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تاثير تبليغات بر جذب گردشگران داخلی(مورد مطالعه :گردشگران استان اصفهان)
سمیه محمودی  ،آسیه علیدوستی  ،نگین ظهیری
چکیده:
تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت سازمان هاست و این موضوع ایجاب می کند که این ابزار به عنوان شاخه
های علمی ،اجتماعی ،فرهنگی و ارتباط به دقت مورد مطالعه قرار گیرد .امروزه در صنعت گردشگری باید از تبلیغات
به عنوان مهمترین ابزار به صورت حرفه ای استفاده کرد .زیرا موفقیت تبلیغ در ارائه ارزشهای فرهنگی و گردشگری
هر کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفه ای از تبلیغات و ارزش های آن است.یکی از ارکان مهم تبلیغات رسانه های
تبلیغاتی است که در میزان تاثیر بر مخاطب از اهمیت ویژه ای برخوردار استو استفاده درست از آن باعث افزایش
تاثیر پیام می شود .برای موفقیت در تبلیغات گردشگری به علت پراکندگی مخاطبان رسانه های تبلیغات از اهمیت
خاصی برخوردار است و انتخاب صحیح آنها در موفقیت تبلیغات گردشگری نقش مهمی دارد.هدف این پژوهش
بررسی تاثیر رسانه های تبلیغاتی استفاده شده در صنعت گردشگری شهر اصفهان و شناسایی رسانه مناسب جهت
استفاده در صنعت گردشگری است.
پژوهشی توصیفی وتحلیلی می باشدکه به شیوه ی همبستگی انجام گرفته است وبراساس هدف ازنوع کاربردی
محسوب می گردد .جامعه آماری پژوهش گردشگران داخلی استان اصفهان است .نمونه گیری به روش تصادفی ساده
صورت گرفته است .اندازه نمونه آماری  061نفر برآوردشده است که پژوهشگر  081پرسشنامه توزیع کرده و 060
پرسشنامه کامل جمع آوری کرد .اطالعات موردنیاز این تحقیق براساس پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده
است برای تجزیه وتحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSنسخه  01استفاده گردیده است .پایایی آن از طریق الفا
کرونباخ تایید شده و روایی آن توسط کارشناسان تایید شده است .نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که تمام
ابزارها برجذب گردشگران تاثیر مثبت دارد به استثناء روزنامه ،بیلبردو مجله که تاثیر منفی بر جذب گردشگران دارد.
کلید واژه  :گردشگری ،تبلیغات گردشگری،ابزار تبلیغات گردشگری
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مقدمه
گردشگری از مهمترین صنایع در حال رشد است و توسعه صنعت گردشگری نیاز به برنامه های همه جانبه و مناسب
دارد تا بتوان در جذب گردشگران موفق بود  .امروزه یکی از کاربری های مهم شهر ها ،ارائه خدمات گردشگری نوین
است چرا که شکل گیری عصر مدرنیته با گزاره ای اصلی آن یعنی جهانی شدن ،فن آوری اطالعات و گردشگری
همراه شده و دوره جدیدی در تعامالت اجتماعی و فرهن گی انسان ها خصوصا در قالب ساخت های شهری رقم زده
است (ابراهیمی و همکاران .) 831 41،در چند دهه اخیر از صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع ترین
صنایع یاد شده است  ..بسیاری از کشور ها این صنعت را به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد زای خود می دانند و تالش
در راه توسعه این صنعت دارند .این صنعت به خصوص برای کشورهای در حال توسعه به علت اینکه بیشترین درآمد خود
را از فروش منابع طبیعی بدست می آورندبسیار با اهمیت است .مراکز شهری به علت تجمع نهادهای مدنی و زیر
ساختهای اجتماعی می توانند محل مناسبی برای جذی و جلب گردشگران داخلی و خارجی محسوب شوند .اهمیت این
نوع از صنعت گردشگری خود زمانی که با تاریخ تمدن و یا شرایط ویژه طبیعی آن ناحیه همراه گردد ،دوچندان شده و
با برنامه ریزی مناسب و بجا به آسانی توانای تبدیل شدن به قطب یزرگ گردشگری کشور را خواهد داشت .با توجه به
این موضوع شهرهایی که دارای تمدن قدیمی و آثار به جامانده از عصر های قبل و همچنین دارای استعداد های بالقوه
طبیعی باشند در جذب گردشگران می توانند موفق تر باشند  .شهر اصفهان به خاطر قدمت و آثار به جامانده از دوران
گذشته و همچنین وجود مناظر زیبای شهری توانایی جذب گردشگران بسیاری را دارد و برنامه ریزی های مناسب و
علمی در در صنعت گردشگری این شهر می تواند آن را به یکی از مهمترین مراکز جهانگردی تبدیل کند.هر کشور شهر
یا منطقه ای بیش از ایجاد زیر بناهای گردشگری خود و عرضه ی محصول و خدمات مناسب باید بتواند مزایای مسافرت
به آن منطقه را بیان کند و تصویر خوبی از کشور ،شهر یا منطقه خود در ذهن گردشگران ایجاد کند .دست اندر کاران
گردشگری برای این که بتوانند از عهده این کار به خوبی برآیند باید از شیوه مناسب تبلیغات گردشگری (رسانه و پیام
)استفاده کنند.امروزه در صنعت گردشگری باید از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار استفاده کرد ،زیرا موفقیت تبلیغ برای
ارزش های فرهنگی و گردشگری کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفه ای از تبلیغات و ارزش های آن است  .زیرا
تبلیغات حرفه ای می تواند به عنوان ابزار برنده ای برای پیشرفت اهداف فرهنگی در داخل و خارج مد نظر قرار گیرد و
در غیر این صورت هدر دادن وقت ،سرمایه و انرژی است.
ادبيات تحقيق :گردشگری
کشور ایران از نظر جاذبه های جهانگردی در ردیف دهم و از نظر برخورداری از بیشترین تنوع زیستی کره زمین،
درردیف پنجم جهان قرار دارد؛ اما از لحاظ جذب توریسم جایگاه بسیار مناسبی به خود اختصاص نداده است .تا آنجا
که سهم درآمد توریستی کشور حدود یک هزارم درآمد جهانی از این صنعت است .این واقعیت در برهه ای از زمان
عینیت یافته که مهمترین دغدغه دولت و مسئولین ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ارزی برای کشور است .صنعت توریسم
به عنوان اشتغالزاتری ن صنعت مطرح است؛چرا که سرمایه الزم برای ایجاد اشتغال در این صنعت پایین بوده ،قادر به ایجاد
دهها شغل مختلف است (.مکیان وهمکاران ،بهار و تابستان  .)4صنعت گردشگری در فرآیند توسعه بخشی از ساختار
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تولید اقتصادی است و بنابراین می تواند در کشورها در گسترش تولید در آمد داخلی و ایجاد اشتغال ،نقش همپای دآمد
نفت داشته باشد .این بخش اگر چه نیازمند توجه و سرمایه گذاری کالن در طوالنی مدت است ،اما همانندبخش های
صنعتی و یا کشاورزی به انجام سرمایه گذاری و سپس نشستن به انتظار درآمد در طوالنی مدت وابسته نیست ،بلکه می
توان سرمای ه گذاری های الزم و تربیت نیروی انسانی را همپای گسترش گردشگری انجام داد (.ابراهیمی و همکاران
،بهار . ) 41بسیاری از صاحب نظران معتقدندتا زمانی که در کشور درآمدهای نفتی وجود دارد ،سهم درآمد عظیم
صنعت گردشگری نادیده گرفته شده و به آن توجه جدی نمی شود .در کشور ما نفت با ساختارهای اقتصادی عجین شده
و این نقشی است که در حوزه گردشگری شاهد آن هستیم .بسیاری از مسئوالن کشور هنوز با دیدی منفی به این صنعت
