه دیگری عناصر

 بوم ؛73۶7فری، آلبرت ؛5171،هون ؛5112سی، یت ؛5112اتو، ،7935فراهانی، یجالل ،5175،و رایت الوالک .؛5113برانولد، و است )دیتمور افراد

؛ آزادی یوسفی 7939نوری پور شریعتی، ییرخدایش ؛5117ویت، بک ؛7333اسمیت، گلد ؛7331؛ بوم و بیتنر،73۶2،بوردن ؛7337و بیتنر،

با این حال آمیخته خدمات نیز علی رغم کاربرد فراوان همواره از نظر کامل و جامع بودن مورد  (7934پور و پور دهقان، انیدیحم ؛7934عیدی،

 مشهود کامالًهمانطوری که و  در برنداردکلیدی و روندهای رایج و معمول موفق را  یهااستیسدر بیان شده  یهاختهیآمو تمامی  تردید بوده

تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و آمیخته بازاریابی محصول و آمیخته بازاریابی خدمات مربوط به مرحله قبل از فروش و حین فروش  است

گرا سعی داریم  دییتأدر این تحقیق با تکیه بر بازاریابی . اندپرداختهخدمات و یا محصول  و تعداد بسیار اندکی به بازاریابی پس از فروش باشدیم

ر دگرا به صورت ملموس وجود دارند مورد تحلیل قرار دهیم از طرفی  دییتأدیگر را که که در بازاریابی  مؤثراین گپ را پوشش دهیم و عوامل 

که به ترتیب  باشدیممرحله  ۶شامل  و ردیگیم( محوریت تمرکز بر پس از فروش قرار 7931)قربانی،گرا با توجه به مفهوم پردازی  دییتأبازاریابی 

م دارای مفاهی که هر کدام از این باشدیممحصول، اعتماد و اطمینان  یهایژگیوجذاب مبلغ، استراتژی برند، استراتژی تمایز،  یهایژگیوشامل 

 .باشندیم ییهامقوله

 روش شناسی پژوهش:

نظری متفاوتی برای فهم انتقال معنا توسط فیلم وجود دارد. در این مقاله الزم است از روشی استفاده کنیم که به ما امکان بررسی  یهاچارچوب

. نشانه شناسی در مفهوم گسترده مطالعه شکل گیری و در مبادله معنا بر دهدیمرا بدهد. نشانه شناسی به ما این امکان را  هالمیفزیرین  یهاهیال

ناسی بررسی . نشانه ششوندیمکه شامل تیزرهای تبلیغاتی نیز  ردیگیمرا در بر  یانشانهاست. این متون هر نوع نظام  یانشانه یهانظاممبنای 

(. نشانه شناسی در بستر ساختارگرایی متولید شده 7931،یسجود ،5114بی ب،)است فرآیند تولید و بازتولید جریان معنا در تمام اشکال ارتباطات 

(. نشانه 7931سرافراز،)بتوانیم راهی را برای درک ساختارهای معنایی فراهم آوریم  هاآنو تحلیل  هانشانهکه از  سازدیماست و ما را توانمند 

. دهدیمو به بافت اجتماعی و فرهنگی تولید و مصرف متون اهمیت  کندیمه مداری سیر شناسی بعد از گذاشتن از مراحل اولیه خود، به سوی جامع

 (2،7937جمله کارهای بنیادین در حوزه مطالعات فرهنگی است که متضمن حرکت از فرهنگ گرایی به ساختار گرایی است )بارکر از کارهای بارت،

 فیلم و تیزر 

م مه یهاچهره. هال یکی از شوندیمفرهنگی و اقتصادی در قالب آثاری همچون صداها، متون نوشتاری و تصویری و غیره ارائه  یهاییبازنما

انتقادی وی درباره بازنمایی و ایدئولوژی، به آثار مهمی در فرهنگ رساه امروزی تبدیل شده است  یهادهیامطالعات فرهنگی و اقتصادی است و 

م و یا در قالب عثل سلی شوندیمدر عمل بازنمایی ایدئولوژی یا در جریان بازنمایی طبیعی و درست فرض  رسانه (.7933زرگر،)گیویان و سروی 

(. سه رویکرد متفاوت به بازنمایی وجود دارد: بازتابی، نیت مند و سازه گرایانه. هال برآن است که در رویکرد 7933)مهدی زاده، ابدییمگسترش 

. در رویکرد نیت مند، عامل اصلی در بازنمایی، گذاردیمبازتابی، بازنمایی همچون آیینه، معانی را همان طور که در واقعیت حضور دارند به نمایش 

که برای بیان  ییهانظامیلم ساز است. در رویکرد سازه گرایانه هال معتقد است که جهان خود حامل معنا نیست، بلکه معنا را گوینده، نویسنده یا ف

 یادهشواقعیت ناب نیست بلکه واقعیت رمزگذاری  کنندیمبازنمایی  هارسانهو او معتقد است آنچه  کنندیمحمل  میکنیممفاهیم از آنها استفاده 

 (7933گیویان و سروی زرگر،) کنندیممعنایی عمل  یهاتفاوتارتباط با دیگری و با توجه به  است که در

ه بدون هدف ک فیلمی را متصور شد توانینملذا  ،باشدیمسازندگان( تحت عنوان عام مؤلف سازنده )ماحصل اندیشه  هالمیفاشکال مختلف اساساً 

