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تيزرهاي تبليغاتي امروزه زمان زيادي از برنامه هاي تلويزيوني را به خود اختصاص داده اند. 
هدف اصلي يك تيزر تبليغاتي هدايت مخاطب به سمت كاال يا خدمات خاص است. براي 
داشتن يك تيزر قوي، به يك متن قوي نياز داريم. بعضي تيزرها در حد يك فيلم كوتاه 
جذاب و پركنش هستند و بعضي ديگر با بهره گيري از تصوير و موسيقي، به نماهنگ 

شباهت دارند.

پودمان 5

نماهنگ و تبليغات
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نگارش متن نماهنگ

1واحد یادگیری 

آیا تا به حال پي برده اید؛
    براي نوشتن متن نماهنگ چه مهارت هايي الزم است؟

    افزودن موسيقي به تصوير چقدر در زنده داشتن خاطره ها مؤثر است؟ 

    ترانه ها چقدر در زنده  داشتن خاطره ها مؤثرند؟

هدف از این واحد یادگيری
  هنرجويان در اين واحد يادگيری، ساخت نماهنگ، متن نماهنگ از ايده تا اجرا و نقش شعر، نثر و ترانه 

در نماهنگ را فرا مي گيرند. 

استاندارد عملكرد
  نگارش متن يك نماهنگ به سفارش سازمان يا تهيه كننده بر اساس استانداردهای موجود و مصوب در انجمن های 

موسيقی
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نماهنگ 
نماهنگ ترجمه فارسی كليپ يا ويدئو كليپ است. به عبارتی، نما يا همان تصوير همراه موسيقی يا همان 
آهنگ است. البته نما تنها يك تصوير نيست و می تواند شامل تصويرهای متعددی باشد. نماهنگ اتصال چند 

تصوير بر اساس يك موسيقی با كالم يا بدون كالم است كه بر اساس موضوعی ساخته می شود. 
متن نماهنگ می تواند مفهوم تصويری موسيقی باشد؛ به عبارتی روايت و قصۀ نماهنگ، همان متن است. در 
بعضی موارد هم می توان متنی به صورت دكلمه بر روی موسيقی نوشت يا انتخاب كرد. ويدئو كليپ گسترۀ 

بيشتری را نسبت به نماهنگ به خود اختصاص می دهد. 
شايد بتوان گفت نقالی، قديمی ترين شکل نماهنگ است. نقالی ، تصوير به عالوه متن و گاهی موسيقی است؛ 

شيوه ای كه با تکنولوژی امروز متحرک و مصور شده است. 
وجود  و  فيلم  و  صدا  پخش  و  ضبط  دستگاه های  پيشرفت  و  مجازی  فضاهای  گسترش  با  امروز  دنيای  در 
نرم افزارهای طراحی شده كه روی رايانه ها و وسايل ارتباط جمعی مانند گوشی های تلفن همراه ، نصب شده اند ، 

امکان ساخت ويدئو كليپ برای هر شخصی فراهم است. 

تعريف شما از نماهنگ چيست؟

    چند نماهنگ در كالس ببينيد و تعريف خود را از آن بيان كنيد.

    دربارۀ تأثير نماهنگ بر مخاطب با يكديگر به بحث و گفت وگو بپردازيد.

فعاليت 
كالسي

نماهنگ و تلویزیون 
تلويزيون يك رسانۀ ديداری-شنيداری است؛ يعنی هم از بينايی و هم از شنوايی استفاده می كند. يك نماهنگ 
تلويزيونی، نيز عناصرشنيداری و ديداری را با هم تركيب می كند. يکی از قدرت های تلويزيون، تقويت آن در 

پيام های كالمی با تصاوير، يا پيام های تصويری با كالم است.

بايد يكپارچه عمل كنند، در غير اين صورت  مواردی كه در رويداد ديداری- شنيداری تصاوير و كلمات 
نماهنگ چيزی را نشان می دهد و كالم چيز ديگری را بيان مي كند.

نکـته

قبل از نوشتن متن نماهنگ ابتدا بايد موسيقی مورد نظر را انتخاب كنيم يا بسازيم. تلويزيون، هرروز و هر 
لحظه می تواند موقعيت تازه يا خاصی را تشريح كند، براي مثال، حال و هوای تلويزيون در ماه مبارک رمضان، 

ايام سوگواری، قبل از خبر، اعياد يا رخداد اتفاقات ناگوار متفاوت است.
مدير هر شبکه و گروه بر اساس سياست های سازمان ، سرمشقی را الگوی رفتاری برنامه های خود می سازد؛ 

بنابراين برای انتخاب موسيقی ، بايد موضوع و مناسبت آن را مورد توجه قرار داد.
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انتخاب موزیک 
انواع موسیقی و نماهنگ 

موسيقی را می توان با توجه به ويژگی های مختلف تقسيم كرد؛ بر اساس سازبندی يا تکنيك ، جغرافيای محل 
ساخت يا دوره و زمان ساخت. اما به صورت كلی تر آن را به سه دسته تقسيم بندی كرده اند. 

هنری 
باروک،  مانند سبك  دارد؛  ديگر سبك های رشته های هنری  نام های  با  اسامی مشتركی  موسيقی ،  نوع  اين 
كالسيك، امپرسيونيسم ، گوتيك و ... اشتراک و تفاوت هايی ميان سبك های رايج در نوع هنری وجود دارد كه 

بالطبع در موسيقی به لحاظ تکنيکی ، ويژگی خواهد شد.
 

عامه پسند 
اين نوع موسيقی، در زندگی جاری مردم به خصوص در دورۀ معاصر رايج و قابل شنيدن است. سبك هايی 

مانند پاپ ، جاز، بلوز ، راک ، آلترناتيو و حتی موسيقی مذهبی معاصر هم در اين طبقه جای می گيرند.
 

قومی منطقه ای 
موسيقی های مذهبی و مناسبتی شامل نوحه و تواشيح، موسيقی آيين ها و مراسم سنتی قومی همه در اين 
دسته و طبقه قابل تقسيم هستند. بايد توجه داشت كه بعضی از مبانی موسيقی مانند ريتم ، تکرار ، نشاط، غم، 

هيجان و احساس در دنيای پيرامون ما قابل مشاهده و تجربه هستند.
موسيقی فولکلور يا محلی نيز در اين دسته جای می گيرد. نواحی مختلف ايران دارای موسيقی و سازهای 

خاص خود هستند كه در مراسم محلی و مذهبی از آن بهره می گيرند.

انتخاب كنيد، دربارۀ  تصاوير مناسب برای آن به بحث و گفت وگو  انواع مختلف  از  1- تعدادی آهنگ 
بپردازيد.

2- در يكی از انواع و سبک های موسيقی، آهنگی را انتخاب كنيد.

