
 چرا تیزر تبلیغاتی برای هر کسب و کاری الزامیست؟ 

بازاریابی بدون تبلیغات معنا و مفهومی نخواهد داشت. امروزه تبلیغات، جزء ابزارهایی به شمار می آید 

که برای آگاهی و جذب مشتریان نسبت به محصوالت، بیشترین کاربرد را داشته و همچنین به عنوان یک  

موثری را ایفا می  عنصر اصلی در آگاهی، ترغیب و یادآوری مشتریان، نسبت به محصول موردنظر نقش 

نماید. الزم به ذکر است که می بایست در بکارگیری انتقال محتوای تبلیغات به مخاطبان، روشی صحیح و 

مناسبی را انتخاب نمود؛ زیرا در این صورت است که انتقال محتوای تبلیغات به مخاطبین و مشتریان 

لید و چرخه محصوالت از بهترین و تا معرفی مراحل تو  بازار هدف با سرعت بیشتری انجام میشود، 

 . اینجا کلیک کنید طلوع فیلم ای ورود به سایتبر .بیشترین تاثیرگذاری برخوردار باشد

خدمات  مشتریان و مخاطبین نسبت به محصوالت حس کنجکاوی خواهند داشت. آنها برای اینکه بخواهند

کاالیی را مصرف کنند، باید این موضوع برایشان روشن شود که پیام آن محصول چیست و چه هدفی   و

در اینجا یک تیزر تبلیغاتی مناسب می تواند همراه با یک سناریو خالقانه و   شود؟باعث مصرف آن می 

حرفه ای ساخته شده و پیام محصول را در کوتاهترین زمان ممکن به مشتریان و مخاطبین، انتقال دهد. 

موسسه طلوع فیلم جزو شرکت های ساخت تیزر تبلیغاتی می باشد که با انتخاب فیلمنامه و بازیگران 

مناسب و همچنین با پیشرفته ترین ابزارهای تولید و مونتاژ، تیزر و کلیپ تبلیغاتی خود را در سه مرحله 

 .پیش تولید، تولید و مونتاژ با دقت باال و با استراتژی قابل قبولی اتخاذ می نماید

را   تبلیغات وعشایان ذکر است که تیزرهای تبلیغاتی از جنبه های متفاوتی برخوردار هستند، که سبک و ن

مشخص می کنند. مهمترین موضوع در این قسمت این است که چه نوع سبک و قالبی برای تبلیغ یک 

ین وظیفه را باید به یک فیلمساز  محصول انتخاب شود که از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار باشد. ا

تبلیغاتی باتجربه سپرد؛ که با استفاده از قالب های داستانی، نمایشی، طنز و … بهترین گزینه را برای 
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تبلیغ یک محصول شناسایی نماید، و با آزمایش آن در نمونه ای کوچک مخاطبان را مورد ارزیابی و  

داشتن نیروهای متخصص در زمینه های ایده پردازی و  سنجش قرار دهد. موسسه طلوع فیلم با دراختیار

ساخت تیزرهای تبلیغاتی و همچنین با استفاده از جنبه های زیبایی شناسی و انتخاب قالبی مناسب برای  

 . کار، انتظار کارفرما را به بهترین شکل ممکن محقق می سازد

 

 د ساخت تیزر تبلیغاتی تلویزیونی را به ما بسپاری

 

اگر به دنبال معرفی محصوالت و باالبردن فروش تبلیغات خود در بهترین سطح ممکن هستید، ساخت 

تیزر تبلیغاتی تلویزیونی را به شما پیشنهاد می دهیم. ساخت تیزر تلویزیونی، به شما این امکان را می دهد  

م تبلیغ کنید. اصوال که محصول و خدمت مورد نظر خود را در بهترین و بیشترین فضای ارتباطی با مرد

تیزر تبلیغاتی صدا و سیما دارای چارچوبها و قوانین خاصی است، که مسئله تبلیغات تلویزیونی در ایران 

را به یک امر تخصصی تبدیل می کند. برای مشاوره از چگونگی ساخت تیزر تبلیغاتی تلویزیونی و  



تماس بگیرید و از مشاوره رایگان کارشناسان قوانین آگهی بازرگانی و تیزر تبلیغاتی صدا و سیما، با ما 

 .ر آشنا شویدبا تیزر تلویزیونی بیشت ویکی پدیا طلوع فیلم استفاده کنید. در

 ؟ های ساخته شده امکان پخش در تلویزیون را دارندآیا تیزر و آگهی

های ساخته شده در این موسسه دارای استانداردهایی فراتر از از لحاظ تکنیکی و فنی تیزر و آگهی

ش  استانداردهای فنی سازمان صداوسیما هستند. اما اینکه آیا سناریوی آگهی و تیزر ساخته شده امکان پخ

ی آن با شماست. کارشناسان ما در این مورد  ای است که تصمیم گیری در بارهتلویزیونی داشته باشد مساله

 .راهنمای شما خواهند بود
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