هره گیری خاص حرفه خود و با ب یهانظام اشاره شده و با رمزگان و یانشانه یهانظامبا استفاده از  فیلمساز انتقال پیام یا معنایی تهیه شده باشد؛

                                                           
5 Barker 
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است  ییهایدگیچیپفرآیند ارتباطی دارای  این پیام )بیننده( است؛ گیرنده است که هدف آن, ییهاامیپاز قواعدفنی و تکنیکی در سینما, فرستنده 

ر انتقال و اجتماعی موجود در بست سیاسی پیام به لحاظ شرایط فرهنگی, زمینه عوامل, که مهمترین این باشدیماگون که تحت تأثیر عوامل گون

بسامخاطبان  چه ؛مستقیم با زمان و مکان دارد نسبتی و معانی یک فیلم, هانشانهبنابراین کیفیت درک پیام و  پیام و نیز بستر دریافت پیام است؛

 .دمتفاوت داشته باش یهازمانغیرمشابه در  برداشتی متفاوت از یک پیام و یا حتی مخاطب یک پیام ثابت, برداشتی مختلف, در دو مکان

 در ساختار این فیلم ییهانشانهو  معانی مفاهیم، در استخراج سعی مباحثات مربوط به نشانه شناسی، براساس ,لیغات آپتلتباین مقاله با تحلیل فیلم 

پژوهش  محقق این توسط گنجانده شده است و یا با دیدگاهی مبتنی بر محوریت مخاطب و خواننده متن, نه توسط فیلمسازکه به صورت اگاها

 .ست یفرهنگ و اجتماعی ,اقتصادیو بستر و نیز گیرنده پیام در کنار نقش عوامل  هانهیزمنگارنده مبتنی بر اهمیت  تأکید است؛ برداشت شده

 نتایج تحلیل تیزر:

بازاریابی تأیید گرا در تیزر تبلغاتی برند آپتل شامل موارد زیر می باشد که این ابعاد و مولفه ها میتوانند  یهامؤلفهطبق تحلیل های انجام گرفته 

 برای سایر محصوالت و سایر ابزارهای بازاریابی غیر از ساخت تیزرهای تبلغاتی هم مورد استفاده قرار گیرند.

 ماهیت (. 7939)مایکل پورتر،اهیت تدوین استراتژی عبارتست از مرتبط کردن یک شرکت به محیط اطرافش م :6استراتژی تمایز

بستگی به نیروهای رقابتی موجود در مبادالت بازاری  رقابتی توسط شرکت یهایرقابت در یک صنعت و چگونگی تدوین استراتژ

رکز فرد متم شرکت بر تهیه و ساخت محصول و یا خد متی منحصر به یهاتیدر استراتژی تمایز فعال (.7313)مایکل پورتر،شرکت دارد 

منحصر به فرد، قیمتی باالتر از حد معمول  تا با ارا یه محصوالتی کندیدر این استراتژی شرکت تالش م (.7331مایکل پورتر،گردد )یم

تمایز در تولید محصوالت و اثرات آن بر بسته بندی کاالها، اعمال استراتژی  نکته د یگر آنکه (.7939پورتر،را از مشتریان دریافت نماید )

 توانیطراحی، اندازه و رنگ م که از جمله آنان به مواردی هم چون گرددیها متبلور مخاصی از بسته بندی شرکت در ویژ گی های

د آنان به خرید محصوالت بارزتر خواهد بوبرانگیزاننده مشتریان در ترغیب و جذب ی هایژگیبه عنوان و هایژگیاشاره نمود. این گونه و

طراحی و رنگ آمیزی برانگیزاننده پکیج و سیم کارت آپتل که برگرفته از استراتژی تمایز  ی ازانمونه( 7(. در شکل )1،7332استوارت)

 به خوبی نشان داده شده است. باشدیممایکل پورتر 

 یودامحیط نرم افزار مکس ک به کار رفته در استراتژی تمایزپکیج و سیم کارت آپتل  طراحی و رنگ آمیزی برانگیزاننده ی ازانمونه( 7شکل )

 

                                                           
6 Differentiation Strategy 
7 Stvart 
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 ترکیبی از آنهاست که برای شناسایی کاالها و خدمات فروشنده مورد  ای ،عالمت یک برند، برند، نام، واژه، :8استراتژی نام تجاری

نام تجاری  کی .(3،7333که شامل موارد زیر است )پامال و ستل دهدیم. یک یرند چند وظیفه کلیدی را انجام ردیگیماستفاده قرار 

ی سوپرمارکت یا مراکز ارائه کننده خدمت یافت هاقفسههم ماهیت فیزیکی دارد و هم ماهیت ذهنی و ادراکی. جنبه فیزیکی آن در 

سه ویژگی . (793۶و همکاران، احمدیدارد )، ولی ماهیت مفهومی و ادراکی آن در فضای روانی و ذهنی یک مشتری جا شودیم

 :شامل  استراتژی نام تجاری

 .دهدیمو یا سفارش آن را  رد و به مشتری اجازه تشخیص، کندیممحصول یا خدمت مشخص را متمایز  -

 .دینمایمرا به مشتری ابالغ  هاامیپ -

ریق آن سرمایه گذاری کند و یا از طریق قانون از ط تواندیمکه دارنده این امتیاز  شودیمبه عنوان قسمتی از دارایی قانونی محسوب  -

 در مقابل رقبا حمایت شود.