می نگرند و می اندیشند که در عرصه اقتصاد سودآوری یک کارخانه بیشتر از حوزه هایی مانند گردشگری است.صنعت
گردشگری تا پایان دهه آینده در صدر جدول صنایع پر درآمد جهان قرار می گیرد .این صنعت با درآمدی بالغ بر033
میلیارد دالر در سال  144بر صنعت خودرو و کامپیوتر پیشی گرفت و پیش بینی می شود تا سال  3 3بر تنها صنعت پر
درآمد جهان یعنی نفت فایق آید.تعداد گردشگران این صنعت در سال  3 3حدود یک میلیارد نفر ودر سال  3 3بیش
از  6/میلیارد نفر خواهد بود.مقایسه ایران با کشور های صنعتی و توسعه یافته شکاف عظیمی را نشان می دهد که پر
کردن آن در دنیای امروز که همه کشورها با سرعت بسیار باالیی در عرصه های اختصاصی حرکت می کنند بیشتر شبیه
رویایی دست نیافتنی است.
تبليغات :
کاتلر (  ) 33تبلیغات را هر گونه ارائه و عرضه ایده ها ،کاالها یا خدمات از یک واحد تبلیغاتی ،فرد یا موسسه که
مستلزم پرداخت هزینه باشد ،تعریف می کند .اما در این میان تبلیغی اثر بخش است که بتواند توجه مخاطب را جلب
کرده ،تاثیری خاطره ان گیز داشته باشد و کنش خرید مخاطب را تحریک کند و دریافت حسی مخاطبان را بیدار نماید
(پور کریمی  ) 4 ،بدین منظور استفاده از مجموعه عواملی الزم است که بتواند حس و ادراک مخاطبان را تحت تاثیر
قرار دهند و به اهداف مورد انتظار تبلیغ تحقق بخشند .در کتابها و متون مختلف تعاریف متفاوتی از تبلیغات آمده است
.اما در تمامی آن تعاریف ،اشتراکاتی وجود دارد  .این اشتراکات شامل موارد زیر می باشد1
تبلیغ عبارت است از یک ارتباط غیر شخصی
می بایست برای آن پول پرداخت شود
از طرف رسانه های مختلف انجام می پذیرد
برای متقاعد ساختن یا تاثیر بر اذهان افراد صورت می پذیرد
با توجه به موارد باال می توان تبلیغات را اینگونه تعریف کرد 1تبلیغات عبارت است از ارتباط و معرفی غیر شخصی
محصول یا خدمت از طریق حامل های مختلف در مقابل دریافت وجه برای موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی  ،یا افرادی
که به نحوی در پیام مشخص شده اند.در امیخته بازاریابی  ،تبلیغ می تواند به چندین شکل نقش منحصر به فردی ایفا کند
،شرکت از طریق تبلیغ می تواند با هزینه بسیار اندک به انبوهی از مشتریان پراکنده در نقاط مختلف جغرافیایی دسترسی
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پیذا کند .تبلیغ به فروشنده این امکان را می دهد که پی ام ها چندین بار تکرار شود و برای خریدار این امکان را به وجود
می آورد پیام های تبیغاتی شرکت های رقیب را با هم مقایسه کند رسانه های تبلیغاتی پولی شامل پخش (تلویزیون و
رادیو)چاپ(مجالت و روزنامه ها )و بسیاری از انواع رسانه های بیرونی (پوستر ها ،تابلو اعالنات ،تابلوهای پیام
الکترونیک و حتی اتوبوس )است.
فرصت های جدید و تحریک کننده ای برای انتشار اطالعات از طریق اینترنت و وب وجود دارد می توان تبلیغات
تجاری را با بروشور های تحویل داده شده از طریق واسطه ها یا با بازاریابی مستقیم (از طریق پست )،تماس های تلفنی
(بازاریابی از راه دور) ،دور نگار یا پست الکترونیک تکمیل کرد (الوالک و رایت .) 4 ،تبلیغات در کشور ما چندان
که باید از نظر علمی و زیبایی شناختی بررسی نشده است و به دلیل ساده انگاری ساختار آن احتماال هر فردی بدون
تخصص به آن مبادرت می ورزد  .تبلیغات از نظر تکنیکی عبا رت است از هر نوع معرفی غیر شخصی  .ترویج ایده ها و
کاالها یا خدمات در مقابل دریافت پول که یک فرد یا موسسه مشخصی آن را انجام می دهد)بلچ  ) 33 ،برای فعالیت
های تبلیغاتی در صنعت گردشگری در دنیای امروز باید با این اعتقاد و ایمان به تبلیغات نگریسته شود که تبلیغات هزینه
بر نبوده ،بلکه نوعی سرمایه گذاری بنیادی و اصولی برای پیشبرد اهداف سازمانی و ملی است و در صورت اجرای
صحیح و اصولی می تواند دستاورد های ارزشمندی را به همواه داشته باشد .در این رابطه ،هدف و وظیفه تبلیغات افزایش
بازرایابی و بازارافزایی است و هر گونه بی توجهی و عدم بهره برداری صحیح از این ابزار ،نه تنها عدم موفقیت را در پی
داشته ،بلکه موجبات عقب ماندن از رقابت ها و سبقت های بازاریابی گردشگری و در نهایت شکست و ورشکستگی در
دنیای بازاریابی صحیص و اصولی در عرصه بین الملل را در پی خواهد داشت.ابزار های تبلیغات گردشگری عبارتند از
1کتاب کشور(شهر و منطقه ) شناسی ،نوار ویدئو از جاذبه های گردشگری ،بروشور های اطالع رسانی راهنمای
ایرانگردی و یا استانگردی ،سایت اینترنت و ایمیل اطالع رسانی گردشگری،رادیو ،پوستر،تلویزیون ،مطبوعات،پست
مستقیم ،بانک اطالعات و اطالع رسانی گردشگری ،نمایشگاه ها.
جایگاه تبليغات:
هرسازمان برای جهت دهی افکارعمومی،درجهت ایجاد نگرشهای مثبت با بهره گیری از ابزارتبلیغات ،قادر
است سه قالب رفتاری را اعمال کند.
 ایجاد انگیزههای الزم به منظورحفظ ونگهداری نگرشهای مثبت درگروهها ی اجتماعی دارای نگرش مطلوبنسبت به عملکردسازمان.
ایجادتغییرات نگرشی درگروههای دارای نگرشهای بی تفاوت وایجاد انگیزه درجهت تغییرات مثبت. برنامه ریزی در جهت شناسایی گروههای دارای نگرشهای منفی ومخالف وایجادتغییرات الزم درنگرش اینافراددرجهت مثبت.
البته این نکته را نمیتوان نادیده گرفت که گروههای دارای نگرشهای منفی از نظر روانی،گرایشهای الزم برای پذیرش
تغییر را دارا هستند .چراکه نگرشهای منفی این گروهها حاصل نیازهای سرکوب شده وتوقع های بی پاسخ این افراد
ازسازمان است  .به عبارت دیگر بایک برنامه ریزی دقیق برای این گروهها،شناسایی نیازها و خواسته های آنان وتالش
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درجهت تأمین نیازهای معقول گروههای مخاطب دارای نگرش منفی،خواه ناخواه انگیزههای الزم برای تبدیل وتغییر
ایجاد میشود(.ای دی فاربی.8) 46،
ابزارهای تبلیغات1
اینترنت1
اینترنت مجموعه ای از افراد و منابعی است که شبکه هایی را برای استفاده در هر زمان و مکان توسعه داده اند .مطالعات
زیادی بر روی این رسانه صورت گرفته و مشخصه هایی نیزبرای آن تعریف شده است از جمله این مشخصه ها می توان
به قابلیت تعامل ،حذف فاصله ها ،هزینه راهاندازی پایین ،هدفمندی ،پوشش جهانی و دسترسی آسان به آن را نام
برد(برتون و دیگران 116 ،اینترنت سبب پیشرفت ابزار تعامل و برقراری روابط بهتر با مشتریان بالقوه گشته است(کو،
 0) 330اصوالمشتریان ابزار تعامل را بر حسب رفتارها و انگیزشهای خود بکار می گیرند .مسیر انتشار تبلیغات از یک
محیط یکسویه و ایستا به یک محیط دو سویه و پویا تغییر نموده است .سؤال این است که آیا عواملتاثیر گذار در اثر
بخشی تبلیغات نیز تغییر اساسی نموده است؟ تبلیغات اغلب با عناصری روبروست که برای ایجاد ارتباط و تصویر سازی
در نشان تجاری همراه است مانند 1نشاط ،شان و منزلتاین عناصر می توانند بصورت دیداری یا شفاهی باشند و یا در غالبی
از مفاهیم ضمنی در واژه هاو جمالت بکار روند(تونکار و مانچ 33

