
 چرا هدایای تبلیغاتی برای همه جذاب هستند؟
 

 کند. چه در یک سوپردریافت هدایای رایگان احسایس مانند برنده شدن در یک بازی شانیس ایجاد یم

مارکت نمونه رایگاتی دریافت کنید، چه عضویت آزماییسی در باشگایه که نزدیک شماست، همیشه 

ی دریافت کنید. این دلیل هوشمندانهاید جذاب است که برای کاری که نکرده ی ای برای کسب و کار چی 

ید  رایگان را در نظر بگی 
اتژی هدایای تبلیغاتی  !شماست تا اسیی

ی تعریف هدایای تبلیغاتی چیست؟ چگونه یم های "رایگان" به عنوان تکنیک موثر فروش توانید از چی 

های رایگان استفاده کنید؟ بیایید وارد بحث شویم و راجع به این صح ی بت کنیم که چرا مردم عاشق چی 

 !هستند

ی رایگاتی را برریس یم  .رسند ارزش زیادی داردکنند، به این نتیجه یمزماتی که افراد ارزش چی 

  

  

 چرا هدایای تبلیغاتی رایگان اینقدر موثرند؟
  

اهیم مقایسه های رایگان به دلیل اصل اثر متقابل، بسیار اثرگذار هستند. اگر بخو پروموشن

ب المثل "نمک گی  کردن" هستند، یعنی ما آنچه را گرفته ان کنیم مانند ضی ایم، جیر

ون بروید و او هزینه رستوران را حساب یم کنیم. برای مثال، اگر با یک دوست برای ناهار بی 

ان، حساب خواهید کرد  .کند، به احتمال زیاد دفعه بعدی شما برای جیر

ی مفهویم در رابطه ی صدق یم هدایای تبلیغاتی  با چنی  کند. با هدیه دادن یک محصول نی 

ی  ی کت شما چی  یان در عوض از شی ی بالقوه، شما امیدوار هستید که مشیی رایگان به مشیی

ند  .بخرند یا فروش شما را افزایش دهند و آگایه از برند را برای شما باال بیر

 .اندازیدها نگایه تر این مدعا اعداد هستند. به آنشاهد 

کت خصویص، هدایای تبلیغاتی یم توانند در چه یک سازمان دولنی باشید یا یک شی

یان عاشق دریافت بازاریاتر شما موثر باشند! آن ها محصوالت رایگاتی هستند که مشیی

 ها هستند. آن

 

یس پیدا کنید، استفاده تان را افزایش دهید خواهید فروشاگر یم یان جدیدی از بازارتان دسیی یا به مشیی

وع است! بیایید به مثایل از یک سالن آراییسی   جای خوتر برای شی
از روانشنایس محصوالت مجاتی

 دهد. اندازیم که برق لب رایگان هدیه یمنگایه تر 



 

ی متوجه این شد که برق لب مفید است، او احساس خوتر نس کند. بت به آن پیدا یمزماتی که مشیی

البته ممکن است در سناریوتی دیگر، برق لب را مفید نیابد و دیدگاه بدی نسبت به محصول تبلیغاتی در 

ی احتمال زیاد از شما خرید یم کند یا شما را به دیگران معرفی او ایجاد شود. بعد از تجربه مثبت، مشیی

یان شادتری کند. به خاطر داشته باشید، با ارایه هداییم ای تبلیغاتی باکیفیت و مفید، نتایج بهیی و مشیی

 خواهید داشت. 

 

  

 

 نکاتی برای استفاده موثر از هدایای تبلیغاتی رایگان
  

 

 در بازاریاتر استفاده کند. از این تواند از قدرت پروموشنهر کسب و کاری یم
های تبلیغی

سازی، معرفی به توانند به شما در شبکهیمها گذشته، محصوالت تشویقی یا پروموشن

وی کنید تا  5دیگران، تقویت برند شما و خییل موارد دیگر کمک کنند. از این  نکته پی 

ی شوید که به طور موثر از هدایای تبلیغاتی استفاده یم  کنید. مطمی 

 

 ها را تهیه کنید. متناسب با کسب و کارتان هدیه

کت ساختماتی  کی چه  نیبه بهیی  د یبا غاتی یتبل یایهدا وانات،یح کیکلن  کی ا ی د یباش شی

 شکل با آن کسب و کار هماهنگ باشد! 

