
 

 

 

 

 

 

۹۵اسفند   
 

 گروه صنعتی گلرنگ
 

 شادمانی ژاله 
 

AD REACTION 
Ad Reaction  نسلX،Y وZ  های نسل ها و واکنشرفتارها، نگرش اولین مطالعه در سطح جهان است کهZ  را نسبت به تبلیغات

ها را به ها و همچنین چگونگی ایجاد تعامل با آنهای بین نسلها و تفاوتکند که شباهتکند و به بازاریابان کمک میبررسی می

 خوبی درک کنند.
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 چکیده مدیریتی

یک ابزار  برای آنها است، اکنون در آستانه بزرگسالی است. فناوریهوشمند در دست خود بزرگ شدهکه با یک گوشی  z نسل 

است. است. دنیای دیجیتال تمام چیزی است که تا کنون شناختهبا زندگی آنها آمیخته از آغاز ه صورت یکپارچهبضروری است که 

پس  های این نسل منطبق شوند.ها و نگرشها اگر می خواهند که با این مخاطبان همگام  و مرتبط باشند باید به سرعت با ارزشبرند

توصیف  را شودهم شناخته می Centennialsاره و یا و همچنین نسل پس از هز zکه به عنوان نسل را این نسل  چه چیزی 

 واهند با برندها تعامل کنند؟ خت؟ چگونه میسیها و عالیق آنها چکند؟ خصوصیات، خواستهمی

شود؟ و در نهایت )نسل ایکس( متمایز می  baby boomersها چگونه از نسل هزاره )نسل وای( و یا نگرش آنها به رسانه

ها ریزی رسانههای فرهنگی در مسیر توسعه محتوا و برنامههای اجتماعی در حال ظهور و هنجاربازاریابان در راستای هدایت گرایش

 چه نکاتی را باید بدانند؟ 

شوند. این بدان ای به چالش کشیده میهای رسانهدر حال ظهور است، بازاریابان توسط تنوع کانال  zدر عین حال که نسل 

های در دسترس این امر را تعامل با مخاطبان هدف خود در تکاپو هستند و تعداد زیاد گزینه ینها برای تعیین چگونگآمعناست که 

در آن ر دادن انتخاب نوع تبلیغات مناسب و قرا ،های آنالینهای موبایلی و ویدیوهای آگهیکند. افزایش سریع فرمتدشوارتر می

 کند.تر میبهترین مکان ممکن را سخت

دقایق میزان داد که نشان می ”Creative in a Digital World“تحت عنوان 2015قبلی در اکتبر  AdReactionمطالعات

تبلیغات دیجیتال در عین حال پذیرش  ه مستقیم دارد.طتماشای تلویزیون راب شده برای زمان صرف میزان مشاهده ویدیوی دیجیتال با

به  را همچنین علت و چگونگی انطباق ویدیوها با دنیای دیجیتال و موبایلی تر است.به نسبت تبلیغات زنده تلویزیونی بسیار پایین

 داد. یابان نشان میارباز

دارد ر میب هاگامی فراتر در راستای کشف میزان پذیرش تبلیغات در میان  نسل  ”AdReaction Gen X,Y and Z“گزارش 

. همچنین به بازاریابان پردازدمی دهندبهترین واکنش محتمل را نشان میتجزیه و تحلیل اینکه هر نسل در چه زمان و مکانی  و به 

 دهد.ترین رویکرد تبلیغاتی در میان هر سه نسل ارائه میهایی عملی در مورد مناسبدر سطح جهان توصیه

 کشور است. ۳۹انجام شده در   AdReaction Gen X,Y and Zهای مطالعه ای خالصه شده از یافتهاین گزارش مجموعه
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 شناسیمتدلوژی و جمعیت

 اند.العه شامل سه عنصر تحقیقاتی مجزاست که در این گزارش ترکیب شدهاین مط

             

             

             

             

             

             

             

             

             

    

    

    

    

    

    

    

    

             

             

             

             

             

             

             

             

             

         

کمی

AD 
TESTING

کیفی

 های آنالین انجمنIDEALBLOG   ۳در 

 و امریکا کشور چین،آلمان

 ۳0 کننده به ازای هر کشورشرکت 

 

 ۳1  کشور 10آگهی در 

  مصاحبه ۸۹۸۶= حجم نمونه کل 

  نسل  100حدودZ ،100  نسلY نسل  100و

X به ازای هر آگهی 

 11   ،12ویدیو فیسبوک و  ۸آگهی تلویزیونی 

 ویدیو یوتیوب

 های آنالین ها از طریق پرشنامههمه مصاحبه

مبتنی بر پنل که توسط خود شخص پر 

 شده است.شدند،  انجاممی

 :Ad testingهای لیست کشور

  ،استرالیا، برزیل، چین، فرانسه، آلمان، هند

 مکزیک، اسپانیا، انگلستان و امریکا

  کشور ۳۹انجام شده در 

  مصاحبه به ازای هر کشور ۶00به طور متوسط 

 مصاحبه 2۳۹0۷ :حجم نمونه کل 

  نسلz (1۶  1۹تا  = )۷0۸۷ساله 

  نسلY (20  ۳۴تا = )۸۴۹0 ساله 

  نسلX (۳5 ۴۹ تا  = )۸۳۳0ساله 

 

 های آنالین شنامهسها از طریق پرهمه مصاحبه

مبتنی بر پنل که توسط خود شخص پر 

 شده است.شدند،  انجاممی

 

