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کاهشبحراناقتصادی
بهکمکبازاریابی

ازطریقرسانههایاجتماعی

چكیده
بحران اقتصادی بر روی استراتژی های بازاریابی شرکت ها، تأثیرگذار است. در 
طی بحران اقتصادی، تبلیغات نقش حیاتی و مهم بازی را ایفا می کنند. استراتژی 
منافع  مصرف کنندگان،  و  مخاطبان  انواع  مورد  در  دقیق  تحقیقات  از  تبلیغات 
کانال  و  رسانه  نوع  بودن  مناسب  نظر،  مورد  یا موضوع  ارزش های محصول  و 
ارتباطی و ویژگی های پیام تبلیغاتی ایجاد می شود. عملکردهای بازاریابی نقش 
اساسی را در جهت سودآوری و رفتار واکنشی مشتریان ایفا می کند. اخیراً یکی 
کاهش  را  هزینه هایش  تجاری  طریق شرکت  آن  از  که  روش هایی  بهترین  از 
می دهد، گرایش به سوی بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی و به خصوص 
شبکه های اجتماعی است. ترویج برندها و دیگر فعالیت های بازاریابی از طریق 
رسانه های اجتماعی هزینه های زیادی را برای شرکت ها در بر ندارد. به همین 
منظور تولیدکنندگان محتوا در شرکت های رسانه ای از رسانه های اجتماعی برای 
این  می گیرند.  بهره  پایین تر  هزینه های  با  خود  استراتژی های  بخشیدن  تحقق 
مقاله بررسی می کند که آیا شرکت ها هزینه کمتری را به منظور نائل شدن به 
اهداف استراتژیک در حوزه بازاریابی و تبلیغ محصوالت خود از طریق رسانه های 
اجتماعی در مقایسه با روش سنتی متحمل می شوند؟ و هم چنین به بررسی نقش 

بسزای رسانه های اجتماعی در زمینه بازاریابی و تبلیغات می پردازد.
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مقدمه
ش���رک���ته���ات��ح��تت��أث��ی��رب���ح���راناق���ت���ص���ادی،
خود در را ب��ح��ران ب��ا مقابله اس��ت��رات��ژیه��ای
تقویتمیکنندودرپیتکنیکهایجدیددر
مواجههباچالشهایجهانیهستند.آنهادر

تالش و جدید تکنیکهای جستوجوی پی
جهتدرکمشتریانورفتارهایآنانهستند.
حیاتی موضوع یک به بحران استراتژی پس
و اجتماعی آشفتگی ط��ی در شرکتها ب��رای
 اخ��ی��راً اس���ت. ش��ده تبدیل آن از بعد ب��هوی��ژه
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کهشرکتها ومتداول آشکار ابزارهای از یکی
هدفهایشان آوردن بهدست ب��رای آنه��ا از
اس��ت��ف��ادهم��یک��ن��ن��د،رس���ان���هه���ایاج��ت��م��اع��ی
به ابتدا در که اجتماعی رسانههای هستند.
شدند، مطرح سرگرمی برای وسیلهای عنوان
اب��زاره��ای رایجترین از یکی به تبدیل کنون ا
بازاریابیبهجهتفایدهوتأثیرواضحشاندر

مباحثاقتصادیشدهاند.
کاالها براثروقوعیکبحراناقتصادی،تولید
کاهشیافتهومتوقفمیشودوبهدنبال نیز
و وس��ی��ع ب��ی��ک��اری و ک��ارخ��ان��هه��ا تعطیلی آن
نوبه ب��ه ک��ه م��یآی��د پ��ی��ش ک���ارگ���ران میلیونی
ک��ردهو کاالهاراب��ازهمدش��وارت��ر خ��ودف��روش
اعتباری سیستم م��یاف��زای��د؛ ب��ح��ران عمق ب��ر
کاربازمیماند،بدهکارانتوان سرمایهداریاز
دست از موعد سر در را خود بدهی پرداخت
تنزل بازار در شرکتها سهام بهای میدهند،
از پس یکی سرمایهداری مؤسسات و میکند

