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چالش خالقانه - طراحی طنازانه

 شنبه
2 اردیبهشت 1396

شماره 765

طبق نظر اکثر بزرگان تبلیغات، تولید تبلیغ خالقانه ای که تأثیرگذاری مطلوبی نیز داشته 
باشد نیازمند زمان است. در این زمینه آقای ماریو پریکن در کتابی که در ایران تحت عنوان 
»مبانی خالقیت در تبلیغات« به چاپ رسیده، به این موضوع اشاره می کند که گاهی برای 

به دس��ت آوردن یک ایده یا چند ایده ناب شرکت های مطرح تبلیغاتی 200 یا حتی بیشتر 
 Solomon( از این تعداد ایده خام را آزمون می کنند. اما آقای ُس��لمن س��یت سواشویلی
 Tag(  در یک چالش خودخواس��ته ش��روع به س��اخت ش��عار تبلیغاتی )Tsitsuashvili
Line( و در ادام��ه تبلیغ ب��رای برندهای معروف می کند. نکته جالب این چالش س��اخت 
۳۶۵ آگهی چاپی با ش��عار تبلیغاتی جالب در طول ۳۶۵ روز اس��ت. او با توجه به تاریخچه، 

ماموریت و مواردی از این دست، شروع به ساخت تبلیغات چاپی می کند و در این مسیر او 
از رویکرد طنازانه برای س��اخت شعار تبلیغاتی استفاده می کند و بذله گویی را در این شیوه 
برای ساخت همه تبلیغات توسعه می دهد. از قضا بسیاری از کارهای او جالب از کار درآمده 
و منجر به ساخت شعار تبلیغاتی و البته تبلیغاتی قابل توجه شده است. با هم به تعدادی از 

این تبلیغات ساخته شده در این چالش نگاهی می اندازیم. 

علیجاه شهربانویی 
    www.Alijah. ir    مشاور، تحلیلگر و مدرس بازاریابی

پمپ��رز هم که مس��ئله مه��م را در خیس ک��ردن جای کودک 
می داند، از جمله جالب شکس��پیر در هملت اقتباس کرده، البته 

پمپرز جواب آن را یافته است.

ب��رای ش��کالت m&m ه��م او ب��ا ح��رف m چن��د مس��ئله 
دوست داش��تنی مثل مادر و موزیک را مطرح ک��رده و در ادامه 

نوشته هر چیز عالی با حرف m شروع می شود. 

سواش��ویلی برای تبلیغ بالیوود هم ترفند جالبی در ش��عار دارد. 
جمع استیون سیگال و چاک نوریس به توان دو و شکیرا می شود 

بالیوود با حال و هوای فیلم هندی! 

برای تبلی��غ برند Dollar که در کس��ب و کار آرایش و پیرایش 
اس��ت، با اس��تفاده از بازی با کلمه shave و save این گونه القا 
می کند که اصالح و تراشیدن سبیل موجب نجات جهان می شود. 

 در ای��ن تبلیغ فدکس می گوید در قاموس��ش تنها کلمه ای که 
نیست oops است، یعنی فدکس هرگز اشتباه نمی کند! حاال به 

هر زبان که این کلمه تلفظ می شود.

در این تبلیغ به تناقض مشهور مرغ یا تخم مرغ پاسخ داده است! 
اول تخم مرغ آمده اس��ت چون تبلیغ مربوط به تخم مرغ شانسی 
است و در ادامه می گوید که همه چیز از داخل آن آمده بیرون! 

آق��ای سواش��ویلی در تبلیغ فدکس با بی��ان روز بخیر با ترکیب 
نیمی آلمانی و نیمی انگلیس��ی سعی دارد قدرت تحویل سریع و 

شبانه روزی فدکس را بیان  کند. 

اس��نیکر مدت های مدیدی اس��ت که با ش��عار وقتی گرسنه ای 
خودت نیس��تی تبلیغ می کند. در این تبلیغ نیز آقای سواشویلی 

با یک شعار لطیفه مانند این شعار را ادامه داده است. 

 تبلی��غ دراپ باکس که ش��عارش هرجا و هر زمان اس��ت به خوبی با 
گرافیک ساده تصویر یعنی یک فایل پی دی اف که نامش کاماسوتر )یک 
زبان قدیمی هندی( است تطابق دارد و آن را متمایز و جذاب کرده است. 

ایکا هم با جابه جایی حروفش در این چالش صاحب تبلیغ جالبی 
شده است. به شعار خودتان سرهم کنید، توجه کنید. 

ای��ن تبلیغ برند مع��روف JBL هم با نش��ان دادن تصویری از 
سیخ شدن مو بر بدن و تگ الین موسیقی حال رو بهتر می کنه، 

می درخشد. 

ش��رکت airbnb که کس��ب و کار مربوط به اج��اره محل اقامت 
در سرتاسر جهان اس��ت با شعار تبلیغاتی متعلق به هرجا تبلیغ 

می شود. 

چراغ راهنمایی بدون رنگ س��بز و البته پس زمینه س��بز طرح 
با ش��عار معروف تویوتا پریوس که به فکر نجات زمین اس��ت به 

خوبی هماهنگی دارد. 

برای نایک هم تأکید بر انجام هر کاری در لحظه دارد. این کپی 
رایتر قهار فکر جالبی دارد؛ دوشنبه انجامش نده! 

کپ��ی ای��ن تبلیغ فیس بوک هم جالب اس��ت که با اش��اره به 
یادآوری روز تولد دوستان می گوید هوای شما را داریم. 

همه اشتباه می کنند اما ما فقط بستنی می سازیم. به تشابه بین 
دو کاربرد کلمه make در این شعار تبلیغاتی دقت کنید. 


