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نــوع طراحــﯽ ،مســاحت از یــک طــرف و نیــز
تعرفههــاي نمایشــگاهﯽ .امــا بــه طــور معمــول
قیمتهــا از حــدود  3میلیــون تومــان تــا 20
میلیــون تومــان بــراي تولیــد و نیــز تعرفههــا بــر
حســب مــﮑان نصــب و نــوع نمایشــگاه از  2تــا
 30میلیــون تومــان در نوســان اســت.
پــس از همیــن اول بایــد تﮑلیفمان را روشــن
کنیــم؛ چــون گــران اســت بایــد اﺛــر گــذاري
باالیــﯽ داشــته باشــد .بنابرایــن در وحلــه اول آنها
بایــد قبــل از ورود بــه محوطــه اصلــﯽ نمایشــگاه
بــه چشــم مﺨاطــب بیایــد .چــون در لحظــهای
کــه مشــتری پایــش را درون نمایشــگاه بگــذارد
بــا بیلبوردهــا و اســتندها بمبــاران میشــود .در
ایــن زمــان بــه اصطــالح میگوینــد مﺨاطــب
حالــت دفاعــی میگیــرد .یعنــی ســعی میکنــد
تــا حــد امــﮑان تبلیﻐــات روی او بــی اﺛــر باشــد.
مشــتري ،مراجعــه کننــده یــا مﺨاطــب در ایــن
شــرایﻂ احســاس میکنــد بایــد از زیــر ایــن
بمبــاران خــود را نجــات دهــد و بــه محصــول
بهتــری کــه احتمــاال کمتــر از بقیــه هــم
تبلیﻐــات میکنــد برســد.

بهانــهای و بــه شــﮑل ســازماندهی شــده اطالعات
مشــتریان خــود و مشــتریان بالقــوه بــازار را
بهدســت بیاوریــد .ایــن اطالعــات طالســت ،البته
بــه شــرطﯽ کــه بدانیــد چــه زمانــی و چگونــه از
آن اســتفاده کنیــد .صــرف ارســال اس ام اس اگــر
زمــان و شــرایﻂ آن را ندانیــد گاه ضدتبلیﻎ اســت
و حتــﯽ مــﯽ توانــد مﺨاطــب را متنفــر کنــد.
نمونــه آن مجموعــه اس ام اسهــاي بﯽموقــﻊ
و بــا متنهــاي نامناســبﯽ اســت کــه هــر روز
بــراي شــما مﯽآیــد و زیــر لــب بــه آنهــا ناســزا
مﯽگوییــد.