 های کمی:لیست کشور

  افریقا و خاورمیانه: مصر، اسراییل، عربستان سعودی، افریقای

 جنوبی

  ،آسیا اقیانوسیه: استرالیا، چین، هنگ کنگ، هند، تایوان، تایلند

 ویتنام

  ،اروپا: بلژیک، کرواسی، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان

ایتالیا، هلند، لهستان، رومانی، روسیه، مجارستان، ایرلند، 

 اسلواکی، اسپانیا، ترکیه، انگلستان

 امریکای التین: آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، مکزیک 

 امریکای شمالی: کانادا )انگلیسی(، کانادا )فرانسوی(، امریکا 
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 خالصه اجرایی

AdReaction Gen X, Y and Z  کند.نسل را شناسایی می ۳های مابین این و تفاوت هاشباهت  

  Amazonشد. داشت تازه به یک واژه خانگی تبدیل می“ وب”سال پیش  1۸کنیم. تنها ای از تغییر و تحوالت زندگی میما در بازه

کرد و مفهومی جدید به نام ای خود تجربه میهسته یفروش کتاب به عنوان کاالهای موزیک را عالوه بر   CDداشت فروش 

“instant messaging”  زمینه از ابهام اجتماعی و ر کرده بود که در تاثیرگذاری ناموفق بود. امروزه با یک پسبه تازگی ظهو

 های خود برای مدیریت قدرت تکنولوژی تحت فشار هستند. ها برای انطباق مدلکاروسیاسی جهانی، کسب

شوند. زندگی آنها توسط عصر دیجیتال اند، اکنون به بزرگسالی نزدیک میکه با تکنولوژی در دستان خود به دنیا آمده Z نسل

می خواهند مورد توجه این نسل قرار بگیرند، اغلب در تالش هستند تا بفهمند چه  است و برندهایی که بیش از همهشکل گرفته

زمانی با آنها ارتباط برقرار کنند. افرادی که در یزی برای آنها مهم است، و چگونه و چهکند، چه چچیزی نظر این نسل را جذب می

های گذشته در حال حاضر با گروه جدیدی ند با فناوری آشنایی کامل دارند، اما کارشناسان نسلهست نعت بازاریابی مشغول به کارص

 اند.شرفتهرو هستند که از نظر تکنولوژی بسیار پیبهکننده رواز مصرف

“ یک نسل جدید با اولویت موبایل در حال تغییر جهان هستند” است: الحصول ترین نگرش به این مسئله یک نگرش باینریسهل

دارند، تصویر کلی  در عین حال که هر دو این تعاریف حقیقت“. نیدتوانید افراد را بر اساس سن آنها توصیف کشما نمی”در مقابل 

 تر است. پیچیده

از   Xو  Yترین بزرگساالن در جامعه با نسل به دنبال درک چگونگی تفاوت جوان  AdReaction Gen X,Y and Zارش گز

 های بسیار آنها نیز هست.نظر نگرش آنها و واکنش آنها به تبلیغات است. اما در عین حال به دنبال درک شباهت

 از تبلیغات و به خصوص تبلیغات دیجیتال انتظارات باالیی دارند.  Zنسل 

در طول زمان نمی   Z ماجرای چگونگی تکامل نسل  به توضیح کل با اینکه    AdReaction Gen X,Y and Zمطالعات 

 کند. اشاره می ،پردازد، اما به تغییر نگرش که برای صنعت تبلیغات حائز اهمیت است

های فعلی آنها مد نظر شان تغییر کند، اما امروزه تفاوت سبک زندگی لممکن است با تکام Zو رفتارهای نسل  هابرخی از نگرش

انداز بازاریابی دارند. در نتیجه درک این نسل تاثیر فوری بر روی چگونگی توسعه چشم  Zهای نسل بازاریابان است. نظرات و رفتار

 .موثر خواهد بود  کنندگان جوانبا هدف مصرف تمامی برندها و نه تنها برندهایی ایبر

 ها مفید باشد، بسیار دشوار است.اولین یافته مهم از این مطالعه این است که توسعه تبلیغاتی که برای تمام این نسل

 آمیز و منتقدانه نسبت به تبلیغات دارند.سیار دشوار است چراکه نگرشی بسیار تبعیضب Zایجاد تعامل با نسل 
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دهنده این است که کنند به میزان قابل توجهی بیشتر است و نشان skip در فضای آنالین احتمال اینکه این نسل تبلیغات را 

بسیار  برای آنها های آنالین و موبایلی تهاجمیآستانه تحمل آنها نسبت به حوصله سر رفتن و خستگی کمتر است. همچنین فرمت

در این فضا چندان برای آنها به  تفضای زندگی آنهاست و  تبلیغا قیقتاًاست که عرصه دیجیتال حور است. شاید به این دلیل آمالل

  دیجیتال تبلیغات بر را سنتی هایرسانه در تبلیغات هانسل سایر همانند Z نسل تعجب، کمال باها خوشایند نیست. نسبت سایر نسل

 .است Z نسل از ترمثبت نسبت به دیگر هاینسل نگرش اینجا در حتی  – دهدمی ترجیح

دهند و   را ترجیح می کوتاه محتوای Zبرداری وجود دارد. نسل ریزان رسانه، چند مجرای روشن فرصت جهت بهرهبرای برنامه

خواهند فرصتی برای تعامل با تبلیغات داشته باشند و همچنین برای این تعامل پاداشی دریافت کنند. آنها با تبلیغات در طول روز می

 ن خوشایندتر است.اتبلیغات با محتوای فیلم و موسیقی برایشآیند و همچنین بهتر کنار می

ها برای تعامل با آنها از طریق تا از بهترین راه 2خالق، دارای نقاط هیجانی متفاوتی هستند. از لحاظ واکنش به محتوای   Zنسل 

مثبتی به تبلیغات با واکنش شناسی و خالقانه  در طراحی دارند و آنها باشد. آنها همچنین توقع یک بعد زیباییموسیقی و طنز می