فعاليت 
كالسي

انتخاب ایده 
ايده پردازی  از جمله روش های  كرديم.  آن گفت وگو  بودن  اهميت خالق  و  ايده  دربارۀ  قبلی  بخش های  در 
خالق، تشريك مساعی و افکارنويسی است. البته در بخش ايده پردازی هر بار شما می توانيد از روش هايی كه 

آموخته ايد، بهره ببريد. 
     روش ایده پردازی تصادفی 

 )Brainwriting( روش ایده پردازی فكر نویسی     

)Animation( روش ایده پردازی جاندار پنداری     
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روش تصادفی یا تجربی 
 اتفاق يا رويدادی ناگهانی و بدون آگاهی قبلی را تصادفی گويند. تصادف، فقط منحصر به برخورد وسايل نقليه 
با هم يا به عابران در خيابان نيست. نام يکی از سبك های هنری معروف در حوزۀ تجسمی در قرن گذشته با 

همين روش انتخاب شد. 
داداييسم نامی بود كه به صورت اتفاقی توسط يکی از بنيان گذاران اين مکتب، از ميان يك لغت نامه انتخاب شد. 

قبل از اجرای اين روش ، موسيقی انتخابی خودتان را خوب بشنويد چنان كه در جانتان آن را حس كنيد. 
سپس به صورت تصادفی ، لغت يا جمله ای را انتخاب كنيد. اين انتخاب می تواند از داخل روزنامه، تلويزيون، 
اينترنت يا يک لغت نامه باشد پس از آن با تمركز بر لغت يا جمله پيدا شده، قصه ای يا ايده ای را متصور 

شويد، هر چقدر اين روش را بيشتر تكرار كنيد ، گسترۀ ايده های جديدتان بيشتر خواهد بود.

فعاليت 
كارگاهی

روش فكرنویسی 
روش فکرنويسی بسيار ساده و با يك قلم و كاغذ محقق می شود. البته شما می توانيد به جای نوشتن با قلم و 

كاغذ از ر وش های جديد ثبت كردن استفاده كنيد؛ مانند ضبط صدا يا ويدئو. 
روش اجرايی به اين ترتيب است كه هر كدام پس از شنيدن آهنگ انتخابی، ايده هايی را كه به ذهنتان رسيده 
است، بر روی يك صفحه يادداشت كنيد، سپس در اختيار يکديگر قرار دهيد. بعد از خواندن ايده دوستانتان، 
شما می توانيد، ايده را با نظر خودتان گسترش يا تغيير دهيد. اين روش می تواند تا زمان حاصل شدن نتيجۀ 

مطلوب برای شما تکرار شود.

روش ایده پردازی جاندارپنداری 
در اين روش شما برای آهنگ انتخابی خودتان، يك شخصيت تصوركنيد و هر چيزی را كه برای يك شخصيت 
الزم و ضروری است، روی كاغذ برای وی بنويسيد. اين صفات شامل جنسيت، اسم، وزن، قد، سن و سال، 
مليت، شغل و هرچيز ديگری می شود. اگر شخصيت انتخابی شما انسان نبوده و شیء، گياه يا حيوان باشد 
نيز به اين ترتيب عمل كنيد. ممکن است در وهلۀ اول به ايدۀ مطلوبی دست پيدا نکنيد، اما شخصيت سازی 

و پردازش آن، مقدمه خلق يك ايدۀ خالق و ناب است.

نوشتن متن 
تفاوت كه در متن يك  اين  با  است؛  تلويزيونی  نماهنگ شبيه ساختار ديگر متون كوتاه  ساختار متن يك 
نماهنگ محدودۀ عملکرد نويسنده وسيع تر است. او می تواند تنها از بن مايه و ريشه و هستۀ اوليه آهنگ يا 
ايدۀ خود، پيروی كند، در نماهنگ، متن ما ساختار زيبايی شناسانه تری نسبت به يك آگهی ميان برنامه يا ولۀ 
خبری دارد و هدف، برقراری ارتباط احساسی از راه ديدن و شنيدن با بيننده است. نماهنگ در ميان ديگر 
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توليدات تلويزيونی، خود هويتی مستقل و شعر گونه دارد و به اين معنا نيست كه ساده تر از برنامه های ديگر 
تلويزيونی است.

متن در نماهنگ تلفيق تصاوير، متن های گفتاری به صورت ترانه ، دكلمه و يا نوشتار به روش های اجرايی 
مختلف همچون خوشنويسی يا تايپ ديجيتال است. استفاده از نوشته كاماًل اختياری است و بستگی به انتخاب 
شما در حوزۀ زيبايی شناسانه دارد. ساختار نماهنگ شما می تواند مدلی از الگوهای قبلی كه آموخته ايد، باشد. 

تبلور احساس بيننده در یک نماهنگ
تلويزيون بيش از هر رسانۀ ديگری اين توانايی را دارد كه عواطف را برانگيزد و افراد را ترغيب كند كه دنياي 
پيرامون خود را احساس كنند. اين توانايی موجب می شود كه تبليغ های سرگرم كننده مفّرح و جذاب باشند.

بر روی صفحۀ تلويزيون وضعيت زندگی واقعی با طنز، خشم ، ترس ، غرور، حسادت و عشق جان می گيرد. در 
تلويزيون، طنز بسيار موفق عمل می كند. عواطف نشان داده شده در بعضی از آگهی های موفق از وضعيت هايی 

طبيعی بيرون كشيده می شوند تا همه بتوانند با آن همذات پنداری كنند. 
البته طنز يا به عبارتی بذله گويی نبايد با مقوالتی مثل هجو يا موضوعات مبتذل اشتباه گرفته شود. در اينجا 
مقصود تأثير گذاشتن بر روی مخاطب با تحريك كردن بخشی از احساس مخاطب است كه به خاطرات او در 
گذشته مربوط مي شود؛ خاطراتی از حس دوستی، خانواده محيط كار و اتفاقات فراموش نشدنی در زندگی. 
نوع مثبت يا منفی آن به فراخور محتوای پيام قابل تغيير است. متن يك نماهنگ غير از متن فيلمنامه آن 

مي تواند حالت گفتار يا دكلمه روی يك موسيقی يا فيلم را داشته باشد. 

1- برای يک نماهنگ مرتبط با موضوع جنگ، ايده پردازی نماييد، سپس در كالس به بحث و گفت وگو 
بپردازيد. 

2- برای ميالد يكی از ائمه)ع( يا اعياد مذهبی ، ايده پردازی نماييد و در مورد آن در كالس صحبت كنيد.

فعاليت 
كالسي

1- يک متن ادبی برای يک حماسۀ ملی بنويسيد. 
2- يک ترانۀ احساسی اجتماعی را انتخاب نماييد و با توجه به موسيقی، آن را تحليل كنيد. 

چند ترانه ساز معاصر را نام ببريد، آثاري از آنان در كالس بخوانيد.

