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حضور چهرههای شناختهشده در عرصه تبلیغات چقدر موثر است؟

رکوردشکنی تعداد نامزدهای امی
 ۲۰۲۰نسبت به دورههای قبل

جوایز امی  ۲۰۲۰با توجه به تعداد ارسالی
محصوالت تلویزیونی آمریکا برای رقابت در این
جوایز مهم ،امسال یک رکورد گذاشت.
به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،با وجود
 ۷۱سال سابقه ،جوایز امی امسال توانست
یک رکورد جدید بگذارد .امسال نخستین باری
است که تعداد نامزدها در دستهبندیهای
کلیدی تا وقتی که لیست نهایی نامزدها اعالم
بشود مشخص نخواهد بود.
امسال به خاطر افزایش مداوم تعداد
آثار ارسالی در تعدادی از بخشها ،آکادمی
تلویزیون آمریکا اعالم کرد تعداد نامزدهای
بخشهای درام و سریال گسترش پیدا میکند
تا هشت نامزد بتوانند در این بخشهای حضور
داشته باشند و تعداد نامزدهای دیگر بخشها
هم با توجه به تعداد کل آثار ارسالی در هر
بخش مشخص خواهد شد .برای بخشهایی
که بین یک تا  ۱۹اثر ارسالی داشته باشند،
مقیاسی بین صفر تا چهار نامزد در نظر گرفته
میشود ،بین  ۲۰تا  ۸۰اثر ارسالی منجر به
حضور پنج نامزد و  ۸۱تا  ۱۶۰اثر ارسالی باعث
حضور شش نامزد خواهد شد .ارسال بین  ۱۶۱تا
 ۲۴۰اثر باعث شکلگیری هفت نامزد میشود
و بیش از  ۲۴۰اثر زمینه حضور هشت نامزد را
فراهم میکند .امسال  ۱۹۷اثر در بخش درام
و  ۱۱۱سریال در بخش کمدی فرستاده شده
است .حتی با وجود اینکه برندههای همیشگی
مانند «بازی تاجو تخت» و «فلیبگ» امسال
حضور ندارند ،هیچ کمبودی برای سریالها
در تمام بخشها وجود ندارد .پارسال ۱۶۵
اثر در بخش درام و  ۱۰۸اثر در بخش کمدی
ارسال شده بود .تعداد آثار ارسالی در بخش
سریالهای کوتاه از  ۳۵به  ۴۱افزایش پیدا کرده
که به معنی حضور پنج نامزد خواهد بود و در
بخش فیلم تلویزیونی هم اوضاع مشابه است و
تعداد آثار از  ۲۱به  ۲۸افزایش پیدا کرده است.

فرهنگوهنر

عطر «محمدزاده» ،بوی «تهرانی»!

