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کتاب »بازاریابی فیلم« نوشتۀ فینوال کریگان استاد دانشگاه بیرمنگام 
است که توسط انتشارات الزویر منتشر شد. این اثر بخشی از پروژه 
است که  هنری«  آثار  »بازاریابی  حوزه  در  خانم کریگان  پژوهشی 
به  به حساب می آید. کتاب حاضر  آن  از  نیز جزئی  فیلم«  »بازاریابی 
انتشارات  هنری،  آثار  بازاریابی  بازاندیشی  ایشان،  دیگر  اثر  همراه 

راتلج، در سال 2010 منتشر شد. 
کتاب »بازاریابی فیلم« از معدود آثار موجود در حوزه مطالعات 
فیلم با رویکرد بازاریابی است. این اثر از آنجایی که حوزه های مختلف 
و  انگلیسی زبان،  فیلم های  همچنین  و  فیلم  مختلف  ژانرهای  مانند 
اثری  می دهد،  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  را  انگلیسی زبان  غیر  آثار 
منحصربه فرد است. منحصربه فرد بودن اثر حاضر بیش از هر چیزی 
فیلم،  نظریۀ  بازاریابی،  است.  یافته  تبلور  آن  بینارشته ای  رویکرد  در 
تاریخ سینما، مدیریت، جامعه شناسی و نظریات مربوط به مطالعات 
رسانه و مطالعات فرهنگی در کنار هم چیده شده اند تا درک و فهمی 
چندُبعدی از موضوع مورد بحث ارائه شود. این امر نقطۀ قوت کتاب 
مختلف  طیف های  برای  خواندنی  اثری  به  را  آن  است که  حاضر 
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محققان و فعاالن عرصۀ بازاریابی بدل می کند. 
که  برسد  به نظر  این گونه  است  ممکن  اول  نگاه  در  حال،  این  با 
این حوزه ها رعایت نکرده  به  را در پرداختن  مؤلف نسبت متعادلی 
است. شاید گریزی از این امر نیز نبوده است و نویسنده در هر صورت 
مجبور بوده که اثر خود را با مرکزیت یکی از این حوزه های مطالعاتی 
پیش ببرد. گرچه مرکزیِت مباحث در اثر حاضر با »بازاریابی« است 
اما بصیرت ها و نکات ارائه شده از حوزه های دیگر درخشان هستند 
و به  هیچ وجه مورد اغفال واقع نشده اند. بی شک اگر مخاطِب کتاب 
فردی از حوزه های مطالعاتی بازاریابی و مدیریت - در معنای عام 
بازاریابی و مدیریت محصوالت فرهنگی - در معنای خاص  و   -
اثر  در  ارائه شده  مباحث  با  مواجهۀ  از  باالیی  نسبت  به  باشد،   -
اما اگر مخاطبانی از حوزه های  حاضر راضی و خشنود خواهد بود. 
جامعه شناسی هنر و یا انسان شناسان فرهنگی یا مطالعات ارتباطات 
اول  اندازۀ گروه  به  شاید  باشند  آن  مخاطب  فرهنگی  مطالعات  و 
انتظارات شان برآورده نشود. با این حال، تالش مؤلف در قرار دادِن 
تاریخی  به ویژۀ  بافت و زمینۀ اجتماعی و  فیلم در  بازاریابی  مباحِث 
گیرا  و  پربار  جذاب،  بسیار  نیز  ذکرشده  مخاطبان  دوم  دستۀ  برای 
بحِث  به  را  ُنهم کتاب  فصل   نویسنده  این،  بر  مضاف  بود.  خواهد 
مجزایی دربارۀ »بازاریابی اجتماعی« اختصاص داده است که به نوعی 

