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 :چکیده

 هدف :
 

اینترنتی مجتمع های تجاری و تعیین اولویت و رتبه هر کدام از این تبلیغات این پژوهش به دنبال بررسی تعیین اولویت روشهای 
 روش ها می باشد .
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 مطالعه حاضر از نوع کتابخانه ای است که در این راستا از منابع چاپی و دیجیتالی استفاده شده است . 
 
 

 یافته ها و نتایج :
 

 ها: یافته

تبلیغات اینترنتی این روزها به یکی از مهم ترین بخش های تبلیغات تبدیل شده است. اینترنت به عنوان یکی از رسانه های اجتماعی 
 .ین روزها به یکی از پر ترافیک ترین عرصه های تبلیغاتی تبدیل شده است. تبلیغات در این بستر روش های مختلفی داردقدرتمند ا

  را مورد بررسی قرار می دهد .  های تجاریهای تبلیغات اینترنتی در مجتمعهای پژوهش حاضر در ابتدا معرفی انواع روشیافته

 

 نتایج: 

از تبلیغات هستند که به منظور رساندن پیام کاال و یا خدمات به مشتریان از طریق اینترنت صورت می گیرند. تبلیغات اینترنتی نوعی 
های تجاری و مراکز خرید تبلیغات در مجتمع .برگرفته است امروزه تبلیغات اینترنتی سهم زیادی از بازاریابی در دنیای مدرن را در

یوه از تبلیغ توان این شن یک برند یا محصول به مشتریان بالقوه و بالفعل است؛ به نوعی میراه بسیار مناسبی برای معرفی و شناساند
محیطی مانند استفاده های تبلیغات های تجاری نسبت به سایر روشقرار داد. تبلیغات در مجتمع تبلیغات در نقطه فروشرا در دسته 

تر برای تشویق افراد به امتحان کردن محصوالت و خدمات و در نهایت گسترش و از بیلبورد یا نمایشگرهای شهری، روشی ارزان
مراجعه کننده به یک مرکز  های سنی و سطح درآمد افرادتوسعه نام تجاری برند است. همچنین توجه به موقعیت، جمعیت، گروه

 . .د در اثربخشی تبلیغات نقش به سزایی داشته باشدتوانخرید، می

 

 های تجاری:در مجتمع مزیتهای تبلیغات اینترنتی

یام تبلیغ مخاطبان نه تنها پ. تبلیغات اینترنتی یک ارتباط دوطرفه بین تبلیغ کننده و مخاطب ایجاد می کند :ایجاد ارتباط دوطرفه 
  د.داده و سواالت خود را در مورد محصوالت با تولیدکنندگان مطرح کنن کنند بلکه قادرند بازخورددریافت می تی راآ

در تبلیغات اینترنتی از روشهای متنوعی برای هدفگیری مشتریان به منظور انتخاب، ارائه  :ایستا و پویای مشتریان توانایی هدفگیری
براساس محتوای صفحه، اطالعات شخصی و مبادله  شود. این روشها ممکن استو نمایش تبلیغات بصورت ایستا یا پویا استفاده می

  .پویای اطالعات باشند

 تبلیغات اینترنتی دارای دسترسی جهانی است و در تمام روزهای سال و تمام ساعت روز در دسترس :دسترسی جهانی و شبانه روزی
 .می باشد که این موجب افزایش قابلیت مشاهده و گسترش بازار آن شده است

https://aavazeh.com/point-of-sale-marketing/
https://aavazeh.com/point-of-sale-marketing/
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تبلیغات اینترنتی به دلیل ماهیت دیجیتالی، از قابلیت ردگیری و اندازه گیری باالیی برخوردار  : االازه گیری و ردگیری بقابلیت اند 
 . دتبلیغات اینترنتی استفاده می شو است. از روشهای گوناگونی برای ردگیری، ارزیابی عملکرد و سنجش اثربخشی

 
 

 تبلیغات ، اینترنت ، مجتمع های تجاری     کلمات کلیدی :

 
 

 مقدمه : 

 
 بیان مساله تحقیق : 

ح است که پرواض آمیخته بازاریابی اساسا با فعالیت های ارتباطی سروکار دارد. ینترنت یک فناوری ارتباطی است و عنصر ترفیع درا
جتمع های ماینترنت موقعیت های بی پایانی برای  .اینترنت تاثیرات عمیقی بر چگونگی انجام فعالیت های ترفیعی خواهد گذاشت

به وجود می آورد تا محصوالت خود را تبلیغ کنند. این موقعیت ها را مربوط به ویژگی غنای اطالعاتی محیط اینترنت می  تجاری
ا د تا تبلیغات متناسب بمورد مشتــــری از اینترنت جمع آوری می کنند، می توانن ها با استفاده از اطالعاتی که در مجتمعباشند. 