اســتراتﮋی تبلیﻐــات چیــز عجیــب و غریبــی
نیســت .اســتراتﮋی تبلیﻐــات یعنــﯽ اینﮑــه بدانیم
بــه چــه روشهایــﯽ روي کــدام مﺨاطبــان بــا
مشــتريهاي خــود کار کنیــم تــا بتوانیــم بهتــر
و مناســبتر دیــده شــویم.
بــراي ایــن موضــوع اول بایــد بدانیــم کــه
هــدف مــا چــه نــوع از مشــتريها هســتند
و بعــد بایــد بدانیــم کــه آنهــا بــه چــه نــوع
تبلیﻐاتــﯽ توجــه دارنــد و ســپس بایــد بدانیــم
کــه چگونــه و کجــا ایــن تبلیــﻎ را انجــام دهیــم.
همــه ایــن مــواردي کــه گفتــه شــد بﺨشــﯽ از
موضــوع " تحقیقــات بــازار" اســت .تحقیقــات
بــازار یــک مجموعــه بــزرگ از فعالیتهــا بــراي
حﻀــور موفــﻖ و جانانــه در بــازار رقابــت اســت
کــه کــﯽ از بﺨشهــاي آن موضــوع تبلیﻐــات
اســت و در میــان انــواع زمانهــا ،مﮑانهــا،
شــرایﻂ وتبلیﻐــات نیــز یﮑــﯽ از آنهــا تبلیﻐــات
مرتبــﻂ بــا نمایشــگاه اســت.
در خصــوص تحقیقــات بــازار بــه صــورت
کلــﯽ و نیــز اســتراتﮋيهاي تبلیﻐــات بــه عنــوان
یﮑــﯽ از ارکان آن در فرصتهــاي دیگــر خواهیــم
نوشــت .امــا در اینجــا بــا توجــه بــه شــروع
اگــر در تبلیﻐــات اساماســی زیــادهروی
فصلهــاي نمایشــگاهﯽ فقــﻂ بــه ایــن بﺨــش
کنیــد ،بازنــده خواهیــد بــود .در حقیقــت مزاحــم
اشــاره مﯽکنیــم.
هســتید .ماننــد کســی کــه بــه درب خانــه افــراد
بدیــن ترتیــب فــرض مﯽکنیــم کــه شــما "
مــیرود تــا کاالی خــود را معرفــی کنــد .یﮑــی
تحقیقــات بــازار" را انجــام دادهایــد و " اســتراتﮋي
دوبــار قابــل قبــول اســت و اگــر پیــام خوبــی
تبلیﻐــات" هــم داریــد ،حــاال مﯽخواهیــد "بــراي
داشــته باشــید از شــما اســتقبال هــم میشــود
نمایشــگاه تبلیﻐــات" کنید.
امــا اگــر زیــادهروی کنیــد و  10بــار درب خانــه
اگــر چــه موضــوع مــا تبلیﻐــات نمایشــگاهﯽ
بنابرایــن بایــد زمانــی نــام و برنــد خــود را در مشــتری را بزنیــد او دیگــر بــه شــما بــه چشــم
اســت امــا ایــن کار مقدماتﯽ دارد یعنﯽ بﺨشــﯽ از ذهــن او بﮑاریــد (نظریــه کاشــت) کــه اصطالحــا یــک مزاحــم نــگاه میکنــد .شــاید اعتمــادش را
کار تبلیﻐــات بــه پیــش از نمایشــگاه برمﯽگــردد ،گاردش بــاز اســت و بهتریــن زمــان بــرای این کار جلــب کــرده باشــید کــه برنــد هســتید و او را
میشناســید امــا در نهایــت شــما یــک آشــنای
بﺨشــﯽ بــه حیــن برگــزاري نمایشــگاه و بﺨــش پیــش از ورود بــه نمایشــگاه اســت..
دیگــر بــه تبلیﻐــات بعــد از نمایشــگاه اشــاره دارد.
مزاحــم هســتید.
در مجمــوع ایــن ســه مرحلــه بایــد بــه دوازده
بــدون تعــارف ،اینﮑــه چــه بفرســتید و کــﯽ
نﮑتــه توجــه داشــت.
بفرســتید یــک کار تﺨصصــﯽ اســت .بگذاریــد
یــک مﺜــال بزنیــم .شــما بــه راحتــﯽ پــاي
پیﺶ از ورود به نمایشگاه
تماشــاي یــک فیلــم مﯽنشــینید چــون آن را
بیلبوردها و استندها
یــک کارگــردان حرفــهاي ســاخته اســت .امــا
واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن ابزارهــاي
تماشــاي فیلــم عروســﯽ بــه جــز بــراي فامیــل
تبلیﻐاتــﯽ گــران هســتند .البتــه بــراي آنهــا
و آشــنایان عــروس و دامــاد یــک عــذاب اســت،
نمﯽتــوان یــک رقــم دقیــﻖ مشــﺨﺺ اســت.
چــون آن را یــک فــرد غیــر متﺨصــﺺ ســاخته
تبلیﻐات اساماسی ارزان
همانطــور کــه نمﯽتــوان گفــت قیمــت "کــت"،
پیشــنهاد مــا شــروع تبلیﻐــات اس ام اســی اســت.
یــک نﮑتــه ،شــاید گرداننــدگان نمایشــگاهها
"کیــﻒ" "جاروبرقــﯽ" یــا " اتومبیــل" چقــدر و شــبﮑههای اجتماعــی اســت .بــرای ایــن کار
اســت .قیمتهــا بــه عوامــل مﺨتلفــﯽ بســتگﯽ بایــد خیلــی قبلتــر اطالعــات مشــتریان یــا از ایــن حــرف مــا خوششــان نیایــد امــا ،تبلیﻐاتﯽ
دارد ،مﺜــل؛ نــوع جنــس ،کیفیــت جنــس )CRM( ،قــوی ایجــاد کنیــد .یعنــی بــه هــر مﺜــل رادیــو نمایشــگاه ،بیلبوردهاي بــزرگ درون
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نمایشــگاهﯽ و بالنهــای تبلیﻐاتــی تاﺛیــر خیلــﯽ
کمــﯽ دارنــد ،آنقــدر کــه شــاید بــه قمیتــش
نیــارزد .بــه اصطــالح ایــن تبلیﻐــات بازگشــت
سرمایهشــان پاییــن اســت و تنهــا کاري کــه
مﯽکننــد ایــن اســت کــه آدرس شــما در ســالن
یــا غرفــه نمایشــگاه را مﯽدهنــد ،تــازه اگــر
کســﯽ توجــه کنــد.