 دارند.  (celebrity)حمایت افراد مشهور 

باید در در زمینه خالقیت های نسلی های ظریف فرهنگی همراه هستند. نکته مهم اینکه این تفاوتها با تفاوتویتلتمامی این او

ها می تواند پایه و اساس های بین نسلی از قبیل جنسیت و تبعیض، به تعادل برسند. واکنش و پاسخ مناسب به این نگرشبرابر نگرش

  موفقیت در تبلیغات خالقانه باشد. 
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 هاتعیین مشخصات نسل

 

 کنندرا متمایز می  Zهایی که نسل مشخصه

های های این نسل از نسلتی و نگرشیهای شخصاولین چالش برای بازاریابان شناسایی دقیق چگونگی تمایز عادات، ویژگی

های متفاوت متغیر باعث ویژگیاند، ولی آیا این زمان رشد کردهمتفاوت در یک جهان بسیار   Zتر است. واضح است که نسل قدیمی

 است؟شده

کنند. آنها وقت آزاد بیشتری دارند. پنجه نرم نمیوهنوز محصل هستند، هنوز با بزرگسالی دست  Zازآنجایی که اکثریت نسل 

 کنند که مشغله چندانی ندارند.  تنها یک پنجم آنها برای گذران زندگی مشغول به کار هستند و یک چهارم آنها ادعا می

تر هستند آنها خیالفکرانه است که صرفا به خاطر اینکه بیآنها سبک زندگی متفاوتی دارند، کوته اگرچه جای تعجب نیست که 

است . به عنوان مثال مفسران   X و  Yهای آنها به زندگی مشابه نسل را متفاوت تلقی کنیم و از بقیه متمایز نماییم. بسیاری از نگرش

نسل  2ت، اما این موضوع به همان میزان برای بسیار حیاتی اس  Zبرای تعامل با نسل “ صادقانه و واقعی”اند که محتوای ادعا کرده

 – دارند (multitasking) ایهای چند وظیفهمهارتبرای حریم خصوصی و تنوع ارزش قائل است و  Zکند. نسل قبل نیز صدق می

 اما نه خیلی بیشتر از دیگران. 
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ها از لحاظ های واقعی در بین نسلدهد که تفاوتنشان می  AdReactionتحقیقات 

نسبت  Zدرصد نسل  ۴۳که  ،تر از همه موسیقیمهم –عوامل سبک زندگی وجود دارد انواع 

است و چه بسا طبق گفته   Xبرابر نسل  2به موسیقی شور و شوق فراوان دارند که این درصد 

های دیجیتال به موزیک آنالین دسترسی از طریق پلتفرم خودشان آنها می خواهند که همواره

های های اجتماعی دارند و از شبکهشبکه تر و پرکار تر در حضوری متنوع  Zباشند. نسل داشته

 کنند.چت استفاده میاجتماعی فراتر از فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و اسنپ

را های اجتماعی دارند، زمان بیشتری دسترسی بیشتری به شبکه   Zازآنجایی که نسل 

ساعت از موبایل خود  1حداقل روزی   Zکنند.  سه چهارم نسل خود میتلفن همراه   صرف 

یک دوم است. زندگی آنها بیشتر به   Xکنند در صورتیکه این رقم در مورد نسل استفاده می

کنندگان از موبایلشان بسته است و این اهمیت همچنان در حال رشد است. یکی از شرکت

موبایل من ”خود یاد کرد و گفت:“ راه نجات”ایاالت متحده امریکا از موبایل خود به عنوان 

تمام چیزی است که نیاز دارم تا به کارهای خود در مسائل اجتماعی، تحصیلی و زیست 

موبایل من مانند یک  ”گفت:میچین از کشور  Zه شخصی از نسل درحالیک“ محیطی برسم.

 “ساعته در خدمت من است. 2۴ربات 

طلبی بیشتری برای دستیابی به اهداف جاه Zهای اجتماعی، نسل گذشته از نگرش رسانه

 تر هستند.دهد، مصممکردن شغلی که به پاداشی مبنی بر دستیابی به آن اهداف میشخصی خود دارند  و برای پیدا

 

 

 چین 

گوشی هوشمند من نقش منشی شخصی 

کند که مسائل مهم را به من می ایفامن را 

ها مرا از کند و به عنوان مثال صبحیادآوری می

وآمد را کند، هماهنگی رفتخواب بیدار می

گیرد، دهد، برای سفارش غذا تماس میانجام می

کند. مانند با خانواده و دوستان ارتباط برقرار می

 ساعته در خدمت من است. 2۴یک ربات 

 

 امریکا 

بهترین توصیف برای گوشی موبایل من 

است. من دائما از آن استفاده “ راه نجات”

کنم. به عنوان یک چراغ قوه، شکلی از می

هوا، اخبار، تقویم و .... . ورتباط، بررسی آبا

تا به  موبایل من تمام چیزی است که نیاز دارم

کارهای خود در مسائل اجتماعی، تحصیلی و 

 .روزانه رسیدگی کنمزیست محیطی به صورت 
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 تر هستند به موبایل خود وابسته  Zنسل

 

 

 

 

 تاپذیرش تبلیغ 

 AdReactionدر بین مطالعات  هادهند. در طول سالهمگی تبلیغات سنتی را به تبلیغات آنالین ترجیح می Zو  X،Yهای نسل

تری دارند، ولی نگاهی آمیخته با شک و تردید است. مردم به طور کلی نسبت به تبلیغات سنتی دید مثبتیک موضوع ثابت باقی مانده

ندگی روزمره هستند، اما به اندازه تبلیغات چاپی، محیطی، زتبلیغات دیجیتال بخشی از . های تبلیغات دیجیتال دارندنسبت به فرم

 تلویزیون و سینما برای مردم خوشایند نیستند. این دیدگاه بین هر سه نسل مشترک است.