باشد یک مزیت  محصولمورد  ترجیحات آنها ارائه کنند. این امر مخصوصاً در زمانی که مشتری خواهان اطالعات مفصل و دقیق در
با کمک اینترنت می توانند برنامه های ترفیعی خود را با هزینه (. مجتمع های تجاری ۷۸۳۱)باقری کنی،  مهم به حساب می آید

متر و به سراسر جهان گسترش دهند. اما باید توجه داشت که اصول ترفیع در اینترنت با اصول تبلیغ در رسانه های سنتی بسیار ک
در اینترنت پیام تبلیغی به سختی به دست مشتری می رسد مگر آنکه خود مشتـــری . نظیر تلویزیون، رادیو و مجالت متفاوت است

کنترل داشته و هر موقع که خواست آن را قطع کند. لذا ،ند بر نوع و مدت زمان نمایش تبلیغ خواهان دریافت پیام باشد، او می توا
کثر به همین دلیل امروزه ا. باید شنونده باشند مجتمع ها نیزدر محیط اینترنت مشتری دیگر تنها شنونده نیست بلکه در اینجا 

اری ارتباط با مشتریان طراحی می کنند مثالً اتـاقهای گفتگویی که شرکت ها در پایگاه های اینترنتی خود قسمت هایی را برای برقر
مورد محصوالت شرکت به اشتراك بگذارند و یا با متخصصان  در آن کاربران می توانند با مشتریان دیگر تجارب شخصی خود را در

 . مورد خصوصیات محصوالت به تبادل نظر بپردازند شرکت در

 صورت سنتیهای معامالت ملکی که بههمچنان توسط همان بنگاه مجتمع های تجاریو فروش این در حال حاضر سیستم بازاریابی 
تواند برای فروش این کاال در این زمانه درست عمل کند. فروش در اما آن ساختار سنتی دیگر نمی .شوداند، انجام میکردهکار می

دانش و علم بازاریابی و فروش دارد. بازیگران این صنعت در حوزه بازاریابی و تر باشد و نیاز به تر و امروزیایحال حاضر باید حرفه
واقع همان معامالت ملکی است که در ابعاد  کنند درهای مدرن و کارآمدی استفاده نمیفروش بسیار محدود هستند و عمدتا از روش

شود که آن طور باید و شاید نتوان در این تی باعث میبنابراین عدم توجه به روش های جدیدی تبلیغاکند. تری دارد کار میبزرگ
 حوزه فعالیت نمود و به نتایج قابل قبولی دست یافت. 
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  :و ضرورت تحقیقاهمیت 
 

 امروزه که تبلیغاتی بنر اولین ۷۹۹۱ سال گردید. در آغاز آن امروزی شکل به تبلیغات اینترنتی اینترنت، به وب آوری فن شدن اضافه

 که بود بعد به سال این شد. از گرفته کار به وایر هات اینترنتی پایگاه است، در اینترنت در مدل تبلیغ ترین مشهور و ترین معمول

 های ازمدل جدیدی انواع زمان مرور گرفت. به قرار بازاریابان توجه مورد تبلیغات برای وکارا موثر عنوان تکنیکی به اینترنتی تبلیغات

با ظهور و رشد اینترنت، امکانات بی شماری برای تبلیغات به  (.۷۸۹1گرفتند )بابازاده لحاقی و احمدی،  اینترنت شکل در تبلیغات
صورت الکترونیکی، گسترش یافت. به عنوان مثال تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی که این امر مخصوصا در سازمان های خدمت 

تبلیغات، جادوی . (31۷۸)هاسمن،  مشکلتر می باشد، جالب توجه است محور مانند مجتمع های تجاری که در آن ارزیابی کیفیت
(. تکنولوژی و اینترنت به طور اساسی شیوه ۸۸: ۷۸۹۱قرن بیستم است و بازاریابی بدون تبلیغات معنایی ندارد )خداداد حسینی، 

ه بر جنبه های مختلف زندگی آدمی و از (. اینترنت خواسته یا ناخواست311۹ارتباطات و تعامل جهان را دگرگون ساخته است )کلر، 
رایج جلب نظر مخاطب به سوی یک  روش هایبلیغات یکی از ت(. ۷۸۳۱جمله بر فعالیتهای تجاری تاثیر گذاشته است )جعفرتهرانی، 

تبلیغات فرآیند روشمند ارایه اطالعات  . در کتاب ها و فنون مختلف، تعاریف متفاوتی از مفهوم تبلیغات ارائه شده است.کاال است
مناسب در مورد کاالها و خدمات به مشتریان و ترغیب و متقاعد کردن مؤثر مصرف کنندگان به خرید کاالها و خدمات می باشد 

فرد یا موسسه که ( تبلیغات را ارائه و عرضه هر گونه ایده، کاالها یا خدمات از یک واحد تبلیغاتی، 3113کاتلر، ) (.3۷: ۷۸۳۱)متولی، 
غات را می توان تبلیبه طور جامع و با توجه به اشتراکات موجود در تعاریف تبلیغات،  مستلزم پرداخت هزینه باشد، تعریف می کند.