سبب متعادل شدن نسبت بین این حوزه ها می شود. 
اولویت مباحث بازاریابی بر مباحث هنری و اجتماعی را می توان 
در زبان به کار به کار رفته در اثر حاضر نیز مشاهده کرد. به عنوان نمونه، 
تماشای  به جای  فیلم  »مصرِف«  از  کتاِب حاضر  در سراسر  مؤلف 
فیلم و از »مصرف کننده« به جای تماشاکننده استفاده کرده است. این 
امر برای خوانندگان فارسی زبان ممکن است با غرابت همراه بوده و 
نامأنوس باشد. استفاده از این اصطالحات برآمده از رویکرد اصلی 
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مؤلف در کتاب حاضر بر این بوده است که اولویت را بر اصطالحات 
در حوزۀ  مرسوم  و  تا اصطالحاِت جاافتاده  بازاریابی  دهد  در  رایج 
سینما. در آخرین بخش از کتاب )یعنی فصل نتیجه گیری( است که 
خانم کریگان به این موضوع برمی گردد و برخالف رویه های رایج در 
مطالعاِت فیلم - و به ویژه مطالعاِت انتقادی آن - مدعی می شود که 
امری  »تماشا«  این که  است؛ حال  و خالقانه  فّعال  امری  »مصرف« 
است منفعل. مخاطب اثِر حاضر الزم است از همان ابتدا این تمایز 

مفهومی مورد نظِر مؤلف را در ذهن داشته باشد. 
با تمام این تفاسیر و با آگاهی به این که   برای مخاطب فارسی زبان 
فیلم  تماشای  جای  به  فیلم«  »مصرف  مانند  اصطالحاتی  با  مواجهه 
دشواری هایی  با  تماشاگر  یا  تماشاکننده  جای  به  »مصرف کننده«  و 
همراه  چالش هایی  با  را  حاضر  اثر  »خواندن«  و  بود  خواهد  همراه 
می کند،با این حال برای حفظ رویکرد اصلی مؤلف اثر، در ترجمه این 
اصطالحات نیز از »مصرف« و »مصرف کننده« استفاده شده است.  
همچنین در برگرداِن حاضر هر جا سخن از »تماشاگر« یا »مخاطب« 
به میان آمده ، در متن اصلی از Viewer یا Audience استفاده شده 

است. 
چنین دوگانه ای را می توان در نسبت دو اصطالِح »فیلم« و »سینما« 
می کند  اشاره  دوم  فصل  در  مؤلف  همان گونه که  مشاهده کرد.  نیز 
برداشت او از »سینما« بیشتر ناظر بر ابعاد هنری و نگاه او به »فیلم« 
بیشتر برآمده از سویه های صنعتی است. گرچه مؤلف در همین بخش 
سعی می کند این دوگانه را مورد نقد قرار دهد، با این حال رویکرد 
کلی  و تمرکز اصلی اش بیشتر ناظر بر همین بعد صنعتی فیلم است. 
بنایراین، او در کل کتاب به  شکلی آگاهانه از واژۀ فیلم استفاده می کند 
بعد  بر  تأکیدش  استفاده کرده  از واژۀ سینما  اندک مواردی که  و در 
هنری بحث بوده است. در برگردان این دو واژه نیز تالش شده است 
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چنین تمایز مفهومی ای به دقت حفظ شود.
ذکر یک نکته دیگر در ترجمۀ مفاهیم و اصطالحات ذکرشده در 
Development است که  این کتاب الزم و ضروری است و آن واژۀ 
یکی از پربسامدترین اصالحات به کار رفته در اثر حاضر است. در این 

کتاب این اصطالح حداقل سه معنا را با خود حمل می کند: 
اولیه . 1 ایدۀ  آن  خالل  از  فیلم که  تولید  در  مرحله   اولین 

فیلم شکل می گیرد و در قالب فیلمنامه ای اولیه یا نهایی شده 
»بسط« پیدا می کند؛

توسعه در معنای »بسط و گسترش« صنعت فیلم از منظر . 2
فناورانه یا تکنولوژیک؛ 

»تطور« یا حرکت تاریخی که اشاره به فراز و فرودهای 3. 
صنعت فیلم از لحظۀ تولد تا به امروز دارد و الزامًا دارای بار 
معنای مثبت، پیش رونده، و روبه جلو نیست؛ بلکه بیشتر بر 
تکاپو و پویایی درونی حرکتی تاریخی اشاره دارد که می تواند 
حتی  و گاهی  درجازدن،  حاِل  در  روبه جلو، گاهی  گاهی 

پس رونده باشد. 
واضح و آشکار است که مرز میان این سه مفهوم کاماًل مشخص و 
تمایزات مفهومی آنها از یکدیگر کاماًل روشن و مشخص نیست؛ به 
شکلی که گاهی همپوشانی ها )به ویژه در مورد 2 و 3( بسیار بیشتر از 
تمایزات است. در برگردان حاضر به اقتضای معناشناسی جمالت و 