 که شامل: باشدیماستراتژی نام تجاری دارای دو بعد اصلی در تحلیل تیزر تبلیغاتی 

هنگام  الًمعمو هاآناحساسات آنها و برند تولیدکنندگان است.  ریتأثمشتریان برخی محصوالت اغلب تحت  رفتار :10ارزش ویژه برند -

ی محصول کاری ندارند، برای آنها برند مهم است. در عین حال برند محصول نباید مغایر با برخی اصول اخالقی باشد هایژگیوخرید با 

 (77،5115و یا حتی معنی نامناسبی به زبان کشور که قصد صادرات به ان وجود دارد نداشته باشد )کومار و همکاران

. شودی، تعریف مکندیم منحصربه فرد و باارزش برند را معرفی یهاهویت برند، ایده و مفهوم اساسی برند که جنبه :12هویت برند -

و استراتژی برند از طریق آن در ذهن مشتریان ایجاد و درک  همچنین با این ایده و مفهوم، برند با سهامداران خود ارتباط برقرار کرده

ا برند که هویت آن رعناصر  تمام .شودیهویت برند موجب برجسته شدن آن در ذهن مشتریان م ی بهابی(. دست5171، 79)کلمن شودیم

عناصر برند، ابزارهایی با قابلیت تجاری سازی هستند که  (.74،5179، بر آگاهی و تصویر ذهنی مشتریان تأثیرگذارند )کلرکنندیایجاد م

 .وندشیبه کار گرفته م برای شناسایی و متمایز کردن آن

 در محیط نرم افزار مکس کیودا به کار رفته در استراتژی نام برند آپتل عالمت و برند ی ازانمونه( 5شکل )

                                                           
8 Brand strategy 
9 Pamela L.Alreck, Robert B.Settle, 1999 
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 15ویژگی محصول: 

؛ 7311،؛ سولیمان7323،هرزبرگپرداختند.  محصول به دسته بندی آن یهایژگییک طیف خاصی از وی محصول پژوهشگران هایژگیودر حوزه 

 ؛ ونکیتارمن و7333،؛ کادوت و ترجیون7334،کانو، سراکو، تاکاهاشی و تسوجی ؛ برندت؛7334،؛ کانو7331،لِویت ؛731۶،سوآن و کامبز

؛ 5119،؛ کلر5111،؛ زهنگ و دران7333،هینتر هابر ؛ ماتزلر و7333،؛ برندت و چاریوس7331،؛ لیوزا733۶،؛ راست7332،؛ اولیوور7339،جاورسکی

ها انگیزشی اقتباس کردند. در شرایط رقابت زیاد شرکت خود را از عوامل بهداشتی و یهایژگیدسته بندی ومبنای  ،5114،کاتلر و آرمسترانگ

بای خود رق از خواهندیانگیزشی در محصوالت خود هستند و از این طریق می هایژگیتأمین نیازهای بهداشتی مشتریان به دنبال ارائه و ضمن

بنابراین طیف عوامل بهداشتی/  .بهداشتی محصوالتشان هستند یهایژگیبه دنبال تقویت و ترشیمعموالً بپیشی بگیرند ولی در شرایط رقابت کم 

 .اده کردیممحصول استف یهایژگیدسته بندی و سازگاری دارد. ما از این طیف به عنوان اولین نقطه مرجع برای انگیزشی با طیف رقابت کم/ زیاد

درنظرگرفتند.  هایژگیو محصول را درونی یا بیرونی بودن یهایژگیمبنای دسته بندی و و نیز اینگ برچانمحققینی مانند اننکینگ و همکاران؛ 

ران شرکت بیرونی داشته باشند. مدی یهایژگیو درونی و در شرایط دیگر تأکید بر یهایژگیتأکید بیش بر و هادر یک شرایط ممکن است شرکت

 .رندیگیدرونی و بیرونی درنظر م یهایژگیبر و خارجی ادراک شده، تأکید خود راشرایط داخلی شرکت و محیط  با توجه به

ند انتخاب فرای توانیمی درونی و بیرونی محصول بر فرآیند خرید نتیجه گرفتند که هایژگیو( در رابطه با اثر 5112کینگ، نیومن و هنبرگ )7۶ان

هیل مارک تجاری و تس)ی بیرونی هایژگیوو  (آوردیممحصول برای فرد به ارمغان محصول را بر اساس تابعی از یک ویژگی درونی )احساسی که 

 رااو  تیارضو  انیمشتر ازهاییمحصول که ن یهایژگیمدل کانو، و دردر استفاده، چند پانچه بودن، پکیج کشویی سیم کارت( مدلسازی کرد. 