,,

ایجاد حرکت پیﺶ از رویداد
بهانــه محصــول جدیــد بــه شــما ایــن
امــﮑان را میدهــد کــه یــک مــوج ایجــاد کنیــد.
اگــر محصــول شــما متفــاوت اســت بایــد ســعی
کنیــد از زمــان جلــو بیافتیــد .یعنــی بــا تبلیﻐــات
در مجــالت و نشــریات ،اس ام اســی و محیطــی
بگوییــد کــه ایــن نمایشــﮑاه زمــان نمایــش
محصــول شماســت .اصــال منتظــر این نمایشــگاه
بودهایــد و در واقــﻊ بــرای آن نامگــذاری کنیــد.

در کانالهــای مجــازی بــرای بازدیــد از
غرفهتــان زمــان ســازی کنیــد و مﺜــال بگوییــد
فــالن ســاعت منتظــر شــما هســتیم چــون
بازدیدکننــده کمتــر اســت .ایــن اطالعــات را
در دورههــای زمانــی ﺛابــت بــه مﺨاطبانتــان
بدهیــد کــه بهصــورت صبحانــه و ناهــار و شــام
صــرف کننــد! در یــک کالم اطالعــات را بــه
مﺨاطبانتــان بﺨورانیــد.

تکنیکهایتبلیﻐات
به  3بخﺶ کلی
پیﺶ از نمایشگاه ،حین نمایشگاه
و پس از نمایشگاه
تﻘسیم میشود

,,

بازیهــای خالقانــه بــا تکیــه بــر
مسئولیت اجتماعی
قبــال گفتیــم کــه بــا یــک فﮑــر و اســتراتﮋی
وارد صحنــه رقابــت شــوید .در اســتراتﮋی خــود
مســﺌولیت اجتماعــی را بگنجانیــد مســﺌولیت
اجتماعــی بــه معنــی ایــن اســت کــه محصــول یا
برنــد شــما در ازای ســودی کــه از ارائــه محصــول
بــه مــردم میکنــد چــه مســﺌولیت اجتماعــی
را میپذیــرد و چــه کارهایــی بــا نیــت خیــر
عمومــی بــه جامعــه ارائــه میدهــد.