کنندگان د. شرکتممکن است که نسلی باشد که موبایل برایش در اولویت است، اما دید مثبتی نسبت به تبلیغات سنتی دارن Z نسل

کنندگان در امریکا تبلیغات تلویزیونی باشند در حالیکه شرکت“ آرامش بخش”توانند دهند که تبلیغات محیطی میدر چین گزارش می

جالب ”د و تبلیغات خالقانه در تلویزیون نیستن “امکردهتنها چیزهایی که در گوگل جستجو ”دهند چرا که این تبلیغات را ترجیح می

 هستند.  “ انگیزجانو هی

های تبلیغات به در مورد تمامی فرمت  Zمخاطبان نسل نگرش ها مشابه است، ها در بین نسللاما با اینکه سلسله مراتب کانا

ها مثبت نیست. اگرچه آنها نسبت به تبلیغات سنتی با طراحی خوب پذیرا هستند، این محبوبیت با این واقعیت که اندازه سایر نسل

در تقابل است. ادراک منفی آنها نسبت به تبلیغات در احساس بمباران شدن توسط صنعت  رو شوند،حجمی از تبلیغات روبهچه با  آنها

 ریشه دارد.
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همچنین نسبت “ بعضی اوقات تبلیغات هرکجا هم که برویم غیرقابل اجتناب هستند”کرد که:ای از چین اعتراض میکنندهشرکت

 شان  نیز دید خوشی ندارند. بر اساس تاریخچه دیجیتال (over tailored)شده بیش از حد شخصیبه تبلیغات 

به طور مداوم و آگاهانه در مورد  Zها، مخاطبان نسل بدین معنی که، در سراسر کانال

گیرند. بینند آیا تعامل کنند و یا از آن اجتناب کنند، تصمیم میاینکه با تبلیغاتی که می

در سراسر جهان  Zد، مخاطبان نسل ها وجود دارهای ظریفی در بین کشورهرچند تفاوت

 هستند. یکسانها محتوای مرتبط در سراسر کانالبا تمایل خود برای تعامل مورد در

های دیجیتال نمود ها بیش از همه در مورد ویدیوتفاوت نگرش به تبلیغات در میان نسل

خود دارد.  های پیشینتر به نسبت نسلآمیزنگرشی به مراتب تبعیض Zکند. نسل پیدا می

واکنش  ،باشندزمانی که  اراده کنترل در تماشا و یا عدم تماشای یک ویدیو را داشته  Zنسل 

افراد در برابر دریافت پاداش برای  %۴1برای تماشای یک محتوا پاداشی دریافت کنند )که دهند، همچنین زمانیتری نشان میمثبت

این کار در واقع دادن یک چیزی به ”دهنده در ایاالت متحده امریکا گفت: پاسخدهند(. یک تماشای محتوا واکنش مثبتی نشان می

  “شما در قبال وقتی است که از شما برای نمایش آن گرفته.

-preدهند، از جمله بر نمیرهایی که کنترلی به کاهای تهاجمی تبلیغات و فرمتبه مراتب نسبت به فرمت Zبه همان اندازه نسل 

roll  های غیر قابلskip آپ ها ، بخشش کمتری دارند.  اما نسل و یا پاپZ   نسبت به اشکال جدید محتوا مانندnative 

marketing  تر کننده، خالق و دقیقهای سرگرمرسد این رویکردتر هستند. به نظر میهای اسپانسر شده، پذیراها و لنزو فیلتر

 گیرند.سل قرار میبازاریابی بیشتر مورد استقبال این ن

 

  

 چین 

اند خوبی طراحی شدهتبلیغات محیطی به 

ها به هنگام و جذاب هستند. تماشای این آگهی

انتظار برای اتوبوس و یا یک شخص، آرامش 

 بخش است.

کجا جا هستند. و هر ها همهاما این آگهی

 ها غیر قابل اجتناب هستند.که بروی این آگهی
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 پذیرش

  

 امریکا 

بینم که یک آگهی در تلویزیون میزمانی

در مقایسه با  زمانی که یک اگهی بر روی 

تر و بینم ، راحتاینستاگرام و یا فیسبوک می

ترم.  چرا که به نظر من تلویزیون همه نوع آرام

آگهی دارد، نه فقط آنهایی که بر روی گوگل 

 باشم.جستجو کرده

کنم که تالش زیادی برای احساس میمن 

تر شدن تبلیغات تر و جالبهرچه جذاب

است و در این راستا به تلویزیونی صورت گرفته

اند. تبلیغات تلویزیونی هدف خود دست  یافته

انگیزند، که بیشتر اغلب برای من جالب و هیجان

 به خاطر کیفیت آگهی است تا خود محصول.
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 های تبلیغاتی را افزایش دهند؟توانند تمایل به آگهیمتخصصین حوزه تبلیغات چگونه می

  ترین عامل است.بندی مهمزمان

 Zدهند که نسل تواند پذیرش بازاریابی را بهبود بخشد. اطالعات ما نشان میهای خاصی از روز میهدف قرار دادن افراد در زمان

تر هستند، زمانی که دیگران ممکن است در محل کار باشند. اما در شب در های تبلیغاتی پذیرادر طول بعد از ظهر نسبت به آگهی

 های تبلیغاتی دارند.تمایل کمتری به آگهینسبت به  X و Yمقایسه با نسل 

باید به هنگام هدف قرار دادن نسل ثانیه تمایل بیشتری دارند. بازاریابان  10های تبلیغاتی کمتر از به خصوص به آگهی Zنسل 

Z  .که افراد شامل نسل با این تالش کنند تا پیام خود را در یک آگهی کوتاه بگنجانندZ  های بازرگانی د که آگهیگوینهمیشه می