 :شوندیم می، به سه دسته تقسکنندیبرآورده م

ی لو شودینم تیباعث رضا نیبوده، بنابرا اتیو ضرور اتیهیبد ها ازاست که وجود آن ییهایژگیشامل و :یاساس یهایژگیو -

 .شودیم یتیفوق العاده باعث نارضا نبودش

 درخواست انیاما اگر مشتر شودیارائه نم انیطور عموم به مشتر به تیمحدود لیهستند که به دل ییهایژگیو عملکردی: یهایژگیو -

 .او دارد تیا رضاب میجهت ارتباط مستق نیارائه است و به هم قابل مشتری شتریب تیمتناسب با امکانات و صرفاً برای جلب رضا کنند،

                                                           
15  Product Feature 
16 Anking,nioman,henberg 
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 بدان ندهیدر آ یول ستیکه در حال حاضر مورد توجه او ن یخدمات ایمشتری  ینامرئ یهاتوجه به خواسته :یزشیانگ یهایژگیو -

 خواهد زائدالوصف او یو شادمان تیزودرس ارائه شود باعث رضا طور جهت اگر آن خدمات در حال حاضر و به نی. به همشودیم ازمندین

و  ماست فراوان مشتری نزد تیاهم انگریب هاستمیس نیوجود ا گر،ید عبارت . بهکندینم جادیا یکه ارائه نشود، توقع یبود و در صورت

تقاضای  را به همراه ندارد چون مورد تیوجه عدم رضا چیبه ه نبودنشی ول کندیفوق العاده م تیرضا جادیلذا برای ارباب رجوع ا

 را در دو دسته کلی تقسیم بندی کنیم: هایژگیو میتوانیم(.به صورت کلی 71،5177والدر و همکاران) ستیتعهدشده او ن

ی درونی محصول برای ارائه یک راه حل برای یک مسئله خاص که مشتری در جستجوی راه حلی هایژگیو ی درونی محصول:هایژگیو

ر رفع ی محصول که دهایژگیوی یا محصول یا خدمت شناخته شده است. به عبارت دیگر، کشو اغلب به عنوان ی باشدیمبرای آن است ضروری 

 (73،511۶ان برچی درونی محصول هستند )هایژگیونیاز مشتری ضروی هستند، 

 ند.ی بیرونی محصول هستهایژگیو بخشندیمیی که به ویژگی درونی، ماهیت ظاهری و خارجی هایژگیوهمه  ی بیرونی محصول:هایژگیو

 ی محصول برند آپتل به خوبی نشان داده شده است.هایژگیوی از انمونه ی ازانمونه( 5(. در شکل )73،5113آیبید)

 در محیط نرم افزار مکس کیودا به کار رفته در بعد ویژگی های محصول  ی محصول برند آپتلهایژگیو ی ازانمونه( 9شکل )

 

 ذ و سرشناس افراد با نفو لیاست که بر پتانس یابیبازار یاز رشته یاشاخه رگذاریبا افراد تأث یابیبازار :20بازاریابی با افراد سرشناس

با  ان،یراز مشت یگروه یبرا میمستق یابیبازار یبه جا ابیروش بازار نیبازار بزرگتر تمرکز دارد. در ا کیبرند، به  امیپ تیهدا یبرا

انتشار  یخدمات در راستا ایوجه  افتیدر قبال در زیو آنها ن کندیو با آنها قرارداد منعقد م ردیگیبا نفوذ ارتباط م ایافراد سرشناس و 

از اعتماد  ییمتخصص هستند و با هواداران خود سطح باال یارسانه تیو سرشناس در فعال رگذاریافراد تأث .کنندیم تیآن برند فعال امیپ

 نیه اک کنندیبرند اعتماد دارند، چون گمان م کی ایمحصول  کیآنها به  دیی. طرفدارانشان به تأکنندیم جادیو تعامل دو طرفه را ا

 یدهایتمج و دییدر واقع تأ .ساده یقرارداد امضاء شده کیمثل  یزیتا چ دیآیبهتر م ییخوب است و از جا قیتحق کیبر  یمبتن دییتأ

                                                           
17 Valdes, G., Solar, M., Astudillo, H., (2011), 
18 Brechan, 
19 Ibid. 
20 Marketing With Famous People 
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آن  یدر جامعه را برا یشتریو نفوذ ب شودیبرند خاص م کیبرند منجر به افزودن نام و شهرت فرد به  ایمحصول  کیافراد محبوب از 

 برند به همراه دارد.

 

 اس در محیط نرم افزار مکس کیودا( بازاریابی از طریق افراد سرشن4شکل )

 

 وق را ف فیو تعار میو همکارانش مفاه یوسفزی که باشدیم یمتفاوت میمفاه یو سطوح مختلف دارا هانهیواژه اعتماد در زم :21اعتماد

 نکهیا باور اعتماد را 73۶1در سال  " 55روتر" قیاند. با توجه به تحقمبسوط به آن پرداخته طور کرده و به یخود گردآور قاتیدر تحق

و  و مورگان کندیم فینخواهد کرد، تعر یکوتاه یتجار رابطه کیشخص قابل اتکا بوده و او در انجام تعهدات خود در  کی یهاگفته

 54زیلو دهیو عق دینما یراحت احساسی گریبا د یارتباط تجار جادیاز ا یکه شخص دهدیرخ م یاعتماد هنگام معتقدند (7334)59هانت 

 و ردیبپذ تیبا توقع موفق یمعامله بازرگان کیرا در  یگرید یرسان بیآس خطرات یشخص یعنیبر آن است که اعتماد  زین (7333)