فﻀای مجازی را جدی بگیرید
همــه برندهــای بــزرگ نیازمنــد اپراتورهــا
و مســﺌوالن  CEOبــرای فﻀــای مجازیشــان
هســتند .شــما کســی را میخواهیــد کــه هــر
روز در ســاعات مﺨتلــﻒ از غرفــه عﮑــس بگیــرد
و بهطــور منظــم در شــبﮑههای مجــازی نشــر
دهــد .چــرا باید اخبــار اول نمایشــگاه را از ســایت
رســمی نمایشــگاه بگیرنــد وقتــی شــما آنجــا
مﺜــال :آینــده را همیــن امســال تجربــه کنیــد ،هســتید .از کانالهــای مجــازی خــود بــه عنــوان
بــرای اولینبــار فنــاوری پرینتــر  3بعــدی در منبعــی بــرای تــازه تریــن اخبــار نمایشــگاه
اســتفاده کنیــد .ســعی کنیــد کمتــر از ســایت
نمایشگاه چرم و کفش.
اســتفاده کنیــد و فقــﻂ بــرای اخبــار رســمی از
آن بهــره ببریــد.
در حین برگزاری
تقریبــا بیشتــر تالشهــای تبلیﻐاتــی در ایــن
دوران انجــام میشــود کــه معمــوال کم ﺛمر اســت
چــون از محیــﻂ نمایشــگاه خــارج نمیشــود .در
واقــﻊ نگاهمــان بــه نمایشــگاه چیــزی شــبیه بــه
کار روزانــه اســت .صبــﺢ میاییــم و بعــداز ﻇهــر
بــه خانــه برمیگردیــم .در کل دوران روز پاســﺦ
اشــتباه نﮑنیــد ،مســﺌولیت اجتماعــی زمینــه
مراجعــان را میدهیــم و فﮑــر میکنیــم از پــس
مناســبی بــرای جــذب مشــتریان بــه حســاب
کار برآمدیــم .نــه ،ایــن روش درســت نیســت.
میآیــد .بســیاری از شــرکتهای بــزرگ بــا
فرامــوش نﮑنیــد مشــتریان شــما از بیــرون
ایجــاد کمپینهــای بــزرگ در نمایشــگاهها
نمایشــگاه میآینــد و شــما همچنــان بایــد آنهــا
توانســتهاند کــه نمایشــگاه را تحــت تاﺛیــر قــرار
را در بیــرون تحــت تاﺛیــر قــرار دهیــد تــا در
دهنــد .بــا کمــی هزینــه و خالقیــت میتوانیــد
نمایشــگاه بــا شــما مالقــات کننــد.
یــک بــازی خیرخواهانــه راه بیاندازیــد و
22
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اگر میخواهید بیلبورد
یا استندتان اﺛر گﺬار باشد
باید بیرون از نمایشگاه
به چشم مشتری بیایید

,,

جلوه دکور ،دکور و باز هم دکور
دکــور و ویتریــن شــﺨصیت شماســت .با یک
نظــر بایــد فهمیــد شــما چــه کســﯽ هســتید،
چقــدر شــیک ،یــا محتــرم ،دقیــﻖ یــا قابــل
اعتمــاد و نظایــر آن هســتید .در مجمــوع چنــد
اصــل هســت کــه بایــد در دکورســازی رعایــت
کنیــد .بــه عنــوان نمونــه اول از همــه و مهمترین
آنهــا احتــرام بــه مشــتری اســت .دکورتــان

یــک توصیــه خصوصــﯽ؛ بیخیــال رنگهــای
طالیــی بشــوید .حداقــل در نمایشــگاههای
تﺨصصــی ایــن کار را نﮑنیــد .نتیجــه بــدی
میگیریــد .ســازندگان دکورهــای ایرانــی بــرای
درآوردن رنگهــای طالیــی کــه در غرفههــای
خارجــی میبینیــم کمــی بــا مشــﮑل روبــرو
هســتند .ایــن کار مشــﮑلی اســت .ترکیــب ســیاه
و طالیــی در بیشــتر مواقــﻊ جــواب داده امــا
وقتــی کلمــات فارســی را کنــارش میاندازیــد،
دیگــر آن شــﺨصیتی کــه بــه دنبالــش هســتید را
نﺨواهید داشت!