فعاليت 
كالسي
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 )Narration( نریشن در برنامه های تلویزیونی
نريشن يا گفتار عنوانی است كه برای متن خوانده شده بر تصوير، رايج است. گفتار يا روايت در تلويزيون انواع 

مختلفی دارد.

گفتار خبری 
گفتار خبری به صورت كامل يا به صورت بخشی از خبر روی برنامۀ خبر خوانده می شود. لحن صدا و مهارت 

گوينده و خواننده كالم گفتار يا همان نريشن از عناصری است كه به ارتباط مؤثر با بيننده ياری می رساند. 

گفتار ادبی 
برنامه  ابتدای هر  برنامه می تواند در  يا سرآغاز يك  ادبی در ميان برنامه ها، نماهنگ ها و  يا متن  ادبی  گفتار 
ادا شود. با توجه به فرهنگ غنی ادبی كشورمان ، استفاده از متن های ادبی در انواع مختلف در بسياری از 
برنامه های تلويزيون رايج است، اما زمان و مکان و نوع استفاده يك متن ادبی دارای اهميت ويژه ای است و 

تصميم آن با كارگردان هنری يا ديگر عوامل تصميم گيرنده است.

گفتار آموزشی 
در فيلم های آموزشی يا مستند، گفتار متنی است كه  بر روی اين فيلم برای آگاهی و اطالع رسانی بيشتر به 
بيننده، بيان می شود. اين متن توسط يك يا چند گوينده خوانده می شود و لحن آن  بر اساس محتوای فيلم 

توسط كارگردان و با اتکا به تجربه و تخصص راوی تنظيم می گردد. 

    قطعه ای از يک شعر يا متن ادبی را بر روی يک موسيقی دكلمه كنيد و در كالس اجرا نماييد، سپس در 

مورد آن به بحث و گفت وگو بپردازيد.

    براي يک نماهنگ از ايده تا متن كامل را طراحي كنيد و در كالس بخوانيد. از شعر، ترانه و گفتار هم در 

آن استفاده كنيد و دربارۀ متن هاي يكديگر به نقد و بررسی بپردازيد. 

فعاليت 
كالسي
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ارزشیابی واحد یادگیري نگارش متن نماهنگ 

معيار شایستگی:

نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مراحل کار ردیف

2 انتخاب آهنگ 1
2 انتخاب ايده 2

1 نوشتن متن   3

1 خواندن متن نماهنگ   4

2 شایستگی های غيرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محيطي و نگرشي:
تفکر خالق )N15(، وفاداری به ارزش های سازمانی و ملی و مذهبی، تعهد به ارتقای 

سطح بصری و شنيداری مخاطبان، تعهد به معاهدات بين المللی مانند كپی رايت

* ميانگين نمرات

حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

شرح کار:

انتخاب آهنگ،  انتخاب ايده، نوشتن متن، خواندن متن نماهنگ  

استاندارد عملكرد:
نگارش متن يك نماهنگ به سفارش سازمان يا تهيه كننده بر اساس استانداردهای موجود و مصوب در انجمن های موسيقی

شاخص ها:
1- شناخت گونه هاي مختلف برنامۀ تلويزيوني

2- مهارت هاي شنيداري و ديداري در ساخت جلوه هاي صوتي و تصويري

شرایط انجام کار:
مكان: كالس درس

زمان: 30 ساعت
ابزار و تجهيزات: رايانه، دستگاه پخش صوت و تصوير، منابع اطالعاتی از قبيل اينترنت، آرشيو موسيقی و تصوير 
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نگارش متن تبليغاتي

واحد یادگیری 
2

آیا تا به حال پي برده اید؛
    براي نوشتن متن تبليغاتي چه مهارت هايي الزم است؟

    تبليغات چقدر به روانشناسي و جامعه شناسي وابسته است؟ 

    متن تبليغاتي چه نسبتي با شعر و ترانه دارد؟

هدف از این واحد یادگيری
  هنرجويان در اين واحد يادگيری، آگهي تبليغاتي، تيزر و رپرتاژ و متن آگهي از ايده تا متن را مي آموزند 

و نقش استوري برد و كميك استريپ را در توليد آگهي فرا مي گيرند.

استاندارد عملكرد
  توليد متن يا  يك آگهی تبليغاتی بر اساس سفارش مشتری  با رعايت ارزش ها و اصول اخالقی كشور
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مقدمه
تبليغات در دنيای امروز به شکل يك صنعت تعريف شده است و تاريخچۀ آن به تمدن های ابتدايی بشر باز 

می گردد؛ زمانی كه بشر برای ارائۀ خدمات يا يك محصول، مخاطبان را متقاعد می كرده است. 
از ابتدای پيدايش بشر دو موضوع مهم عرضه و تقاضا وجود داشته است. با پيشرفت و توسعۀ جامعۀ مدنی و 
گسترش شهر نشينی و شکل گيری تعاريفی همچون كسب و كار و شغل، به آرامی مفهوم ديگری برای عرضه 

و تقاضا شکل گرفت؛ مفهومی كه رقابت و جذب مشتری از پايه های تعريف آن بود. 
وقتی عرضه بيشتر از نياز مخاطب شد، مسئله رقابت به وجود آمد و در پی آن ارائه كنندگان محصول يا خدمت 
به نوعی سعی كردند تا مخاطبان را متقاعد كنند كه تنها محصول يا خدمات ايشان را انتخاب كنند. شايد يکی 

از مهم ترين مصاديق تبليغات، بعد از بزرگنمايی، قابليت متقاعد كننده بودن آن باشد. 
هر جا كه پای نفع اقتصادی و مالی در ميان باشد، رقابت و در پی آن تبليغات وجود دارد. 

نکته و عامل تعيين كننده در مقولۀ تبليغات، موضوع انتفاع است كه تمامی خط مشی و استراتژی تبليغات را 
تعيين می كند. حال گاهی اوقات اين انتفاع قابل رؤيت و مادی است و گاهی ناديدنی و غيرمادی است. البته 

غيرمادی بودن آن لزوماً دليل بر معنوی بودن آن نيست. 
بدون شك هرگاه صحبت از وسايل تبليغی به ميان می آيد، اولين رسانه ای كه به ذهن متبادر می شود، راديو 
و تلويزيون است. تلويزيون در دهه های گذشته جنبۀ تشريفاتی در خانه ها داشت، اما امروزه جزء الينفك يك 
خانه است. تلويزيون ها دارای شبکه های مختلفی هستند كه به عنوان يك گيرنده از فرستنده های مختلفي، 
اينترنت و تکنولوژی های مختلف و  برنامه های خود را دريافت می كنند؛ مانند شبکه های كابلی، ماهواره ها، 

پيشرفته ای كه ممکن است روز به روز در كامل شدن اين صنعت مؤثر باشند. 
اگر يك آگهی تلويزيونی خوب ساخته و تهيه شده باشد، مردم با عالقه به آن نگاه می كنند. جمالت قصار 

آگهی ها يا شعار ها و همچنين شخصيت آگهی ها ممکن است عمری بيشتر از خود آگهی داشته باشند.