6
) .

تبليغات تلفن همراه
"تبلیغات موبایلی" توزیع پیام های تبلیغاتی به دستگاه های فرستنده و گیرنده جامعه هدف  ،به شکلهای موزیک ،نوشته
ویا صدا به منظور رسیدن به اهداف تبلیغاتی همچنین جمع آوری بازخور مصرف کنندگان می باشد.درتعریف
دیگر"بازاریابی موبایلی" استفاده از موبایل برای ارائه اطالعات شخصی شده (همخوان شده) به مشتری بر اساس زمان و
مکان وی ،درجهت ارتقاء و ترفیع کاال ،خدمات و ایده ها و در نتیجه سود بردن تمام ذینفعان.انجمن تبلیغات بی سیم
تعریف کرده است که تبلیغات بی سیمی ارسال پیام های تبلیغاتی است ب ابزارهای متحرک به عنوان مثال تلفن های
همراه یا "پی دی ایِ " ها ی سرتاسر شبکه بی سیم.
تبليغات کالمی یا دهان به دهان :
ریچهلد ( 4) 336بحث می کند که قوی بودن ارتباطات با مشتریان را می توان از طریق تمایل آنها به پیشنهاددادن سازمان
یا خدمات به دیگران ،آزمون نمود .تبلیغات کالمی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود وخرید واستفاده از
محصوالت و خدمات  ،به دیگران توصیه می گردد .توصیه به دیگران و تبلیغات کالمی برای استفاده کننده ،منبعی معتبر
محسوب می شود .ارتباطات کالمی و انتقال تجربه های مثبت استفاده به دیگران ،یکی از اثربخش ترین ابزارهای
بازاریابی است و نتایج مثبتی رابه دنبال دارد (کفاشیان و همکاران) .تبلیغ کالمی ،ریسک استفاده کننده را کاهش می
دهد و به عنوان یکی از انگیزاننده های قویطوالنی در ادبیات بازاریابی دارد ،اما ارتباطات کالمی و تبلیغات دهان به دهان
4
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الکترونیکی نیز مطرح گشته است ( گروئن و همکراران .) 336 ،استفاده کننده متعهد ،از طریق تبلیغات کالمی ،در مورد
سازمان تامین کننده محصوالت و خدمات ،به تبلیغات می پرردازد واین امر باعث میشود استفاده کنندگان بیشتری در
برنامه های وفاداری عضویت یابند) لیسیومورگان.1) 331 ،زیتامل وهمکاران 3) 116،ثابت کردندکه ادراک استفاده
کننده ازکیفیت بر وفاداری،توصیه به دیگران وتبلیغ کالمی اثر می گذارد .دراین زمینه،رضایت استفاده کننده به عنوان
محور مطرح است چرا که برمقاصد ونگرشهای رفتار یا واثرمیگذارد) ریگوپولووهمکاران. ) 334،
درادبیات موضوعی،همبستگی مثبت بین توصیه به دیگران ووفاداری به اثبات رسیده است  .باوجوداینکه اکثرمتخصصان
برقابلیت روبه رشدتبلیغات کالمی تمرکز میکنند اما باید عنوان کردکه این نوع ازتبلیغات،ممکن است ابعاد منفی
نیزداشته باشد .تبلیغات کالمی منفی که به شکل توصیه عدم استفاده یک محصول ی اعدم استفاده ازیک خدمت،خود
رانشان میدهد،اثرونفوذبه مراتب طوالنی تروبیشتری نسبت به تبلیغات کالمی مثبت دارد ولذا باید به سرعت ودقت
شناخته شده وچاره اندیشی شود(هولیس.( 3،
تبليغات تلویزیونی:
تل ویزیون در ایران که چند سال است روزانه ازشبکه های مختلف خود دقایقی از ساعت ها را به پخش فیلم های تبلیغاتی
می پردازد .با توجه به تکنیک های تبلیغاتی باال که اغلب در تلویزیون بکار برده می شود این نکته مشخص میگردد که
تلویزیون قدرت نمایش و کسب حواس بینندگان را دارد ،تمام حاالت ذهنی و عصبی افراد را نشانه گرفته و آنان را وادار
به رفتارهای می کنند که تبلیغات خواستار آن می باشند .همانطور که مک لوهان تلویزیون را ،یک وسیله ارتباطی جمعی
سرد می خواند و معتقد است که تلویزیون تمام حواس تماشاگران را می طلبد تا برنامه های از پیش تعیین شده را مانند
نوار کاستی به ذهن مخاطبان انتقال دهد تا به مانند دستگاهی صوتی و یا تصویر عمل کنند .مک لوهان اعتقاد دارد که
تلویزیون تماشاگر را با تمام وجودش جذب برنامه های خود می کند و او را وا می دارد تا تمامی حواسش را برای درک
برنامه ها استفاده کند(دادگران  .) 40،عالوه بر این مزیت های دیگری که تلویزیون نسبت به دیگر رسانه های جمعی
دارد اینست که پوشش و دسترسی باالی در جامعه دارد و می تواند در جای جای کشور بیننده داشته باشد و به همین
دلیل است که شرکت ها حاضرند که مبالغ زیادی را برای پخش تبلیغ در تلویزیون هزینه کنند(محمدیان .) 40 ،
تبليغات رادیویی:
مک لوهان در مورد خصلت رادیو نوشت 1رادیو نیز همانند تمامی رسانه ها ،برای خود هاله ای دارد که گرداگرد او را
گرفته است و موجب می شود که اثر آن بطور کامل مشهود نشود و در نگاه اول این گونه تصور می شود که هدف
راد یو صرفا خود شنونده است که به نحوی صادقانه و کامال انحصاری و خصوصی می خواهد او را تحت تاثیر قرار دهد.
در حالیکه واقعیت غیر از این است؛ زیرا این جعبه ،اثری وافر در ناخوداگاه دارد و بطور اعجاب انگیزی قادر است گوشه
و کنارهای فراموش شده و از یاد رفته روان انسان را تحریف کند .اصوال تمامی این پدیده های تکنولوژیک باید چنین
خاصیتی غیر معمولی داشته باشند ،در غیر این صورت  ،تحمل اثر اهرم گونه و دگر گون ساز آنها برای انسان کار ساده
9
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ای نیست ( .مک لوهان11 ،