بافت کالم از هر سه این معادل ها استفاده شده است.
آن،  فرازها و فرودهای  تمام  با  ایران،  امروزه سینمای  نهایت  در 
سینمایی بین المللی است. کتاب حاضر از جمله معدود متونی است 
که تالش کرده است به موضوع »بازاریابی فیلم« در سطحی جهانی 
و بین المللی بپردازد. از این رو، کتاب در قیاس با آثار منتشرشده در 
ملی  سطح  در  فیلم  بازار  به  فقط  عمدتاً  فیلم« که  »بازاریابی  حوزۀ 
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دارد.  منحصربه  فردی  جایگاه  شده اند  محدود  هالیوود  حداکثر  یا  و 
مطالعاِت موردی ارائه شده در اثر حاضر از صنایِع سینمایی کشورهای 
مختلف - از کره جنوبی تا انگلیس و از هند تا نیجریه - می تواند در 
انتقال تجربیات کشورهای حاضر در بازار جهانی فیلم به ایران مؤثر 
واقع شده و گامی در راستای گسترش مباحث مهم ولی مهجورماندۀ 
»بازاریابی کاالهای فرهنگی« به ویژه سینما در کشورمان باشد. باتوجه 
به سوی  افقی  می تواند  حاضر  اثر  ایران،  سینمای  جهانی  جایگاه  به 
اندیشیدن و عمل در این حوزۀ مهم بگشاید. این افق باید بتواند بین 
مباحث ارائه شده در این اثر و یا آثار مشابه با تجربۀ تاریخی سینمای 
ایران در حضور در بازارهای بین المللی، بسط و تطور تاریخی بازار 
فیلم در داخل ایران، نسبت میان بازار بین المللی و بازار داخلی فیلم 
در نمونۀ سینمای ایران، سازوکارها و رویه های نهادی و قانونی تولید، 
توزیع و اکران فیلم در ایران و مواردی از این دست پیوند برقرار کند. 
خواند  را  حاضر  ترجمۀ  از  عمده ای  بخش های  احمدی  شهرام 
این  از  داد.  ارائه  نهایی  متن  بهبود  برای  ارزشمندی  پیشنهادهای  و 
و  برادرانه  زرگر  بهرام سروی  و عزیزم سپاسگزارم.  بزرگوار  دوست 
علی صادقی دوستانه همراه و پشتیبان این کار بودند؛ از این دو عزیز 
پژوهشگاه  محترم  همکاران  سپاسگزار  نهایت  در  سپاسگزارم.  نیز 
فرهنگ، هنر و ارتباطات -آقایان محمدرضا جوادی یگانه، عبدالله 
مهربان- هستم که  زهرا  و  یاسینی  راضیه  و خانم ها سیده  بیچرانلو 
مختلف کار  مراحل  در  و  فراهم کردند  را  حاضر  اثر  انتشار  امکان 

صمیمانه همراهی کردند. 
محمد سروی زرگر
اسفند 1395





فصل اول: �پیش درآمد





همان  فیلم،  بازاریابی  دربارۀ  شروع کتابی  نقطۀ  به منزلۀ  فصل،  این 
درخشان  آغاز1  صحنه های  در  بارها  که  می کند  دنبال  را  مسیری 
شخصیت های  فصل،  این  که  قرار  بدین  دیده ایم.  فیلم ها  از  برخی 
کلیدی کتاب را معرفی خواهد کرد: بازاریابی و صنعت فیلم. مطابق 
دو  این  عمل کند،  آن  اساس  بر  باید  موفق  بازاریاب  هر  اصولی که 
که گویی  این کتاب کنار هم چیده شده اند  در  به گونه ای  شخصیت 
هم  کنار  جدید  فیلمی  در  مختلف  فیلم  دو  از  اصلی  شخصیت  دو 
قرار داده شده اند2. مخاطب هدف این کتاب کاماًل روشن و مشخص 
است: دانشجویان، محققان و دانشگاهیان عالقه مند به ابعاد مختلف 
بازاریابی فیلم. مضاف بر این، در بطن این کتاب میل و کششی نهفته 
برای هم سخن شدن با گروه های دیگری از مخاطبان قرار دارد؛ یعنی 

