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پKیشگفتار  ایران ادز:

پــنج ســال پVیش  ــ Tوزهــا7ی که شــاید بــرای تــجارت و کار و کسب ُپــر 
امیدتــر بــودنــد از امــEوز ــ و در פِی کوشــش و پــو7شی که گــEوهی از 
تبلیغاتچی هـای نـوگـرای شهـر در شـبکه هـای مـجا[ی داشـ0נد بـرای 
نـزدیک کردن اهـالی صـنعت بـه هـم و بـرقـراTی گـفتگوهـا7ی سـازنـده؛ 
ایران ادز  در بســتر رســانــه هــای دیجیتال شکل گــرفــت. در ا7ن پــنج 
سـال ایران ادز کار کرد تـا صـدا و رسـانـه ی اهـالی و بـه تعبیEی پVیکره 
و بــدنــه ی صــنعت تبلیغات کشور بــاشــد. از مــوج گــرا7ی و حــاشیه 
دوTی کرد تــا مشــتاقــانــه اTزش خــلق کVند و مســئوالنــه ُپلی بــاشــد 
میان اصــــناف مــــختلف و صــــاحــــبان کار و کسب، شــــرکت هــــا، 
فــ7Eلنسرهــا، کارجــوهــا و آژانــس هــای تبلیغاتی. مــحتوا تــولید کرد، 
بــرای کم کردن فــاصــله ی میان بــرنــدهــا و آژانــس هــا گــام هــا7ی 
بـرداشـت و تـالش کرد بـه شیوه هـای گـونـاzـون امکانی بـسازد بـرای 
و  خـــــوب  کـارهـــــای  تـــــشـو7ـق  و  تـحـسیـن  و  شـــــده  دیـده 


پدیدآورندگانشان در هر دو سوی صنعت.

امـEوز  و در آسـتانـه ی سـال شـشم، فـارغ از چـالـش هـای پـر تـعداد، 
ا�ــهام هــای فــراوانی که پVیرامــون آینده ی عــرصــه هــای اقــتصادی و 
تـجاTی کشور وجـود دارنـد و  ا�ـبته نـگرانی هـای جـدی بـرای نـقدینگی و 
پشـتوانـه هـای مـالی کار و کسب هـا؛ پVیکره ی ایران ادز  رشـد کرده و از 
مــاهیت رســانــه ای خــود فــراتــر رفــته اســت. بــا گــام هــا7ی که بــرای 
هـــمسو7ی بـــا تـــحوالت دنیای دیجیتال بـــرداشـــته؛ حـــاال Tو7کردی 
اســتارتــاפی بــه خــود گــرفــته، و بــا تشکیل یک شــورای راهــبردی و 
مــدی7Eتی و بــه نیت خــلق آینده ای مــعنادارتــر، آهســته و پVیوســته 
فــــــصـل تـــــازه  می کVـنـد. در ا7ـن فــــــصـل و دوره ی تـــــازه؛ ایـران ادز 
منسجــم تــر از پVیش و بــه پشــتوانــه ی کار گــEوهی، تفکر راهــبردی، 
هــم افــزا7ی و احــترام و تــعامــل، خــود را متعهــد می دانــد بــه عــنوان 
مجـموعـه ای بـا مـحو7Tت خـدمـات آمـوزشی، کار   کVند بـرای ا�ـهام، 
آzـــاهی و رشـــد اهـــالی و مشـــت7Eان صـــنعت ارتـــباطـــات تـــجاTی و 


عرصه های وابسته.
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بـــرگـــه هـــای ســـبز ایران ادز بـــا همین هـــدف ارایه خـــواهـــند شـــد. 
جــ�وه هــا7ی کوچک که بــه فــراخــور مــوضــوعــات Tوز، قــرار اســت تــا 
دســ0נامــه ای بــاشــند بــرای اهــالی صــنعت تبلیغات (چــه در  بــخش 
ســـفارش دهـــنگان و چـــه ســـفارش گیرنـــدگـــان) و کمک کVنند بـــه 
گســترش آzــاهی در جــامــعه ی ارتــباطــات تــجاTی، و تــا رشــد دهــند 
مـفاهیم Tوز را در میان همکاران و تـا ا�ـهام بـبخشند بـه آن هـا7ی که 


می خواهند تاثیر مثبتی در اقتصاد ایران داشته باشند.

بـرگـه هـای سـبز ، لـ�ومـا مـطالـب تـرجـمه نـخواهـند بـود. چـه بـسا بـه 
فـراخـور نیاز جـامـعه هـدف، دسـ0נامـه هـا7ی کوچک امـا کا�Tـردی بـه 


شکل تالیفی نیز در اختیار همکاران قرار خواهد گرفت.