اینگونه تعریف کرد: تبلیغات عبارتست از ارتباط و معرفی غیرشخصی محصول یا خدمت از طریق حامل های مختلف در مقابل دریافت 
 (.۸۱: ۷۸۳1محمدیان، موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی، یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده اند ) وجه برای

محیط ارتباطات بازاریابی در دهه اخیر تغییرات چشمگیری داشته است. در این راستا، اینترنت را باید از پر دامنه ترین رسانه ها 
عظیم، پدیده ای ع این اخترا(. ۷۸۳۸جاد کرده است )باقری کنی، ابی و توسعه ایدانست که تغییرات بیشماری را در حوزه بازاری

دست اندرکاران تبلیغات و رسانه دریافته اند که توانایی تبلیغات مبتنی  زودگذر نبوده و هنوز در ابتدای فرایند تکامل خود قرار دارد.
ی به صرفه، دو سویه و کامال قابل اندازه گیری است، آنان را به بر اینترنت در ایجاد ارتباط با مخاطبان مشخص که از نظر اقتصاد

آنچه واضح است اینکه اینترنت مجموعه ای از رسانه های پیشین مانند  (.۷۸۳۱ سریع ترین نوع تبلیغات رسانده است. )جعفرتهرانی،
باط دو طرفه یا چند طرفه( و آدرس پذیری، تلویزیون، تلگراف و چاپ را به همراه قابلیت های جدید منحصر به فرد شامل تعامل )ارت

تا حدودی با تبلیغات یک محصول  فروش و عرضه واحدها و مجموعه های تجاریمسلماَ تبلیغات در عرصۀ در خود جای داده است. 
 (. ۷۸۳۸)باقری کنی،  تجاری متفاوت است

 
 : پیشینه تحقیق  
 

شناسایی و اولویت بندی روشهای تبلیغات اینترنتی مجتمع های تجاری (تحت عنوان  ۷۸۹۱در تحقیقی که عباس زاده و عبدالهی) 
در حال حاضر در صنعت امالك و مستغالت و به خصوص در عرضه و فروش واحدهای مجتمع  ، انجام داده اند بیان نموده اند که

های بازاریابی و فروش فعالیت های تجاری وارد عرصه جدیدی ازمجتمعهای تجاری، شاهد رقابت فشرده ای هستیم و بدین ترتیب 
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ها به دهد که مدیران این مجموعههای دیداری و شنیداری نشان میها در سطح شهر و رسانهاند. تبلیغات گسترده این مجتمعشده
ت سفروش در کنار یکدیگر به سودآوری و رشد دچند خرده توان با احداث یک مجتمع و قرار داداند که دیگر نمیدرستی دریافته

بنابراین مجموعه های تجاری جهت برندسازی و فروش واحدهای خود نیازمند داشتن برنامه ای مدون و دقیق جهت تبلیغات  یافت
 می باشند.

پژوهش هایی چند، پیرامون تاثیر استفاده از تبلیغات در برندسازی و فروش مجتمع های تجاری و همچنین راهکارهایی برای بازاریابی 
ه است، اما تاکنون پژوهشی در زمینه تبلیغات مجتمع های تجاری در فضای اینترنتی و تاثیر آن در افزایش مخاطبان آن انجام گرفت

آن انجام نگرفته است. لذا این پژوهش برآن است تا با توجه به گسترش اینترنت و امکانات بالقوه آن در تبلیغات، این شکاف موجود 
 بپردازد و در نهایت پژوهش حوه تبلیغات آن ها در محیط اینترنتی، به موضوع در حوزه ملی و محلیرا پر کرده و در ادامه با  بررسی ن

حاضر در پی پاسخ گویی به این سواالت است که روش های تبلیغ اینترنتی برای مجتمع های تجاری کدامند؟ و هر کدام در چه رتبه 
 و اولویتی از منظر تاثیرگذاری بر مخاطب قرار می گیرند؟

های تجاری: شناختی خریداران، رفتار آنها و عوامل مجتمعهای جمعیتتعامل بین ویژگی»( پژوهشی با عنوان 31۷۱گارج و همکاران )
انجام دادند. در این مطالعه میزان بازدید، زمان صرف شده و هزینه صرف شده مورد « شواهد از یک مجتمع تجاری در آفریقای جنوبی

دهندگان از طریق روش نظرسنجی ناشناس در مجتمع تجاری در آفریقای جنوبی جمع نفر از پاسخ 311ها از داده بررسی قرار گرفت.
اختی شنها نشان داد که بیشتر متغیرهای جمعیتهای آماری استفاده شدند. یافتهآوری و به صورت کمی از طیف وسیعی از تحلیل

ی صرف شده در مجتمع تجاری داشتند، در حالی که زمان صرف شده در مجتمع تجاری هاداری با فراوانی دیدار و هزینهارتباط معنی
به طور مثبت با جنس و وضعیت تاهل رابطه داشت. جنس، سن، سطح تحصیالت و فاصله مسکن، عوامل دموگرافیک اثرگذاری 

متغیر جمعیت شناختی بود که اثرگذاری بخش در در مجتمع تجاری داشتند. از سوی دیگر، درآمد تنها متفاوتی نسبت به عوامل لذت
 متفاوتی را برای عامل لذت و خوشی در در مجتمع تجاری داشته است. 