1. Opening scenes
2. مؤلف از لفظ cross-over در اینجا استفاده کرده است که به زبان سینما عبارت است از 
کناِر هم یا در برابِر هم قراردادن دو شخصیت از دو فیلم جداگانه و تولید فیلم جدید. نمونه های 
فراوانی از این شکل از تلفیق خالقانه را می توان در ادبیات، بازی های رایانه ای، داستان های 
مصّور، و پویانمایی ها مشاهده کرد. مثال معروفی از چنین تلفیقی فلیم داستانی گودزیال در 
برابر کینگ کنگ )1962( است که در آن دو شخصیت معروف از دو مجموعه فیلِم موفق، در 

برابر هم قرار گرفتند. م 



10 | بازاریابی فیلم

آن دسته از افرادی که به شکل کلی  به فیلم عالقه مند هستند، و همچنین 
بازاریاب های حوزه هایی دیگر که کنجکاو جهان بازاریابی فیلم اند. به 
این دلیل، این فصل هم شمای کلی کتاب را ارائه خواهد داد و هم دو 
شخصیت اصلی کتاب یعنی بازاریابی و صنعت فیلم را به مخاطب 
معرفی خواهد کرد. تا به امروز مجلدات بیشماری درباره بازاریابی 
منتشر شده است؛ مجلداتی درباره چیستی بازاریابی، آنچه بازاریابی 
نیست، آنچه باید باشد و آنچه می توانست باشد. چنین مباحثی در این 
کتاب تکرار نخواهند شد. به همین دلیل برخی از خوانندگان ممکن 
صفحات  در  بازاریابی  به  مرتبط  مبحث  ارائۀ  نحوۀ  از  به حق  است 
پیش رو رضایت نداشته باشند. روایت من از نظریۀ بازاریابی برآمده 
از  اخذشده  مؤلفه های  فیلم،  بازاریابی  حوزۀ  در  مطالعاتم  دل  از 
برای  من  به  باور  است که  مدیریت  نظریه  های  و همچنین  بازاریابی 
هستند.  سودمند  و  مفید  فیلم  بازاریابی  در  موجود  فرایندهای  فهم 
مصرف  و  تولید  بازاریابی،  حوزه های  تمامی  فیلم،  مانند  بازاریابی 
دو  این  به  نیز  این کتاب  در  می دهد.  قرار  خود  توجه  مورد  را  فیلم 
مضمون مرکزی و کانونی پرداخته ایم. در اثر حاضر، بازاریابی فیلم1 
بازاریاب ها  و  فیلمسازان  است که  این  دلمشغول  از هر چیزی  بیش 
چگونه فیلم را در ذهن مصرف کنندگان جای گذاری2 می کنند تا آنها 
فیلم مورد نظر را مصرف کنند. محققان حوزۀ مطالعات دریافِت   ،
پیشتر  دیگر،  مرتبط  و همچنین حوزه های  فیلم  مطالعات  مخاطب، 
مصرِف فیلم را از منظرهای گوناگونی بررسی کرده اند که این کتاب 

1. در این کتاب، مؤلف Film marketing  و The marketing of film را هم ارز یکدیگر به کار 
برده است. م

 to position 2. از اصطالحات رایجی که در این کتاب به تکرار از آن استفاده شده است فعِل
است که به »جای گذاری« برگردانده شده است. فرهنگ اصطالحات کسب و کار آن را تالشی 
برای تأثیرگذاری بر فهم و ادراک مصرف کننده درباره  یک برند یا محصول تعریف می کند. 
هدف اصلی از جای گذاری به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای بازاریابی، اشغاِل »جا« یا 