سلبریتی مارکتینگ ،یکی از روشهای فروش محصول در
شرکتهای مهم در تمامی دنیا است .درباره اثرگذاری چنین
روشی برای باال رفتن میزان توجه جامعه به محصول ارائه
شده تبلیغات گوناگونی انجام شده و تاثیرگذاری این روش بر
افزایش میزان فروش کاال ،اقدامی ثابت شده است .در کشور
ما هم چند سالی است که اینگونه تبلیغات رونق گرفتهاند .حاال
این روزها در خیابانها و بیلبوردهای شهری ،عکس چهرههای
شناختهشده را میبینیم که با لبخندی از سر رضایت محصولی
را به ما پیشنهاد میکنند .در تبلیغات تلویزیونی هم بازیگرانی
را میبینیم که کاالیی را استفاده و کیفیتش را تایید میکنند.
به تازگی هم نوید محمدزاده ،بازیگر سینما ،عطری را با نام
خودش به بازار عرضه کرده که در فضای مجازی ،کاربران آن را
دستمایه پستها و توئیتهای گوناگونی قرار دادند .پیشتر هم
درباره عطری که بهنوش بختیاری روانه بازار کرده بود ،حواشی
مشابهی ایجاد شد .هر چند هدیه تهرانی نیز عطری را به نام
خودش معرفی کرد ،اما اون واکنشها به عطر او کمتر از دو
مورد اشاره شده بود.
البته در تبلیغات تلویزیونی الزاماتی برای قانون منع یا آزادی
استفاده از بازیگران و چهرههای مشهور برای تبلیغ کاالها وجود
داشته است .گاهی استفاده از سلبریتیها در تبلیغات کاالهای
داخلی آزاد اعالم و در مقطعی ،ممنوعیتها از سر گرفتهشده
و البته جزئیات این قانون هم هیچگاه به صورت رسمی رسانهای
نشده است .در سال  ۹۱اعالم شد که دستورالعمل جدیدی با
امضای عباس مهدویمهر ،مدیرکل وقت بازرگانی صداوسیما به
شرکتهای تبلیغاتی ارسال شد که در آن آمده بود« :به منظور
ارتقای ظرفیت و بهبود سطح کیفی آگهیهای بازرگانی ،به اطالع
میرساند استفاده از تصاویر هنرمندان و بازیگران سریالها و
انیمیشنهای ایرانی در تولید کاالها و محصوالت داخلی حسب
نظر اداره کل بازرگانی بالمانع است».
در ادامه حسین انتظامی هم در سال  ۹۳و در دوره معاونتش
در امور مطبوعاتی ،از رفع ممنوعیتها و در حقیقت ضابطهمند
شدن این قانون خبر داد؛ خبری که با وجود وعدهها در ادامه
جزئیاتش تبیین نشد .در هر صورت در حال حاضر شاهد حضور
چهرههای شناختهشده برای هر نوع تبلیغی هستیم .اما پرسش
این است که آیا هر چهره شناختهشدهای میتواند در فروش هر
نوع کاالیی موثر باشد؟
بنابر تحقیقات دو عامل اساسی برای بازاریابان هنگامیکه
به دنبال سلبریتی تاییدکننده برای محصوالتشان هستند در
نظر گرفته شود اعتبار به معنای تخصص و قابلاعتماد بودن و
جذابیت به معنی دوستداشتنی بودن ،شهرت و زیبایی .برای
مثال ،به نظر میرسد برای یک مشتری ،فرد مدالآور و قهرمان
المپیکی مانند مایکل فلپس برای تایید یک دست چاقو اصال ً

گروه فرهنگ و هنر – استفاده از افراد مشهور در تبلیغات و برندینگ اتفاقی معمول در دنیا است .افراد شناختهشده در سرتاسر
دنیا ،قراردادهایی با رقمهای قابل توجه برای تبلیغ محصوالت گوناگون شرکتهای بزرگ عقد میکنند .چند سالی است که اینگونه
تبلیغات با استفاده از چهرههای مطرح در ایران هم رواج پیدا کردهاند ،از تبلیغ برای شرکتهای گوناگون مواد غذایی گرفته تا
معرفی برندهای گوناگون لباس .اما اینگونه تبلیغات چقدر در جامعه ما موثرند و نگاه مردم به آنها چگونه است؟
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اهمیت دارد
جذابیتی ندارد؛ اگرچه فلپس یک برند لوازم منزل است و برای
اکثر مصرفکنندگان آشنا است .مصرفکنندگان به تخصص
مایکل فلپس در زمینه لوازمخانگی بهاندازه سرآشپز ،جوردن
رامسی ،اعتماد ندارند.
برخی از مصرفکنندگان ممکن است بر این باور باشند که قرار
دادن یک سلبریتی در یک آگهی تبلیغاتی ،صرفا ًساخت یک تبلیغ
معمولی است و تنها میتواند جذابیت ظاهری برند را افزایش
دهد؛ به همین خاطر اگرچه فلپس یک فرد دوستداشتنی
است ،اما برای فروش چاقو مناسب نیست .پژوهشها دراینباره
نشان میدهد که فاکتورهایی مانند قابلاعتماد بودن بیش از
جذابیت یک سلبریتی اهمیت دارد.
حمید شکریخانقاه ،استاد ارتباطات و جامعهشناس دراینباره
با بیان اینکه مشاهیر و سلبریتیها یک نقش اقناعی دارند و