به عنوان منابع  یاجتماع یبودن روزنامه ها، وبالگ ها و رسانه ها یو حرفه ا ییتوانا سهیمقا»با عنوان  ی( در مقاله ا31۷2وارن )
 یفرهنگ یاالک غاتیتبل یروشها یبه بررس یاجتماع یو رسانه ها نترنتیتوجه به گسترش ا با« تئاتر یابیو بازار یدر بررس یاطالعات
بخش  ۱شد. پرسشنامه شامل  یمع آورجپژوهش  نیا یبرا  کسیکوآلتر تیتئاتر پرداختند. داده ها از سا طیبل نهمچو یحیو تفر

و در  ریکسپش شیبرگرفته از نما شینما کی د،یجد شینما کی یبرا غاتیشناخته شده، تبل شینما کی یبرا غاتیمتشکل از: تبل
و نقد تئاتر  یلیمیارتباطات ا ،یاجتماع یرسانه ها قیپژوهش از طر نیا رشرکت کننده د ۸۷۳بود. از  یشناخت تیآخر سواالت جمع

فرد به  یبر پاسخ ها نیشیپ یرهایمتغ ریتاث یچگونگ لیتحل یچندگانه برا ونیپژوهش از رگرس نیاستفاده شد. در ا تیدر وبسا
چقدر  نیو همچن یرا اقناع غاتیتبل زانیچه م ،پردازند یم طیبل دیکه آنها چگونه به خر میموضوعات استفاده کرد نیسواالت درباره ا

 .نندیب یم یرا حرفه ا غاتیتبل

 یابیزاربه مقوله با «لندیدر تا یمطالعه مورد کیدر تئاتر:  ینترنتیا یابیبازار یساز ادهیپ»با عنوان  ی( در مقاله ا31۷2اتاناساوتواد  )
 یه هاحوزه پرداخت. از مصاحب نیدر ا انیمشتر تیرضا شیتئاتر با هدف تمرکز بر افزا یها طیبل نیفروش آنال یو کانال ها ینترنتیا

پژوهش از مدل  نیشد. او در ا برده یپ ینترنتیا یو وفادار تیرضا شیافزا یبرا یژگیو 31گرفته با تماشاگران تئاتر، به  انجام قیعم
توسط  لیموبا یها و نرم افزارها تیتئاترها مانند وب سا نیآنال یکانال ها رشیپذ یاستفاده کرده است که به معن یتکنولوژ رشیپذ

باشد. از  یتئاتر م یها طیبل دیتئاترها و رزرو و خر یبرنامه اجرا یمرتبط با تئاتر مثل جستجو یها تیبه منظور انجام فعال انیمشتر
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ند نا آشنابودن مان یگوناگون لیرا به دال طیبل نیآنال دیبودند که اکثر آنها تجربه خر نیآنال ریغ انینفر مشتر ۹نفر مصاحبه شونده،  ۷۳
بودند  نیآنال  ینفر که مشتر ۹با  قینداشته اند. از مصاحبه عم نیو قوان طیو شرا ینترنتیا  اختپرد یروش ها ،یریو انعطاف ناپذ

 شود. یم انیدر مشتر یدیشد یوفادار جادیبود که باعث ا یآنها سرعت و راحت ینترنتیا دیخر لیدل نیتر یبرده شد که اصل یپ

بیان « های تجاریهای آنالین و آفالین در نحوه ارتباط با مجتمعاثربخشی رسانه»( در پژوهشی با عنوان 31۷1بیلوس و همکاران )
ه های جدید، از جملهای رسانهنفوذ اینترنت در استفاده شخصی و تجاری، کسب و کارها با استفاده از جنبه نمودند که با گسترش

 باشد. ار چشمگیر میهای بارازیابی بسیهای تبلیغاتی سنتی، نقش اینترنت در تدوین استراتژیپتانسیل تبلیغات اینترنتی همراه با کانال

 کی ی: مطالعه موردیاجتماع یمتعهد کردن مصرف کننده با استفاده از رسانه ها »ن تحت عنوا ی( در پژوهش31۷۸هادسن  )
 تیریخصوصا مد یهنر عیدر وقا یاجتماع یمصرف کننده با استفاده از رسانه ها میتصم ندیفرا یبه بررس « یقیموس والیفست
 یکاربرد رسانه ها لیتحل یچند عامله برا کردیو رو یمطالعه مورد قیپژوهش از روش تحق نیپرداخت. ا یقیموس یها والیفست

از  یو طرفدار یابیارز ،یاجتماع یاز آن است که رسانه ها یحاک جیاستفاده کرده است. نتا یقیمهم موس والیدر سه فست یاجتماع
 د،یبه خر قیبرند، تشو ییدر شناسا یکند و نقش مهم یمناسب تر و برجسته تر م ،یقیموس والیفست ابانیبازار یرا برا میمراحل تصم

 دارد. یوفادار جادیو ا یسودآور

 یبرا یاکتشاف نشی: بیشینما یدر هنرها یکیدهان به دهان الکترون غاتیتبل »با عنوان  ی( در پژوهش31۷۸هاسمن و پلمن  )
تئاتر به  یابیدر بازار یاجتماع یو با هدف نحوه استفاده عموم مردم از رسانه ها یعامل اکتشاف لیبا استفاده از تحل«  تئاتر یابیبازار