بخش باشد، خلق کنند. تر که مرتبط، جذاب و الهامها نتوانند محتوایی طوالنیدهند، اما دلیل بر آن نیست که برندکوتاه را ترجیح می

 اند. این موضوع را به دفعات ثابت کرده  Doveو  Red Bull ،Cokeهای برند

 تعامل مهم است

خواهند بخشی از کمپین باشند و توانایی گرفتن تصمیمات مشترک به ایجاد تعامل با تبلیغات تمایل دارند. آنها می Zنسل 

 تواند رای دان برای اتفاق افتادن یک موضوع و یا اقدام به یک فعالیت باشد.برایشان خوشایند است، که این می

برای  مرود و به تمایل  تنظیم چگونگی قرار گرفتن در معرض محتوا و تصمیبرای کنترل بیشتر از این نیز فراتر می  Zتمایل نسل 

 رسد.اینکه دوست دارند چه چیزی را ببینند می

است که این نسل دید های تهاجمی دارند. ثابت شدههای آگهیتری به فرمتبه شدت دید منفی Zپیش از این دیدیم که نسل 

 دهد دارند.کردن و یا بستن آنها را می  skipمثبتی به تبلیغاتی که به آنها قابلیت 

 کنند.کردن هستند، بلکه از آن استفاده می skipنه تنها خواستار این قابلیت   Zمشکل اصلی برای بازاریابان این است که نسل 

روی دسکتاپ(، بلکه روی موبایل و هم بر  خواهند کرد)هم بر skipکنند که یک آگهی را هروقت که بتوانند مینه تنها آنها ادعا 

این کار را سریعتر   Zمی کنند، نسل  skipها را دهد که در میان افرادی که آگهینشان می  Ad testingهای رفتاری ما در سنجش

 . Xثانیه سریعتر از نسل  ۳دهند: به طور متوسط انجام می

کمتر موثر باشند.   Zهای تبلیغاتی بسیار متمایز و تعاملی، ممکن است در ایجاد تعامل با نسل است که آگهیاین اغلب بدان معنی

این را مورد بررسی قرار دادیم.  GEICOما یک آگهی بازرگانی موفق از شرکت بیمه  AdReactionبه عنوان بخشی از تحقیقات 

شود. باند است که در آن قهرمان ماجرا با تماس تلفنی از طرف مادرش متوقف میدار از جیمزدهتبلیغ یک تقلید تمسخر آمیز خن

از نظر تعامل و همچنین در سه درصد برتر از نظر  های برترآگهینشان داد که این آگهی در سه درصد   ad testingنتایج نگرشی 

 تمایز قرار گرفت. 
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گذارند بلیغاتی بیشتر از باب تعامل است تا عالقه. به عبارت دیگر، اگر مردم وقت میهای تکردن آگهی  skipبه  Zگرایش نسل 

های در تمام آگهی  ad testingتا یک آگهی تبلیغاتی را نگاه کنند، به همان میزان تمایل دارند که به آن پاسخ دهند. نتایج کلی 

، تمایز و برآوردن نیازها،  branding، بردندرباره لذت Zای نسل هتبلیغاتی در این تحقیق بیانگر تفاوت بسیار کوچکی است. پاسخ

 تر است.فقط کمی پایین

ها توصیه نمی رل آنو از بین بردن کنت skipتعامل برقرار کنند؟ گزینه خرید محتوای غیر قابل   Zها چگونه باید با نسل پس برند

چراکه این استیصال رو شود. روبه برای کل صنعت هم برای آن تبلیغ کننده و هم شود. این احتمال وجود دارد که با یک واکنش شدید

با توجه به این، تنها راه پیشبردی واقعی برای کننده تبلیغات توسط افراد بیشتری شود. های مسدودافزارممکن است باعث نصب نرم

 را میخکوب کند.  Zبرندها خلق محتوایی است که بتواند نسل
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 دشوار است  Zد تعامل با نسل ایجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آگهی تماشایGEICO  

https://www.youtube.com/watch?v=GNggrti5SQ8
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 بهبود تعامل توسعه خالقانه:

 وجود دارد. Zآمیز با نسل هار عنصر اصلی برای ایجاد تعامل موفقیتچ

برخی از عناصری که   AdReactionهای تبلیغاتی عالی وجود ندارد، تحقیقات با اینکه هیچ فرمول مشخصی برای خلق آگهی

دوست دارند تبلیغات دهندگان دهد. به عنوان مثال اکثر پاسختر است را نشان میگذار، ارزشمنددار و تاثیربرای افراد در تبلیغات معنی

اهمیت دارند،   Zهای اصلی که برای نسل رایج است. ویژگی  Zویژه نسل در بین تمام سنین و به موضوع ند. اینآنها را به خنده وا دار

 عبارتند از:

  موسیقی و طنز: نسلZ و “ خوب”شان با موسیقی ها تمایل بیشتری دارند که محتوای مورد استفادهبه نسبت سایر نسل

 طنز همراه باشد. 

 طراحی: نسل Z کنداز طراحی خوب قدردانی می  هابیش از سایر نسل.  