آگهی تلویزیونی یا تیزر 
گونه ای از فيلم يا مجموعۀ تصاوير متحرک است كه در ازای دريافت پول از مشتريان ساخته می شود و با 
پيامی آشکار يا نهان سعی در تأثير  گذاشتن بر مخاطب دارد. اين پيام در خدمت محصول يا خدماتی است 

كه مشتريان ارائه می كنند. 
آگهی های تلويزيونی انواع مختلفی دارند كه در ادامه به آنها اشاره خواهيم كرد، نوعی از آن كه به تيزر شهرت 
دارد، دارای زمان بسيار كوتاهی است. اين زمان از يك ثانيه شروع می شود و تا 1 دقيقه ادامه می يابد، انواع 

ديگر آگهی تلويزيونی ، رپرتاژ، زيرنويس و ميان برنامه است.
    كدام تيزر را در روزهاي اخير بيشتر ديده ايد و به ياد مي آوريد؟

ماهيت تبليغات تلویزیونی 
هر يك از رسانه های تبليغاتی با ديگری متفاوت است و نويسندگان متن تبليغ بايد بر اساس مجموعۀ نقاط 
قوت معين يك رسانه ، متن تبليغاتی را بنويسند. تلويزيون از بسياری جهات با راديو و رسانه های چاپی متفاوت 

است. زيرا تلويزيون يك رسانۀ مبتنی بر تصاوير متحرک است .
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به مجموعه های سبك تلويزيونی اطالق می شود كه در آنها جريان عادی  )Soap Opera(: اصطالحاً 
زندگی تصوير می شود.

تفاوت عمدۀ تأثیر تلویزیون با عناصر دیداری و رسانه های چاپی
کنش و حرکت 

تأثير جلوه های بصری است. ممکن است گفته شود كه  پيام آن تحت  و  تلويزيون يك رسانۀ بصری است 
روزنامه ها و مجالت نيز از اين تصاوير استفاده می كنند. در تلويزيون تصاوير دارای حركتند و همين امر باعث 

می شود كه تصاوير تلويزيونی بسيار بيشتر از تصاوير چاپی به حافظه سپرده شوند. 
وقتی به تلويزيون نگاه می كنيد، جهانی را می بينيد كه مدام در حال حركت و صحبت است كه حتی توهم 
بعد سوم را هم ايجاد می كند. تبليغات خوب تلويزيونی با استفاده از تأثير كنش و حركت توجه را جلب و 

عالقه را ايجاد می كند.

داستان گویی 
از  فراتر  چيزی  داستان ها  شوند.  بيان  خوب  كه  شرطی  به  كنند؛  ميخکوب  را  انسان  می توانند  داستان ها 
سرگرمی، همراه خود دارند؛ ارزش ها را بيان می كنند، رفتار را تعليم می دهند و نحوۀ برخورد با مشکالت 

روزمره را نشان می دهند.
در آگهی های مؤثر تلويزيونی همچنين از داستان گويی، برای بيان سرگرمی و هم بيان نکات مهم استفاده 
می شود. اين داستان های كوتاه ممکن است خنده دار، گرم يا احمقانه باشند؛ همان گونه كه زندگی واقعی اين 

چنين است. تبليغات به شکل برشی از زندگی ، صرفاً برای قالب های صابونی ساخته می شوند. 

مؤسسات تجاری، توليدكنندگان و مؤسسات ارائه خدمات هر كدام به دنبال جذب مخاطب بيشتر هستند، 
هدف هركدام از آنها به فراخور نوع پيامی كه می خواهد به مخاطب ارائه كند، تفاوت دارد برای مثال، يك جا 
هدف ما از پخش يك آگهی متقاعدكردن يك مشتری برای خريد يك محصول يا خدمات است به عبارتی 
هدف از يك آگهی، فروش است. يك جا هدف ما اشاعه سالمت ، اخالق و رعايت قانون و احترام به قانون است. 
در اين جا هم هدف ما از تبليغ يا پخش آگهی، متقاعد كردن مخاطب است؛ برای اين كه كاری را انجام دهد 

يا از انجام كاری صرف نظر كند. 

انواع تبلیغات
طبقه بندی تبليغات بر اساس دو معيار صورت می گيرد كه عبارت اند از: 

1( درآمدزایی 
2( شيوۀ ساخت
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به نظر شما تبليغات يک پزشک برای خدمات خود يا مطبش، تبليغاتی غيرانتفاعی است؟  

فعاليت 
كالسي

چند نمونه از تبليغات انتفاعی و غير انتفاعی را انتخاب نماييد و دربارۀ آنها گفت وگو كنيد.

فعاليت 
كارگاهی

1( تبليغات بر اساس روش درآمدزایی 
به دو بخش تبليغات انتفاعی و تبليغات غيرانتفاعی تقسيم می شود: 

الف : تبليغات انتفاعی
اين نوع از تبليغات، در جهت كسب منفعت مالی تبليغ كننده يا ُمبلغ، انجام می شود. نکتۀ مهم در اين نوع از 
تبليغ، تأكيد بر درآمد زا بودن محصول يا خدماتی است كه مبلغ ارائه می كند. خدمات دو گونه است: در گونۀ 
اول، انجام سلسله اي از اعمال و رفتاری است كه در پی آن مشتری يا مصرف كننده منتفع می شود؛ مانند 
خدمات بيمه يا خدمات بانکی كه برای صاحبان آن دارای سود مالی است، در حالت دوم ، تبليغ برای يك 
كاال يا همان محصول انجام می پذيرد كه باز هم برای توليد كننده و يا فروشندۀ آن دارای منافع مالی است. 
اما محصول يا كاال قابل ديدن، اندازه گيری و ملموس است مانند همۀ محصوالت مصرفی كه در زندگی با آنها 

سروكار داريم.

ب : تبليغات غيرانتفاعی
اين تبليغات، برای تبليغ محصول يا خدماتی استفاده می شود كه در آن نفع مالی نصيب صاحب خدمات يا 
كاال نمی شود. تصور كنيد يك تبليغ يا تيزر تلويزيونی را كه برای فرهنگ سازی مصرف بهينۀ آب يا انرژی از 
تلويزيون پخش می شود. هزينۀ ساخت و پخش اين نوع تبليغات توسط مراكزی كه اهدافشان در همين راستا 

است، تأمين می شود مانند مراكز دولتی، شهرداری ها، خيريه ها و يا افراد نيکوكار.