).دیوید مک فارلند نیز در کتاب "راهبردهای برنامه سازی برای رادیو در آینده" چنین

می گوید 1رادیو نیاز به توجه مستقیم ندارد .بزرگترین مزیت یا شاید عاملی که رادیو را از سایر رسانه ها متمایز می سازد،
این واقعیت است که از بین رسانه ها ،رادیو را آسانتر از بقیه می توان نادیده گرفت .مجبور نیستید به رادیو نگاه کنید یا
آن را در دستان بگیرید و ورق بزنید .رادیو سرجایش قرار دارد .با این همه رادیو احاطه کننده است .هر چند توجه زیادی
از شنونده نمی خواهد ،آنچنان فضا را احاطه می کند که هیچ رسانه دیداری به پایش نمی رسد

علت این امر آن است

که گوش انسان ،سرپوش ندارد .ما می توانیم چشمانمان را ببندیم و فیلمی را تماشا نکنیم ولی نمی توانیم گوشهایمان را
ببندیم تا صدای رادیو را نشنویم .هر چند شنونده رادیو هم می تواند درکی انتخابی داشته باشد یا تصمیم بگیرد که تنها
بشنود ولی فعاالنه گوش ندهد ،باز وقتی چیزی شنیدنی باشد ،شنونده بالفاصله آن را خواهد شنید  .پس برای شنونده،
رادیو احاطه کننده است.همین نکته را در مورد تبلیغات رادیویی در نظر بگیرید .اگر شخصی از شامپویی که استفاده می
کند ناراضی باشد و مترصد است تا شامپوی دیگری با خواص ویژه مورد نظرش تهیه کند .وقتی در حال شنیدن رادیو
است ناگهان آگهی تبلیغاتی که شامپویی با همان ویژگیهای خاص معرفی می کند پخش می شود .چون ذهن او درگیر
این مسئله است به این آگهی "گوش می کند" و همین جاست که اگر این آگهی بخوبی طراحی و اجرا شده باشد،
اثرگذار خواهد بود.در اصطالح به رادیو " نمایش ذهنی " می گویند .در آگهی های موفق رادیویی ،در واقع از این راز
استفاده کرده اند .در رادیو کارهایی می توانید بکنید که در رسانه های دیگر امکانش را ندارید .در رادیو ،نکته اساسی
این است که هیچ مرزی وجود ندارد .با یک آگهی خوب و حساب شده در رادیو می توانید تخیل و ذهن افراد را به
خوبی بکار بگیرید و آنها را وادار سازید از برند یا کاالی شما تصویری در ذهن خود بسازند.اگر کار در رادیو درست
انجام شود ،در واقع رسانه پر قدرتی است .نویسنده آگهی های تبلیغاتی ،Tom Vansteenhoven ،در مورد رادیو
جمله جالبی دارد " 1از یک گوش وارد شده  ...و در آن باقی می ماند" ( .لوک سولیوان .) 40 ، 48 ،
توجه نخواستن عمل گوش کردن به رادیو ،بازگذارنده رویاهای بیداری است .اگر افراد حرفه ای دست اندرکار در
رادیو این واقعیت را درک کنند که باالترین مزیت رادیو این است که می توان آن را نادیده انگاشت ،و دریابند که کار
رادیو فراهم اوردن زمینه برای بارور ساختن رویاهای بیداری و خیالپردازی است ،دیگر فکر نخواهند کرد که توجه
نخواستن ،تهدیدی برای این رسانه است( .مک فارلند .) 4 ،یکی از مزایای مهم تبلیغ در رادیو این است که رادیو
یک رسانه به شدت بخش بندی شده است .هم اکنون در ایران چندین ایستگاه رادیویی خاص مشغول فعالیتند .از آن
جمله می توان به رادیو سراسری  ،رادیو مراکز استانها ،رادیو جوان ،رادیو قران ،رادیو فرهنگ ،رادیو گفتگو ،رادیو
تجارت و رادیو پیام را نام برد .هرکدام از رادیو های اختصاصی ،مخاطبان خاص خود را با ویژگیهای دموگرافی و
شخصیتی خاص جذب کرده و به تبع آن تبلیغات خاص خود را می طلبند .تبلیغ کنندگان ،رادیو را بیشتر از لحاظ تعداد
افراد بیشتری که در یک زمان مشخص به ایستگاه خاصی گوش می کنند ،مورد مالحظه قرار می دهند .صنعت رادیو و
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شرکتهای تحقیقاتی مستقل ،در این زمینه بررسی هایی کرده اند که برای تبلیغ کنندگان مفید بوده است ( ویلیام و
همکاران  .) 4 ،تحقیقات این چنینی در ایران نیز میتواند در باال بردن ضریب اثربخشی تبلیغات رادیویی موثر
باشد.تبلیغات رادیویی از جهتی دیگر نیز می توانند موثر و مفید باشند .ماکس ساترلند در کتاب