دیگریورشکستمیشوند.
زمانی برتری لحاظ به اجتماعی رسانههای
اهمیت حائز مخاطبان جذب در هزینهای و
رس���ان���هه���ای ازط���ری���ق ه��زی��ن��هه��ا ه��س��ت��ن��د.
زیرابخشاعظمی کاهشمییابند، اجتماعی
اینطریق از بازاریابی در توزیع فرایندهای از
رس��ان��ه روزن���هه���ای بیشتر م��یش��ون��د. ح���ذف
تشخیص ق��اب��ل رای��گ��ان ب��هص��ورت اجتماعی
ک��اه��ش ه��س��ت��ن��د.ب���راس�����است��أث��ی��رب���س���زای
اجتماعی رس��ان��هه��ای ب��ازاری��اب��ی، هزینههای
در انتخابی بازاریابی روش بهترین عنوان به
گرفتهشدهاست. فضایتجارتیآشفتهدرنظر
که میدهند ترجیح شرکتها دلیل همین به
بهترین ع��ن��وان ب��ه اج��ت��م��اع��ی رس��ان��هه��ای از
از بعد مشتریان رضایت کسب بر رسیدن راه

کنند. بحراناقتصادیاستفاده
در گ��زارشه��ا اخیر اقتصادی بحران خاطر به
کههمشرکتهای اینموضوعنشانمیدهند
برایرسانه بیشتری بزرگمنابع کوچکوهم
اجتماعیاختصاصمیدهند.بحراناقتصادی

متالشیشدن ب��ا س��ال2008 آخ��ر م��اه س��ه در
ش��رک��ته��ایاق��ت��ص��ادیب��زرگآش��ک��ارش��دهوبا
شیوعسریعآندرتماماقتصادجهانیتشدید
موقعیت بهبود ط��والن��ی امید ب��رخ��الف ی��اف��ت.
با نیز 2010 س��ال متأسفانه ج��ه��ان، اقتصادی
گذشته مشکلاقتصادیشروعشد.در3سال
ت��الشه��ایب��س��ی��اریب���رایح��لای��نمشکلو
گذشتهانجامشدهاست. برگرداندنروندرشد
اهداف بر بسزایی تأثیر اقتصادی مشکل این
تحقیق ای��ن اس��ت. داشته کشورها از بسیاری
دربارهارتباطبینآخرینبحرانجهانیبهعنوان
اق��ت��ص��ادی،رس��ان��هه��ایاج��ت��م��اع��یو مشکل
گرفتهاست ب��ازاری��اب��یص��ورت اس��ت��رات��ژیه��ای
رسانههای ک��ه دارد کید تأ م��وض��وع ای��ن ب��ر و
ابزاریمهم بهعنوان برایشرکتها اجتماعی
بحران از بعد ویژه به بازاریابی استراتژی برای
مخاطبشان حجم و زم���ان نظر از اق��ت��ص��ادی
است.همچنیناینتحقیقیکپیشمطالعه
ک��هچه اس��ت ی��کتحقیقتجربیدی��گ��ر ب���رای
بازاریابیشرکتها،درمقایسه ازبودجه مقدار
طریق از بازاریابی هزینه به سنتی بازاریابی با

رسانههایاجتماعیاختصاصدادهمیشود.
بحران جهانی 2011 و استراتژی تبلیغات

ت��اری��خب��ح��رانه��ایاق��ت��ص��ادیس��رم��ای��هداری
اقتصادی بزرگ بحران معلوماست.نخستین
انگلستانپدیدآمد درسال۱۸۲۵میالدیدر
هر و تکرارشد یکبار ۱۲سال تا ۸ هر وسپس
شده سرمایهداری مرحله وارد که را کشوری
بر ازبحران۱۹۳0-۱۹۲0بهبعد گرفت. بود،فرا
اقتصادی بحران دولتی–انحصاری تنظیم اثر
ب��ازت��ول��ی��د ب���ودن ادواری در ول���ی ش���ده کمتر
دور هر است. نداده خ ر تغییری سرمایهداری
مرحله ی��ا ف��از ازچهار س��رم��ای��هداری تولید ب��از