بوك  سیتعداد طرفداران را در ف نیانجام شد که باالتر 31۷3در ژوئن  یآلمان یتئاتر عموم ۷2 یبا همکار وهشپژوهش پرداختند. پژ
شد.  یریگیپ SPSSداده بر اساس  یفیتوص لیداده توسط تحل یکردند. جمع آور لینفر پرسشنامه را تکم ۹۸۹داشته اند. در مجموع 

تئاترها  تیاستفاده از وبسا ،یاجتماع یمنتقدان در رسانه ها یبررس ،یمجاز یفضا دردادن  شنهادیپ نیاز ارتباط مثبت ب یحاک جینتا
 تئاتر بود. یعیترف یابزارها گریبا د یمجاز یتئاترها در فضا لیو پروفا

های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح تبلیغات محیطی مجتمعتاثیر ابعاد بصری  »( پژوهشی با عنوان ۷۸۹1بخشی زاده و همکاران )
یری گها از پرسشنامه استفاده شده است. اعضای نمونه آماری با روش نمونهانجام دادند. برای گردآوری داده«  برند و وفاداری مشتریان

نتایج حاصل از روش مدلیابی معادالت  تصادفی از بین مشتریان و مراجعان مجتمع تجاری پاالدیوم در شهر تهران انتخاب شدند.
ند و ترجیح دار و مثبتی بر آگاهی از برساختاری نشان داد که ابعاد بصری تبلیغات شامل برند، لوگو، رنگ و شعار تبلیغاتی تاثیر معنی

 داری بر وفاداری به برند مجتمع تجاری دارد. برند نیز  تاثیر معنی

انجام داد که هدف آن  «یلیچارچوب تحل کیموزه ها:  یدهان به دهان برا غاتیتبل تیهما »با عنوان  یقی( تحق31۷3هاسمن ) 
دهان  غاتیدر باب تبل یتجرب قاتیموزه ها و انجام تحق یابیهنر به خصوص بازار یابیبازار نهیدر زم قاتیاز تحق یدیانجام گستره جد

الث دادن توسط شخص ث شنهادیاز آنست که پ یحاک جیها بوده است. نتا کیتکن نیا یو کاربرد عمل یماعاجت یبه دهان در رسانه ها
 تریو توئ سبوكیمانند ف یاجتماع یدر رسانه ها شنهادیپ کی رایاز موزه هاست، ز دیبازد لیدال نیاز مهم تر یکی ،یمجاز یدر فضا

 نیدهان به دهان ب غاتیگسترش تبل یدر پ دیموزه ها با نی. بنابراابدیدست  رندگانیاز گ یو نامحدود عیوس فیتواند به ط یم
 . با کاربران باال باشند یچند رسانه اجتماع ای کیدر  تیو فعال دکنندگانیبازد
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 یتجرب نشیو ب یتئور لیهنر: تحل یابیبازار یبرا یاجتماع یاستفاده از رسانه ها »( مقاله خود را با عنوان 31۷3هاسمن و پلمن )
 -3و  یشینما یهنرها یسازمان ها یبرا یاجتماع یاستفاده و رابطه رسانه ها -۷با دو هدف  « یشینما یهنرها یسازمان ها یبرا

 پژوهش که با استفاده نیانجام دادند. ا یابیبازار یبرا یاجتماع یاز رسانه ها یشینما یهنرها یسازمان ها یبهره بردار یدرك چگونگ
 یاستفاده از رسانه ها -۷منجر شد:  ریز جیتئاتر انجام شد، به نتا کی یمطالعه مورد لیتئاتر آلمان و تحل ۷۱۱از  نیآنال شیمایاز پ

مانند  یرسانه اجتماع کیتئاترها حداقل از  تیبه سرعت در حال گسترش است و اکثر یشینما یهنرها یدر سازمان ها یاجتماع
 یبا در نظر گرفتن عوامل یشینما یهنرها یسازمان ها یابیبه طور موثر در بازار یاجتماع یرسانه ها -3کنند.  یاستفاده م سبوكیف

 اعتبار موثر است. تیریو مد ینوآور تیریبازار و مد قاتیدهان به دهان، تحق غاتیو ارتباط، تبل عیچون ترف

دگان ننککنندگان آنالین بر روی قصد خرید مصرفبررسی اثرگذاری متفاوت مصرف »( در پژوهشی با عنوان 31۷۷جیم و همکاران )
-در تصمیم دهکننبیان نمودند که افزایش نفوذ خرید آنالین مصرف«  های تجاری: با نگاه تبلیغاتیبا در نظر گرفتن اعتماد به مجتمع

ها برای این مطالعه از یک طرح تحقیقاتی داده های تجاری افزایش داده است.، اهمیت تبلیغات را در مجتمع کنندهگیری مصرف
های تجاری بررسی گردد. در نهایت نتایج بدست آمده است تا از این طریق نحوه خریدهای آنالین و اعتماد به مجتمعتجربی دو طرفه 