مبادله  کیطرف در  کی یریپذ بیآس رشیپذ به لیاست که م یروان یباورند که اعتماد حالت نیبر ا (7333) 52روسو و همکارانش"

که  نیاز ا طرف کی یذهن یابیاعتماد را ارز 5115در سال  5۶. با و پاولوردیگیدر بر م گرید طرف را بر اساس انتظارات مثبت از یتجار

 .نندکیم فیانجام دهد، تعر نانیبا مشخصه عدم اطم طیمح کی در یمورد نظر و نانیتراکنش خاص را مطابق با اطم کی گریطرف د

روبرو بوده و در ارائه  یمفهوم با موانع گوناگون نیا کردن یاتیاز اعتماد مشکل است و در حال حاضر محققان در عمل قیدق فیارائه تعر

به  مختلف توسط محققان یقاتیگوناگون تحق یهانهیواژه با توجه به زم نیدارند و در واقع ا نظر از اعتماد اختالف یادیبن یمعنا

اعتماد را  توانیو مفهوم واژه اعتماد، م یمانع از معن و جامع فیتعر کیاست. با استناد بر نبود شده  یساز مفهوم یمتفاوت یهاشکل

)جن و  معنا کرد ردیگیم قرار ریبپذیدر حالت آس ،یکیو فروش به صورت الکترون دیاقدام به خر لیبه دل فرد که در آن یذهن یبه حالت

تجارت را از موارد بارز اعتماد  خیرخواهی، قابلیت پیشبینی و صداقت در یخ ،یستگیمانند شا یعوامل قاتیدر اکثر تحق .(51،5111برنز 

خیرخواهی نشانگر آن است  ها و تخصصهای طرف مقابل، در حوزه تجارت است ومهارت اند. شایستگی باور به تواناییها،متصور شده

                                                           
21 trust 
22 Rotter 
23 Morgan & Hant 
24 Lois 
25 Rousseau et al 
26 Ba & Pavlou 
27 Chen and Barnes 
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منفعت شخصی خود نیست و قابلیت پیشبینی نیز اعتقاد به باثبات بودن  که طرف مقابل خیرخواه مشتریان بوده و تنها به دنبال سود و

که طرف مقابل صادقانه  و در نهایت صداقت نیز بیانگر این نکته است که اعتماد کننده اعتقاد دارد اندینمایرا م رفتار طرف مقابل

 انجام شده در دهه گذشته یهاپژوهش یبررس (.53،5119)چن است برخورد خواهد نمود و به اصول و استانداردها در رفتارش پایبند

 ریناپذزیو گر یاعتماد حضوری دائم ،یاست. در روابط انسان کرده دایپ یدر مطالعات اجتماع یمهم گاهیمسئله اعتماد، جا دهدیم نشان

گفتگوهای روزمره مردم و  ،یجمع یهارسانه مطالب . مرورستین ریامکانپذ داریو تجاری پا یآن، برقراری روابط اجتماع بدون دارد و

 یهاکه صورت دهدینشان م نیشیپ مطالعات .دارد یاوضع نگران کننده ران،یاست که اعتماد در جامعه ا نیا دیمؤ نیشیمطالعات پ

 (.7935طالبی،جدی روبروست ) راتییتغ به نخبگان( با یاعتماد نهادی و اعتماد اخالق ،یشخص نی)اعتماد ب رانیمختلف اعتماد در ا

 ست.ا محصول از طریق اعتماد به فرد تبلیغ کنندهبه  مشتری وفاداری در مشتری، اعتماد کردن جادیعوامل برای ا نیاز مهمتر یکی

 ( تبلور اعتماد در چهره فرد در محیط نرم افزار مکس کیودا2شکل )

 
 29اطمینان: 

دهد رویدادهای آتی  می ننشا تجربهشواهد و  بر مبتنی دعتما: ا دکر تعریف چنین انتومی را  نطمیناا ران،همکاو  گیریستز تتحقیقا طبق بر

 هبر طبق انتظار رخ خواهند داد . دوجونگ و همکاران نیز اعالم کردند که اطمینان نشانگر آسان گیری نسبت به برخی ابعاد خاص زندگی روزمر

 مینانطداشتن به اعتبار و نیات یک برند و در یک تعریف جامعتر ا طمینانا به برند یعنیاطمینان . (lymperopoulos et al,2010)می باشد 

ت یبه برند؛ یعنی احساس امنیت و اطمینانی که یک مصرف کننده هنگام تعامل با یک برند دارد. این اطمینان از نگرش مشتری به صداقت و مسئول

به برند می تواند از طریق توانایی برند در برآوردن قول هایی  طمیناننین امصرف کننده نشات می گیرد. همچ پذیری برند در حفظ منافع و رفاه

ی کنند م طمینانیک شرکت به شمار می آید. مشتریان به برندی ا  مشتریان دارایی ارزشمند و مهمی برای طمینانکه داده، اندازه گیری کرد. ا

 و اگر یک برند، کیفیت مورد انتظار مشتریان را برآورده نسازد، مشتریان اعتمادکه توانایی، خیرخواهی و صداقت را در آن برند ببینند. در واقع 

 . (7939) احمدی ،خود را نسبت به آن از دست می دهند و برند دیگری انتخاب خواهند کرد اطمینان