کهعبارتنداز: میگذرد
-بحران

کسادی -رکوداقتصادییا
-آغازرونقنوین

-رونق
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درآم��د میالدی، ت��ا۱۹۳۲ ۱۹۲۹ سالهای بین
ک����ش����اورزانب���هی���كس���ومی���ادوس������ومدرآم����د
که را ت��ی ی��اف��توم��ش��ک��ال ک��اه��ش ق��ب��ل��یش��ان
کرد. قبل از بدتر بودند، مواجه آن با سالها
در ب��ود. شده خود پیشرفت قربانی کشاورزی
کشور نیاز مورد تأمینغذای برای ،۱۹۰۰ سال
بخش در باید جمعیت از بزرگی کسر آمریکا،
از پ��س ام��ام��دت��ی ک��ش��اورزیفعالیتم��یک��رد؛
که آم���د ب��هوج���ود ک���ش���اورزی ان��ق��الب��یدر آن
بخش ای��ن در ب��ع��دی پیشرفتهای م��وج��ب
بهبود به میتوان تغییرات این جمله از شد.
روشهای بهتر، کودهای دانهها، بذر کیفیت
م��اش��ی��نآالت گسترش و ک��ارآم��دت��ر ک��ش��اورزی
از درص���د ۲ تنها ام����روزه ک���رد. اش���اره مکانیزه
جمعیتآمریکابیشازمیزانموردنیازمصرف،
به میکنند. تولید کشاورزی( )محصوالت غذا
گذاررا کهبخواهیماینحالت هرحالهرگونه
کهفرصتهای کنیم کنیم،بایداذعان تحلیل
کشاورزی عوزمینهای شغلیزیادیدرمزار
تولید شتابگرفتن دل��ی��ل ب��ه رف��ت��ن��د. بین از
از سریعتر آنه��ا عرضه کشاورزی، محصوالت
تقاضایشانافزایشیافتوقیمتهابهشدت
عامل هر از بیش موضوع ای��ن یافت. کاهش
کشاورزانشد. کاهشدرآمد به دیگریمنجر
کشاورزانبرایاینکه درنتیجهاینتغییرات،
استانداردهایزندگیشانافتنکندوبتوانند
سطحتولیدمحصولراثابتنگاهدارند،مجبور
کارگران شدندوامهایسنگینبگیرند.)مانند

کنونی( درشرایطاقتصادی
مشکل یک واق��ع در اقتصادی بحران آخرین
بدهیهای نتیجه در ک��ه ب��ود جهانی بانکی
در س��ال2008 آخ��ر م��اه درسه که بیبازگشت
پیدا گسترش جهان در و شد پ��دی��دار آمریکا
بحرانشرکتها درشرایط آمد. بهوجود کرد،
گرفتند. ق��رار متعددی عوامل تأثیر تحت نیز
کاهش یا و شرکت تعطیلی به مجبور بعضی
اثر بر مشتریان نارضایتی پی در تولید حجم
هزینههای ای��ن، بر ع��الوه شدند. زی��اد رقابت

کهدرنتیجه کرده داخلیشرکتافزایشپیدا
که افزایشقیمتهامیشوند به آنهامجبور

دراینرقابتیکضعفبهحسابمیآید.

استراتژیتبلیغاتآیندهچگونگیفعالیتهای
گونتبلیغاتیراباتوجهبهمجموعهایاز گونا
بازار شرایط به مربوط تهدیدهای و فرصتها
موانع و منابع و بینالمللی و ملی ع��وام��ل و
سازمانهای دلیل همین به  میکند. تعیین
از بیش تا ب��ود خواهند ناچار آینده تبلیغاتی
تبلیغاتیخویش، فعالیتهای کنار گذشتهدر
دام���ن���هف��ع��ال��ی��ته��ایت��ح��ق��ی��ق��ات��یخ����ودرا
پژوهشها از استفاده ب��ا و بخشیده وسعت
بیابندو را واقعیتها حرفهای پژوهشگران و
بشناسندودرچارچوبیکاستراتژیجامع،
با و معین مسیری در را خ��ود تبلیغاتی ام��ور
تبلیغ کنند.استراتژی اهدافمشخصدنبال
را خود مسیر آینده تبلیغات تا میشود باعث
کردهوهرمسیریراطی بهدرستیشناسایی
کهتمایلبهتنظیمبودجه نکند.شرکتهایی
تبلیغاتشانبافروشدارند،بودجهتبلیغاتشان
راباافزایشفروشافزایشمیدهندوبرعکس.