در همینجا از تــــمام بــــخش آzــــاه صــــنعت تبلیغات ایران دعــــوت 
می کVنیم تـــا پVیشنهادهـــای خـــود را پVیرامـــون ا7ن مجـــموعـــه و نیز 
همکاTی در زمینه ی تـالیف و تـرجـمه و همچنین اسـپانسـ7Eنگ بـه 


info@iranads.club ارسال کVنند.

بـرگـه ی سـبز دوم، بـه فـراخـور ا7ن مـاه هـای سـخت، مـرتـبط بـه بـحث 
کوو7د 19 و شیوه هــای پVیشنهادی ارتــباطی آژانــس اوگیلوی بــرای 
رفـــتار بـــرنـــدهـــا در شـــبکه هـــای اجـــتماعی اســـت که بـــه تـــازگی در 
مجــــموعــــه ی Redpapers ا7ن آژانــــس منتشــــر شــــده اســــت. 
امیدوا7Tم �هـــره گیEی از دانـــش Tوز منتشـــر شـــده تـــوســـط یکی از 
مـهم تـ7Eن آژانـس هـای تبلیغاتی جـهان، بـتوانـد حـرکت بـرنـدهـا و کار و 
کسب هـــا را �هـــبود ببخشـــد، تـــا هـــمه بـــه ســـالمـــت از ا7ن دوران 


پرتشو7ش عبور کVنیم.


ایران ادز
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برندها 5Rر آتش حمالت 

 Lil floozy shirt وE7وس کEونا نشان می دهد که کدام شرکVتها به فکر 
کارمندانشان هس0נد و کدام فقط به سود فکر می کVنند.

Zo سودآوTی شرکت ها از پندمیک به قیمت فدا کردن �هداشت و امن�ت 
کارمندانشان نفرت انگیز است

Charlie warzel من یک مرد ساده ام. چیز [7ادی نمی خواهم. ولی ا�تماستان 
می کVنم برای من د�Tاره اینکه برندها در دوره کEونا چه می کVنند ایمیل نفرستی

Jane Marie  ا7ن رشته تو7یت لینک شرکت ها7ی است که در دوره کEونا برای 
سودآوTی تالش می کVنند. تح7Eم کردن ا7ن شرکت ها �هت7Eن استفاده از زمانی است 

 youngliving and  :وع خواهم کردEکه در قرنطینه هس�0د.من با ا7ن دو ش
doterra

Asad Hamir  ا7ن واقعا غیرمسئوالنه است .deliveroo چرا با پVیشنهاد می دهید 
که سفارش ها را پشت در می گذا7Tد؟ شما حتی یکبار هم اشاره نکردید رانندگان و 

کارکVنان رستوران ها با عالئم خفیف را وادار می کVنید کار نکVنند.  #وE7وس کEونا 
#فرصت طلب #تکVنولو�ی به خطا رفته    

Tarah Campbell باشه! خوب شرکت های وایت بل، تلوس و تکسوی همه 
ه�7نه دیتای اینترنتی که بیشتر از حد استفاده کردیم را به تعلیق درآورده اند. 

cogeco@ هم می گو7د:  اینهم هدیه ما! هرچقدر می خواهید دیتا استفاده کVنید 
و ما به شما اجازه می دهیم ه�7نه اش را بعدا بپردا[7د! (لطفا ه�7نه ها را باال 

بب7Eد تا زمانی که وقتش شد ما سود [7ادی بب7Eم) #فرصت طلب

Ben Norton با عقل جور در نمی آید. مدیرعامل هول فود که صاحب آما[ون جف 
ب�وس است. ثEوتمند ت7Eن آدم زمین با ثEوتی بیش از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دالر به 

کارمندانش ایمیل زده تا در Tوزهای شیوع کEونا مرخصی هایشان را به همکاران 
بیمارشان بدهند.
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زمان ساختن یا شکستن

هـــمه گی;ی و=;وس ک;ونـــا وضعیت غیرقـــابـــل پ2یش بینی کسب و کارهـــا را نـــشان 

می دهــد. شــرکت هــا در الیه هــای مختلفی تــوســط خــ;=داران بــه چــالــش کشیده 

شـده انـد. ]=را مشـت;=ان نـه تـنها دTUـاره تبلیغات می پـرسـند بلکه می خـواهـند دTUـاره 

اUزش هـای بنیادی شـرکت هـا، Uوشی که آن هـا بـا کارک2نان و کارگـران کارخـانـه هـایشان 

رفـتار می ک2ند و اینکه چـگونـه می خـواهـند در حـل مـسالـه مـشارکت داشـته بـاشـند 


بدانند. 