 

 استفاده از کاالهای روزمره

 وانیبا مرصف روزانه، مانند ل تی که از کاالها  د یآور به دست یم یشیی یاز برند ب آگایه زماتی 

 . د یاستفاده کن میانواع تقو  ا ی غاتی یتبل

 

 تبلیغاتی به عنوان کارت ویزیت استفاده کنیداز هدایای 

ی چ انیمشیی  به و  کارتی   یها بتوانند از آن استفاده کنند. مثل فلش ممور که آن  د یبده تی های 

 . لیاستا خوش یخودکارها

 



 به محصوالتی با ماندگاری باال فکر کنید

 . د یشما را خواهند د یبرند و لوگو  یشیی یب انیشما ماندگارتر باشد، مشیی  هیهد هرچه

 

 ایجاد ارتباط کنید

 رایگان، راه تر 
ی برای هرکسب و کار بسیار اهمیت دارد و کاالهای تبلیغی ی برای ارتباط قوی با مشیی نظی 

ی ارتبایط است.   ایجاد چنی 

 

  

 

 رایگان بازاریاتر اهمینی ندارد که از کدام روش استفاده یم
 شما کنید، مهم این است که هدایای تبلیغاتی

 تان را افزایش خواهید داد. ها هستند و شما فروشکنندگان عاشق آن کند. مرصفرا تقویت یم

 

وزی کوچک ویل قطغ به همراه دارد زیرا در آن ریسیک   به همراه خود پی 
ارایه یک محصول مجاتی

ی بار محصوالت   د. ایتان را به نمایش گذاشتهنیست. به خصوص زماتی که شما برای اولی 

 

 آنچه که باید قبل از خرید هدایای تبلیغاتی بدانید

  

کاالهای تولید شده باکیفیت و معتیر باعث افزایش آگایه از برند، رشد فروش و به دست آوردن 

یان وفادار یم  مشیی
ی

ی شوید این اقالم موثر هستند، تعدادی ویژگ شود. به هرحال برای اینکه مطمی 

 سپارید. وجود دارد که به خاطر ب

 

 کاربردی بودن

 

یان شما قابل استفاده باشد. از این گذشته شما ها و تخفیفپروموشن ها باید همیشه برای مشیی

ی برند شما را ببینند! یم  خواهید که این کاالها بارها و بارها استفاده شوند تا افراد بیشیی

 

 

 کیفیت خوب



 

ذهنی از برند شما شود. حنی اگر تواند منجر به تضعیف تصویر هدایای کم کیفیت یم

بهیی است هدایای تبلیغاتی از توانید کاالهای عایل پیدا کنید. بودجه کیم دارید باز هم یم

ی میکنند  برندهاتی تهیه شوند که کیفیت محصوالت خودرا تضمی 

 

 مرتبط بودن

 

یان بدهد که کسب و کارتان چه  ی به آنهدایای تبلیغاتی شما باید این ایده را به مشیی ی ها پیشنهاد چی 

دهد. برگزارکننده یک رویداد ورزیسی هستید؟ یک بشقاب پرنده یا حوله ورزیسی را امتحان یم

 .مشورت با مشاوران زبده تبلیغاتی در این مساله یارای شماستکنید. 

 

  

 کالم پایاتی 

های رایگان هس ی ، مردم عاشق دریافت چی  تند! چه یک ساک دسنی تبلیغاتی چه یک چیی

تان هستید، هدیه دادن یک کاالی دفعه بعدی که به دنبال شعت دادن به بازاریاتر 

ی را امتحان کنید. شگفت ی برانگی  ی حرکت کوچیک چگونه تحسی  زده خواهید شد که چنی 

یان خوشحال بیاورد. یم  تواند برای شما، مشیی

ی  شما برای ایجاد این خوشحایل در مخاطبانتان و شعت دادن به این بازاریاتر شگفت انگی 

 حساب ویژه باز کنید..  360میتوانید روی مجموعه هدایای تبلیغاتی و سازماتی کادو 

 

 360چرا کادو 

کت1 یان و کارمندان شی  .ساده سازی فرایند هدیه به مشیی

 .تخصص در انتخاب و نوع هدیه بر اساس تجربه2

 ی دقیقم صفر تا صد تهیه هدیه در زمانبند.انجا3

 قیمتهای رقابنی و تنوع در محصوالت ه ئ .ارا 4

 لیه محصوالت ضمانت کیقی برای که ئارا 5

 360هدایای تبلیغاتی کادوچاپ تبلیغات و 