سازمانهایتبلیغاتیآینده
ناچارخواهندبودتابیشاز
کنارفعالیتهای گذشتهدر
تبلیغاتیخویش،دامنه
فعالیتهایتحقیقاتی
خودراوسعتبخشیدهو
بااستفادهازپژوهشها
وپژوهشگرانحرفهای
واقعیتهارابیابندو
بشناسندودرچارچوب
یکاستراتژیجامع،امور
تبلیغاتیخودرادرمسیری
معینوبااهدافمشخص
کنند. دنبال
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رسانه های اجتماعی و بازاریابی
شامل ع��م��دت��ًا ام���روز ش��ب��ک��های فعالیتهای
اجتماعی رسانههای به مربوط فعالیتهای
گها،به میشود.فعالیتهاییمانندایجادبال
گذاشتندر گذاشتنمحتویاتونظر ک اشترا
آنهاویادرارتباطبودنبادوستانازطریق
facebook مانند اجتماعی شبکههای سایت
م���یش���ود.وق��ت��یاع��ض��ایج��دی��دب��هعضویت
صفحه یک  معمواًل میآیند، در سایتها این
موجب ک��ه میکنند ای��ج��اد آن��الی��ن پ��روف��ای��ل
رایانامه طریق از اعضا دیگر با ارتباط برقراری
زی��ادی بسیار گستره م��یش��ود. ک��وت��اه پیام و
YouTube قبیل از اجتماعی رس��ان��هه��ای از
به سایتهای عنوان به ,facebook ,Flicker
کگذاریوجوددارد.درزمینهتحقیقات اشترا
ای��ج��ادیک ب��ه کمک ب��رای ب��ازاری��اب��ی،فرصتی
و رف��ت��ار ک��ه مشتریانی انجمن ط��ری��ق از ب��رن��د
ارزش ب��ا م��یت��وان��د ن��ظ��ری��ات��ش��اندرس��ای��ته��ا

باشد،وجوددارد.
اجتماعی رسانه ،)2010( وار دیدگاه اس��اس بر
مانند ارتباطی که است آنالین رسانه از نوعی
کهبه مکالمهدرمقایسهبارسانههایمرسوم
محتوای ایجاد در مشارکت اجازه خوانندگان
به بنا میبخشد. تسریع را نداشتند رسانهای
استفاده خصوص در  MC KINSEYگ����زارش
ازرس��ان��هه��ایاج��ت��م��اع��یت��وس��طش��رک��ته��ا:
سود شوند، شبکهای بیشتر شرکتها هرچه
ب��هدس��ت ف��زای��ن��دهآن ت��أث��ی��ر از ط��والن��یم��دت
ک���هش��رک��ته��اه��رچ��هبیشتر م����یآورن����د،چ���را
یادمیگیرندوعملکرد بیشتر شبکهایشوند،

بهتریخواهندداشت.
ک��هن��ش��انده��ن��دهتأثیر ب��ات��وج��هب��هج���دول1
مشتریان خرید رفتار بر اجتماعی رسانههای
ازم��خ��اط��ب��انش��ب��ک��هه��ای اس����ت،70درص������د
آوردن بهدست باهدف گها ووبال اجتماعی
اطالعاتیدرخصوصبرندوخریدهایمدنظر

ازآنهااستفادهمیکنند.
رسانههای طریق از میکنند ت��الش شرکتها

آنها کنند. محقق را خ��ود اه��داف اجتماعی
روابطشانرابامشتریانبرایجذبمخاطبان
اجتماعی شبکههای میکنند. تقویت بیشتر
متفاوتی اه��داف درجهت فیسبوک و توئیتر
عالی س��ک��وی��ی توئیتر ش���دهان���د. پ��ای��هگ��ذاری
با لحظهای بهصورت تا شرکتها ب��رای است
سهامگذارانخوددرارتباطباشند.فیسبوک
در ان��ج��م��نه��ای��ی ای��ج��اد ب���رای مناسبی اب����زار
بهصورت شرکتها اس��ت. سهامگذاران میان
ک��هب��ادق��تبیشتری اس��ت��رات��ژی��کن��ی��ازدارن���د
اهدافتجاریرادرنظربگیرندوازرسانههای
اج��ت��م��اع��یم��ن��اس��بت��ریب����رایدس��ت��رس��یبه
که آنالین گروههای بگیرند. بهره اهدافشان
ارتباط اجتماعی رسانههای طریق از هم با
بسیارسودمندهستند. برایشرکتها دارند،
ک���هب���ازخ���ورده���ایس��ری��ع��یارائ���ه ب���هگ���ون���های
از سریعی نشانههای شرکتها، به و میکنند
مشکالت تا میدهند نشان است، نیاز آنچه