مـصرف ک2نندگـان مـدUن بـاهـوشـند. آن هـا تـقاضـای شـفافیت می ک2نند و می خـواهـند 

جــk=یات تــمام مــراحــل را بــدانــند. بــه عــنوان مــتخصصان اجــتماعی مــا بــه فــرهــنگ 

نــزدیک هســopم و در مــعرض انــواع بــازخــورد و نــقدهــا. شــبکه هــای اجــتماعی راه 

مسـتقیمی بـه مـصرف ک2ننده می دهـد تـا بـا بـرنـد در ارتـباط بـاشـد و آن هـا آن را بـرای 


پرسشگ;ی و به چالش کشیدن ما استفاده می ک2ند. 

در حــالی که هــمه گی;ی و=;وس کسب وکارهــای بسیاUی را بــه خــطر انــداخــته و در 

مـعرض ورشکستگی قـرار می دهـد هـمزمـان شـانسی در اختیار بـرنـدهـا قـرار می دهـد 


تا از فرصت استفاده کرده و تاثی;ی به یادماندنی بگذارند.
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آیا باید همه فعالیت ها را معلق کKنیم؟

تـحت فـشارهـای گسـترده تـحو=ل کار، بـرخی از بـرنـدهـا Tی سـ;وصـدا شـده انـد. پـاUل، 

کلوUوکس و لیسول تـــمام تبلیغات رســـانـــه هـــای اجـــتماعی را از تـــاU=خ ۱۱ مـــارس 

مـتوقـف کرده انـد. درام مطلبی منتشـر کرد بـه نـام چـرا بیشتر بـرنـدهـا خـودشـان را از 


همه چیز دور نگه داشته اند.

بـا ا=ن حـال ا�ـر مـاهیت مـحصول شـما ممکن اسـت بـرنـد شـما را بـه ا=ن خـطر بیندازد 

که فـرصـت طـلب، سـودجـو و یا Tی عـاطـفه خـوانـده شـود مـا تـوصیه نمی ک2نیم که 


چراغ خاموش حرکت ک2نید) پوUل(

در عـوض از ا=ن فـرصـت بـرای تحـلیل Uو=کردتـان در رسـانـه هـای اجـتماعی اسـتفاده 

ک2نید. از مـحتوا=ی که مسـتقیم مـحصولـتان را تبلیغ می ک2ند فـاصـله بگی;=د و تـوجـه 

خــود را بــه ا=ن ســمت بــب;=د که چــطور بــرنــد شــما می تــوانــد بــرای مــصرف ک2نندگــان 


فراهم ک2ند.
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چطور عمل کKنیم؟

سـالمتی مـردم و زنـدگی شـان تـحت تـاثیر و=;وس ک;ونـا قـرار گـرفـته اسـت. حـاال بـاید بـه 

تغییر رفــتار و طــ;ز تفکر مــخاطــبتان فکر ک2نید و مــطمئن شــو=د که بــرنــد شــما از ا=ن 


پنج اصل پ2ی;وی می ک2ند:

.1
اول گوش دهید


اول به حرف مصرف ک2نندگان گوش داده و بعد پاسخ بدهید.

.2
حساس باشید


لحن و پ2یام محتوایتان را دوTاره ب;رسی ک2نید.

.3
شفاف عمل کKنید


با صراحت ارتباط برقرار ک2نید و بازخورد بگی;=د.

.4
استراتdی خود را تطبیق بدهید


استرات�ی خود را با تغییر رفتار مصرف ک2ننده تطبیق دهید

.5
دستی بر آتش داشته باشید


راه ها=ی که برند شما می تواند کمک ک2ند را در نظر بگی;=د.
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اول گوش دهید


اول گوش بده بعد واכKنش نشان بده.

شیوع و=;وس ک;ونـا بـاعـث شـده مـصرف ک2نندگـان عـواطـف مختلفی را تجـ;Tـه ک2نند 

که بـاعـث می شـود مـطمئن نـباشـند چـطور بـاید فکر و یا احـساس ک2نند. هـر واכ2نشی 

بــه هــمه گی;ی بــا ک2نشی بــرابــر و مــتضاد نــشان داده می شــود. بــا چنین مــوضــوع 

حــساس و اضــطراب آوUی از همیشه مــهمتر اســت که بــرنــدهــا اول گــوش بــدهــند، 

ســפس واכKنش! در ادامــه ســه تــرنــدی هســpנد که تــا بــه امــ;وز در رســانــه هــای 


اجتماعی دیده ایم.
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وحشت:  انبار کKنید و اعتصاب راه بیاندا5Rد.

