
 

 

 ست؟یموثر چ غاتیتبل یهاروش

برای نوشتن این پست به یکی از دوستانم زنگ زدم و از او خواستم تبلیغی را توصیف کند که نتوانسته به سادگی فراموشش کند. 

 .بود در مورد شیرتبلیغ  یک رسید، ذهنش به که تبلیغی اولین اما است؛ سختی سؤال گفت پاسخ در  او

آورد؟ چه چیزی آن را ماندگار کرده است؟ بیند. اما چرا این یکی را به یاد تبلیغ می 0333عنوان یک آمریکایی روزی دوست من به 

ره، شرکا مدیگذاران احتمالی، مربیان، اعضای هیئتهایمان به سرمایهیت این تبلیغ را برای انتقال ایدهتوانیم عامل موفقو ما چطور می

 و مطبوعات تکرار کنیم؟

 Made to Stick Why اند که عنوانش این استبرادران چیپ و دن هیت ، یک کتاب کامل را به این موضوع اختصاص داده

Some Ideas Survive and Others Die  نشدنی یک ایده، در نوع خود ها در مورد انتقال فراموشی آنجزئیات مورد اشاره

کردنش سخت است. این کتاب  ام. در واقع، کتاب طوری سازماندهی شده که حتی فراموشحال دیده بهترین مطلبی است که تا به

 :اش از این قرار استاختصاص یافته و خالصه یک ایده نشدنیمنظور انتقال فراموش اصل زیر به 6ی استفاده از به تبیین نحوه

 سادگی: 1اصل

 ی خوبی باشد، وقتی به اتاقها نکتهاگر ده نکته را مورد استدالل قرار دهید، حتی اگر هر یک از آن"گوید، مدافع موفق مییک وکیل

بر روی انتقال یک پیام محوری تمرکز کنید. در مورد تبلیغ باال، این پیام  "یک به یاد آورده نخواهند شد. سند، هیچهیئت منصفه بر

 «شیر گرفتی؟»اند: وضوح در انتهای تبلیغ، جای گرفته در دو کلمه خالصه شده است که به

 دنغیرمنتظره بو  :2اصل 

نشینید. وقتی از گیت رد شدید، صدای سپارید، و راحت میهای خود را به بخش بار میشوید، ساکشما سوار یک هواپیما می

ای را اید، مجلهها را هزاران بار در پروازهای دیگر شنیدهجا که این حرفشنوید. پس از آنسرپرست پرواز را از بلندگوی داخلی می

 های ایمنیزنید. سرپرست پرواز شروع به توضیح دادن دستورالعملخواندنش برایتان اهمیتی ندارد برداشته و ورق میکه حتی 

 :کندمی

 5661های امنیتی اشاره کنیم. اگر از سال اگر چند دقیقه لطف کنید و به من توجه کنید، خوشحال خواهیم شد که به این ویژگی»

ه درست بستن کمربندتان این است که انتهای صافش را داخل قالب سُر دهید. برای باز کردنش کافی اید، رادر یک اتوموبیل نبوده

ی خروجی راه برای ترک کردن این هواپیما وجود دارد: دو در خروجی در جلو، دو پنجره 6است قالب را بلند کنید تا آزاد شود. فقط 

های قرمز و سفید در کف ها همراه با چراغیری هر در با عالئمی در باالی آنها، و دو در خروجی در قسمت عقب. محلّ قرارگروی بال

 .شکندمی سادگی به را همیشگی الگوی یک  کند چونسرپرست پرواز، توجه شما را جلب می« راهرو مشخص شده است.

