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ــا  ــه آن برنامــه ی ــه ب ک ــه می دهنــد  ــی را ارائ ــا یکدیگــر محصول ــه یــک ســری عناصــر در هماهنگــی ب ک ــه ایــن معنــی  ــا »بســته«- اســت، ب ــری یــک پکیــج -ی ترویج گ
کار نکننــد یــا مجموعــه آنهــا در هماهنگــی بــا یکدیگــر نباشــند، محصــول  کــدام از ایــن عناصــر بــه درســتی  گــر هــر  گفتــه می شــود. ا پکیــج یــا »بســته« ترویج گــری 
گــری بــه مخاطــب درســت  گــر »پیــام« در یــک فعالیــت ترویــج  کاهــش می یابــد. بــه عنــوان مثــال ا ترویج گــری بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد و امــکان موفقیــت آن 
کاندیــدا نتوانــد اعتمــاد رای  گــر یــک  کــه یکــی از انــواع ترویج گــری هســتند ا کمپین هــای انتخاباتــی  ارائــه نشــود، محصــول ترویج گــری ناموفــق خواهــد بــود. یــا در 

ح اســت: گــری بــه ایــن شــر کــم خواهــد شــد. عناصــر و جنبــه هــای مهــم ترویــج  کمپیــن او خیلــی  کنــد احتمــال موفقیــت  دهنــده را جلــب 

ترویجگری ــم مه جنبههای

ترویجگری:  د مــور  در  نکتهها مهمتریــن چکیــده
کــه  • هــدف، پیــام، مخاطــب، روایــت، رســانه و ذی نفعــان مهمتریــن عناصــر یــک فعالیــت ترویج گــری هســتند. البتــه ترویج گــری عناصــر دیگــری هــم دارد از جملــه داوطلبــان 
کتیک هــای الزم بــرای موفقیــت یــک فعالیــت ترویج گــری را تعییــن  کــه اســتراتژی ها و تا بــرای انتقــال پیــام ترویج گــری در ســطح توده هــا فعالیــت می کننــد، استراتژیســت ها 

کــه هزینه هــای چنیــن فعالیتــی را می پردازنــد. می نماینــد و تامین کننــدگان مالــی 

کــه  گروه هایــی هســتند  گرفتــن نقــش ذی نفعــان در فعالیت هــای ترویج گــری باعــث افزایــش احتمــال مشــکالت غیرقابــل پیش بینــی می شــود. ذی نفعــان، افــراد یــا  کــم  • دســت 
بــه هــر نحــوی از فعالیــت ترویج گــری تاثیــر می گیرنــد یــا بــر آن تاثیــر می گذارنــد. بــه عنــوان مثــال، دولــت همیشــه یــک ذی نفــع مهــم اســت. بــرای فعالیــت ترویج گری تــان همیشــه 

کمیــت را چــه بــه صــورت مثبــت و چــه بــه صــورت منفــی در نظــر بگیریــد. نقــش دولــت یــا حا

کــره یــا اطالع رســانی افزایــش دهــد و بــرای نقش هــای منفــی آنــان  کنــد نقــش مثبــت ذی نفعــان را از طــرق مختلــف ماننــد مذا • یــک فعالیــت ترویج گــری پویــا همــواره ســعی مــی 
کار »فراینــد  کــه می تواننــد بــه صــورت یــک تهدیــد بالقــوه بــرای فعالیــت ترویج گــری بــه حســاب آینــد، برنامه هــای جایگزیــن و از قبــل پیش بینــی شــده داشــته باشــد. بــه ایــن 

گفتــه می شــود.  مدیریــت بحــران« 

-هدف اصلی  سوژه

ترویج گــری،  فعالیــت  یــک  در  اصلــی  ســوژه 
بخش هــای  دغدغــه  کــه  اســت  مســئله ای 
ــه عنــوان مثــال  مشــخصی از مخاطبــان اســت. ب
آلودگــی هــوا می توانــد ســوژه چنیــن فعالیتــی در 
شــهرهای بــزرگ ایــران باشــد. ایــن ســوژه در عیــن 
حــال مبنــای هدف گــذاری فعالیــت ترویج گــری 
کاهــش آلودگــی هــوا  می شــود، بــه عنــوان مثــال 

تهــران.  در شــهر 

پیام

پاســخی  ترویج گــری  فعالیــت  یــک  در  پیــام 
کــه چــرا ســوژه )یــا  خالصــه اســت بــه ایــن ســئوال 
هــدف( مهــم اســت و چــرا مخاطــب بایــد بــه آن 
کنــد. "شــهر مــا، خانــه مــا" پیامــی اســت  توجــه 
در راســتای اهمیــت تمییــز نــگاه داشــتن فضــای 
شــهری و اینکــه شــهرمان را هماننــد خانه مــان 

تمییــز نــگاه داریــم

مخاطب

گروهــی  ترویج گــری،  فعالیــت  یــک  مخاطــب 
کــه ایــن فعالیــت قصــد دارد در میــان آنهــا  اســت 
نجــات دریاچــه  کنــد. »کمپیــن  ایجــاد  کنــش  وا
کنان ایــن شــهر را مخاطــب  ارومیــه« در ابتــدا ســا
ــری  ــروه دیگ گ ــر  ــتر از ه ــون بیش ــد، چ ــرار می ده ق
از خشــک شــدن دریاچــه ضــرر می کننــد و انتظــار 

کنــش نشــان دهنــد.   مــی رود نســبت بــه آن وا

ذینفعان

کــه بــه نوعــی بــر  کلیــه افــرادی هســتند  ذی نفعــان 
فعالیــت ترویج گــری تاثیــر می گذارنــد یــا از آن تاثیــر 
می پذیرنــد. مــردم عــادی، دولــت، تیــم اجــرای 
ترویج گــری، ســازمان های غیردولتــی و ... همــه 
بخش هایــی از ذی نفعــان هســتند. بنابرایــن در 
بــه  را  ذی نفعــان  بایــد  ترویج گــری  فعالیــت  هــر 
منفــی  و  مثبــت  نقش هــای  شــناخت،  درســتی 
آنــان را تحلیــل  و در راســتای اهــداف ترویج گــری 

ــرد.  ک از آن اســتفاده 

نه رسا

فعالیــت  یــک  پیــام  کننــده  منتقــل  رســانه، 
دلیــل  بــه  اســت.  مخاطــب  بــه  ترویج گــری 
اهمیــت ارزش هــای خبــری بــرای رســانه ها، آنهــا 
ــرای خواننــده  ــه ب ک ــاب می دهنــد  مــواردی را بازت
گــر  یــا مخاطــب جــذاب باشــند. بــه همیــن دلیــل ا
پیــام و روایــت یــک فعالیــت ترویج گــری بــه انــدازه 
رســانه ها  نباشــد،  خبــری  ارزش  دارای  کافــی 
کــرد.  کمکــی بــه ایــن فعالیــت نخواهنــد  چنــدان 

روایت

بــا  همــراه  ترویج گــری  فعالیت هــای  در  پیام هــا 
روایــت ارائــه می شــوند. روایــت، بیــان داســتانی 
مخاطــب  بــرای  آنــرا  باورپذیــری  تــا  اســت  پیــام 
دهنــد.  مانــور  آن  روی  رســانه ها  و  کنــد  بیشــتر 
بــه  می تــوان  روایــت  نمونه هــای  بهتریــن  از 
و  محــک  موسســه  مــورد  در  کــه  داســتان هایی 
کمــک بــه بیمــاران ســرطانی ارائــه  نقــش آن در 

کــرد.  اشــاره  می شــود، 
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