هـراس عـمومی بـاعـث شـده تـا مـصرف ک2نندگـان بـه انـبار کردن مـلkومـات Uو بیاورنـد و 

در <خـ;=د وحشـت> مـشارکت ک2نند. هشـتگ و=;وس ک;ونـا در تیک تـوک تـرنـد شـده و 

پــر از و=دیوهــا=ی مــانــند ا=ن اســت که کاTUــرهــا تــلمبار خــ;=دهــایشان را در یوتیوب 

نــشان می دهــند و آن هــا را امــتحان می ک2نند. در مــقابــل ا=ن عــمل گــ;وه دیگ;ی در 

فــضای مــجا]ی بــه مــردم ا�ــتماس می ک2نند تــا فــقط چیkی را که نیاز دارنــد خــ;=داUی 

ک2نند. بــا اســpנاد بــه اینکه ا=ن خــ;=د وحشــت افــرادی که مــنابــع کافی نــدارنــد را در 


وضعیت نامساعدی قرار می دهد.

 Andy Lassner اzر تو همان مقدار معمول خواTو�ار بخEی بعدش دیگران 

هم می توانند خ7Eد معمول مواد غذا7ی شان Tو انجام بدهند.
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https://www.tiktok.com/%2540meghanmccarthy/video/6800095812111043845



همبستگی #همه با هم در خانه

بـا وجـود فـاصـله گـذاUی فیk=کی مـردم هـمچنان بـه دنـبال اجـتماع هـا هسـpנد. هـرچـه 

بیشتر مـردم از خـانـه نشینی احـساس اضـطراب ک2نند جـوامـع مـجا]ی در رسـانـه هـای 

اجـتماعی بیشتر ظـهور خـواهـند کرد. سـازمـان Tهـداشـت جـهانی و شهـ;ونـد جـهانی 

بـرنـامـه هـای "بـا هـم در خـانـه" را تـوسـعه داده انـد و ک;=س مـارتین، خـوانـنده گـ;وه 

کلدپلی بـرای دنـبال ک2نندگـانـش در اینستا�ـرام ک2نسرت زنـده اجـرا کرده اسـت. عـالوه 


بر آن م;Tیان بدنسا]ی در سراسر دنیا کالس های آموزشی آنال=ن را آغاز کرده اند.
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شوخ طبعی : نیاز به خندیدن

بـا اخـبار بـدون تـوقـف و=;وس ک;ونـا در رسـانـه هـا، کاTUـرهـای اجـتماعی سعی می ک2نند 

راهی پ2یدا ک2نند تـا کمی شـوخی بـه زنـدگی شـان بـرگـردانـند. بـه وفـور میم هـای و=;وس 

1ک;ونــا از جــوک دTUــاره پــوUل گــرفــته تــا تفسیر هــای سیاسی وجــود دارد. کاTUــران 

رسـانـه هـای اجـتماعی بـرای پـرداخـتن بـه چنین مـسالـه جـدی کمی عـواطـف قـاطی آن 

کرده انـد. امـا بـه گـفته بسیاUی شـوخ طبعی تـنها راهی اسـت که آن هـا می تـوانـند بـر 

اضــطرابــشان غــلبه ک2نند. ا�ــبته شــما شــوخی کردن را بــه مــردم بســپاU=د، بــرنــدهــا 


وظیفه دارند که به آرامی قدم بردارند.

1 برند آمریکایی ضدعفونی کننده دست
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یک فرایند گوش دادن ایجاد کKنید

ا�ـر هـنوز ا=ن کار را نکرده اید اول از هـمه یک فـرآیند گـوش دادن ایجاد ک2نید سـפس 

پـاسـخ دهید. تیم تـان را آمـوزش بـدهید که دنـبال چـه چیkی بـاید بـگردنـد و چـطور بـه 

آن پـاسـخ دهـند. دسـتورا�ـعمل هـا و پـرسـش هـای مـتداول را بـه Uوز ک2نید و مـطمئن 


شو=د که پ2یامتان با دیگر کانال های ارتباطی تان در یک راستاست.


ا=ن ها سه حوزه ای هسpנد که می توانید در نظر بگی;=د: 

.1
به چشم انداز گوش دهید

Uوزانـه بـه رسـانـه هـای مـجا]ی گـوش دهید. دقـت ک2نید که چـطور دTUـاره بـرنـد شـما در 

رســانــه هــای اجــتماعی صــحبت می شــود و دTUــاره گــفتگوی بــkرگ2تر پ2یرامــون ک;ونــا 

گـوش بـه  زنـگ بـاشید و بـدانید که چـطور Uوی زنـدگی مـردم تـاثیر می گـذارد. هشـدار 

گـوگـل را فـعال ک2نید و جهـت مـانیتوU=نگ بـرنـدتـان لیست تـازه ای از کلمات کلیدی و 


هشتگ ها درست ک2نید.