»موقعیتی« روشن، منحصربه فرد و برتر در ذهن مصرف کنندگان است. م  
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به این مطالعات رجوع خواهد کرد. اما کتاِب حاضر مدعی نیست که 
نظریات دریافت مخاطب را قدمی به  جلو می برد و در این حوزه راهی 
جدید باز می کند. بلکه نقطۀ تمرکز این کتاب بر روی مصرف کنندگان 
]است[؛ یعنی تمرکز بر چگونگی تفسیر مصرف کنندگان از پیام های 
چگونه  این که  و  بازاریابان  و  فیلمسازان  توسط  ارائه شده  بازاریابِی 
قرار  خود  تأثیر  تحت  را  فیلم ها  از  لذت بردن  و  انتخاب  امر،  این 
به بررسی بسط و تطورهای اخیر  این کتاب  می دهد. در نهایت، در 
و  فیلمسازان  میان  رابطۀ  تعمیق  به  می پردازیم که  فناوری  حوزۀ  در 

مصرف کنندگان منتهی شده است.  
از  می توان  این که  فیلم  بازاریابی  در حوزۀ  نگارش کتابی  مزیت 
طیف وسیعی از آثار نوشته شده در این حوزه ها کمک گرفت؛ آثاری 
که می توانند به درک و فهم ما از فرایندهای موجود در بازاریابی فیلم 
دست وپای  باشیم که  محدودیت هایی  نگران  بی آنکه  برسانند  یاری 
زندگی  ماهیت  می بندند.  را  باال  سطح  مجالت  در  مقاالت  انتشار 
دانشگاهی در روزگار ما -که صرفًا در حرف و لفظ برای ایدۀ »آثار 
بینارشته ای« ارزش و اعتبار قائل است- این است که دانشگاهیانی که 
خواهان انتشار آثار خود در مجالت سطح باال هستند باید به مقررات 
سفت و سخت حاکم بر چنین مجالتی تن دهند. این امر به خودی خود 
ادبیات  محققان،  توسط  تنظیم شده  پژوهشی  طرح  موارد  اغلب  در 
را  خود  نظری  و  تحلیلی  چارچوب های  محققان  موضوعی ای که 
و  بافت  در  تحقیق  یافته های  قراردادن  نحوۀ  می کنند،  استوار  آن  بر 
زمینه های خود را تحِت تأثیر قرار می دهد. چنین امری منجر به تولید 
میزان  دربارۀ  مطالعه  یعنی  است.  شده  »دانش1«  انبان های گوناگون 
فروش فیلم ها برای یافتن مؤلفه های مؤثر در فروش باال بر آن دسته 
از مطالعات متمرکز می شوند که پیشتر به این موضوع پرداخته اند و 

1. Knowledge 
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مطالعات دربارۀ تأثیر مراسم های اعطای جایزه، بر مطالعاتی متمرکز 
می شود که پیشتر دربارۀ مراسم های مختلف اعطای جوایز انجام شده 
 است و این قصه به  همین منوال در مطالعات بعدی تکرار می شود. 
محققانی که به مطالعه مصرف کنندگان فیلم می پردازند، اغلب توجه 
چندانی به یافته های مطالعات مرتبط به مؤلفه های تجاری و بازرگانی 
موجود در حوزۀ بازاریابی فیلم  نمی کنند. همچنین، محققان بازاریابی 
فیلم اغلب خاطرات افراد حرفه ای در حوزه فیلم، محققاِن مطالعات 
فیلم، و تحلیل گران جامعه شناسانۀ مصرف فیلم را به دیدۀ اغماض 
می نگرند. به همین سیاق، بسیاری از مؤلفانی که »بازاریابی فیلم« را 
از دریچۀ رشته هایی مانند مطالعات فیلم یا مطالعات فرهنگی مورد 
بررسی قرار می دهند با ادبیات بازاریابی موجود در این حوزه درگیر 
از دانش  فراوانی  توده های منفک و جداافتادۀ  نتیجه،  نمی شوند. در 
مرتبط به یکدیگر دربارۀ بازاریابی فیلم در کنار هم به حیات خود ادامه 
می دهند بی آنکه به یکدیگر نفعی برسانند و از همدیگر منتفع شوند. 