,,

مﺨاطبــان زیــادی بــرای غرفــه خــود دســت و
پــا کنیــد .مﺜــال بــراي کــودکان کار ،ســالمندان،
تبلیــﻎ بــراي مصــرف بهینــه آب ،و نظایــر آن.
حتــﯽ مﯽتوانیــد بازيهــاي مﺨتلــﻒ ســاده
راه بیاندازیــد .بــراي ایــن کار هــم بــا توجــه
بــه زمــان و مــﮑان نمایشــگاه ،موضوعــات روز،
فرهنــگ آن منطقــه و نظایــر آن بایــد توســﻂ
متﺨصصــان طراحــﯽ کــرد و نمﯽتــوان از قبــل
یــک نســﺨه و پیشــنهاد ﺛابــت داد.

بایــد بــه صورتــی باشــد کــه مشــتری بتوانــد بــه
پشــتصحنه بیایــد ،کمــی آنجــا اســتراحت
کنــد و خــارج شــود .دکورهــای بســته شــما را
از مشــتریانتان دور میکنــد .معیــار دوم ســاده
گرفتــن در رنگآمیــزی اســت .از هــزار رنــگ
جورواجــور اســتفاده نﮑنیــد .اگــر برندتــان رنــگ
خاصــی دارد از همــان رنــگ اســتفاده کنیــد.
دکورتــان بایــد جــوری رنگآمیــزی شــود کــه از
دور حتــی زمانــی کــه اســمتان مشــﺨﺺ نیســت
همــه بداننــد کــدام برنــد هســتید .خطوط ســاده
و منحنــی در رنگآمیــزی و ســاخت دکــور بــه
شــما کمــک زیــادی میکنــد چــون ایــن خطوط
اعتمــاد مشــتریان را جلــب میکنــد.

اگر در تبلیﻐات اساماسی
زیادهروی کنید،
بازنده خواهید بود
فراموش نکنید مشتریان شما از
بیرون نمایشگاه میآیند و شما
همﭽنان باید آنها را در بیرون
تحت تاﺛیر قرار دهید تا در
نمایشگاه با شما مالقات کنند

,,

نﻘﺶ مهم مسئوﻻن ﻏرفه
مســﺌوالن غرفههــا معمــوال لبــاس و
چهرههــاي آراســته دارنــد امــا ایــن یﮑــﯽ از
شــرایﻂ حﻀــور در غرفــه اســت .غرفــهداران
بایــد همیشــه لبﺨنــد بــه لــب داشــته باشــند و
هــر لحظــه آمــاده پاســﺨگویﯽ باشــند .اصــوال در
برخــورد بــا مشــتري چــه در قالــب فروشــنده
در یــک فروشــگاه و یــا حاضــر در یــک غرفــه
نمایشــگاهﯽ خیلــﯽ مهــم اســت .بایــد طــوري
رفتــار کــرد کــه مراجعــه کننــده و بازدیــد کننده
احســاس نﮑنــد چشــمهاي کنجــﮑاوي مزاحــم
اوســت از طــرف دیگــر بایــد طــوري رفتــار کنــد
کــه مراجعــه کننــده بــا راحتــﯽ بتوانــد از او
ســوال کنــد .یــک غرفــهدار حرفــهاي یــاد گرفتــه
اســت کــه قبــل از اینﮑــه مشــتري از او ســوال
کنــد ،او از مشــتري ســوال کنــد.
غرفــهدار بایــد در چنــد ﺛانیــه اول متوجــه
شــود ،فــردي کــه بــا او روبــرو اســت ،رقیــب
اســت یــا مشــتري ،خریــدار اســت یــا فروشــنده،
مــﯽ خواهــد مشــاوره بگیــرد یــا شــریک کاري
شــود .بایــد بفهمــد از راه دور آمــده یــا نزدیــک،
خســته اســت یــا ســرحال ،آیــا تشــنه اســت ووو
بایــد بــراي مشــتریان از قبــل فرمهــاي
مشــﺨصﯽ طراحــﯽ کــرد .ســواالت ایــن فرمهــا
خیلــﯽ مهــم اســت کــه کوتــاه باشــد ،صریــﺢ
باشــد ،تشــویﻖ کننــده باشــد ،از ســوال عمومﯽ و
اطالعاتــﯽ شــروع شــده و بــه ســواالت تﺨصصــﯽ
برســد و حداکﺜــر  10ســوال باشــد.
بــا ایــن کار شــما بــا یــک تیــر دو هــدف را
زدهایــد .یعنــﯽ هــم لیســت مشــتریان فعلــﯽ و
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احتمــاال آینــده خــود را پــرو پیمــان تــر کردهاید
بنابرایــن هوشــمندانه انتﺨــاب کنیــد .دقیقــا
و البتــه مﺨاطــب شــما متوجــه میشــود حرفــه ببینیــد اگــر بســته مــورد نظــر را بــه خودتــان
ای هســتید و آمــاده همــﮑاری.
بدهنــد چــه حســی داریــد و چــه فﮑــری دربــاره
آن برنــد میکنیــد.