ا�ف- کلمات کلیدی که باید در نظر داشته باشید: نام برند و هشتگ، 

 ,coronavirus# ,coronavirus ,and hashtag،و=;وس ک;ونا

 ,covid19, Covid19, Corona Virus# ,19-COVID# ,19-COVID

 ,coronovirus# ,coronovirus ,CoronavirusOutbreak#

 ,flattenthecurve# ,Coronavid19# ,19_Covid# ,covid2019#
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 ,coronapocalypse# ,socialdistancing#

 ,covid—19# ,coronavirususa# ,QuarantineAndChill#

 ,HighRiskCovid19# ,coronapocolypse#

 ,IStayHome# ,stayhomesavelives# ,coronavirusupdates#

 ,HandWashChallenge# ,SafeHands# ,Handwashing#


WashYourHands#

ب- بـه مکالـماتی که در کانـال هـایتان Uوی می دهـد گـوش دهید: تصمیم 

بگی;=د که راهــنما و شــرایط پــاכ کردن و یا پــاســخ دادن بــه کامــنت هــای 


مرتبط با و=;وس ک;ونا چگونه باشد.

ب-۱- پـــنهان کردن کامـــنت هـــا: مـــا تـــوصیه نمی ک2نیم که شـــما 

نـظرات کلی دTUـاره و=;وس ک;ونـا را در کامـنت هـا پـنهان و یا حـذف 

ک2نید. امـا مـحتوا=ی که حقیقت نـدارد، تـوصیه درمـانی می ک2ند یا 


اطالعات غلط منتشر می ک2ند را باید حذف کرد.

ب-۲- پـاسـخگو5ی بـه کامـنت هـا:  سـوا� هـا و نـظراتی که ممکن 

اســت در کامــنت خــطاب بــه بــرنــد شــما بــنو=سند را پ2یش بینی 

کرده و یک پـاسـخ از پ2یش تـای2ید شـده بـرای آن مـشخص ک2نید. بـه 


طور مثال:
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پـرسـش دTUـاره قـدم هـا=ی که شـرکت شـما بـرای مـحافـظت •


از کارمندان/ کارگران کارخانه برداشته است.

پــرســش دTUــاره کارمــندانی که ممکن اســت بــه و=;وس •


آ�وده شده باشند.

پـرسـش دTUـاره عـرضـه مـحصوالت و نـگرانی از کمبود آن در •


بازار.

ج – بــه مکالــمات تبلیغات خــ;=داUی شــده تــان گــوش دهید. حــواســتان بــه 

تغییرات رفـتاUی مـخاطـبان تبلیغات خـ;=داUی شـده بـاشـد. آمـاده بـاشید که بـر 

اسـاس واכ2نش مـصرف ک2ننده آ�هی را بـرای مـدتی مـتوقـف کرده، ایده خـالقـانـه 

آن را تغییر داده و یا بـودجـه را بـه سـمت دیگ;ی بـب;=د. آمـاده بـاشید که بـرنـامـه 


رسانه ای تان را با پ2یش بینی ها=ی براساس هk=نه / تعداد تطبیق دهید.
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حساس باشید

چک لیست ]=ر را جهــــت اU]=اTی مــــحتوای زنــــده بــــرنــــد، پســــت هــــای آینده، 

بـــزنـــگاه هـــای مـــهم و مـــحتوای ارگـــانیک اســـتفاده ک2نید. در نـــظر بگی;=د که 

مـــحتوا=ی که ممکن اســـت بـــه خـــوTی دU=افـــت نـــشود را در شـــرایط فعلی 


رسانه های اجتماعی متوقف کرده و یا بازنگ;ی ک2نید.


چک لیست

آیا خـطر ا=ن وجـود دارد که بـرنـد مـا در شـرایطی قـرار بگیرد که فـرصـت طـلب و یا سـودجـو ⬜


دیده شود؟

⬜
آیا ا=ن محتوا در ایجاد رعب و وحشت نقش خواهد داشت؟

آیا ا=ن مـحتوا رفـتارهـای پـرخـط;ی مـانـند لـمس صـورت و یا گـردهـما=ی هـای اجـتماعی را ⬜


بازنما=ی و تشو=ق می ک2ند؟

آیا ا=ن مـــحتوا دTUـــاره نـــحوه زنـــدگی فعلی، شـــرایط و دســـترسی بـــه مـــنابـــع مـــخاطـــبان ⬜


پ2یش داوUی می ک2ند؟

آیا ا=ن مــحتوا ممکن اســت بــر اعــتبار یکی از شــرکا و یا همکاران( مــانــند اینفلوئنســر یا یک ⬜

آژانــس دیگر) تــاثیر بــگذارد؟ آیا تصمیم تــوقــف و یا ادامــه بــازاU=اTی و تبلیغات بــاید بــاید بــا 


آن ها به صورت مشترک گرفته شود؟

آیا لـحن و ادبیات پ2یام مـن بـا در ا=ن زمینه مـناسـب اسـت؟ آیا مـحتوای مـن مـوضـوعی جـدی ⬜