گرچه نظریه پردازان بازاریابی به وفور به جامعه شناسی، روانشناسی، 
اقتصاد و در سال های اخیر به مطالعات فرهنگی و رشته های مشابه 
با حوزۀ  مرتبط  آثار  توجهی  قابل  به  میزان  حال،  این  با  می پردازند؛ 
بازاریابی  ارزیابی  و  تحلیل  در  باید  است که  شده  منتشر  بازاریابی 
فیلم مورد توجه قرار گیرند. برخی از مؤلفان که قباًل دربارۀ بازاریابی 
را بدون  این کار  یا  آثاری منتشر کرده اند،  برده و  به قلم  فیلم دست 
فیلم  بازاریابی  رویه های  و  بازاریابی  نظریۀ  میان  رابطۀ  درنظرگرفتن 
انجام داده اند و یا آن را بدون فهم تمام و کمال ماهیت فراگیر کارکرد 
بازاریابی به سرانجام رسانده اند. در نهایت، کتاب های فراوانی منتشر 
شده اند که نکات و بصیرت های عملی بسیاری را برای بازاریابی فیلم 
بسیار  فیلم  بازاریابی  برای کارورزان  این کتاب ها  می آوردند.  فراهم 
به موضوعات کالن تری  از مالحظات مربوط  َبری  اما  مفید هستند؛ 
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هستند که در بازاریابی فیلم مهم و تأثیرگذار هستند. برای آن دسته از 
مخاطبانی که عالقه مند »چرایی« و »چگونگی« بازاریابی فیلم اند، این 
کتاب تالشی است برای فراهم کردن چنین ربط و پیوندی. به عالوه، 
این اثر می کوشد تا اهمیت بازاریابی به ویژه اهمیت نظریات مرتبط با 
بازاریابی آثار هنری، در فهم ما از رویه های بازاریابی حاکم بر صنعت 
فیلم را نشان دهد. در حالی که مطالعات فیلم به فهم ما از بازاریابی 
فیلم یاری کرده است - به  عنوان مثال اثر جاستین ویت1 )1994( که 
به معرفی و بحث دربارۀ بازاریابی فیلم هایی در فیلم های مفهوم بلند2 
می پردازد -، نیاز مبرمی به دست و پنجه نرم کردن با دانش بازاریابی 
احساس می شود تا درک و فهم ما از رویه های بازاریابی فیلم را قدمی 

جلوتر ببرد.  

چیستی بازاریابی
به منزلۀ  همچنین  و  فعالیت  و  برای کار  میدانی  عنوان  به   بازاریابی 
رشته ای دانشگاهی، عرصۀ جدال برانگیز و پرنزاعی است. این امر تا 
حدودی برآمده از این برداشت است که بازاریابی را یافتن راه هایی 
برای فروش اجناسی تعریف کرده اند که افراد بدان احتیاجی ندارند 
بازاریابی   ،)2006( براون3  اثرِ  در  نیستند.  آنها  خرید  خواهان  یا  و 
مفرط،  چاقی  نظیر  اجتماعی  بیماری های  از  بسیاری  ایجاد  دلیل  به 
مصرف گرایی، بیماری های روانی، و غیره مورد شماتت قرار گرفته 
1. Justin Wyatt

می شود  اطالق  فیلم هایی  از  دسته  آن  به   high concept movies یا  بلند  فیلم  مفهوم   .2
که )1( تجاری، پر زرق و برق، و گران قیمت هستند؛ )2( مضمون اصلی آنها در اصل در 
قالب تک جمله »چه می شد اگر ...؟« شکل می گیرد )مثاًل سواِل ساده چه می شد اگر می شد 
سلول های دایناسورها را تکثیر کرد؟ مضمون اصلی فیلم پارک ژوراسیک، یا سوال چه می شد 
اگر کسی هفت گناه اصلی را مرتکب می شد؟ مضمون فیلم هفت را تشکیل می دهد(؛ و )3( 
از منظر بازاریابی، مفهوم بلندها محل تالقی و همگرایی صنعت سینما با سایر رسانه ها مانند 
کتاب، تلویزیون، صنعت تبلیغات، موسیقی، اینترنت، شبکه های اجتماعی و مواردی از این 