  ملموس بودن  :3اصل 

ند، او گفت: انگیز را توصیف کپذیر انتقال یابند. وقتی از دوستم خواستم یک تبلیغ خاطرهباید با تصاویر ملموس و سخنان عمل هاایده

ادتان این تصویری است که در ی« شد.دستی کنده میهای یک پیرمرد هنگام بلند کردن یک چرخیک تبلیغ برای شیر بود که دست»

 وانید در ذهن مخاطب خود ترسیم کنید که آن را به روشنی ببیند؟تخواهد ماند. چه تصویری می



 

 

ر کند. وکیل مدافع مادخوبی مراقبت می که یک مادر از کودک خود بهشود مبنی بر اینای به یک هیئت منصفه ارائه مینامهشهادت

ودکی که از مسواک برای تمیز کردن تصویر ک« زند.هایش را مسواک میاو باید هر شب مطمئن شود که پسرش دندان»گوید: می

ش را هایاو باید هرشب مطمئن شود پسرش دندان»تر از این تصویر است که کند برای هیئت منصفه واضحهایش استفاده میدندان

 .گیری و صدور رأی فراموش نخواهند کردو اعضای هیئت منصفه این جزئیات را هنگام تصمیم« زند.مسواک می

  اعتبار  :4اصل 

ی شما را آزموده و آن را به چالش بکشند. های شما را باور کنند. برای کسب اعتبار، الزم است مخاطبانتان بتوانند ایدهمردم باید ایده

کننده بوده و شاید بهترین ارید، اعداد به تنهایی، کسلتوانید آمار و نمودار ارائه دهید؛ اما با وجود زمان محدودی که دبدون شک می

ی آمریکا را بدون استفاده از دهند که توانست جامعهای از یک سخن ساده ارائه میالعادهرویکرد نباشند. دن و چیپ هیت، مثال فوق

شماری برای الد ریگان از آمار بی، رون5693جمهوری ارقام به سمت آزمودن یک ایده سوق دهد. در جریان رقابت انتخابات ریاست

جمهور کارتر، اوضاع را بدتر کرده است. او به گری رئیسهای اقتصادی دوران تصدیاثبات این قضیه استفاده کرد که سیاست

ار سال قبل چه از بهتر امروز آیا بپرسید خودتان از بدهید رأی کهاین از قبل»: بیازمایند را او  دهندگان اجازه داد خودشان حرفرأی

 «هستید؟

 احساسات  :5اصل 

وقت آن را خواهید انجام دهید اهمیت بدهند، آن چه میها به شما و آنهایتان اهمیت بدهند. اگر آنخواهید مردم به ایدهشما می

باعث شوید چیزی را احساس کنند. آمارها در برانگیختن احساسات عملی، خوب  ها بایدفراموش نخواهند کرد. برای اهمیت دادنِ آن

 دهد. یک سخنرانی که هرگز فراموش نخواهم کرد، به کنفرانسدهند؛ اما اغلب، داستان شخصی این کار را انجام میجواب نمی

Feast ورداینیک ارائه شد که سخنان پرانرژی و شود که یک هفته و نیم قبل برگزار شد، این سخنرانی توسط برایان بمربوط می

شویم یا من در حال تالش دهم. یا ما از خط پایان رد مییک چیز را به شما قول می»ی خود را با این جمله به پایان رساند: وقفهبی

 .قرار گرفت ی حضاربخش بود. وی مورد تشویق ایستادهاین برای مردم الهام« کردن بر این زمین لعنتی سقوط خواهم کرد.

 هاداستان  :6اصل 

شد. ای وجود نداشت، دانش در قالب داستان از نسلی به نسل دیگر دست به دست مینوشتهدر گذشته، در زمان هومر که هیچ دست

خصوص یک داستان شخصی، امکان ندارد  ستان تعریف کنید، بهماندند. یک داها به شکلی باورنکردنی به یاد میکه آنچرا؟ چون

ا تر از زمانی که یک سایت خبری ردیگران فراموشش کنند. آخرین باری که داستان شنل قرمزی را شنیدید، کی بود؟ شاید نزدیک

 آورید؟اید، نباشد. اما کدام را بهتر به یاد میخوانده

ها را به کار اصل را فراموش نخواهید کرد و اگر آن 6سازند. شما این را می «/SUCCESs قیتموف» یاصل یاد شده، سرواژه 6

 .ها شما را فراموش نخواهد کردببرید، مخاطبتان هم به این زودی

  

 