را ساده انگارانه مطرح نمی ک2ند؟

⬜
آیا محتوای من اUزشی برای مخاطب ایجاد می ک2ند؟

آیا بــرنــد مــن در شــرایطی وجــود دارد که بــه Uوش مــعناداUی در یک فــعالیت مســئولیت ⬜

اجتماعی مشارکت ک2ند؟
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در ]=ر سه برند را می بیנoد که به بازخورد مخاطب 


گوش داده و به Uوش تاثیرگذاUی تغییر کرده اند:


کی اف سی آuهی لیسیدن انگشت را متوقف کرد

کی اف سی کمپین جــدید لیسیدن انگشــت را در انگلیس مــتوقــف 

کرد ]=را در بحــــران جــــهانی که و=;وس ک;ونــــا ایجاد کرده ا=ن آ�هی 

ممکن اســت تــرغیب بــه 

لیسیدن انگشــتان بک2ند. 

بـرنـامـه k=Uی شـده بـود که 

کمپین محیطی (قـوانین لیسیدن انگشـت) در مـاه هـای پ2یش Uو اجـرا شـود امـا 

تـاU=خش عـقب افـتاد. کمپین هـای کی اف سی از دهـه ۱۹۵۰ وجـود دارنـد و بـه 


صورت مرتب طی دهه ها به Uو]رسانی شده اند.


2جی کو تبلیغ ”بwن قدش درست حساvی“ را متوقف کرد.

مـخاطـبان کمپین هـای فـایو درسـت حـساTی را بـه عـلت Tی تـوجهی بـه تـرس 

عـمومی از و=;وس ک;ونـا مـورد انـتقاد قـرار دادنـد و پـس از آن جی کو ا=ن آ�هی 

را مــتوقــف کرد. ا=ن واכ2نش تــند نــشان 

داد که بـرنـد هـا بـاید بیشتر در ا=ن شـرایط 

حـساس بـاشـند و بـدانـند که کسب وکار 


به شکل ساTق نیست.

2 شرکت بیمھ اتومبیل در امریکا
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فیلیپس آونت آuهی vهداشتی آرام کKننده چرب vRان را به تعلیق درآورد.

فیلیپس آونــت تصمیم گــرفــت تــا تبلیغاتــش در رســانــه هــای اجــتماعی را بــا 

تـمرکز بـر Tهـداشـت پسـتانک کودک فـعال مـتوقـف ک2ند. ا=ن آ�هی پـزشک 

اطـفالی را نـشان می داد که بـا ارائـه آمـار دTUـاره ک2ثیف بـودن پسـتانک هـا از 


اهمیت شستن چیزها=ی که کودک در دهانش می گذارد می گو=د.

فیلیپس تصمیم گــرفــته تــا ا=ن آ�هی را بــرای مــدتی مــتوقــف ک2ند تــا در ایجاد 


رعب   و  وحشت عمومی مشارکت نداشته باشد.
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شفاف باشید


بیانیه شفافیت:

یک بیانیه در نـظر بگی;=د تـا اعـالم ک2ند بـرنـد شـما قـرار اسـت در ا=ن بـرهـه از زمـان چـطور 
عـمل ک2ند. حتی ا�ـر تصمیم داU=د که بـه Uوا� همیشگی ادامـه دهید تـوضیح دهید 


که برند شما از شرایط آ�اه است و عامدانه ا=ن مسیر را انتخاب کرده است.


بازکردن سر صحبت:

از مـخاطـبان بـپرسید که چـه چیkی دوسـت دارنـد بب§נند و گـفتگو=تان بـا مـخاطـب را 
دوطـرفـه ک2نید. ا=ن نـشان می دهـد که بـرنـد شـما از پ2یچیدگی مـوضـوع آ�ـاه و نسـ¨ت 


به چیkی که مصرف ک2نندگان تج;Tه می ک2نند حساس است.
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استراتdی خود را تطبیق بدهید

قـابـل پ2یش بینی بـود که بـا طـوالنی  شـدن قـرنطینه خـانگی مـصرف رسـانـه هـا بـاال بـ;ود.
٪۸۵ از مـصرف ک2نندگـان چینی از افـزایش اسـتفاده از رسـانـه هـای تـصو=;ی در هـنگام 
بحـران خـبر دادنـد و ۸۴٪ گـفته انـد که حـداقـل یک سـ;و=س جـدید را بـرای اولین بـار 
امــتحان کرده انــد - از مــشاوره پــزشک آنــال=ن (٪34) گــرفــته تــا دوره هــای آمــوزش 


آنال=ن (٪۳۳ ) و خدمات آنال=ن بانکداUی (۱۳٪) 

بــه نــظر می رســد ایاالت متحــده هــم همین مسیر را در پ2یش گــرفــته اســت. طــبق 

بــ;رسی GWI در مــارس ۲۰۲۰، ۳۹٪ از مــصرف ک2نندگــان آمــ;=کا=ی در حــال حــاضــر 
می گـو=ند که بیشتر از قـبل اخـبار را می خـوانـند، ٪۲۹ می گـو=ند که بیشتر رسـانـه هـای 
اجـتماعی را بـ;رسی می ک2نند ، و ۲۸٪ می گـو=ند که بـا تـوجـه بـه و=;وس بیشتر خـ;=د 


اینترنتی انجام می دهند.