دست هستند. م 
3. Brown 
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است و بسیاری از منتقدان بازاریابی و بازاریابان انتقادی1 به تحلیل 
سویۀ تاریک2 بازاریابی پرداخته اند. مضاف بر به رسمیت  شناختن این 
1991(، دیدگاه های گوناگونی  »سویۀ تاریک« بازاریابی )هیرشمن3 
عمل  و  بازاریابی  کارکردهای  تاریخی  گسترش  و  بسط  دربارۀ 
بازاریابی، تنش های موجود میان آنانی که خود را منتسب به رویکرد 
مدیریت بازاریابی4 می دانند و طرفداران بازاریابی انتقادی5، بازاریابی 
پست مدرن، بازاریابی رابطه ای6، بازاریابی تجربی7، بازاریابی سبز8، 
به جای بحث دربارۀ  اینجا  در  ضدبازاریابی9 و غیره مطرح شده اند. 
تک تک این رویکردها، به ذکر این نکته بسنده می کنم که در این اثر 
وجود رویکردهای گوناگون پژوهشی در مطالعه و تفسیر بازاریابی به 
رسمیت شناخته شده است. این فصل و بقیه فصول کتاب به برخی از 
این نظریه ها و رویکردهایی خواهد پرداخت که واجد اهمیت خاص 
و ویژه در مطالعات بازاریابی فیلم هستند. نقطۀ عزیمت این کتاب 
از خود کنش بازاریابی فیلم و مشاهدۀ این کنش ها بود که مؤلف را به 
کاوش در آثار مختلف در حوزۀ بازاریابی و همچنین مطالعات فیلم، 
حوزه های  سایر  و  فرهنگی  مطالعات  مخاطب،  دریافت  مطالعات 
مدیریت رهنمون کرد. به  جای شروع از نظریه های مرسوم در بازاریابی 
و ارزیابی میزان تناسب آنها در صنعت فیلم، آنچه در این اثر به آن 
پرداخته  شده است تفسیر کنش ها و فعالیت های مرتبط با بازاریابی 
با  این کتاب  است.  مرکب  عدسی  یا  دوربین  نوعی  خالل  از  فیلم 
1. Critical marketers 
2. The dark side
3. Hirschman 
4. Marketing management approach
5. Critical marketing 
6. Relationship marketing 
7. Experiential marketing
8.  Green marketing
9. Anti-marketing 



فمآ اوش: پیل درآمد | 15

استعانت از پژوهش های موجود تالشی است در معرفی و کاوش در 
کنش های مرتبط با بازاریابی فیلم و همچنین طرح پرسش هایی برای 

مطالعات آینده در حوزۀ بازاریابی فیلم. 
است.  مبادله1  نظریۀ  بازاریابی،  نظریۀ  دربارۀ  بحث  آغاز  نقطۀ 
رشتۀ  به  مبادله  به منزلۀ  بازاریابی  دربارۀ  اثری   )1975( بوگزی2 
تحریر درآورده است؛ کتابی که از زمان انتشار، چارچوبی مفید برای 
مدیریت  مکتب  است.  آورده  فراهم  بازاریابی  دانشگاهی  مطالعات 
که  می گیرد  نشأت  آمریکایی  تجاری  مکاتب  از  عمدتًا  بازاریابی 
بازاریابی را فرایند برنامه ریزی و اجرای ایدۀ آغازین، قیمت گذاری، 
ترویج و توزیع ایده ها، کاالها و خدمات برای خلق مبادالتی می داند 
انجمن  )تعریف  می بخشد  تحقق  را  سازمانی  و  فردی  اهداف  که 
ادامۀ  در   .)347  :1994 گرونروز4،  در  نقل شده  آمریکا3،  بازاریابی 
این مسیر، انجمن بازاریابی آمریکا تعریف جدیدی از بازاریابی را در 

کنفرانس تابستانی مربیان این انجمن ارائه کرد: 
»بازاریابی کارکردی سازمانی و مجموعه ای از فرایندها برای خلق، 
برقراری ارتباط و ارائۀ ارزش یا آورده ای به مصرف کنندگان و همچنین 
نفع  به  است که  و سیاقی  در شکل  روابط مصرف کنندگان  مدیریت 
آمریکا،  بازاریابی  )انجمن  باشد«  آن  سهامداران  و  نظر  مد  سازمانِ 

 .)2004
و  دانشگاهیان  میان  در  چرخشی  نشان گر  تعریف  در  تغییر  این 
به  رابطه مدارتر  رویکردی  سمت  به  بازاریابی  حوزه  کارورزان 
بازاریابی است. به کارگیری چنین رویکرد رابطه ای در بازریابی فیلم 
رابطه ای مستقیم  فقدان  از  ناشی  بوده است که  روبه رو  با معضالتی 