  افراد مشهور(celebrity)های تبلیغاتی در اولویت کمتری قرار دارد، اما برای نسل : حضور افراد مشهور در آگهیZ  بیش

برند لذت می mainstreamهای تبلیغاتی شامل افراد مشهور اینترنتی و از آگهی Zنسل ها مهم است. از سایر نسل

 اند(های اجتماعی به شهرت رسیدههای رسانهها و ویدیو بالگر هایی که از طریق کانالنویسوبالگ)
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 موسیقی

دهند که موسیقی که به خوبی استفاده شود می تواند نشان می  Kantar Millward Brownشرکت   ad testingتحقیقات 

گرفته از کند، استفاده الهامباعث ارتقا یک آگهی تبلیغاتی شود. اگرچه استفاده از موسیقی به صورت خودکار مزایایی را تضمین نمی

 های عملکرد یک آگهی تبلیغاتی تاثیر بگذارد. تواند بر تمام جنبهمیموسیقی مناسب 

ترین تنوع موسیقی تا کنون، به خود ببالد. بنابراین جای تعجب نیست تواند برای داشتن بیشترین دسترسی به وسیعمی Zسل ن

های فرهنگی در کند. با این حال، تفاوتتبلیغاتی خوب تاکید  کننده یک آگهیکه این نسل بر موسیقی به عنوان یک ویژگی تعیین

های های ظریف فرهنگی مطالعات عمیق از بحثاین تفاوت باشد، وجود دارد. برای درک بهتری داشتهبمورد نوع موسیقی که اثر مطلو

 .گیردصورت می Zنسل بر روی آنالین کیفی 

پسندد. چنانچه یک موسیقی به نظر آنها کننده را میجوش و سرگرموموسیقی شاد، پر جنب  Zبینیم که نسل در چین ما می

 دهنده بیاید، آنها آگهی را خواهند بست.آزار

تر هستند.جالب توجه است تبلیغاتی، آگاهاز چگونگی تاثیر انواع مختلف موسیقی بر روی سبک و حالت آگهی  Zدر آلمان، نسل 

 مانند. چراکهشوند و بیشتر به خاطر میتر درک مین اعتقاد دارند که تبلیغاتی که با موسیقی همراه باشند، راحتکه این نسل در آلما

 تر است. کنند که با موسیقی، پیام واضحکند. آنها ادعا میگوینده جریان تصاویر را قطع نمییک صدای  در این میان

 

 Harbin Beerچین، 

را  Harbinمن آگهی آبجو ”

دوست دارم، چرا که به نظر من 

خالقانه است. موسیقی رپ بسیار 

ت را اباآگهی متناسب است و احساس

انگیزد. به من این احساس را بر می

محصول با جوانانی مانند  کهدهد می

کند. نوآوری آن را ما ارتباط برقرار می

توانم حس کنم و باعث جوان می

 “شود.شدن برند می

 

 

 ویدیو تماشای

https://www.youtube.com/watch?v=9y5IhdoMcC8
https://www.youtube.com/watch?v=9y5IhdoMcC8
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  Coca-Cola امریکا،

 است.توصیف شده“جذاب و تعاملی”و “ نوآورانه” Zدرجه توسط مخاطبان نسل  ۳۶0این ویدیو 

 

 ویدیو تماشای      

 Pandoraلمان، آ

بودم . از تماشای آن لذت ها زیبا هستند. بسیار زیبا و دلنشین. تا به حال چیزی شبیه آن ندیدهتدوین، فیلمبرداری و رنگ”

 “برم.می

 

  ویدیو تماشای     

 طراحی

گوید مهم نیست بلکه چگونگی ارائه ای قرار دارد. تبلیغات تنها به خاطر آنچه که میدر سطح پیچیده  Zتشخیص بصری نسل 

های تلویزیونی و تبلیغات سینما باالترین کیفیت آگهی Zنسل  از نظر ای دارد.اهمیت ویژهو مخصوصا از لحاظ کیفیت بصری آن 

کنند و همچنین زمانی که بصری را دارند. اما آنها عالوه بر این از تبلیغات دیجیتال که زیبایی شناسی بصری قوی دارند تقدیر می

 .بخش استبرایشان لذت کنندفاده میعیت افزوده و واقعیت مجازی استهای فراگیر برای ارتقا تجربه بصری مانند واقبرندها از فرمت

https://www.youtube.com/watch?v=79uA-gHvw18
https://www.youtube.com/watch?v=79uA-gHvw18
https://www.youtube.com/watch?v=DRoqk_z2Lgg
https://www.youtube.com/watch?v=DRoqk_z2Lgg
https://www.youtube.com/watch?v=79uA-gHvw18
https://www.youtube.com/watch?v=DRoqk_z2Lgg
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 Espritآلمان، 

تر شدن درک آن های تبلیغاتی با طراحی زیبا، باعث آسانآگهی”

زمینه روشن به هیچ وجه ذهن بیینده شود. این تبلیغ با یک پسمی

 “ماند.ها باقی میکند و تمرکز بر روی لباسرا منحرف نمی

 

 طنز

های تبلیغاتی است. بدیهی است در از اجتناب از آگهی Zی از افراد و به خصوص نسل رنز در تبلیغات راه اصلی برای جلوگیط

در زمان خلق یک رو می شوند. در نتیجه بسیار مهم است که بازاریابان بههای متفاوت انواع مختلفی از طنز با استقبال روفرهنگ

رخی ابزار در سراسر جهان موفق های ظریف فرهنگی داشته باشند. با این وجود بتبلیغاتی خالقانه، ادراک متقابلی از تفاوتآگهی

 اند.بوده

 Zانگیز می تواند توجه مخاطبان نسل های کمدی هیجانطرح

کننده در چین مثالی از یک آگهی را به خود جلب کند. یک مصرف

McDonald’s  های کارتونی که در آن شخصتDespicable 

Me   حضور داشتند را نقل کرد. این کمپین همچنین در دیگر

رسد همچنین به نظر میرها از جمله امریکا و هند برگزار شد. بازا

در آلمان نیز   fruit2goاز تبلیغات مسخره مانند کمپین   Zنسل 

 برند.لذت می

 

 celebrity افراد مشهور 

تبلیغ بدون  ر درومیزان پذیرش آگهی ندارند، اما استفاده به جا از یک فرد مشهاگرچه افراد مشهور در کل تاثیری قوی بر روی 