ای هیابد. هنگامی که اعتماد به مجتمعهای تجاری افزایش میکنندگان با افزایش اعتماد به مجتمعنشان داد که خرید آنالین مصرف
هستند،  مصرف کنندگان تحت تأثیر نگاه آنالین نسبت به کسانی که تحت تاثیر نگاه فیزیکی ، نیات خرید تجاری آنالین باال است

  .تر استمطلوب

 

 

 

  اهداف : 

قشی مجتمع های تجاری چه ن دربازاریابی و فروش  اینترنتیتبلیغات روشهای بندی اولویت ، هدف از این تحقیق عبارت است از اینکه
 اهمیت دارد ؟و رتبه هر کدام از این روش ها  ها  تعیین این اولویتآیا ز می تواند ایفا نماید و موفقیت این مراکدر

 
 

 : مبانی نظری

 

مشخص،  یدفبه ه یابیدست یبه عموم، برا امیپ کیرساندن  یاست و در اصطالح به معنا یرسان امیپ یدر لغت به معنا غیتبل :غیتبل
 یعنبه م غیآمده است: تبل نیچن غیتبل یدر فرهنگ دهخدا در معن نیباشد. همچن یم یرسان امیپ یبا استفاده از روش ها و ابزارها

د دارد کننده قص غیکه تبل یبه راه یکس دنیو کش یو روش یو مسلک یو مذهب دهیو عق ینید هو ب یبه راه یرساندن، خواندن کس
است به هم پیوسته در قالب یک مجموعه، برای بسیج  یآمده است، تبلیغ روش یا روش های گرید ییجا در (.۷۹: ۷۸۳2 ار،ی)اسفند

و جهت دادن نیروهای اجتماعی و فردی، از طریق نفوذ در شخصیت، افکار، عقاید و احساسات آنها جهت رسیدن به یک هدف مشخص 
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)به  ینیتال شهیاز ر پروپگاندا ای غاتیتبل واژه. روع باشدیا نامش شروعکه این هدف ممکن است سیاسی، نظامی، فرهنگی و ... و نیز م
 قیز طرا ،یزیچ ایو  یا دهیعق ایمذهب  ای یسازمان ای یبد نسبت به شخص اینظر خوب  جادیا ال،یام جیترو ی( به معنیزبان فرانسو

و  یهاست که با آگا یاتینظر ایمجموعه اطالعات  غاتیباشد. رابرتسون اعتقاد دارد تبل یمردم م دیقرار دادن افکار و عقا ریتحت تاث
 (. 1۱: ۷۸۱3خاص شود )رابرتسون،  یا دهیعق رشیپذ یمخاطبان برا یقانع ساز نهیعمد در زم

ود دارد که با درك تفاوت وج تالیجید یابیو بازار یکیالکترون یابیبازار ،ینترنتیا یابیاز مفهوم بازار یمتفاوت فیتعار: ینترنتیا تبلیغات
گسترده  یاه تیفعال یابیبازار دگاه،ید کیدر  ینترنتیا یابیشود. بازار یم نییپژوهش تع نیا یبرا یمذکور، حوزه اصل میمفاه نیب
جام هر ان ف،یتعر نیشود. براساس ا یم رهیو غ یارتباطات با مشتر غات،یتبل ،یوفادار جادیا یکه شامل برنامه ها ردیگ یرا دربرم یا
 یکیالکترون یابیو بازار ینترنتیا یابیبازار ف،یتعر نیشود. ا یمحسوب م یکیالکترون یابیبازار نترنت،یا یها بر رو تیفعال نیاز ا کی

از  یو به نوع است ینترنتیا یابیتر و فراتر از بازار یکل اریبس یکیالکترون یابیکه بازار است یدر حال نیرا معادل هم گرفته است، ا
 یابیبازار تیفعال شتریب کهنی(. با ا۷۸۳2 ،یدانی)اسف ردیگیصورت م یکیالکترون یهارسانه قیکه از طر شودیگفته م یابیبازار

 تیریانند مدم ستندین فیقابل تعر نترنتیکه الزاماً در حوزه ا شودیم یواردشامل م یول ردیگیصورت م نترنتیا قیاز طر یکیالکترون
 ارتباطات یاستفاده از فناور قیاز طر یابیبه اهداف بازار دنیرس ینترنتیا یابی(. بازار۷۸۳1 ،ی)حسن انیمشتر یهاداده یکیالکترون
 و جادیشده است: ا فیتعر نگونهیا ینترنتیا یابیبازار ،یگرید فیدر تعر (.3111، همکارانو  تیاست )اسم تالیجیو د یکیالکترون

له را مباد نیکه اهداف طرف یمبادله، محصوالت و خدمات به طور لیتسه یبهنگام برا یها تیفعال قیاز طر انیحفظ روابط با مشتر
 (. ۷۸۹1 گران،یو د یدیسازد )سع یبرآورده م

 
 
 
 
 
 داده ها و روش تحقیق : ابزار و گرد آوری  
 
تحقیق حاضر از طریق مطالعه کتابخانه ای )چاپی و دیجیتالی( و با استفاده از منابع مختلفی از قبیل : کتاب ، مقالعه ، پایان نامه و  

 پروژه نگارش شده است . 