برنامه های  تبليغات، پويش ها و  ارائه كنندگان خدمات، مسئوالن حوزۀ  اقتصادی و  بنگاه های  نياز  به فراخور 
بخش  اوقات  اكثر  كه  ارائه می كنند،  و  بهتر، طراحی  و  متفاوت  تبليغات  و  فروش  افزايش  برای  را  متنوعی 

عمده ای از اين برنامه به تبليغات تلويزيونی اختصاص داده می شود . 
يکی از داليل اين امر فراوانی و تعداد زياد مخاطبان و بينندگان تلويزيون است. شما با ديدن يك تبليغ در 
تلويزيون ممکن است به تهيۀ يا خريد يك محصول يا خدمت ترغيب شويد يا از آن صرف نظر كنيد، پس ميزان 
تأثيرگذاری و جذب بيننده برای خريد يك محصول، رازی دارد كه در عمق مفهوم يك تبليغات تلويزيونی 

نهفته شده است. 
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    دربارۀ چند تبليغ پرتكرار و انتفاعي يا غيرانتفاعي بودن آن و تأثيرگذاري بر مخاطب در كالس گفت وگو 

كنيد.

    آخرين تبليغات تلويزيونی كه بر شما تأثير گذاشته و شما را برای تهيۀ آن محصول، ترغيب كرده، چه 

بوده است؟ آيا شعار يا متن تبليغات مورد نظر را به خاطر می آوريد ؟

    اگر بخواهيد رشتۀ تحصيلی خود را تبليغ كنيد، چه متنی برای آن می نويسيد؟ اين تبليغ انتفاعی است 

يا غيرانتفاعی؟

فعاليت 
كالسي

برای خودتان دفترچه يادداشتی آماده كنيد؛ ديجيتال يا واقعی بودن آن فرقی نمی كند. سپس برای خودتان 
جدولی تهيه كنيد و دربارۀ ويژگی های موضوع يا محصول انتخابی خودتان بنويسيد. 

يک يا دو نمونه تيزر تبليغاتی كه مرتبط با موضوع انتخابی شما هستند، انتخاب كنيد و درباره شان يک صفحه 
به اختصار بنويسيد. سپس در كالس در مورد آن به بحث و گفت وگو بپردازيد. 

2(تبليغات بر اساس شيوۀ ساخت
آگهی های تلويزيونی در دوره های مختلف تاريخی به روش های مختلفی ساخته می شدند، اما می توان روش های 
ساخت را به دو بخش واقع گرايانه يا پويانمايی تقسيم كرد. البته بخش سومی هم می توان به اين دو بخش 

اضافه كرد كه تلفيق اين دو روش با هم خواهد بود. 

الف( تكنيک واقع نمایانه یا رئال 
روش واقع گرايانه روش سنتی يا كالسيك ساخت يك فيلم است كه شامل همۀ عوامل توليد يك فيلم و يك 
ساختار مشابه و مشترک در نوع كالسيك آن است؛ به عبارتی، عواملی از قبيل نويسنده، بازيگر، كارگردان، 

تصويربردار، نورپرداز و ديگر ملزومات يك فيلم همگی وجود دارند. 
در اين روش، همه چيز واقعی است؛ شخصيت ها، مکان ، محصول كه می تواند ماكت يا خود واقعی آن باشد و 

هر چيزی كه در تصوير ديده می شود. 
هر فيلم كوتاهی به لحاظ زمانی يك تبليغ تلويزيونی محسوب نمی شود يا يك تيزر تلويزيونی، يك فيلم كوتاه 

نيست. اما برای تيزر تلويزيونی نيز بعد از نوشتن بايد استوری بورد تهيه كرد و آن را دكوپاژ نمود. 
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در تهيه و ساخت تيزرهای رئال پربيراه نيست اگر بگوييم توليد يك تيزر رئال دست كمی از توليد يك فيلم 
نويسنده،  نظير  توليد  به عوامل مختلف  نياز  فيلم سينمايی  توليد يك  برای  ندارد! همان گونه كه  سينمايی 
عوامل  به  هم  رئال  تيزر  يك  توليد  برای  است،  و...  تدوين  نورپردازی،  مناسب،  لوكيشن  بازيگر،  كارگردان، 
اين رو تجهيزات و عوامل  از  باشد؛  آنها  اين دو می تواند در مدت زمان  تفاوت بين  تنها  نياز است.  ياد شده 
متخصص در توليد يك تيزر رئال نقش مهمی را ايفا می كند و در نهايت می تواند منجر به يك خروجی خوب 

و يا بد شود.

ب( پویا نمایی یا انيميشن
تکنيك پويانمايی می تواند تمام چيزهايی را كه در عالم واقعيت غيرممکن هستند، ممکن سازد. در اين دنيا، 
حيوانات حرف می زنند و اشيا پرواز می كنند. خيال و رؤيا يکی از ويژگی های پويانمايی است. حال تصور كنيد 
در يکی از ايده های شما ، يك زنبور عسل با گل ها برای عسلی شيرين تر گفت وگو  می كند. آيا چنين زنبور عسلی 

را برای بازی كردن در فيلم تبليغاتی تان سراغ داريد؟! 
بنيان اين روش بر پايۀ تهيه استوری بورد است. استوری بورد كه به فارسی فيلمنامه مصور يا ماجرانامه ترجمه 
شده است، طرح تصويری يا صفحه آرايی يك آگهی تلويزيونی است. در ماجرا نامه از قاب های انتخاب شده برای 
نشان دادن خط داستان استفاده می شود. با ترسيم تركيب نماها و نيز چگونگی روند حركت و روابط متقابل 
اين كار وظيفۀ كارگردان هنری است و نويسندۀ فيلمنامه  بين تصوير و صدا ، استوری بورد شکل می گيرد. 

دربارۀ آن وظيفه ای ندارد. نويسنده بايد زمان و مکان را به صورت دقيق مشخص كند. 
چگونگی پردازش و ساخت و انتخاب زاويۀ دوربين به عهدۀ كارگردان هنری است؛ به عبارتی، استوری بورد 
بعد از دكوپاژ انجام می شود. در برخی مواقع هم كار دكوپاژ و طراحی استوری بورد هم زمان صورت می گيرد. 

هر چقدر استوری بورد دقيق تر طراحی شود، كارهای بعدی می تواند دقيق تر و كامل تر باشد.
به  يا  رنگی  و سفيد،  سياه  تصويرسازی ،  روش های  انواع  به  می تواند  دستی  به صورت  استوری بورد  طراحی 
صورت تکه چسبانی يا همان كالژ باشد. ابزار طراحی و تصويرسازی می تواند هر نوع ابزار اجرايی در اين حوزه 
باشد. نکتۀ مهم ضرورت نوع ابزار يا تکنيك است كه بايد در خدمت موضوع و مفهوم داستان باشد؛ به عبارتی 

استفاده از رنگ و ابزار در ارائۀ انتقال پيام به مشتری و مخاطب مؤثر است.