استفاده از آنها چه در عرصههای سیاسی ،چه اقتصادی و چه
فرهنگی یک تکنیک اقناعی است ،عنوان میکند :مردم به کسانی
که بانفوذ هستند و یا شهرت دارند اعتماد بیشتری دارند .این
اعتماد وقتی با یک کار یا کاال عجین میشود تاثیرگذاری را دو
چندان خواهد کرد.
شکری خانقاه این روش را یک روش تجاری و تبلیغاتی رایج
عنوان میکند و در عین توضیح میدهد :شیوههای مختلفی
برای تبلیغات کاال وجود دارد؛ طنز ،تکرار و استفاده از نمادها،
تکنیکهای مختلف اقناعکننده و تبلیغاتی هستند .تا اینجا
مشکل خاصی نیست و این یک روش تبلیغاتی است؛ مثال در
مباحث اسالمی در هر بحثی ما جملهای از بزرگان میآوریم
و این اعتبار دادن به کار است .در تجارت هم از هنرمندان و
مشاهیر در تبلیغات استفاده میکنند و مشکلی هم نیست؛ این

یک تکنیک بینالمللی است .اما چیزی که مشکل دارد این است
که جنسهایی که تبلیغ میشوند بدون هیچ ارتباط و موضوعیتی
با افراد ،منبع درآمد آنها شدهاند.
او میافزاید :مشکل این است که افراد مشهور یک گرایش
منفی به سمت تبلیغات پیدا کردهاند و یکی از دغدغههای
بازیگران سودآوری از منبع درآمد تبلیغاتی شده است.
نویسنده کتاب «برنامهریزی راهبردی ارتباطی در روابط
عمومی» عدم سنخیت فرد تبلیغکننده با کاالی تبلیغشده را
استفاده غلط از این روش بینالمللی تجاری میداند و اضافه
میکند :من به عنوان یک صاحب نظر ارتباطات این تبلیغات را
سوء میدانم .اخیرا افرادی وارد تبلیغات تجاری شدهاند که هیچ
سنخیتی با آن موضوع و کاال ندارند؛ مثال اگر فرد خوشتیپی یک

کاالی مد را تبلیغ کند ،مصداقش را دارد اما مثال یک بازیگر روغن
ماشین را تبلیغ کند بدون موضوعیت است .شوماخر میتواند
روغن موتور را تبلیغ کند اما یک بازیگر نه و این تبلیغ فقط جنبه
سودآوری پیدا میکند .از این تکنیک تجاری به غلط استفاده می
شود؛ وگرنه اصل تکنینک درست است.
او تعدد حضور بازیگران در تبلیغات را باعث سردرگمی مردم
میداند و چنین ادامه میدهد :وقتی افراد با چشم و همچشمی و
رقابت با هم وارد عرصه تبلیغات میشوند و این عرصه تبدیل به
مسابقه شده و جنبه درآمدزایی پیدا میکند ،برای افکار عمومی
بعد مثبتی ندارد .مردم با حضور متعدد مشاهیر در تبلیغات
تجاری دچار سردرگمی میشوند.
این استاد ارتباطات درباره تجربه خودش از مشاهده
سلبریتیها در تبلیغات میگوید :من افرادی را میشناختم که به
محض اینکه تبلیغشان را در فالن کاال دیدم از چشمم افتادند.
اگر از آنها علت را بپرسیم ،بحثهای مادی را مطرح کرده و یک
تجارت به حسابش میآورند اما حقیقت این است که وقتی وارد
این تجارت میشوند اعتبارفروشی میکنند .وارد بازی شرکتهای
تجاری میشوند و در زمین آنها بازی میکنند.
شکری خانقاه پایین بودن سطح سواد رسانهای و ارتباطی
مردم را عاملی برای سوءاستفاده از آنها در زمینه تبلیغات عنوان
میکند و میگوید :مردم متاسفانه سواد رسانهای و ارتباطی
پایینی دارند و ب ه راحتی تحت تاثیر تبلیغات و موضوعاتی قرار
میگیرند که دانشی در آن ندارند .شرکتهای تجاری از این
کمدانشی سوءاستفاده میکنند .به نظرم تمام کاالهایی که با این
مشاهیر تبلیغ میشوند تبلیغات واقعی نیست و جنس ،جنس
واقعی نیست .مردم نباید بهخاطر حضور بازیگران برای فروش
یک کاال ،آن جنس را بخرند .این حضور دلیل بر کیفیت آن کاال
نیست .حضور بازیگرها به این شدتی که االن شاهدش هستیم
در بسیاری از جاها یک نوع فریب است .یک تکنیک اقناعی
است اما عمال اغواکننده و فریبکارانه است.