 بحث و نتیجه گیری : 
 

مقابل دریافت وجه برای ست از ارتباط و معرفی غیرشخصی محصول یا خدمت از طریق حامل های مختلف در ا تبلیغات عبارت
اینترنت را باید از پر دامنه ترین  (.۸۱: ۷۸11موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی، یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده اند )فیاد، 

نترنت به (. تکنولوژی و ای۷۸۳۸رسانه ها دانست که تغییرات بیشماری را در حوزه بازاریابی و توسعه ایجاد کرده است )باقری کنی، 
(. این اختراع  عظیم، پدیده ای زودگذر نبوده و هنوز 311۹طور اساسی شیوه ارتباطات و تعامل جهان را دگرگون ساخته است )کلر، 

دست اندرکاران تبلیغات و رسانه دریافته اند که توانایی تبلیغات مبتنی بر اینترنت در ایجاد  در ابتدای فرایند تکامل خود قرار دارد.
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ط با مخاطبان مشخص که از نظر اقتصادی به صرفه، دو سویه و کامال قابل اندازه گیری است، آنان را به سریع ترین نوع تبلیغات ارتبا
(. آنچه واضح است اینکه اینترنت مجموعه ای از رسانه های پیشین مانند تلویزیون، تلگراف و چاپ ۷۸۳۱رسانده است. )جعفرتهرانی، 

جدید منحصر به فرد شامل تعامل )ارتباط دو طرفه یا چند طرفه( و آدرس پذیری، در خود جای داده است  را به همراه قابلیت های
شوند های تجاری یا مراکز خرید شامل تعدادی فروشگاه بوده که از یک یا چند صنف مختلف تشکیل میمجتمع(. ۷۸۳۸)باقری کنی، 

های تجاری و مراکز خرید راه بسیار مناسبی برای معرفی تبلیغات در مجتمع یند.نماو ارتباط مستقیم بین عرضه و تقاضا را برقرار می
دل م. در حال حاضر در صنعت امالك و مستغالت و به خصوص در و شناساندن یک برند یا محصول به مشتریان بالقوه و بالفعل است

های تجاری وارد عرصه جدیدی مجتمععرضه و فروش واحدها و مجتمع های تجاری شاهد رقابت فشرده ای هستیم و بدین ترتیب 
دهد های دیداری و شنیداری نشان میها در سطح شهر و رسانهاند. تبلیغات گسترده این مجتمعهای بازاریابی و فروش شدهاز فعالیت

ر فروش در کنار یکدیگتوان با احداث یک مجتمع و قرار دادن چند خردهاند که دیگر نمیرستی دریافتهها به دکه مدیران این مجموعه
بنابراین مجموعه های تجاری جهت برندسازی و فروش واحدهای خود نیازمند داشتن برنامه ای  .به سودآوری و رشد دست یافت

 مدون و دقیق جهت تبلیغات می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 : منابع

ها، تهران: اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد (. تبلیغات نوین، اهمیت، ابزار و شیوه۷۸۳2دیار، حسن. )اسفن .۷
 . ۷1-۷ملی، صص 

های بازاریابی در بازارهای الکترونیکی بررسی استراتژی(. ۷۸۳2سیدجوادین، سیدرحیم و آقازاده، هاشم. )اسفیدانی، محمدرحیم.،  .3
 . ۷۷۱-۳۸، صص ۷۷، پژوهشنامه بازرگانی، های تولیدی برتر ایرانشرکت مورد مطالعه:

 (. 3) ۹، فصلنامه مدرس علوم انسانی(. رویکردی جدید به آمیخته بازاریابی اینترنتی. ۷۸۳۸باقری کنی، مصباح الهدی. ) .۸
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 کنفرانس علمی مدیریت،، ولاهمیت فضای مجازی در تبلیغات و فروش محص(. ۷۸۹1بابازاده لحاقی، سمیه و احمدی، محمد. ) .۱
 . ۷۷-۷، صص اقتصاد و بیمه، حسابداری

(، تاثیر ابعاد بصری تبلیغات ۷۸۹1کردنائیج، اسداله.، خداداد حسینی، سید حمید و احمدی، پرویز، )بخشی زاده، علیرضا.،  .1
 . 3۱-۷، صص 3۸، تحقیقات بازاریابی نوینهای تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان، محیطی مجتمع

های پژوهش، «شناختی بر تبلیغاترویکردی روان»طبان ای و تغییر نگرش مخاتبلیغات رسانه(. ۷۸۳۷پورکریمی، جواد. ) .2
 . ۷1-۷، صص 3۹، ارتباطی

، صص 2۱، فصلنامه علوم اجتماعی(. تحلیل مححتوای کیفی از منظر رویکردهای استقرایی و قیاسی، ۷۸۹۷تبریزی، منصوره. ) .۱
۷1۸- ۷3۸ . 

شناسایی روش های تبلیغات اینترنتی و بررسی اولویت کاربران و مدیران وب سایت در انتخاب ابزار (. ۷۸۳۱جعفرتهرانی، مریم. ) .۳
 دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی. تبلیغاتی. 