نشان   Kantar Millward Brownشرکت   ad testing. تحقیقات تواند یک دارایی قدرتمند برای برند محسوب شودشک می

های کند. به طور کلی، تفاوت بسیار جزئی بین عملکرد آگهیتبلیغات موثر را تضمین نمی ،اند که استفاده از یک فرد مشهورداده

دارد به اینکه  د بستگیشهور برای یک برند مناسب بااینکه آیا یک فرد مشحضور افراد مشهور وجود دارد.  تبلیغاتی با حضور و بدون

را هدف   Zیابی به خصوص برای برندهایی که نسلزاین ارو مورد عالقه آنها باشد. آیا برای مخاطبان هدف آن برند شناخته شده باشد 

ها بیشتر دهند بسیار مهم است چرا که احتمال اینکه آنها از یک آگهی با حضور یک فرد مشهور تقدیر کنند از سایر نسلخود قرار می

کنند. به عنوان مثال در چین، با های جهانی تفاوت پیدا میبر اساس فرهنگافراد مشهوری که در میان مردم محبوبیت دارند  است.

ما بیان کردند که افرادی که مورد مطالعه  Zدهندگان نسل شود، پاسخانواع افراد مشهور در تبلیغات استفاده می یاماینکه از تم

  ویدیو تماشای

https://www.youtube.com/watch?v=PtCr1sDVsvg
https://www.youtube.com/watch?v=PtCr1sDVsvg


95-IR-966  -E-7  Ad Reaction 

 

 21 

گرا و اصیل، آرماندهند. در آلمان افراد مشهور دهند را ترجیح میکاراکتر منحصر به فردی دارند و یک شخصیت قوی را ترویج می

 Zدهند بسیار متنوع هستند. اما نسل را تحت تاثیر قرار می  Zر امریکا، افراد مشهوری که نسل دهند. دپر زرق و برق را ترجیح می

مشهوری که در واقع از کنند( و افراد )زمانی که افراد مشهور از محصول استفاده نمی paid endorsementنسبت به تفاوت بین 

 کنند، حساس هستند.میمحصول استفاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امریکا 
را تحت تاثیر   Zافراد مشهوری که نسل در اینجا 

به  نسبت Zنسل دهند بسیار متنوع هستند. اما قرار می

)زمانی که افراد  paid endorsementتفاوت بین 

کنند( و افراد مشهوری مشهور از محصول استفاده نمی

 کنند، حساس هستند.که در واقع از محصول استفاده می

 آلمان 

صیل و پرزرق و برق می توانند به افراد مشهور ا

اعتبار یک آگهی تبلیغاتی بیافزایند. )کسانی که زندگی 

خوب، کاالهای گرانقیمت، آخرین مدل موبایل، لباس، 

برند. ماشین و تکنولوژی را دارند، اعتبار آگهی را باال می

اما باید در نظر داشت که بسیار مهم است که انتخاب فرد 

با آن برند یا د، افراد مشهور باید مشهور باید صحیح باش

محصول متناسب باشند، و باید با اطمینان این پیام را 

کنند. منتقل کنند که خودشان از این برند استفاده می

  McDonald’sدر آگهی  Heidi Klum)حضور 

 عجیب و غریب بود(

 چین 
در یک آگهی تبلیغاتی  حضور یک فرد مشهور 

 های موسیقی پاپشود. ستارهتلقی می“ تقریبا یک عرف”

کنندگان مسابقات و شرکت K-POP)به خصوص 

المللی(، وبالگ موسیقی(، ورزشکاران )ملی و بین

 ،های مردمینویسان، بازرگانان موفق وشخصیت

کنند. شخصیت و کاراکتر را جذب می Zمخاطبان نسل 

 ای دارد.ر در تبلیغات اهمیت ویژهافراد مشهور حاض
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  ویدیو تماشای

 عناصر موفقیت

 تعیین استراتژی بازاریابی بسیار مهم است، اما باید عوامل دیگری را نیز در نظر گرفتنسل هدف در راستای 

بسیار مهم است، آنچه  Zعالوه بر عوامل خالقانه که برای نسل 

واقعا اهمیت دارد واکنش آنها به آگهی تبلیغاتی کامل است. نتایج 

ad testing   ازAdReaction  های نسلX، YوZ  دهد نشان می

حن صدا برای موفقیت حیاتی است و همچنین طراحی که سبک و ل

طبق نتایج بدست  باشند.توانند تاثیر بسزایی داشتهو موسیقی نیز می

ها باید نگاهی فراتر از هدف قرار دادن است که برندآمده، مشخص شده

آن را با یک درک نگرشی  بایستباشند و میصرفا بر اساس سن داشته

 ها ایجاد کنند.قدرتمند در میان نسلادغام کنند تا یک اتصال 

 سبک و لحن

شدند  Zدر میان چند آگهی تبلیغاتی که موفق به تعامل با نسل 

، سبک و لحن صدا در راستای و مورد عالقه این نسل قرار گرفتند

رسید. نمونه آن آگهی تبلیغاتی یک موفقیت آنها حیاتی به نظر می

بود  که در آن   Meeticشرکت همسریابی آنالین فرانسوی به نام 

 آموختند چگونه معایب خود راه میداد کیک سری افراد را نشان می

 باشند.دوست داشته

  

  تماشای ویدیو

 ویدیو تماشای

https://www.youtube.com/watch?v=zAGRVQG2dyc
https://www.youtube.com/watch?v=zAGRVQG2dyc
https://www.youtube.com/watch?v=ThHu5Dfh210
https://www.youtube.com/watch?v=ThHu5Dfh210
https://www.youtube.com/watch?v=LHizW4PLw2Q
https://www.youtube.com/watch?v=LHizW4PLw2Q
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های حاضر در آگهی تبلیغانی قطعا جزو رده سنی نسل جالب است، اما کاراکتر  Zنسل مسلما قضیه دوستیابی به خصوص برای 

Z ها را جذب کرده شیوه روایت داستان است. یک های آنها مشخص شد آنچه که در این آگهی تبلیغاتی آناساس پاسخ رنبودند. ب

کامل نیست، چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ دهد که هیچ کس این آگهی جالب و باحال است، نشان می”دختر نوجوان گفت:

اگر شما معایب ”یک پسر نوجوان بیان کرد:“ دوست دختر/ دوست پسر پیدا کند.  Meeticتواند با استفاده از هر کسی می شخصیتی.