يک شركت بيمه قصد دارد برای جذب مشتری، در زمينۀ پوشش بيمۀ بدنۀ خودرو، يک آگهی تلويزيونی 
بسازد، مدت آگهی، 35 ثانيه و تكنيک ساخت آن واقع گرا است. متن آن را بنويسيد.

فعاليت 
كالسي

چند آگهی تلويزيونی را كه به روش پويانمايی ساخته شده اند، انتخاب نماييد و دربارۀ داستان هركدام با هم 
گفت وگو  كنيد.

فعاليت 
كالسي
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    طرح یک پرسش : کدام یک از انواع ساختار یا تكنيک آگهی های تبليغاتی بهتر است؟ 

اين پرسش، صحيح نيست. خوب يا بد وجود ندارد. ممکن است يك آگهی با صرف هزينۀ فراوان و  اساساً 
حتی بسيار زيبا توليد شود، اما لزوماً مؤثر و متقاعدكننده نباشد. بهتر است با راه های تأثيرگذار بصری، كمی 
بيشتر آشنا شويم. آيا لزوماً ميزان تأثيرگذاری يك تصوير بيشتر از عناصر ديگر مانند صدا يا مصاديق ديگر 

حس های چندگانه ماست؟ 
در سال های ابتدايی تاريخ تلويزيون آگهی ها از روش خاصی برای پخش تبعيت می كردند و آن تکرار يك 
اين فرم  از  به لحاظ ساختار  تلويزيونی  تبليغات  بيشتر  بود. در دهۀ 1970 ميالدی  به دفعات بسيار  آگهی 

تبعيت می كردند. 
بايد توجه داشت كه تأثيرگذاری تکنيك يا روش يك آگهی به هدف ما از تبليغ  بستگی دارد. اگر قرار است 
برای اولين بار محصولی را به مخاطب معرفی كنيم، بهتر است كه بيشتر دربارۀ محصول اطالعات دهيم و 
مستقيماً به خصوصيات تأثيرگذار آن اشاره كنيم. اما اگر محصول ما در بازار جايگاه ويژۀ خود را دارد و فقط 
به منظور حضور و يادآوری به مخاطبان، برای آن تبليغ می كنيم، بايد با درگير كردن احساسات مخاطب و 

فانتزی های باورپذير، محصول يا خدمات مد نظرمان را در ذهن او ثبت كنيم.

ایده در صنعت تبلیغات 
    ایده در صنعت تبليغات چه نقشی دارد؟ 

با بعضی از روش های ايده پردازی قباًل آشنا شديم، اما در اين بخش با چند روش تازۀ ديگر آشنا خواهيم شد. 
در نظر داشته باشيد كه در دنيای امروز اين ايده های خالق و تازه هستند كه همه چيز را دگرگون می كنند 

و باعث رشد و موفقيت می شوند.

تصوير 1
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روش پياده سازی و دوباره سازی  

پياده سازی: 
اين روش يك روش كاماًل تحليلی است كه در آن نقاط قوت و  خصوصيت های مختلف محصول يا خدمت 
ارائه شده را فهرست می كنيم. اين فهرست می تواند، شامل مشخصات فيزيکی و تکنيکی محصول يا خدمات 
باشد. سپس تمام كاركردهای هر قطعه را بررسی می كنيم و ويژگی های مثبت يا منفی هركدام را يادداشت 

می نماييم. به اين مرحله، مرحلۀ پياده سازی می گويند.

دوباره سازی: 
در اين روش خصوصيات مثبت يا منفی جديدی كه برای مخاطب می تواند مهم باشد و قباًل  فهرست كرده ايم، 

به قطعه های مختلف محصول يا خدماتمان اضافه می كنيم. 
به اين ترتيب، با دوباره سازی، ما محصول جديدی داريم با ويژگی هايی كه قرار است در آگهی مورد نظر دربارۀ 

آن به مخاطبان آگاهی بدهيم.

روش پياده سازی و دوباره سازی
روش پيوند های اجباری اختياری 

روش های معاشرت اجتماعی و رؤیاپردازی 

روش پيوند های اجباری اختياری
اين يك تکنيك بسيار ساده است. ابتدا برای آگهی تلويزيونی ِموضوع يا محصول انتخابی خودمان ، ايده هايی 
را تصور كرده و آنها را يادداشت می كنيم. در مرحلۀ بعد، ايده های كاماًل متفاوت را به هم ربط می دهيم تا يك 

ايدۀ جديد به دست بياوريم. اين پيوند می تواند اجباری يا اختياری باشد. 
در طراحی يك محصول اغلب اين روش اجباری است، اما در خلق ايده هايی مانند نوشتن يك متن، می تواند 
اختياری باشد. ما می توانيم به محصول خود كه يك جاروبرقی، خودرو يا يك شويندۀ ظروف است، بال بدهيم، 

آنها را به حركت درآوريم و از زبان ايشان سخن بگوييم. 

يک تبليغ پرتكرار را در نظر بگيريد و به شيوۀ پياده سازي و دوباره سازي براي آن متن جديدي بنويسيد.

فعاليت 
كارگاهی
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نتيجۀ پيوندهای اجباری هستند، مثاًل: ساعتی كه  آنها استفاده می كنيم،  از  امروز  از محصوالتی كه  خيلی 
و... معموالً محصوالت  ماشين حساب هم هست؛ كفشی كه چراغ می زند؛ ناخن گيری كه دربازكن هم دارد 

به دست آمده، بازار خوبی دارند. 

روش های معاشرت  اجتماعی و رویاپردازی 
اين روش به دو صورت به شما برای پيداكردن ايده كمك خواهد كرد. در اين روش موضوع خود را با ديگران 
در ميان بگذاريد و ايده ها و نظرات ايشان را يادداشت كنيد. گفت وگوهای شما ممکن است به نتايجی  منجر 

شود كه هيچ ارتباطی با ايده های موجود نداشته باشند. 

رؤیاپردازی: 
در اين روش همه چيز به رؤياهای شما بستگی دارد. كافی است چشم های خود را بسته و به رؤيا پردازی 
مشغول شويد. دربارۀ موضوع انتخابی يا محصول خود رؤيا پردازی كنيد. توجه داشته باشيد كه اين ايده لزوماً 
تبديل به تيزر نخواهد نشد، بلکه می تواند پايه و اساس ساختار آن باشد؛ برای مثال، اگر محصول انتخابی 
شما يك خودرو يا يك خط هوايی است يا حتی يك خوردنی محبوب، بهترين ايده می تواند از ميان رؤياهای 
جذاب شما متولد گردد. فقط مانند هميشه قلم و كاغذ را برای يادداشت رؤيای تان فراموش نکنيد. البته مهم 

ثبت اين رؤياست و شما می توانيد آن را به روش های ديگری مانند ضبط صدای تان، ثبت كنيد. 