,,

,,

تخـــفیـــﻒهــــــای ویـــــژه و
هـــدیههای بــزرگ
نمایشــگاه جــای تﺨفیﻒهــای بــزرگ و
هدیههــای ویــﮋه اســت .دســتتان نلــرزد.
تﮑنیکهــای زیــادی وجــود دارد مﺜــال اگــر در
یــک نمایشــگاه عــام هســتید یــک جایــزه بــزرگ
بــرای یــک بــازی بــزرگ بگذاریــد .اگر نمایشــگاه
تﺨصصــی اســت بایــد هدیههــا را بــه ویــﮋه
و غیــر ویــﮋه تقســیم کنیــد .چنــد نــوع هدیــه
متنــوع بــرای گروههــای مﺨتلفــی کــه میآینــد
داشــته باشــید .یــک قلــم کاالی خــوب بهتــر
از چنــد چیــز بــدرد نﺨــور اســت .مﺜــال بســته
هدیــه تبلیﻐاتــی کــه در آن دفترچــه و کاتالوگ و
چنــد قلــم دیگــر اســت عمــال گــران تــر از یــک
فلــش کارت  2گیــگا بایتــی در میآیــد .فلــش
کارتــی کــه اصالعــات شــما بــه شــیوه بهتــر بــا
تصویــر میتوانــد روی آن حــک یــا درون آن بــه
صــورت فیلــم و ویدئــو باشــد.

2۴
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نمایــش محصــول بــرای مشــتری بایــد بــه
صورتــی باشــد کــه آنهــا مطمﺌــن شــوند ایــن
محصــول بــرای شــما ارزشــمند اســت و قیمتــی
کــه داریــد بــرای آن میگیریــد منصفانــه اســت.
فرامــوش نﮑنید که نمایشــگاه ،فروشــگاه نیســت.
نمیتوانیــد کفشهــا را مﺜــل فروشــگاه در
غرفهتــان بچینیــد و انتظــار داشــته باشــید
هرکســی رد میشــود از شــما نپرســد ایــن یﮑــی
چند!؟
بــه چینــش محصــوالت در نمایشــگاههای
اتومبیــل ،ســاعت یــا موبایــل توجــه کنیــد .یــک
محصــول در قــاب شیشــهای روی یــک ســﮑو.
تمــام ایــن دکــور هزینــه زیــادی برنداشــته امــا
بــه صاحــب برنــد تشــﺨﺺ دوبــارهای بﺨشــیده
اســت.

,,

دکورتان باید به صورتی باشد
که مشتری بتواند به
پشت صحنه بیاید ،کمی آنجا
استراحت کند و خارج شود

محــصول آماده دمدستتان باشد
مدلهــای ســاخته شــده و قابــل اســتفاده
محصوالتتــان را در دســترس قــرار دهیــد.
جــوری کــه اگــر مشــتری خواســت ســریﻊ
آمــاده باشــد .توجــه کنیــد بســته بندیهــای
نمایشــگاهی بــا بســتهبندیهای فروشــگاهی
متفــاوت اســت .مشــتری قصــد خریــد ایــن
یــک کاال را نــدارد بلﮑــه میخواهــد تعــداد
فراوانــی از آن را بﺨــرد پــس بســتهبندی
را تﻐییــر دهیــد .ایــن تﻐییــر بســته بنــدی
در شــیوه نمایــش آن نهفتــه اســت .ســعی
کنیــد بــا درخواســت مشــتری محصــول را بــه
شــیوه جالبــی ارائــه دهیــد .مﺜــال بــه جــای
بســتهبندیهای کارتونــی از جبعههــای
چوبــی یــا شیشــهای اســتفاده کنیــد.