"چگونه آگهی

تبلیغاتی بسازیم؟" می گوید 1می توان ابتدا از تلویزیون استفاده کرد تا تصاویر و چهره ها نقش ببندد ،سپس از طریق
رادیو یاداوری و تقویت را ایجاد کرد .اکثر مردم زمانی که چیزی با تصاویر و چهره ها پیوند زند ،آن را راحت تر
پردازش و بهتر و طوالنی تر حفظ می کنند .عکسها یا نمادهای بصری به عنوان قالبهای ذهنی عمل می کنند .این امر
توجه را به پیامهای ملموس و اشکار معطوف می کند .از تلویزیون استفاده کنید تا تصاویر به مخاطبان عرضه شوند و
سپس از رادیو به عنوان اسارت های بازگشت دهنده بهره ببرید؛ یعنی تقویت کردن نام تجاری و پیام مورد نظر که از قبل
با آن تصاویر پیوند زده شده اند  -برای مثال نوار صدای آگهی تلویزیونی و یا شعرآهنگ آن از رادیو پخش شود[ .
البته در صورتی که صدای تیزر تلویزیونی به اندازه کافی بتواند مفهوم مورد نظر را به مخاطب برساند و نبود تصویر
واقعی خلل شدیدی در پیام مورد نظر ایجاد نکرده باشد].
کتابچۀ راهنمای ایرانگردی ،بروشوراطالع رسانی ،نقشه توریستی:
این کتابچه ضمن اینکه باید حاوی مطالبی جامع تر از بروشور باشد؛ باید مجموعه ای از اطالعات مورد نیاز یک
جهانگرد از قبیل تورگردانی داخلی ،دفاتر مسافرتی ،هتل ها و رستوران ها ،جاذبه ها و تسهیالت تفریحی ورزشی،
سرگرمی ،نقشه ،تلفن ها و تذکرات ضروری برای جهانگردان را نیز رادا می باشد.کتابچه راهنما باید در ابعاد کوچک و
به اصطالح جیبی باشد .معموال این نوع کتابچه ها بر اساس روان شناسی و تشخیص عالیق از توریست کشور هدف تهیه
می شود.باید هدف اصلی و دقیق بروشور و چگ ونگی استفاده از آن را تعریف و مشخص کرد و مطالب جالب و تصاویر
بسیار مهم و ضروری در آن درج شود.بروشور باید دارای حجم کمتر و اطالعاتی که باعث تحرک و هیجان خواننده می
شود ،باشد.این نوع بروشورها در دو شکل موجودند1
بروشورهایی که حاوی اطالعات کلی که سعی در ایجاد انگیزه توریست برای سفر به کشور مقصد دارند. بروشورهایی که حاوی مطالب مورد نیاز یک توریست در مورد یک یا چند جاذبه توریستی و اطالعات ضروری آنمنطقه هستند.
نقشه یک کشور،استان یا شهر از ابزارهایی بسیار مهم و ضروری برای جهانگردی محسوب می شود.این مقشه باید کلیه
اطالعات مورد نیاز توریست اعم از مراکز توریستی ،تسهیالتی و مسیرهای مورد نیاز را مشخص کند،تا جهانگردان به
راحتی بتوانند اماکن مورد نظر را در نقشه بیابند و از آنجا بازدید کنند.
پوستر و تابلوهای تبلیغاتی1
پوسترهای نمایش دهنده جاذبه های جهانگردی یک کشور ،ابزاری زیبا ،جذاب و مؤثر در تبلیغات هستند .پوستر نشانگر
جاذبه های مهم و یک ابزار تبلیغی بصری مؤثر از دید جهانگردان است.استفاده از تابلوها یا بیلبورد های خیابانی می تواند
در تبلیغ و ترویج اطالع رسانی همگانی مؤثر و کارا باشد .این تابلوها به شکلی مستقیم تبلیغات را ارایه می کنند که هم
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مؤثر وهم فوری است .به عالوه این تابلوها را گروه های مختلف جامعه می بینند .باید از موقعیت ها و فضاهای مختلف
برای نصب این تابلوها استفاده کرد تا بتوان تمام بخشهای یک منطقه را پوشش تبلیغاتی داد.
سی دی1
سی دی()CD_ROMابزار چند رسانه ای سمعی ،بصری و نوشتاری مدرن و جدیدی است و باتوجه به داشتن یک
سیستم هوشمند ،امکان قرار دادن مطالب ،عکس و فیلم بیشتری در آن وجود دارد .این ابزار هرچند در دنیا عمومیت
نیافته است ،ولیدر دهه آینده همانند رادیو وتلویزیون در تمام خانه ها مورد استفاده قرار خواهد گرفتو برای تینکه استفاده
کننده به راحتی و بدن سردرگمی از آن استفاده کند،الزم است درج اطالعات بر اساس تقسیم بندی زیر انجام پذیرد1
 اطالعات تصویری اطالعات توصیفی اطالعات نقشه ای - 8اطالعات کاربردی
مطبوعات.:
مطبوعات می توانند منعکس کننده مطالب مربوط به جهانگردی به اشکال مختلفی باشندمثل 1خبر ،گزارش ،سفرنامه،
معرفی بنا و همچنین آگهی های آموزشی در مورد جهانگردانی،تورگردانی ،دفاتر مسافرتی ،و هتل ها که البته این نوع
کارها در مرحله بعد از تاثیرپذیری جهانگردی قرار می گیرد تا جهانگردان با استفاده از این خدمات به مسافرت اقدام
کنند .این وسیله تبلیغاتی می تواند به دو شکل عمل کند1
الف -روزنامه ها1
استفاده از روزنامه ها کم هزینه تر از سایر موارد است و روزنامه غالبأ ارزان بوده و هر روزه به چاپ می رسد و افراد