کنند. اصلیشانراحل
ک��م��ک رس��ان��ه ه��ای  اس��ت��رات��ژی ب��ازاری��اب��ی ب��ه 

اجتماعی 
مانند ج��دی��د رس��ان��هه��ای ب���ودن منتظره غیر
نمایشی، تبلیغات و آن��الی��ن ج��س��توج��وی
ب����ازیه����ایوی���دئ���وی���ی،م��ح��ت��وی��اتآن��الی��ن
به اس��ت م��زی��ت ه��مچ��ن��انک��هدارای ک��ارب��ران
، دل��ی��ل همین ب��ه ه��س��ت. نیز شرکتها زی���ان
تصمیمگیرندگانبازاریاب،بایدبهبهتریننحو
کهچگونهمیتوان کنند منابعشرکترامعین
آنها همچنین یافت. دست سود باالترین به
شده ایجاد بازاریابی رایگان اطالعات از باید

بهوسیلهرسانههایاجتماعیبهرهبرند.

جدول 1: درصد استفاده مخطبان شبکه های اجتماعی 
کسب اطالعات از برند  به منظور 
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اقتصادی ب��ح��ران ی��ک ب��ا ک��هشرکتها زم��ان��ی
اولین بازاریابی بودجههای میشوند، مواجه
شرکتها توسط باید که هستند گزینههایی
ک���اه���شه��زی��ن��هه��ای��ش��انم�����وردت��وج��ه ب�����رای
میشود م��ط��رح ای��نگ��ون��ه ام���روزه گیرند. ق���رار
ب��ودج��هه��ای ب���ازاری���اب تصمیمگیرندگان ک��ه
حالی در داد، خواهند افزایش را آنالینخود
کاهش را سنتی ب��ازاری��اب��ی ب��ودج��هه��ای ک��ه
دنبال ب��ه شرکت علت، همین ب��ه م��یده��ن��د.
یافتنراهکاریاستتابااستفادهازرسانههای
کردنمدیریتروابطبا اجتماعیجهتبهینه
مشتریانخودباهدفداشتنروابطیمداوم

وایجادوفاداریهرچهبیشترتالشنماید.

ب���هک���ارگ���ی���ریرس���ان���هه���ایاج��ت��م��اع��یب���رای
کهاستفاده کوچکوبزرگزمانی تجارتهای
موفقیت به دستیابی ب��رای راه��ی اینترنت از
75 ک��هحتی ب��هط��وری اس���ت؛ حیاتی اس���ت،
درصدازتاجرهادرزمینههایتجاریمختلف
اجتماعی شبکههای در وب صفحه دارای
باشد فرصتی صرفًا میتواند بحران هستند.
برایپیشرفتخطمشیهایجدیدودیدگاه
واس��ت��رات��ژیه��ای��یب����رایرس���ان���هاج��ت��م��اع��ی
ک���هفرصتی ب���هع���ن���واناس���ت���رات���ژیج���دی���دی
به شرکتها اس��ت. ب��ح��ران از پ��س استثنایی
دنبالروشهایخالقانهتروتأثیرگذارترهزینه
بازاریابی فعالیتهای انجام ب��رای و هستند

توجه خدماتشان، و محصوالت خصوص در
ویژهایبهرسانههایاجتماعیبهعنوانابزار
نجاتدارند.بهنظرمیرسدنرختغییرانتقال
ازرسانههایسنتیبهاجتماعیخصوصًاپس

ازبحراناقتصادیروبهافزایشاست.
مخاطبانزمانیرابرایارسالپیغامها،پاسخ
والیکزدن گ تماشایوبال نظرها، به دادن
صرفمیکنند.متقاضیاناجتماعیمیتوانند
انجمنهای ح��ت��ی رای��گ��ان ب��هص��ورت ت��ق��ری��ب��ًا
ش��رک��ته��ای ب��ا م��ق��ای��س��ه در را پ��ی��چ��ی��دهت��ری
زیرا بگیرند. خدمت به ب��زرگ بسیار تبلیغاتی
بیشتررسانههایاجتماعییارایگانهستندیا