توجه کنید بسته بندیهای
نمایشگاهی با بستهبندیهای
فروشگاهی متفاوت است

,,

وایرلــس مارکتینــﮓ و دیوارهــای
هوشــمند؛ فناوریهــای نــو را فرامــوش
نکنیــد
و امــا آخریــن مــورد فناوریهــای نــو اســت.
امــروز فناوریهــای نوینــی وارد شــده کــه بــه
شــما بــرای جــذب مﺨاطبــان نمایشــگاهی کمک
میکنــد .اولــی کــه در ایــران هــم موجــود اســت
وایرلــس مارکتینــگ اســت .یــک دســتگاه مــودم
کــه در محیــﻂ نمایشــگاه قــرار میدهیــد در
شــعاعهای مﺨتلــﻒ دســتگاههای موبایــل
زیــادی را تحــت پوشــش قــرار میدهــد .در بــدو
ورود فــرد بــه نمایشــگاه عالمــت وایرلــس رایگان
روی گوشــی او ﻇاهــر میشــود و بــا اتصــال
بــه شــبﮑه شــما میتوانیــد پیامتــان ،ویدئــو یــا
متــن تحــت وب خــود را بــرای او ارســال کنیــد.
قبــال شــیوههای بولوتوﺛــی آن مرســوم بــود کــه
بــا آمــدن وایرلــس کــم رنــگ شــد.
دســتگاه وایرلــس مارکتینــگ کاربــران را بــه
ســمت محتــواي تبلیﻐاتــﯽ شــما میکشــاند و
شــما میتوانیــد بــا طراحــﯽ وبســایت ،محتــوا را
بهصــورت آفالیــن در حافظــه دســتگاه وایرلــس
ذخیــره کنیــد و بــه کاربــران ایــن امــﮑان را
بدهیــد تــا در زمــان قطعــﯽ شــبﮑه اینترنــت
بتواننــد مســتقیما صفحــه وب شــما را بصــورت
لــوکال » «Local Webpageمطالعــه کننــد.

اســت بگذاریــد .وقتــی فــرد بــه کاال اشــاره
میکنــد در همــان لحظــه خصوصیــات محصــول
نمایــش داده میشــود .ایــن محصــوالت در حــال
حاضــر در ایــران موجــود اســت و نشــریه بــازار
چــرم و کفــش میتوانــد بــه شــما بــرای گرفتــن
اطالعــات بیشتــر در ایــن مــورد کمــک کنــد.
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دستگاه وایرلس مارکتینﮓ
کاربران را به سمت محتواي
تبلیﻐاتﯽ شما میکشاند
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مشــتری مﺜــل تلفــن همراهــش میتوانــد
از دیــوار اســتفاده کنــد .محصــول را بــا حرکــت
دســت پیــدا میکنــد .روی آن میزنــد و تمــام
مشــﺨصاتش بــرای او نمایــش داده میشــود.
حتــی میتوانیــد محصــول واقعــی را پشــت یــک
دیــواره شیشــهای کــه همــان دیــوار هوشــمند
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دســتگاه دیگــری کــه در زمــان ورود
مﺨاطبــان بــه نمایشــگاه میتوانــد بــه شــما
کمــک زیــادی کنــد ،دیوارهــای هوشــمند
» «Interactive Wallاســت .یــک دیــواره
تعاملــی کــه بــا حرکــت دســت یــا بــدن شــما
تﻐییــر میکنــد .از دیوارهــای هوشــمند
میتوانیــد بــه عنــوان غرفههــای مجــازی
اســتفاده کنیــد .یعنــی محصــوالت و محــل غرفه
را بــه نمایــش در آوردیــد و از مشــتریان بﺨواهید
بــه شــما ســر بزننــد .اگــر ایــن دســتگاهها در
محــل غرفــه باشــند کار را بــرای شــما ســادهتر از
همیشــه میکننــد.