زیادی آن را خریداری می کنند .در روزنامه های کثیراالنتشار عمومأ قسمتی به سفر اختصاص یافته است .اما نقطه ضعف
مهم ،کوتاهی عمر و عدم امکان نگاهداری آن است.
ب -مجالت:
کیفیت چاپ مجالت بسیار باالتر از روزنامه است .مزایای دیگر آن عبارت است از عمر طوالنی ،اعتبار و هزینه های
معقول ،با توجه به ثابت تر بودن مطالب مجالت ،چنانچه بتوان از مجالت تخصصی توریستی شناخته شده در سطح بین
المللی برای فعالیت های تبلیغاتی استفاده کرد ،امکان بازاریابی جهانگردی مؤثر به وجود خواهد آمد(طالع ماسوله ،
زمستان .) 4
وضعيت تبليغات گردشگری در اصفهان:
گردشگری شهری که فعالیتی کامال در حال گسترش است ،به تازگی به صورت یک منبع اقتصادی بسیار مهم درآمده
است و نقش فزاینده ایدر سیاست های توسعه محلی ایفا می کند .ولی رشد آن عالوه بر این که تغییراتی شگرف در نظام
زندگی شهری به وجود می آورد ،پدید آورنده یک رشته مشکالت کارکردی و سازمانی است .بدیهی است که
آمایشگران و مسووالن امور گردش گری و آمدورفت ،باید با اقدامات نو به این نیاز های تازه پاسخ گویند.لیکن پیش از
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هر چیز باید شناختی از رفتار تازه و سبک وسیاق کنش های امروزی مردم در امر مسافرت داشته باشند(.کازس و
پوتییه. ) 4 1 3،
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان و شهرداری شهر اصفهان تالش های فراوانی در راه جذب
گردشگران به این شهر می کنند .در جهت ارتقاءاین صنعت این دو ارگان دست به فعالیت های بازاریابی زده اند و هم
اکنون اصفهان یکی از مهمترین شهرهای گردشگری کشور گشته است در همین راستا اقداماتی جهت تبلیغ و شناساندن
شهر به افراد خارج از کشور نیز به انجام رسیده است .یکی از اقدامات مهم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایجاد
وب سایت است در این وب سایت مشخصات کامل شهر ،مناطق دیدنی همراه با تصاویر زیبا از این مناطقو...ارائه شده
است .این وب سایت به دوزبان انگلیسی و فارسی در اختیار بازدید کنندگان قرار دارد،البته تالش می شود تا این وب
سایت را به چند زبان دیگر (مخصوصا فرانسه ،عربی ،اسپانیایی،ایتالیایی)در معرض دید عالقه مندان قرار دهند .
سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان اصفهان با طراحی و چاپ پوسترسعی نموده آثار تاریخی را با نگاه جدید معرفی
کند چاپ بر وشورها از جمله ابزاری است که موجب معرفی صنعت گردشگری می شوند،آنچه در چاپ بروشور ها به
عنوان محور تبلیغات اصفهان قرار گرفته ،مطالب مهم تاریخی به صورت خیلی خالصه و با تصاویر بسیار زیباست به
طوری که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با عث ایجاد انگیزه در گردشگران داخلی و خارجی می شود و از طرفی سعی
شده حداکثر اطالعات مورد نیاز گردشگران نظیر آدرس و نشانی آثار تاریخی ،هتل ها ،موزه ها،دفاتر خدمات مسافرتی
،و ...در اختیار آنان قرار گیرد  .این بروشور به زبان های فارسی ،انگلیسی ،ایتالیایی ،آلمانی ،فرانسوی و عربی به
گردشگران ارائه می شود .یکی دیگر از فعالیت های تبلیغات گردشگری استان،شرکت در نمایشگاههای خارجی است
.این نمایشگاه میزبان هزاران بازدیدکننده می باشد  .البته سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان به طور مستقل در این
نمایشگاه ها شرکت ندارد و از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور به این نمایشگاه ها فرستاده می شود.
پيشينه پژوهش:
در چندین پژوهش خارجی و داخلی به موضوع تبلیغات جهانگردی پرداخته شده است.صردی ماهکانی در پژوهشی با
عنوان (بررسی نقش بازاریابی در صنعت گردشگری شهر مقدس مشهد)به این نتیجه رسیده است که ارائه خدمات یا
ت سهیالت به گردشگران از طریق ایجاد سایت های اینترنتی ،از دیدگاه جهانگردان شهر مقدس مشهد اهمیت زیادی در
جذب گردشگران دارد (صردی ماهکانی  . )11 43،مکیان و نادری بنی ،در مقاله ای با عنوان (بررسی گردشگری
خارجی در شهرستان یزد) ،جاذبه ها و مشکالت گردشگری شهر یزد را از دیدگاه گردشگران خارجی شهر یزد بررسی
کرده اند (مکیان و نادری بنی .) 101 4 ،زنگی آبادی و همکاران ،در مقاله ای با عنوان (تحلیل بازار گردشگری
داخلی شهر اصفهان) با استفاده از یک نمونه گیری صرفا گردشگران داخلی شهر اصفهان را بررسی و ویژگی ها و
مشکالت گردشگران داخلی را مشخص کرده اند(.زنگی آبادی و همکاران 1 40،