 ( تبلور اطمینان از خرید در چهره فرد در محیط نرم افزار مکس کیودا۶شکل )

                                                           
28 Chen 
29 Confidence 
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 گرا تیزر تبلیغاتی آپتل برگرفته از خروجی نرم افزار مکس کیودا دییتأدر بازاریابی  مؤلفهبه همراه کدهای هر  ی اصلیهامؤلفه( نقشه 7نمودار )
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 نرم افزار مکس کیودا برگرفته از خروجی هاسکانسو کدهای ها مؤلفهکدهای فیلم و  (7جدول )

کد  کد اصلی ردیف

 فرعی

زیر کد 

 فرعی

 شرح صحنه

1 
 

س
شنا

سر
د 

فر
ی 

ها
ی 

ژگ
وی

 

  

ت
صی

خ
ش

 

جذابیت 
شخصیت 

 مشهور

حاکی از ورود فردی محبوب و مشهور است. به بازیگر در بدو ورود  هاخانم یهانگاه
مینطور و ه باشدیمخانم بازیگر توسط آقایون  سکانس دیگر مربوط به نشان دادن

نسی . همینطور سکادهندیمسکانسی که زوج پشت میز هستند و بازیگر را نشان 
 .ردیگیمکه خانم با دوربین موبایل خود از بازیگر عکس 

هر
ظا

 

باعث جذابیت وی و توجه مردم به  هاسکانسو ظاهر بازیگردر اکثر  پوشش تیپ و تیپ و پوشش
 .شودیمسمت وی 

5 

یز
ما

ی ت
تژ

را
ست

 ا

    

ط
حی

ز م
مای

 ت

ست کردن رنگ کاور پکیح سیم کارت که هم رنگ با انگشتر خانم بازگر و هم  تمایز ظاهری
راتژی نوعی است باشدیمرنگ با گوشی خانم بازیگر و هم رنگ با قاب سیم کارت 

 .تمایز را در بر دارد

تمایز 
 تکنولوژیکی

استفاده از محیطی ک در آن افراد جوان و پیرو تکنولوژی روز حضور پر رنگی دارند 
 .نشان از تمایز تکنولوژیکی در این محیط تبلیغاتی دارد

حضور افراد در محیطی تاالر مانند با فضایی جوان پسند نشان از تمایز محیط با  تمایز فضا
 .تبلیغاتی دیگر دارد یهاطیمح

ده
ش

ک 
درا

ش ا
رز

 ا
ود و آن را داخل گوشی خ آوردیمسکانسی که بازیگر سیم کارت خود را از پکیج در  خرید محصول

 .حکایت از انجام خرید محصول توسط بازیگر دارد گذاردیم

ه عنوان و خود را ب کندیمدر سکانسی که بازیگر با دوست خود تماس تلفنی برقرار  پیشنهاد خرید
از چهره مطمئنی که در سکانس قابل  کندیمخریدار سیم کارت جدید خود معرفی 

اطمینان خرید و وفاداری به خرید را درک کرد و این وفاداری  شودیممشاهده است 
 .و در لفافه گویا او را به خرید دعوت کرده است دینمایمدوستش را به خرید ترغیب 

ر این است که خودمم بیانگ کندیمدر سکانسی که بازیگر با دوست خود تلفنی بیان  ندیستنوع پ
سیم کارت دیگری داشته و اکنون سیم کارت جدید خریده. این تغییر  قبالً که بازیگر 

خط به معنی ادراک بازیر از یژگی های جدید سیم کارت جدید هست و این تنوع 
 .باشدیمپذیری نشان از تمایز محصول با محصوالت دیگر رقبا 

ت
هنی

 ذ
یز

ما
 ت

بازاریابی با افراد 
 خاص

نمایانگر  اشدبیمدر این تیزر تبلیغاتی وجود خانم بازیگر که مبلغ سیم کارت آپتل 
 .باشدیمنوعی بازاریابی به نام بازاریابی با افراد خاص 

سکانسی که در آن بازیگر با تکن دادن سر خود در هنگام صحبت تلفنی با دوستش  ادراک ویژگیها
ود می بر کارهای خ هیدییتأو با باال انداختن ابروهای خود  کندیم دییتأخرید خود را 

 .زند

9 

را
ست

ا

ی 
تژ

م 
نا

ار
ج

ت

ی
 

رز
ا

ش  ژه 
وی

ند
بر

حاکی  دهدیمدر سکانسی که بازیگر نگاه خود را از پایین به سمت باال و چژ تغییر  بروز احساسات 
 .بروز ز میل و احساس خود به سمت محصول خریداری شده خود استاز 
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 احساس
 نزدیکی

در سکانسی که بازیگر پکیج سیم کارت خود را در مقابل خود گرفته و مهر تاییدی 
 .بر خرید خود با لبخند خود می زند

 دییأتسکانسی که بازیگر در حال تماس تلفنی با دوست خود سر خود را به منزله  وفاداری رفتاری
حاکی از  آپتله آره خودمم، خط جدیدمه، کندیمو اعالم  دهدیمخرید خود تکان 

 .وفاداری به برند خود دارد

ند
بر

ت 
وی

تداعی برند در  ه
 ذهن

که بازیگر لبخند ملموسی به چهره دارد و با دوست خود در  ییهاسکانسدر تمام 
ال گویی در ح کندیم دییتأحال تماس تلفنی است و با سر خود کار خرید خود را 