تولید سریال «ارباب حلقهها» از سر گرفته میشود
اعضای گروه تولیدی سریال «ارباب حلقهها» مجوز ادامه
فعالیت برای ساخت این مجموعه تلویوزیونی در نیوزیلند را
دریافت کردند.
به گزارش ایسنا و به نقل از ورایتی ،پس از محدودیتهای
سفری ناشی از شیوع ویروس کرونا ،دولت نیوزیلند اعالم کرد
اعضای گروه تولیدی سریال «ارباب حلقهها» و «کابوی بیباپ»
در کنار اعضای پنج پروژهی دیگر میتوانند به نیوزیلند وارد
شوند.
در مجموع  ۲۰۶نفر از گروه بازیگری و تولیدی به همراه  ۳۵تن
از اعضای خانوادهشان به این کشور سفر خواهند کرد .به گفته
دولت نیوزیلند از سرگیری ساخت این پروژهها تولید  ۳هزار شغل

و سود  ۴۰۰میلیون دالری را برای کشور به دنبال خواهد داشت.
وزیر توسعه اقتصادی نیوزیلند در بیانیهای اعالم کرد:
«موفقیت در مهار ویروس «کووید »۱۹-این امکان را به کشور
ما میدهد تا جزو معدود کشورهایی باشیم که بتوانیم تولید
پروژههای سینمایی و تلویزیونی را در امنیت کامل آغاز کنیم».
پس از شیوع ویروس کرونا ،برخی از اعضای ساخت سریال
«ارباب حلقهها» که در اوکلند مشغول فعالیت بودند در نیوزلند
قرنطینه شدند و برخی دیگر به کشورهای خود بازگشتند.
استودیوی آمازون که تهیهکنندگی این سریال را بر عهده دارد،
پیشتر در مصاحبهای اعالم کرده بود ،امیدوار است اولین قسمت
از این مجموعه در سال  ۲۰۲۱پخش شود.
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کارت خــودروی بابکــت مــدل  2006بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره شاســی  530913773بشــماره موتــور
 6G2814متعلــق بــه شــرکت تعاونــی کارکنــان شــهرداری رشــت مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد 4408

مفقودی

ســند کمپانــی خــودروی آمیکــو  1929بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل  1388بشــماره انتظامــی  815ع  37ایــران
 46و شــماره شاســی  NA2F3LLD6AA001727و شــماره موتــور  1509F031198متعلــق بــه شــرکت
4417
تعاونــی کارکنــان شــهرداری رشــت مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و کارت خــودروی نیســان مــدل  1386بــه رنــگ آبــی روغنــی بشــماره انتظامــی  575د
 36ایــران  46و شــماره شاســی  K138182و شــماره موتــور  425643متعلــق بــه شــرکت تعاونــی کارکنــان
4416
شــهرداری رشــت مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو پــارس مــدل  1395بشــماره انتظامــی  931ج  31ایــران  75و شــماره
موتــور  124K0933030شــماره شاســی  NAAN01CEXGH923691متعلــق بــه خانــم بهنــاز شــهیکی ژند
4415
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس آی بــه رنــگ مشــکی روغنــی مــدل 1385
بشــماره انتظامــی  728ب  75ایــران  46و شــماره موتــور  1422392و شــماره شاســی S1412285776703
4409
متعلــق بــه اقــای پرویــز دادرس کنسســتانی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد  DLXiمــدل  1386بشــماره انتظامــی  332س  26ایــران  56و
شــماره موتــور  2171157و شــماره شاســی  S1482286230334متعلــق بــه فیــض الــه مهمــان نــواز مفقــود و
4410
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