لیغات نقش دیجیتال مارکتینگ بر کاهش هزینه تب(. ۷۸۹۱جواهری، مریم.، توفیقی، پیمان.، چیت سازیان، علی و سلمانی، رقیه. ) .۹
 . ۷۱-۷صص ، و مدیریت در هزاره سوم اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، و جایگاه آن در جذب مشتری

 (. استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی، موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی.۷۸۳1حسنی، محمود. ) .۷1

نما . دانشگاه هنر، دانشکده سیبررسی مبانی و شیوه های سنتی و نوین تبلیغات در تئاتر معاصر ایران(. ۷۸۹۸حاجی زاده، الهه. ) .۷۷
 تئاتر.و 

(. مطالعه ارزش ویژه برند با دیدگاه باورهای ۷۸۹۱خداداد حسینی، حمید،. جعفرزاده کناری، مهدی.، و بخشی زاده، علیرضا. ) .۷3
 . 1۱ -۸۸، 3۳، مجله مطالعات مدیریت ورزشیشکل دهنده نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش فوتبال، 

، تهران: روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع(. ۷۸۹3دانایی فرد، حسن.، الوانی، سید مهدی و آذر، عادل. ) .۷۸
 انتشارات اشراق. 

، انتشارات نگاه دانش؛ تبلیغات از تئوری تا عمل(. ۷۸۹۱روستا، احمد و خلیلی شجاعی، وهاب و خداداد حسینی، سید حمید. ) .۷۱
 چاپ اول. 

 ، ترجمه: حسین بدوان، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. درآمدی بر جامعه(. ۷۸۱3بان. ) رابرتسون، .۷1

کنفرانس مدیریت، چالش ها های بازاریابی در بازاریابی اینترنتی، استراتژی. (۷۸۹3زادتوت آغاج، پرنگ؛ قدیری ترشاب، مریم. ) .۷2
 .و راهکارها

ارزیابی و رتبه بندی ابعاد بازاریابی اینترنتی صنعت فرش (، ۷۸۹1سعیدی، نیما.، نوروزنژاد درزی نفیبی، امیر و زنده باد، سعیده. ) .۷۱
 . ۷۳1 -۷2۹، صص ۱، نشریه اقتصاد و تجارت نوین، کشور

https://www.civilica.com/Papers-MAEDCONF01=کنفرانس-علمی-مدیریت،حسابداری،اقتصاد-و-بیمه.html
https://www.civilica.com/Papers-MAEDCONF01=کنفرانس-علمی-مدیریت،حسابداری،اقتصاد-و-بیمه.html
https://www.civilica.com/Papers-AMTM01=اولین-کنفرانس-بین-المللی-حسابداری-و-مدیریت-در-هزاره-سوم.html
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(. تحلیل محتوا، ۷۸۳۱ه. )ضیغمی، رضا.، باقری نسامی، معصومه.، حق دوست اسکوئی، سیده فاطمه و یادآور نیکروش، منصور .۷۳
 . 1۸ -۱3، صص 1۸، فصلنامه پرستاری ایران

 . دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت.اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی تئاتر(. ۷۸۹۸طاهری، زهره. ) .۷۹

 چاپ بیست و دوم. .آموختهنشر  .بهمن ،فروزنده، اصول بازاریابی .(۷۸۹2). کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری .31

علم -، زارعی، عباس و نیازی، محسن. نشر ثامن الحججروش های تحقیق تلفیقی(. ۷۸۳۱کرسول، جان و پالنوکالرك، ویکی. ) .3۷
 و دانش. چاپ اول.

(، 31) 1 .. مطالعات جامعه شناسیبررسی عوامل تاثیرگذار بر جذب مخاطبان تئاتر در شهر تهران(. ۷۸۹3کریم وند، فاطمه. ) .33
۷3۹- ۷۱2 

سنجش نگرش نسبت به تبلیغات از طریق تلفن همراه )مورد مطالعه: مشترکین شرکت همراه اول در (. ۷۸۹۷میجانی، محسن. ) .3۸
 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.  تهران(،

 ،اریابی اینترنتی با استفاده از روش فراترکیبارائه چارچوب جامع پیاده سازی باز(. ۷۸۹۱مانیان، امیر و رونقی، محمدحسین. ) .3۱
 . ۹31 -۹1۷، صص ۱، نشریه مدیریت بازرگانی

امه ، پایان نتاثیر ارزش بر نگرش درك شده کاربران تبلیغات اینترنتی با توجه به نقش جنسیت(. ۷۸۹1نبی زاده، طاهره. ) .31
 کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

ان پایتحلیل عوامل موثر بر رفتار خرید اینترنتی مصرف کنندگان )مطالعه موردی: شهر اصفهان(، (. ۷۸۹۷نوربخش، مجتبی. ) .32
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان. 

 ، تهران: انتشارات بهجت. افکار عمومی و شیوه های اقناع(. ۷۸۳۱متولی، کاظم. ) .3۱

 .چاپ اول، تهران: انتشارات حروفیه، مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی. (۷۸۳1محمود. ) ،محمدیان .3۳
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