اســتراتــ�ی تــان را بــر پــایه تغییر رفــتار مــصرف ک2ننده تغییر دهید. کانــال هــا و بــودجــه 
تبلیغات خـود را بـر اسـاس تـحوالت رفـتارهـای مـصرف ک2نندگـان و نـتایج عملکرد آنـان 


بازنگ;ی ک2نید.
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وTزش ها رسانه / خبر

Tو7دادها اجتماعی

تبلیغات محیطی تلو7�7ون و تلو7�7ون آنال7ن

پادکست

با[ی




دستی بر آتش داشته باشید

بحـران جـهانی در ابـعاد و=;وس ک;ونـا می تـوانـد لحـظه شکست و یا مـوفقیت یک بـرنـد 
بـاشـد- نـه تـنها اUزش هـا و تعهـدات آنـان بلکه ]=رکی، خـالقیت و Uوحیه شـان نیز بـه 
آزمـایش گـذاشـته می شـود. در نـظر داشـته بـاشید که آیا بـرنـد شـما در مـوقعیتی قـرار 
دارد که در یک کمپین مســئولیت اجــتماعی بــه Uوش مــعناداUی مــشارکت ک2ند؟ آیا 
فــرصــت ا=ن وجــود دارد تــا وحشــت عــمومی را آرام کرده یا اUزش افــkوده ای بــرای 


مصرف ک2نندگان محیا ک2ند؟

حتی ا�ـر بـرنـد شـما در مـوقعیتی نیست که بـتوانـد کمک مـالی بک2ند بـدانید که گـاهی 
کمی تـالش بیشتر می تـوانـد اثـرگـذارتـر بـاشـد. ممکن اسـت شـما بـتوانید از تـخصص، 
مــنابــع، امکانــات یا بســترهــای نــرم افــزاUی خــود بــرای کمک بــه راه حــل هــا یا بــه 


اشتراכ گذاUی اطالعات مفید استفاده ک2نید.
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اردی vهشت ۱۳۹۹



پـلتفرم هـای همکارمـان قـدم بـه پ2یش گـذاشـته و وارد عـمل شـدنـد. ا=ن کمپانی هـا 
کارهـــا=ی مـــانـــند مـــمنوع کردن تبلیغاتی که بـــه دنـــبال ســـرمـــایه ســـا]ی در دوران 
پـندمیک هسـpנد، تسهیلگ;ی در پـوشـش اطـالعـات قـابـل اعـتماد، بـه اشـتراכ گـذاUی 


دفترچه راهنمای برند و کمک های مالی انجام داده اند.

فیس بـــوک تبلیغاتی را که بـــه و=;وس  ک;ونـــا و انـــبارکردن کاال ارجـــاع 
می دهــــند را مــــمنوع می ک2ند. بیانیه مــــارک زاכ;Tــــرگ در ا=ن بــــاره را 
می تــوانید اینجا و مــقالــه ســوشــال مــدیا تــودی را در اینجا بــخوانید. 
همچنین فیس بـوک بـا بنیاد سـازمـان مـلل و سـازمـان Tهـداشـت جـهانی 
همکاUی می ک2ند تــــا صــــندوق حــــمایتی کوو=د-۱۹ را راه بیانــــدازنــــد. که در ا=ن کار 
فیس بــــوک ۱۰ میلیون دالر کمک مــــالی اهــــدا خــــواهــــد کرد.فیس بــــوک بــــه بنیاد 
سی دی سی خــواهــد کرد که قــرار اســت در هــفته هــای آینده بــا تــمرکز بــر مــباUزه بــا 
شیوع و=;وس ک;ونـا در امـ;=کا کمک مـالی جـمع آوUی ک2ند هـم ۱۰ میلیون دالر اهـدا 


خواهد کرد. بیشتر 

اینستا�ــرام اطــالعــات مــرتــبط بــا جــلوگی;ی از و=;وس ک;ونــا را بــا قــرار 
کـه  زمـــــانی  می ک2ـنـد.  دردســـــتـرس تـــــر  شـــــمـا  فیـد  وســـــط  دادن 