پس از نمایشگاه زمان رفتن به
سراغ آنهایی است که به
ﻏرفه شما سر زدند
و مشخصاتشان ﺛبت شد

فرمهــای نظرســنجی بــه شــما اطالعــات
خوبــی میدهنــد ،ســعی کنیــد بــا اســتفاده
از مشــاورهای پﮋوهشــی ایــن اطالعــات را
بهدرســتی تحلیــل کنیــد .ایــن اطالعــات حتــی
تصــور همگانــی از برندتــان را هــم بــه شــما
میدهــد بنابرایــن روی اســتراتﮋی تبلیﻐاتــی
شــما کامــال تاﺛیرگــذار اســت .پــس آن را جــدی
بگیریــد.

پس از نمایشگاه
فعالیتهــای مربــوط بــه بعــد از نمایشــگاه
کمــی محدودتــر اســت امــا بــه مراتــب مهمتــر
از خــود نمایشــگاه اســت .شــما بایــد از نمایشــگاه
نتایــﺞ ملمــوس بگیریــد.

اطالعات مشتریان را دپو نکنید
پــس از نمایشــگاه زمــان رفتــن بــه ســراغ
آنهایــی اســت کــه بــه غرفــه شــما ســر زدنــد و
مشﺨصاتشــان ﺛبــت شــد .اینهــا مشــتریان بالقوه
شــما هســتند .ایــن اطالعــات بایــد حفــﻆ شــود.
چنیــن اطالعاتــی ارزشــمند اســت .برایشــان در
زمانهــای مﺨتلــﻒ اس ام اس بفرســتید .ممﮑــن
اســت مشــتری برنــد دیگــری باشــند امــا بایــد
بــه آنهــا بگوییــد کــه بــا اینﮑــه مشــتری شــما
نیســتند امــا برایتــان محترمانــد.
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حﻀــور در نمایشــگاه را علمــی ارزیابی
کنید
اول از همــه بازخوردهــا را جمــﻊآوری کنیــد.
ببنیــد چقــدر مشــتری داشــتهاید .چــه تعــداد
بــه ســراغ غرفــه شــما آمدنــد و معمــوال از چــه
چیــزی راضــی و چــه چیــزی شــﮑایت داشــتند.
ایــن اطالعــات بایــد در زمــان نمایشــگاه و در
قالــب فرمهــای مشــﺨﺺ نظرســنجی »ارزیابــی
عملﮑــرد« توســﻂ مشــتریان بهدســت آمــده
باشــد .پــس ایــن فرمهــا را از قبــل آمــاده
داشــته باشــید .پــس از ایــن ارزیابــی کنیــد
موفﻖتریــن غرفههــا کــه بودنــد و چــرا .شــما
چــه ضعﻒهایــی داشــتید و در چــه مــواردی
موفــﻖ عمــل کردیــد .تمــام ایــن اطالعــات
را دســتهبندی کنیــد و از آن شــیوه حﻀــور
نمایشــگاهی بســازید .شــیوهنامهای کــه بــه
شــما کمــک میکنــد در نمایشــگاه یﮑدســت
امــا متنــوع شــرکت کنیــد و همیشــه بیــن
بهترینهــا باشــید.

باالخــره بایــد از نمایشــگاهی شــروع کنیــد.
الزم نیســت همــه ایــن کارهــا را یﮑبــاره انجــام
دهیــد .کمکــم شــروع کنیــد و در آینــده نزدیــک
خودتــان ابتــﮑارات جدیــدی بــه شــیوههای
تبلیﻐاتــی بیافزایــد .مــا را از ایدههایتــان مطلــﻊ
کنیــد .نشــریه بــازار چــرم و کفــش خوشــحال
میشــود در تمامــی مــوارد تبلیﻐاتــی بــه شــما
کمــک کنــد.
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