از نظرات  ايدۀ خودتان،  رؤياهايی را كه يادداشت كرده ايد، دركالس بخوانيد، شما می توانيد برای تكميل 
برخوردار شويد.  نيز  هنرجويان ديگر 

فعاليت 
كالسي

يک محصول خوراكی در نظر بگيريد به يكی از روش های باال برای سيناپس آن ، ايده پردازی كنيد و سپس 
ايدۀ خود را به صورت يک متن بنويسيد. اين آگهی قرار است به روش پويانمايی ساخته شود. زمان اين 

آگهی 5 ثانيه است. 

فعاليت 
كالسي
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يک شعار تبليغاتی برای محصولتان بنويسيد.

فعاليت 
كارگاهی

شعارهای تبليغاتی معروفی را كه در خاطر داريد، يادداشت كنيد و در مورد آنها با يكديگر گفت وگو كنيد.

فعاليت 
كالسي

يک متن تبليغاتی در قالب داستان برای ايمنی  سفر های نوروزی بنويسيد و سپس به روش دلخواه، استوری بورد 
آن را طراحی كنيد. زمان تيزر30 ثانيه است. توضيح هر نما را در مقابل شماره ها يادداشت كنيد.
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فعاليت 
كالسي

نوشتن طرح یا سیناپس آگهی تبلیغاتی 
سيناپس در متن پويانمايی های كوتاه يا آگهی های تبليغاتی به همان خود متن مورد نظر نيز گفته می شود. 
از نوشتن طرح متن الزم است شعار های تبليغاتی برای محصول و تيزر تعيين شود. شعار هر چيزی  قبل 
است كه در ياد می ماند و خالصه همه پيامی كه ما می خواهيم دربارۀ محصولی به مخاطبمان بدهيم. شعارها 

هميشه دربارۀ آگهی های تبليغاتی نيستند و می توانند مضامين سياسی و اجتماعی را مطرح كنند. 
طراحان شعار بايد به خوبی شناخت كاملی از مخاطب و پيام رسان و رسانه داشته باشند. شعار تبليغاتی معموالً 
توسط بخش روابط عمومی بازاريابی ارائه كننده محصول يا خدمات و توسط متخصصان مربوط به خود، طراحی 

می شوند و در اختيار گروه سازندۀ تيزر قرار می گيرند. 
شعار می تواند قابل تعريف در ساختارهای ادبی باشد، مانند مصرع يا يك بيت از يك شعر و يا می تواند يك 
به  تبليغاتی  نمايشی كردن شعار  راستای  نويسندگان، در  توسط  نوشته شده  باشد. متن  جمله خبری ساده 

عنوان مضمون اصلی تيزر عمل می كند. 
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رپرتاژ آگهی                                                   
اين نوع از آگهی )Reportage( تفاوت های قابل توجهی با آگهی های تبليغاتی رايج دارد.  

نوعي آگهي كه با ساختار گزارشي تهيه شده باشد، رپرتاژآگهي ناميده مي شود. رپرتاژآگهي در قالب مصاحبه، 
گزارش يا مقاله در رسانه ها منتشر مي گردد. در رپرتاژ آگهي هدف تحت تأثير قراردادن مخاطب در راستاي 
منافع  تهيه مي شود كه در خدمت  به شکلي  گزارش  و  است  فرايند خدماتي  يا يك  پذيرش يك محصول 
سفارش دهنده باشد. فرض كنيد برای تبليغ يك محصول لبنی به جای پخش يك آگهی20 ثانيه ای، يك 

گزارش تهيه  كرده و پخش می كنيم. 
محتوای گزارش می تواند مصاحبه با مديران، كاركنان توليد كنندۀ محصول مورد نظر يا مصرف كنندگان باشد ، 
يا اينکه گزارشی از تحقيقات صورت گرفته دربارۀ مزايای مصرف محصول باشد و بر اساس استراتژی سفارش 

دهنده طراحی و ايده پردازی شود. 
شکل خبري و گزارشي در رپرتاژ آگهي در جذب بيشتر مخاطب بسيار مؤثر است. مخاطبان از ديدن رپرتاژ آگهي 
خاص  آگهي شکل  به  رپرتاژ  مي يابند.  درک  قابل  و  استفاده  قابل  را  گزارش ها  اين  آنها  مي كنند.  استقبال 
تبليغاتي مي دهد و آن را در اذهان ماندني تر مي كند. اين مقوله، ابزار قدرتمندي براي مشاغلي است كه در 

آنها خدمات ارائه مي شود. شکل بياني رپرتاژ آگهي در توصيف ساده تر خدمات رساني بسيار مؤثر است.

انواع رپرتاژ آگهی:
رپرتاژ آگهي به سه شکل توليد مي شود: تلویزیوني، چاپی و اینترنتي.

 
در رپرتاژآگهي تلويزيوني، برنامه ساز، گزارشي از يك كاال و يا خدمات به شکل خبري و گفتار روي تصوير 
يا به صورت مصاحبه ارائه مي كند. در گزارش مي توان به سابقۀ محصول، توليد و شيوۀ كار اشاره كرد. شکل 
آگهي ها در گزارش كاماًل زيركانه، هوشمندانه و نامحسوس ارائه مي شود تا مخاطب از ديدن آن لذت ببرد و 
در كنارش با محصول يا خدماتي هم آشنا شود. متن رپرتاژ آگهي غالباً از سوي شركت سفارش دهنده ارائه 
مي شود، اما برنامه ساز در راستاي كارخود در آن دخل و تصرف مي كند. گاهي تمام آگهي به همراه متن به 
برنامه ساز سفارش داده مي شود كه در اين صورت نويسنده بايد دربارۀ موضوع سفارش، تحقيق و پژوهش كند.
نوعي رپرتاژ آگهي كه در روزنامه ها و مجالت به شکل مقاله هاي گزارشي  تبليغاتي و يا مصاحبه اي و تركيبي 

ارائه مي شوند، رپرتاژ آگهی چاپی ناميده می شود. 
مخاطبان به محتواي گزارش چاپ شده در روزنامه اعتماد مي كنند. در گزارش اطالعاتي از محصول و خدمات 
همراه با تصوير ارائه می گردد و شيوه هاي تماس با صاحبان كاال نيز براي مشتريان ذكر مي شود. خوانندگان 
مجالت و روزنامه ها براي مطالعه اخبار و داشتن اطالعات روز به آن مراجعه مي كنند و يك گزارش آگهي 

مي تواند براي آنها به اندازۀ يك گزارش خبري جذابيت داشته باشد. 
روايت ها و داستان ها از عملکرد و توليد و شرايط ساخت يا چگونگي ارائه خدمات، اين جذابيت را چند برابر 

مي كند. تصاوير زيبا در كنار متن به گزارش جذابيت ديداري نيز خواهد داد.
در اينجا نيز ممکن است صاحبان كاال و سفارش دهندگان متن مورد نظر خود را ارائه دهند كه حاوي اطالعاتي 
از نوع كاال، شيوۀ تهيه يا شيوه هاي ارائه خدمات خواهد بود. اما افراد حرفه اي تنها از آن متن به عنوان منبع 