 .باشدیمتداعی برند در ذهن خود 
 

4 

ول
ص

ح
ت م

ابی
جذ

 

ی
رون

 بی
ی

ژگ
وی

 

تسهیل در 
 استفاده

در سکانسی که بازیگر با اشاره یک انگشت سیم کارت را در جایگاه خود در موبایل 
 .دهدیمقرار 

چند کاربره 
 بودن

 چند پانچه بودن سیم کارت مذکور

هم رنگ بودن پکیج سیم کارت، قاب سیم کارت، گوشی موبایل بازیگر همه حاکی  ویژگی ظاهری
 .باشدیماز زیبایی ظاهری محصول 

ی
رون

 د
ی

ژگ
وی

از فخر  حاکی رودیمکه بازیگر لبخند به لب دارد و با فخر راه  ییهاسکانسدر تمام  فخر فروشی 
 .فروشی به خاطر داشتن سیم کارت مربوط با خود است

خود را یک فرد شایسته، نترس و با  و رفتارهای خاص، وی با ایجاد ارتباط چشمی دلبری
تا دیگران هم از این اعتماد وی به  دینمایمو دلبری  دهدیماعتماد به نفس نشان 
 .خریدش مطلع شوند

2 

اد
تم

اع
 

ی
ار

رفت
د 

ما
عت

 ا
را  دخو نشستن روی صندلی،و حرکات دست خود، طرز وی با ایجاد ارتباط چشمی  رفتار و حرکات

 تا دیگران هم از این دهدیمنشان  یک فرد شایسته، نترس و با اعتماد به نفس
 داردیمخود را بر  عینک. در سکانسی که بازیگر اعتماد وی به خریدش مطلع شوند

لوازم و ملزومات خود را )پک سیم کارت  ویو  کندیمبه دیگران نگاه معنی داری و 
دهند آشکار نشان می را دهند، و آندید افراد دیگر قرار می ( دررا اششدهخریداری 

 .کنند همگان آنها را ببینندو سعی می

د 
ما

عت
ا

ی
اه

شف
اعتماد در تماس  

 تلفنی
عبارت اعتماد خود را از خرید سیم  4در سکانس تلفنی که با دوست خود دارد در 

 کارت جدیدمه، آپتله، آره خودمم، سیم سالم .داردیمکارت بیان 

ی
قلب

د 
ما

عت
 ا

در تمام سکانس هاییی که بازیگر لبخند ملموس به چهره دارد و با اطمینان راه  اعتماد قلبی
 یهاسکوتاز خرید خود راضی است و به خرید خود اعتماد دارد. استفاده از  رودیم

استفاده ها در میان جمالت دیگران و جمالت خودشان از این سکوتمعنی دار 
ها برای نشان دادن اعتماد به خریدش و گرفتن زمان برای فکر کنند. این سکوتمی

 کردن درباره جمالت دیگران است.
 
 

۶ 

ن
می

اط

ن
 ا

ن
می

اط

ن 
ا

ی
قلب

حرف می زند. پک سیم کارت را در  در سکانسی که بازیگر با لبخند با دوست خود اطمینان قلبی 
 .دهدیمخود را تغییر  یهانگاهدست دارد و 
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ن 
ینا

طم
ا

ی
ار

رفت
 

اطمینان در 
 رفتار

که بازیگر با اطمینان حرف می زند. طرز  ییهاسکانساطمینان از خرید در تمام 
نگاه داشتن گوشی در دست بازیگر نشان از اطمینان وی به کارش است. طرز 

عنی ی دهدیموقتی سر خود را تکان . دهدیمنشست بازیگر از اطمینان کارش خبر 
 .کندیم دییتأکار خود را  قاًیعمدارد 

ن 
ینا

طم
ا

ی
اه

شف
اطمینان در  

 گفتار شفاهی
در سکانسی که با دوستش حرف می زند و پک سیم کارت را با دست دیگر در 

 دیگویمو  خواندیمجلوی چشمان خود نگه داشته است و برند آن را با صدای بلند 
 آپتله

 

 نتیجه گیری و بحث:

و  هاکیاکتتبا این مسئله روبرو هستند. اکثر  هاسازمانو  هاشرکتاصلی است که  یهاچالشمسئله جذب و وفاداری مشتری بعد از خرید یکی از 

ین ا و لزوم توجه به توجه و اعتماد سازی و عدم تشویش بعد از خرید در باشدیمبازاریابی مربوط به عملیات قبل از خرید و حین خرید  یهاکیتکن

عد بازاریابی تاییدگرا که بر پایه اعتماد قبل از خرید و اطمینان ب یهامؤلفهتوجه زیادی نشده است لذا با توجه به این گپ سعی نمودیم  هاکیتکن

نه جدید است و سابقه تحقیق مشابهی در این زمی کامالًاز آنجا که مفهوم پردازی این نوع رویکرد بازاریابی از خرید استوار است را توجیه نماییم. 