#coronavirus و یا covid19# را در اینستا�ـــرام جســـتجو می ک2نید 
پ2یامی خـواهید دید که می پـرسـد آیا می خـواهید بـرای دسـترسی بـه اطـالعـات بـه Uوزتـر 


به سایت Tهداشت جهانی ب;و=د؟ بیشتر بخوانید
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https://www.facebook.com/zuck/posts/10111615249124441
https://www.facebook.com/zuck/posts/10111615249124441
https://www.facebook.com/zuck/posts/10111653413088551
https://techcrunch.com/2020/03/13/instagram-coronavirus-tips/





تــو=یتر بــا انــتشار مــقالــه ای اعــالم کرد که و=;وس ک;ونــا فــرصتی بــرای 
بــــازاU=اTی نیست. اینجا و اینجا بــــخوانید. تــــو=یتر قــــوانین مــــحتوای 
نـامـناسـب را بـا شـرایط جـدید تنظیم کرده تـا هـر مـحتوا=ی در ارتـباط بـا 
و=;وس ک;ونــا که دولتی نیست و از پ2یش راســتی آزمــا=ی نشــده را شــامــل شــود. 

تـو=یت هـا=ی که بـه طـور مـشخص از #covid19#  coronavirusنـام بـبرنـد نیز واجـد 

شرایط آ�هی های پولی نخواهد بود.

تو=یتر ایموجی شس¯شوی دست را نیز طراحی کرده است که با 
 #handwashing, #SafeHands, استفاده از هشتگ های

,HandWashChallenge# و   WashYourHands#به مخاطب پ2یشنهاد داده 
خواهد شد. ا=ن کمپین با حمایت سازمان Tهداشت جهانی فعالیت می ک2ند. اینجا 

مـدیرعـامـل یوتیوب سـوزان وجسoسکی گـفته که ا=ن شـرکت فـضای 
تبلیغات بــه آژانــس هــای رسمی Tهــداشــت جهــت ارائــه اطــالعــات اهــدا 
می ک2ند." مـا از صـفحه خـانـه اسـتفاده می ک2نیم تـا کاTUـرهـا را بـه سـمت 
سـازمـان Tهـداشـت جـهانی، مـرکز ک2نت;ل و پ2یشگی;ی از بیماUی هـا و سـایر 


سازمانهای معتبر محلی در سراسر جهان جهت اطمینان کاTUران هدایت ک2نیم.

بـه Uو]رسـانی بـه سـادگی در دسـترس اسـت و گـوگـل نیز تـالش می ک2ند 
تـا بـاالرفـتن تـقاضـای جـامـعه جهـت پـخش زنـده در یوتیوب را پشـopبانی 


ک2ند.

گــوگــل بــه طــور دقیق تــر سیاســتی را که از پ2یش در دســت اجــرا بــود اعــمال کرده و 
تبلیغاتی را که Uوی و=;وس ک;ونـــا ســـرمـــایه گـــذاUی کرده انـــد را محـــدود می ک2ند. در 
اینجا بب§נید. گـوگـل همچنین دسـترسی بـه و=دیو ک2نفرانـس پ2یشرفـته هـنگ اوت را 


G تا تاU=خ جوالی ۲۰۲۰ رایگان کرده است. 3برای تمام کاTUران س;ی 

3 در این بستھ تمام شرکت می توانند از امکانات گوگل و آفیس استفاده کنند.
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https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/Brand-communications-in-time-of-crisis.html
https://www.adweek.com/digital/twitter-tries-to-guide-brands-on-its-platform-through-the-coronavirus-crisis/
https://www.the-sun.com/lifestyle/tech/545746/twitter-creates-coronavirus-handwashing-emoji-you-unlock-with-four-hashtags/
https://www.searchenginejournal.com/google-facebook-ban-ads-for-face-masks-as-coronavirus-spreads/354402/%25259


 


بیانیه مشترک فیس بوک، رددیت، گوگل، لینکدا5ن، ماכ2وسافت، تو5یتر و یوتیوب 

را در 5Rر بخوانید:

 
در ک2نار یکدیگر برای مباUزه با کوو=د-۱۹ تالش می ک2نیم. ما به میلیون ها نفر کمک 
می ک2نیم که آنال=ن بمانند و همزمان به صورت مشترک همگی با اطالعات غلط 

دTUاره و=;وس مباUزه می ک2نیم، محتوای معتبر در پلتفرم هایمان را ارتقا داده و 
اطالعات تازه را با همکاUی آژانس های سالمت و Tهداشت دولتی در سراسر دنیا 

به اشتراכ می گذاU=م. ما از شرکت های دیگر می خواهیم به ما بپوندند تا در حفظ 
امن§ت و سالمت جامعه در ک2نار کوشا باشیم.
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شه52ور ماه ۱۳۹۹
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