د بینندگان نسل این مسئله منجر به این شد که تعدا“ خود را دوست ندارید، کسی پیدا خواهد شد که آنها را دوست خواهد داشت.

Z های که آگهی تبلیغاتی را تا پایان دیدند از نسلX  وY د.اشبیشتر ب 
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 طراحی و موسیقی

Ad testing   در مطالعاتAdReaction  که کند تایید می

 Zخصوصی بر روی نسل طراحی عالی و موسیقی تاثیر مثبت به

که در برزیل مورد  Oreoبرند  ”Wonderfilled“دارد. آگهی 

آزمایش قرار گرفت، یک مثال کامل است از بیان اینکه چگونه 

استفاده از موسیقی جذاب و به یاد ماندنی و یک رویکرد خالقانه 

  Zمنحصر به فرد می تواند یک محتوای دوستانه موثر برای نسل 

دهد که با دادن نشان می  Oreoتولید کند. آگهی تبلیغاتی 

های منفی کهن مانند گرگ بد به کاراکتر Oreoبیسکویت 

فقط یک کند؟! ها، آیا داستان آنها تغییر می،دراکوال و کوسهگنده

به همراه موسیقی  –تر کند شما را خوشحال تواندکمی خامه می

 .Sesame Streetstyleجذاب با تم فیلم 

ها نیز بیگانه نیست چرا ای سایر نسلبر  Oreoقطعا آگهی 

کلی آن از لحاظ لذت بردن، تمایز و برندینگ در میان که امتیاز 

برتر قرار دارد. با این حال  %10های مورد آزمایش در بین آگهی

  Zهای مشتاقانه را در میان بینندگان نسل ترین واکنشمثبت

 “. دوستش داشتند”سال  ۴5تا  ۳5درصد از  1۸سال و  1۹تا  1۶درصد از  ۳5ایجاد کرد: 

بود که در فرانسه آزمایش  Cillit Bang کننده برند پاک تها امتیاز باالیی دریافت کرد آگهی محصوالآگهی که در میان نسل

آگهی موسیقی  نای.“انگیز شود.شود تمیزکردن هیجانتقریبا باعث می”گوید: می   Cillit Bangشد. شعار در پایان آگهی تبلیغاتی 

مجبور به انجام کار غیر ممکن  کند کهرا روایت می طبعانه یک مکانیکو داستان شوخ العاده، طراحی رقص فوقانگیزمتن هیجان

همه به خاطر  –اراژ در حال رقص بدون دردسر در اطراف گ –دهد است. او این وظیفه را انجام میتمیز کردن کل یک گاراژ شده

نسل قرار گرفت. بنابراین در این  ۳های برتر قرار گرفت و مورد توجه و عالقه هر آگهی %10. این آگهی در میان Cillit Bangاسپری 

و سایر   Zمورد، ترکیب موسیقی و طراحی بر روی نسل 

 ها تاثیر بسزایی دارد. نسل

 

 

 ویدیو تماشای 

https://www.youtube.com/watch?v=Mrcmm_diiU4
https://www.youtube.com/watch?v=Mrcmm_diiU4
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 نگرش

در نهایت، مهم است به یاد داشته باشیدکه تالش برای جذب در میان 

ها تنها یک منظر از توسعه خالقانه است. برای بسیاری از برندها، نسل

های مورد نیاز که نگرش مشترک و ارزشلعامل کلیدی تنها سن نیست، ب

 جهت ارتباط با افراد در تمام سنین است. 

که در برزیل آزمایش شده،   L’Oréalیک آگهی تبلیغاتی قدرتمند 

هاست. این آگهی داستان مثال خوبی از دستیابی مخاطب در میان نسل

Valentina  شدن  جندر که در حال آمادهزن ترنسدهد، یک را شرح می

مبنی   L’Oréal Parisبرای اولین روز زن خود است. این آگهی با شعار 

است . البته که  بیش یکسانوکمها شود. میزان لذت بردن از این آگهی در تمام نسلتمام می“ ها ارزشش را دارندهمه خانم”بر  

تر بود. ما شاهد الل هویت جنسی داشتند، باالمیزان لذت بردن از این آگهی در میان افرادی که فکری باز نسبت به اشخاص با اخت

هایی که مسائلی مانند تبعیض، تساوی حقوق زن و مرد و یا های تبلیغاتی هستیم، اما به خصوص آگهیاهمیت نگرش در انواع آگهی

 کنند.شکستن تابوهای فرهنگی را مطرح می

های هدف قرار دادن گروه

سنی، همیشه بهترین 

ها و تیم گیری برای برندموضع

چنانچه یک شان نیست. خالقه

داستان به اندازه کافی قوی و 

از نظر عاطفی جذاب باشد، 

ها جذابیت در بین تمام نسل

  ad testingمیسر است. 

  AdReactionتحقیقات 

دهد که این کار نشان می

دشوار است، اما غیر ممکن 

 نیست.

 

 

 ویدیو تماشای

https://www.youtube.com/watch?v=f8j8FyQbY5c
https://www.youtube.com/watch?v=f8j8FyQbY5c