با این وجود در تحقیقاتی که در مورد مولفه های بازاریابی عصبی .شودیمو این تحقیق بنیادی محسوب  باشدیمنو و جدید  کامالًوجود ندارد، لذا 

اسات خرید مصرف کننده با استفاده از حواس (انجام گرفته مولفه های تنوع در محصوالت ،تحریک احس7932توسط دانش ثانی و همکاران )

ی اپنجگانه ،تایید جمع ،استفاده از استعاره های واقعی و تداعی خاطرات و جلب اعتماد مصرف کننده اشاره شده است ولی اشاره ای به مولفه ه

( در تحقیقی با عنوان 7939سولیان و همکاران )همچنین ردیگر بازاریابی تاییدگرا که در این تحقیق برآنها تاکید شده است اشاره ای نشده است .

سئولیت پذیری و مشناسایی و رتبه بندی مولفه های بازاریابی اخالقی در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ماشینی کاشان به مولفه های 

را ذکر   ت، انجام اقدامات با ارزش های اخالقیتعهد در قبال مشتریان، امانت انگاری در عرصه کار، صداقت و شفافیت در تبلیغات،قیمت و کیفی

 این علمی لحاظ به. که خود مبین نو و ابداعی بودن این نوع بازاریابی می باشد کردند و باز به مولفه های اصلی بازاریابی تاییدگرا اشاره نکردند

 شرکتها مدیران ات شودیم باعث و ترجیحات مشتریان پرداخته هویت برند آپتل بر وفاداری و تأییدگرابازاریابی  فرآیند به بررسی تواندیم پژوهش

فرآیند بازاریابی  بازاریابی تاییدگرا که به ترتیب ابعاد اصلی. در این تحقیق دارد شرکت برای زیادی ارزش که شوند متمرکز تصمیماتی روی بر بیشتر

جلب اعتماد  ،برتر محصول  یهایژگیو ،استراتژی هویت برند  ،به کارگیری استراتژی تمایز  ،شامل: استفاده از افراد خاص برای تبلیغ محصول 

یلم که در نقشه تحلیل ف باشندیمدارای کدهای اصلی و کدهای فرعی  هامؤلفه. هر کدام از این باشدیماطمینان سازی بعد از خرید در فرد  ،رد ف

نمایش داده شده است. در این مدل نمایشی از برخی فنون فیلم برداری همچون قرارگیری موضوعات اصلی کد  52در قالب ت نموداری به صور

به طور  .اندودهب مؤثرمفاهیم  ترقیعمبرای نمایش کدهای فیلم، و.... در بازنمایی  هارنگفریم اصلی فیلم، انتخاب دقیق زوایای مورد نظر، ترکیب 

ج از این تحقیق می توانند برای سایر محصوالت و سایر روش های بازاریابی غیر از ساخت تیزر های تبلیغاتی خالصه ابعاد و مولفه های مستخر

بر اساس تحلیل نشانه شناختی به این نتیجه رسیدیم که این رسانه در ارائه روایتی از رویکرد بازاریابی تاییدگرا تالش  هم مورد استفاده قرار گیرند

یزر که به ویژه در حوزه فیلم و ت یارسانهدر عرصه کنونی، متون  کندیمیگر به این رویکرد بپردازد. این نوشتار پیشنهاد نموده تا از زوایایی د

این حالت  در .اجتماعی اختصاص یابد یهاشبکهاثرگذاری فراوانی دارد به تولید هرچه بیشتر معانی اصیل و منطبق با راهبردهای نوین بازاریابی در 

نوین بازاریابی خود را به عرضه نمایش بگذارند. در این راستا تسلط بر فنون  یهایاستراتژو  تیمأموربهتر قادر خاهند بود  هاشرکتسازمان و 

 :عبارتنداز پژوهش این کاربردهای از برخیواقع شود.  مؤثر تواندیمبصری و مجهز شدن به دستاوردهای نوین در این عرصه 

 در مورد محصوالتشان تأییدگرابازاریابی  یهاتیفعال تشریح و تبیین-
 بر وفاداری مشتریانشان تأییدگرابازاریابی  یهاوهیشدر  تاثیرگذار عوامل نقش تشریح و تبیین -
 بر درک ترجیحات مشتریانشان تأییدگرانقش بازاریابی  ریتأثتبیین -
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"Design Approval Marketing Model" 

Application of MAXQDA in the Marketer Analysis of Brand Aptel Promotional Teaser 

Review:  

In recent years, many programs have been developed to attract and loyal customers, so that a new marketing approach 

such as verifiable marketing has been able to cope with the distress and distress crisis after purchasing customers, 

which is one of the main challenges of any brand. To eliminate. This research has been designed to investigate the 

attributes of the aptel brand advertising teaser and seeks to answer the question of what features of the tagging 

marketing are represented in tease? In this research, the topic of teaser is considered as a context for the connection 

and production of meaning, in which this marketing method is artistically included in the form of social-artistic 

activity, and has been attempted, inspired by the theory of representation and the semiotic method of the underlying 

layers of texts The teaser media will be analyzed using Max Kido's software. A summary of the research based on the 

extraction of the six main dimensions of verifiable marketing is the distinction strategy, brand strategy, product 

features, marketing of prominent individuals, pre-purchase trust and post-purchase confidence, and 25 components 

redefined from the dimensions. Each These components and dimensions can be used for other marketing products 

other than promotional teasers and are comprehensive. 

Keywords: Video Analysis, Verification Marketing, Brand, Aptel 

 