اطالعاتي استفاده مي كنند و رپرتاژ خود را با استناد به آن مي نويسند. 
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گاهي متني كه سفارش دهنده ارائه مي دهد، سرشار از اصطالحات تخصصي و مواردي است كه براي خواننده 
جذابيت چنداني ندارد اما يك نويسنده حرفه اي مي تواند متن را براي مخاطب ساده، دلپذير، كنجکاوي برانگيز 

و جذاب كند. 
در  رپرتاژ آگهي ها  دارد.  بااليي  آمار  صفحات  اين  در  تبليغات  مجازي،  صفحات  بينندگان  رشد چشمگير  با 
صفحات مجازي گاه همراه عکس، موسيقي و فيلم و بر مبناي ديداري شنيداري تهيه مي شوند. اما در بيشتر 
موارد چون شيوۀ چاپي تنها به شکل متن يا متن و تصوير ارائه مي شوند، در اين آگهي ها لينك مربوط به 

محصول براي هدايت مشتري و در انتها قرار داده مي شود. 
قرار گرفتن رپرتاژ آگهي در سايت هاي پربازديد خبري هميشه نتيجۀ خوبی به همراه خواهد داشت و باعث 
ديده شدن آگهي توسط هزاران نفر خواهد شد. اين روش تبليغاتي موقتي نيست و براي هميشه در سايت هاي 

خبري باقي مي ماند.

متن رپرتاژ آگهی:
براي بهتر نوشتن متن و رپرتاژ آگهي به چند نکته توجه كنيد:

    اگر شيوۀ روايي را برگزيده ايد، با تحقيق و پژوهش، جذابيت هاي سوژۀ مورد نظر را پيدا كنيد. مي توانيد 

سابقۀ كاري، موفقيت ها و جوايز يا شکست ها و توفيق ها را در نظر بگيريد و آنها را به شکل داستان بيان كنيد. 
مخاطب از اينکه ماجرايي را در پشت محصول يا خدمات مورد ارائه بداند، لذت خواهد برد. داستان ها اطالعات 
را بيشتر در ذهن ماندگار مي كند. باعث مي شوند تا مخاطبان آن را براي يکديگر تعريف كنند. به عالوه، ارائه 

اطالعات به شيوۀ داستان، افراد را بيشتر و سريعتر متقاعد مي كند.

    تيتر در گزارش آگهي بسيار مهم است. به جذابيت تيتر دقت كنيد. يك تيتر خبري داغ مي تواند براي آگهي 

شما مخاطب بيشتري به همراه داشته باشد. در انتخاب تيتر به ويژگي هاي مخاطبان محصول دقت كنيد.

    از شکل خبري گزارش غافل نشويد. از توضيحات اضافه و بيان هاي تبليغاتي و شعاري پرهيزكنيد. بهتر است 

رپرتاژ آگهي شما به خبر و مقاله بيشتر شباهت داشته باشد و به طور غير مستقيم به تبليغ بپردازد.

تصاوير  كنيد.  استفاده  تصوير  از  حتماً  سايت ها،  در  چه  و  روزنامه  در  چه  نوشتاري  رپرتاژ آگهي هاي  در      

نقش زيادي در جذب مخاطب دارند. براي عکس ها توضيحات مختصري بنويسيد. گاهي افراد فقط تيترها و 
توضيحات تصاوير را مي خوانند. 

    مطلب را به زبان ساده و محاوره اي بنويسيد. از جمالت طوالني و سنگين اجتناب كنيد. سعي كنيد به 

نسبت مخاطب از مسائل جذاب استفاده كنيد و آنچه را كه مخاطب مايل است بداند، بيشتر مطرح كنيد.

    با معرفي و مطرح كردن نيروي انساني شاغل در حرفه مورد نظر، مخاطب را به محصول نزديکتر كنيد. بيان 

كردن تعداد نيروي انساني، ويژگي هاي شغلي محدوديت ها و توانايي هاي آنها مي تواند همدلي مخاطب را به 
همراه داشته باشد و او را براي مطالعه يا تماشاي بيشتر گزارش ترغيب كند.
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از طريق اينترنت و سايتهاي خبري چند رپرتاژ آگهي تهيه كنيد به كالس بياوريد. دربارۀ شكل و متن به كار 
رفته در آن با يكديگر گفت وگو كنيد.

    براي يک كاال يا خدمات يک رپرتاژ آگهي بنويسيد. مثاًل: براي فروش ماشين يا فروش بيمه.

فعاليت 
كالسي

زمان در رپرتاژآگهی محدوديت های زمانی مشابه آگهی های تبليغاتی  ميان برنامه ای را ندارد .  زمان يك آگهی 
يا همان تيزر از يك دقيقه بيشتر نيست. حال آن كه رپرتاژ آگهی با توجه امکانات كنداكتور )برنامۀ زمان بندی 
شبکه ای( می تواند از يك دقيقه تا بعضاً يك ساعت طول بکشد. اما بايد به اين نکته مهم توجه داشت كه 
بر  موضوع  اهميت  و  ميزان كشش  بنابراين  نيست؛  آن  بودن  مؤثر  بر  دليل  آگهی هرگز  بودن يك  طوالنی 

استراتژی سازمان سفارش دهنده از اولويت های اجرايی و انتخاب زمان برای يك آگهی تبليغاتی است.
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ارزشیابی واحد یادگیري نگارش  متن تبلیغاتی

معيار شایستگی:

نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مراحل کار ردیف

1 طراحی موضوع 1
3 انتخاب ايده 2

2 طراحی استوری بورد 3

1 نوشتن متن 4

2 شایستگی های غيرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محيطي و نگرشي:
تفکر خالق )N15(، ارتقاء سطح فرهنگی و بصری مخاطبان تلويزيونی با استفاده از 
ايده های خالق و استفاده از ارزش های ملی، مذهبی، كمك به رونق اقتصادی كليه 

اقشار جامعه، وفاداری به حقوق مادی و معنوی مولفان

* ميانگين نمرات

حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

شرح کار:

طراحی موضوع، انتخاب ايده، نوشتن سيناپس، طراحي استوري بورد، نوشتن متن

استاندارد عملكرد:
توليد متن يا يك آگهی تبليغاتی بر اساس سفارش مشتری  با رعايت ارزش ها واصول اخالقی 

شاخص ها:
1- شناخت عمومي رسانه هاي ارتباط جمعي 

2- مخاطب شناسي و بازارسنجي

شرایط انجام کار:
مكان: كالس درس

زمان: 30 ساعت
ابزار و تجهيزات: دستگاه پخش فيلم روی پرده، پرده سفيد،تخته سفيد يا سياه،كاغذ و قلم،آرشيو كتاب، اينترنت  