).کریستین مورسان در مقاله ای

با عنوان (وب سایت ها و نقش مکمل این رسانه هادر تبلیغات گردشگری)که در مجله مدیریت و بازاریابی جهانگردی
چاپ شده است به مطالعه و بررسی تاثیر تبلیغات در وب سایت ها به عنوان یک ابزار مکمل در کنار دیگر ابزار تبلیغاتی
Kazs &Putyyh
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پرداخته است  .نتایج وی نشان می دهد که استفاده کنندگان از این سایت ها بیشتر از کسانی که از انها دیدن نکرده اند
،تحت تاثیر دیگر ابزار تبلیغاتی جهانگردی قرار گرفته اند(کریستین .) 6 1 334،
ارائه مدل مفهومی تحقیق
بروشور -بیلبرد
روزنامه  -مجله پوستر بنر -کتاب
رادیو وتلویزیون وماهواره
اینترنت
سی دی و دی وی دی
تلفن همراه
کالمی یا دهان به دهان
فرضيات تحقيق :
فرضیه اصلی1
 تبلیغات بر جذب گردشگران تاثیر دارد.فرضیات فرعی1
 تبلیغات نوشتاری بر جذب گردشگران تاثیر دارد. تبلیغات صوتی و تصویری بر گردشگران تاثیر دارد. تبلیغات الکترونیکی بر جذب گردشگران تاثیر دارد. تبلیغات ارتباطی بر جذب گردران تاثیر دارد.روش تحقيق
پژوهش حاضر ،پژوهشی توصیفی و تحلیلی میباشد که به شیوهی همبستگی انجام گرفته است و براساس هدف از نوع
کاربردی محسوب میگردد .جامعه آماری پژوهش گردشگران داخلی استان اصفهان است .نمونهگیری به روش تصادفی
ساده صورت گرفته است .اندازه نمونه آماری  63نفر برآورد شده است که پژوهشگر  43پرسشنامه توزیع کرده و 6
پرسشنامه کامل جمع آوری کرد .اطالعات موردنیاز برای این تحقیق بر اساس پرسش نامه جمع آوری شده است  .دارای
 8سوال مربوط به ابزارهای تبلیغاتی و نوع تبلغات بوده است .پرسشنامه در قالب مقیاس پنج درجهای لیکرت (از خیلی
کم= تا خیلی زیاد= )0نمرهدهی شد.این پرسشنامه توسط محقق طراحی و برای تعیین روایی آن از روش روایی قضاوتی
استفاده شده است  .این پرسشنامه مورد تأیید اساتید رشته مدیریت قرار گرفته است .برای سنجش پایایی پرسشنامه از
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آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید .مقدار آلفا کرونباخ پرسشنامه (36164جدول شماره ) میباشد .که نشان دهندهی
پایایی باالی ابزار مورد استفاده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار 8 SPSSنسخه  3استفاده گردیده است.
جدول شمارهی  1ضریب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه
تعداد متغیرها

ضریب آلفا کرونباخ
36164

تجزیه و تحليل اطالعات:
خالصه نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل دادههای جمعیتشناختی براساس آمار توصیفی به تفکیک در جدول
آمده است.
جدول شمارهی  1تجزیه و تحلیل دادههای جمعیت شناختی
فراوانی(تعداد کل پاسخدهندهها)

درصد() 33

عوامل جمعیت شناسی
زن

33

%6 61

مرد

6

% 46

<0

03

% 361

0- 0

44

%086

جنس
سن

وضعیت تاهل

80- 0

%168

<80

%168

مجرد

68

% 160

متاهل

16

%016

آزمون فرضيهها:
تبلیغات بر جذب گردشگران تاثیر دارد.
با توجه به جدول شمارهی تبلیغات بر جذب گردشگران موثر است .ضریب همبستگی بین این مولفه  36 81میباشد
که یک رابطه مثبت و معنیدار را بین دو مولفه مذکور را نشان میدهد.
جدول شمارهی  1بررسی رابطه بین میان جذب گردشگروتبلیغاتی از طریق آزمون همبستگی پیرسون
گویه ها

ضریب همبستگی

*P-Value

تبلیغات

36 81

36333

*p<0.05قابل قبول است.
 تلویزیون و رادیو بر جذب گردشگران تاثیر دارد.با توجه به جدول شمارهی  8ضریب همبستگی مولفه تلویزیون و رادیو( )3P-Value= 0.02برابر  36 40بدست
آمده است که یک رابطه مثبت و معنیدار را بین دو مولفه جذب گردشگر و تلویزیون و رادیو به عنوان یک ابزار
تبلیغاتی نشان میدهد .بنابراین تلویزیون و رادیو به عنوان یک ابزار تبلیغاتی بر جذب گردشگران موثر هستند.
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 ماهواره بر جذب گردشگران تاثیر دارد.به لحاظ آماری در سطح خطای ( )a= 0.01رابطه معناداری بین دو مولفه ابزار تبلیغاتی ماهواره و جذب گردشگران با
ضریب همبستگی  36 68بدست آمد که نشان دهنده همبستگی مثبت و رابطه معنادار میباشد (.)P-value= 0.03
شدت این رابطه در حد ضعیف بوده است.
 روزنامه ،بیلبرد و مجله بر جذب گردشگران تاثیر ندارد.با توجه به جدول شمارهی  8همبستگی بین ابزار تبلیغاتی روزنامه ،بیلبردو مجله بر جذب گردشگران مشاهده نشده
است .)P-Value= 0.825(.بنابراین روزنامه ،بیلبورد ،مجله به عنوان ابزار تبلیغاتی در جذب گردشگران موثر
نیستند.
 تلفن همراه ،تبلیغات چهره به چهره بر جذب گرشگران تاثیر دارد.با توجه به جدول شمارهی  8ضریب همبستگی مولفه جذب گردشگر( )3P-Value= 0.000برابر  36 01بدست
آمده است که یک رابطه مثبت و معنیدار را بین دو مولفه نشان میدهد .همچنین باالترین شدت همبستگی به ابزار تلفن
همراه ،تبلیغات چهره به چهره تعلق دارد .پس تلفن همراه و تبلیغات چهره به چهره یا دهان به دهان از مهمترین ابزارهای
تبلیغاتی در جذب گردشگران میباشد.
 اینترنت بر جذب گرشگران تاثیر دارد.با توجه به جدول شمارهی  8ضریب همبستگی مولفه جذب گردشگر( )3P-Value= 0.001برابر  36 81بدست
آمده است که یک رابطه مثبت و معنیدار را بین دو مولفه نشان میدهد .بنابراین اینترنت به عنوان یک ابزار تبلیغاتی در
جذب گردشگران موثر است.
جدول شمارهی  18بررسی رابطه بین میان جذب گردشگر وابزارهای تبلیغاتی از طریق آزمون همبستگی پیرسون
گویه ها