کمیدارند. هزینهبسیار
تحقیقاتبرسون-ماستلر،درزمینهرسانههای
که آناست از کی 2011،حا اجتماعیدرسال
استفاده بهجهت 100شرکت موفقیتجهانی
این در است. اجتماعی رسانه ابزار از فزاینده
تحقیقبرنامههایفیسبوک،توئیتر،یوتوبو
گرفت. گهایشرکتیآنهاموردبررسیقرار وبال
براساسنتایجکسبشده،25درصدشرکتها
بهصورتفعالازهر4رسانهاجتماعیاستفاده
میکردند،درحالیکه84درصدآنهاحداقل
با مقایسه در که بردهاند بهره آنها از یکی از
گذشته6درصدافزایشوجوددارد. سالهای
ب���زرگ ت���ج���اری ه���ردویش���رک���ته���ای ب�����رای
ک��وچ��ک،رس��ان��هه��ایاج��ت��م��اع��یخ��دم��ات و
ارائه بارسانههایسنتی رادرمقایسه بهتری
ابزار بهترین به مبدل رسانهها این میدهند.
کسبرضایتمشتریانجهانیودریافت برای
ازآنه��اش��دهاس��ت.همچنینبرای ب��ازخ��ورد
شرکتهای ای��ن خدمات و محصوالت تبلیغ
برخی در و ب���اال ب��س��ی��ار ن��رخه��ای در ت��ج��اری
برای هستند نجاتی راه رایگان،  کاماًل شرایط

بازگشتبهوضعیتمطلوباقتصادی.
که53درصد کیازآناست تحقیقاتآماریحا
رسانههای بودجه اظهارمیکنند بازاریابان از
افزایش اقتصادی بحران در را اجتماعیشان
ایجاد تغییری 42درص��د حالیکه در دادهان��د،

شرکتهابهدنبال
روشهایخالقانهترو

تأثیرگذارترهزینههستند
وبرایانجامفعالیتهای

بازاریابیدرخصوص
محصوالتوخدماتشان،

توجهویژهایبهرسانههای
اجتماعیبهعنوانابزار

نجاتدارند.
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کهدرمجموع95درصدازبازاریابان نکردهاند.
استفادهازرسانههایاجتماعیرادربازاریابی
و کم بودجه باوج��ود افزایشدادهان���د. خ��ود
رشدآندردورهبحرانشرکتهانیازبهایجاد
وروشمعین باهدف مناسب استراتژی یک

دارند.
نتیجه گیری

نوع ه��ر پایه و پیشنیاز تبلیغات اس��ت��رات��ژی
بود، خواهد آینده در موفق تبلیغاتی فعالیت
تبلیغکننده ب��رای تبلیغات جامع تقشه زی��را
خواهدبود.دنیایالکترونیک،امکانات،ابزارها
ب��رای را گ��س��ت��ردهای و ج��دی��د تکنیکهای و
تحقیقاتوتبلیغاتفراهمآوردهاستوعالوه
برآنکهتنظیماستراتژیتبلیغاتراسادهترو
است، ساخته امکانپذیر گذشته از سریعتر
وجوداستراتژیبرایانجامتبلیغاتآیندهرابه
عنوانیکضرورتجدیمطرحنمودهاست.
شرکتهایرسانهایبهطورجدبرایرسیدن
بهاهدافتجاریخود،نیازبهتوجهواستفاده
دارن��د. مناسب اجتماعی رس��ان��ه اب��زاره��ای از
روابطبینشرکتهاوسرمایهگذاراندررسانه
ادامه فعالیتها ت��داوم به توجه با اجتماعی
روشهای از شرکتها چقدر هر میکند. پیدا
بارسانهاجتماعی ارتباطاتمناسب و مرتبط
بیشتر کسبرضایتمشتریان کنند، استفاده
خواهدبود.درواقعرسانهاجتماعیبهعنوان
ابزاربرایرسیدنبهمشتریانجهانی بهترین
خواهدبود.ایناستراتژیبهشرکتهایبزرگ
کوچکبرایتبلیغاتمحصولوخدماتشان و
کمکنمودهوباهدفبهبودشرایطموجوددر
گرفتهمیشود. کار به اقتصادی، بحران زمان
درنتیجهشرکتهابعدازبحرانجهانیبهترین
خواهند را هزینه کمترین با استراتژی روش
مطلوبترین اجتماعی رس��ان��هه��ای داش���ت.

انتخاباست،زیرابامیلیونهانفرازمشتریان
میکند. ب���رق���رار ارت���ب���اط س��رع��ت بیشترین ب��ا
ترجیح رسانهای شرکتهای مدیران بنابراین
بازاریابی فعالیتهای انجام ب��رای میدهند
از مختلف ک���اری زم��ی��ن��هه��ای در تبلیغات و
رس��ان��هه��ایاج��ت��م��اع��یب��هج���ایرس��ان��هه��ای
کنندودرمدیریتهزینههای سنتیاستفاده
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