ضریب همبستگی

*P-Value

تلویزیون و رادیو

36 40

363

ماهواره

36 68

363

روزنامه ،بیلبورد و مجله

363 4

364 0

تلفن همراه ،تبلیغات چهره به چهره

36 01

36333

اینترنت

36 81

3633

*p<0.05قابل قبول است.
نتيجه گيری:
ارتباطات مستقیم وغیرمستقیم به عنوان بخشی از فرایند ارتباطات جهانی نقش اساسی در ایجاد شناخت وتوسعه
جهانگردی در میان ملتها ایفاخواهدکرد.باتغییرات فنآوری واجتماعی که به وجودآمده است مسافرت نیزمتحول شده وبه
صورت نوعی سرگرمی قابل دسترس ومورد قبول درآمده است که میتواند تجربیات ارزنده ای رابه مسافران ارائه دهد .
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گردشگری میدان بروزفنآوری ونوآوری واستفاده ازآخرین تکنولوژی ها اعم ازفیزیکی و انسانی برای بهره مندی ،و
رضایت خاطر بازدید کنندگان از میراث گذشتگان ،فکر و تکنولوژی وفرهنگ گذشته و حال ،و ایده های خالق و
مستعد در آینده است .کشورهای مجدد آنها و بازسازی تصورات منفی گردشگران مسلما بسیار بیشتر از زمانی است ،که
بخواهیم این توسعه را معقوالنه و هدفمند باابزار های مناسب در جامعه نهادینه بسازیم.همه ما بدون شک با شنیدن آگاه
سازی و اطالع رسانی و نها دینه کردن فرهنگ گردشگری وتوسعه و یا اجرا ی برنامه های نوآورانه انگشتمان را به سمت
صدا و سیما و روزنامه ها و در برخیاوقات مجالت دراز می کنیم و انتظار معجزه از آنها داریم ،این مسئله شاید فرقی بین
تحصیلکردگانو دیگر طبقات جامعه نداشته باشد .همه توقع داریم تا ر سانه ها فرهنگ عموم را در زمینه هایی کهما عالقه
مند آن هستیم حل کنند .در حالی که طبق شواهد ،ارتباطات چهره به چهره ،ارتباطات فردی و میان فردی در جامعه
ایرانبعنوان یک رسانه همه گیر بسیار موثر بوده و دارای برد خاصی بخصوص در حیطه گردشگری است.رسانه های
نوین؛ اینت رنت ،موبایل و ماهواره با ویژگیهای بسیار پیشرفته و تعاملی کم کم نقشارتباطات میان فردی را قویتر و سریعتر
در جامعه ایفا می کند ،البته اشتباه نکنیم رسانه های نوینهیچگاه جایگزین رسانه های قبلی نمی شوند ،ارتباطات میان
فردی جایگزین چیز دیگری نشده ونمی شود فقط اشکال و شیوه های ارتباطی است که با توسعه تکنولوژی بهبود پیدا
می کند و ابعاد آنوسیعتر و سرعت آن بیشتر می شود.
اندازه گیری آثثار گوناگون تبلیغات اگرچه دشوار است ،اما نتایج آن برای برنامه ریزی ،اصالح و تعدیل فعالیت های
تبلغاتی سازمان بسیار مفید خواهد بود .با برر سی آثار تبلیغات و ارتباط آن با اهداف سازمانی ،می توان تغییراتی در بودجه
تبلیغاتی ،شکل و محتوای پیام ها و نوع رسانه ها و کانال های ارتباطی و حتی زمان و شرایط اجرای تبلیغ به وجود آورد
تا تبلیغات مفیدتر و مؤثرتر ازگذشته صورت گیرد(محمدیان .) 330،برای این که بتوانیم برای برنامه های آتی بازاریابی
جهانگردی داخلی در مورد تبلیغات ،سیاست گذاری تبلیغاتی درستی تعیین کنیم ،نظر سنجی ای از گردشگران داخلی
بهشهر اصفهان در مورد اثرات ابزارهای تبلیغاتی برای سفر به اصفهان صورت گرفت .همانطور که در جدول شماره 8
مالحظه می کنید ابزارهای تبلیغاتی به ترتیب 1تبلیغات چهره به چهره ،تلفن همراه ،اینترنت ،تلویزیون ورادیو ،ماهواره،
روزنامه،بیل بورد و مجله بر جذب گردشگران تاثیر گذار بوده اند .نظر سنجی فوق نشانگر این است که تبلیغ دهان به
دهان در صنعت گردشگری از اثر گذاری نسبتأ باالیی برخوردار است و با ایجاد رضایت در گردشگران می توان از
گردشگران راضی به عنوان مبلغان گردشگران به اصفهان بهره برداری مطلوب کرد.
پیشنهادها و راهکارها و خط مشی های تبلیغاتی و بازار یابی جهانگردی1
 ترسیم چهره و تجسم قوی از هر برنامه مسافرتی به اصفهان به منظور ترغیب گردشگران شیوه های علمی و عملی تجربه شده دیگران را مطالعه کنیم تا در یابیم که دیگران ،چگونه توفیق یافتند در عرصه رقابت ها،پیش از آنکه به کاهش قیمت بیندیشیم ،به جلب رضایت مشتری از نظر کیفیت خدماتبپردازیم و سعی کنیم استراتژی جلب و انگیزش را سرلوحه فعالیت بازاریابی خود قراردهیم.
 - 8به کارگیری کلیه دستگاه ها و اهرم های تبلیغاتی سنتی و مدرن بر اساس شرایط روانشناسی و عالیق مردم و
بهره برداری از کلیه امکانات دولتی و خصوصی برای پیشبرد اهداف بازاریابی
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 - 0شناسایی ،ارزیابی و طبقه بندی جاذبه های استان و برنامه ریزی تبلیغاتی براساس اطالعات جمع آوری شده و
انجام مطالعات بنیادی از اثرات سه محور تبلیغاتی(نوشتاری،شنیداری،دیداری)
 - 6شناسایی،ارزیابی و طبقه بندی سالیق و عالیق بازارها و گردشگران و برنامه ریزی بازاریابی بر اساس یافته های
تحقیق شده سه محور مذکور.
 - 1داشتن استراتژی "حمایت" و "نظارت" از بخش های خصوصی برای حضور فعال در بازارهای هدف برای
فعالیت های بازاریابی.
 - 4بازارهای بالقوه ای که می توان با توجه به جاذبه ها و امکانات موجود جذب کرد،تعیین شود.
 - 1تهیه و توزیع نشریات تبلیغاتی شامل بروشور،پوستر ،نقشه ،کارت پستال ،کتاب و جزوات راهنما در سطح وسیع
- 3استفاده از تبلیغات نوشتاری ،دیداری و شنیداری مثل ، CDشبکه اینترنتی ،فیلم و دیگر اقالم تبلیغاتی در مجامع
و نمایشگاه ها ،سمینارها و همایش های تخصصی
تبلغ در مطبوعات ،رسانه های جمعی ،روزنامه ها ،مجالت ،رادیو و تلویزیون و تبلیغ در نشریات جهانگردیبرای جذب تورگردانندگان و دست اندرکاران صنعت جهانگردی.
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