1. Exchange theory
2. Bogozzi 
3. American Marketing Association (AMA)
4. Grönroos 
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میان فیلمسازان و مخاطبان فیلم است چراکه رابطۀ میان فیلمسازان 
و مخاطبان به واسطۀ میانجی های مختلفی برقرار می شود که دسترسی 
فیلمسازان به بازار محدود فیلم را ممکن می سازند. در سال 2007، 
قرار  بازنگری  مورد  دوباره  را  خود  تعریف  آمریکا  بازاریابی  انجمن 
داد و اذعان کرد که بازاریابی کارکردی ِصرف نیست بلکه مجموعه ای 
شود.  عملیاتی  سازمان  یک  توسط  می تواند  است که  کنش هایی  از 

تعریف اخیر مقرر می کند که: 
و  نهادها  مجموعۀ  فعالیت ]ها[،  از  است  عبارت  »بازاریابی 
فرایندهای خلق، ارتباط و ارائه؛ و همچنین ارائۀ پیشنهادهایی است 
که واجد ارزشی برای مصرف کنندگان، مشریان، شرکا و در یک نگاه 

کلی جامعه است )انجمن بازاریابی آمریکا، 2007(. 
آنچه در این تعریف از قلم افتاده است نقش مصرف کنندگان در 
وارد بحث  را  تعریف مصرف کننده  این  این که  با  فرایند است.  این 

کرده است، اما »مبادله« فقط از منظر بازاریاب دیده شده است. 
مفهوم رایج بازاریابی که از دهۀ 1960 در این حوزه سیطره داشت 
بر  یکپارچه که  »ذهنیتی  بود:  ارائه شده  فلتون )1959: 55(  توسط 
یعنی  تأکید می کند؛  بازاریابی  تمامی کارکردهای  ادغام و هماهنگی 
است  درآمیخته  دیگر  همبستۀ  تمامی کارکردهای  با  کارکردهایی که 
تا هدف اساسی و بنیادین تولید حداکثر منافع شرکت در بلند مدت 
را محقق کند«. دروکر1 )1954( بر قراردادن رضایت مصرف کننده 
عنوان  به  منفعت  آن  در  کرد که  تأکید  بازاریابی  مفهوم  مرکز  در 
جایزه ای برای تحقق رضایت مصرف کننده حاصل می شود. محققان 
در  مصرف کننده  قراردادن  فراخوان  نیز  کاتلر  مانند  بازاریابی  حوزۀ 
مرکز فعالیت های بازاریابی را دنبال کردند. اما زمانی که با بازاریابی 
محصوالت هنری یا صنایع فرهنگی و خالقانه سروکار داریم، مضامین 

1. Drucker 
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مفهوم پردازی  و  فعالیت  مرکز  در  مصرف کننده  جای دادن  با  مرتبط 
اساسی  از مؤلفه های  یکی  آنجایی که  از  روبه رو می شوند.  با چالش 
رویکرد فلسفی »مصرف کننده پادشاه است یا حق همیشه با مشتری 
بازاریابی مبتنی بر این است که بفهمیم مصرف کننده چه  است« در 
چیزی می خواهد، تنشی روشن و واضحی میان این رویکرد و فرایند 
توسعۀ محصول و بازاریابی در صنعت فیلم و سایر بخش های هنری 
وجود دارد. از برخی جهات، صنعت فیلم را می توان در ذیل رویکرد 
تولید در نظر گرفت که مورد انتقادات فراوان قرار گرفته؛ رویکردی 
که در آن تولیدکنندگان بر ساختن فیلم متمرکز است بی آنکه بازار آن 
است،  رسیده  پایان  به  فیلم  زمانی که ساخت  دهد.  قرار  نظر  مد  را 
توجه  مورد  فیلم  آن  مصرف  و  بازاریابی  با  مرتبط  موضوعات  تازه 
قرار می گیرد. اما این توصیف چیزی بیش از تحلیلی ساده انگارانه از 
فرایند بازاریابی فیلم نیست. با این که مصرف کنندگان به  ندرت قبل 
از نگارش فیلمنامه مورد مشورت قرار می گیرند، فعالیت های مرتبط 
با ارزیابی بازار در مراحل گوناگون پروژۀ  ساخت به اجرا درمی آیند. 
برخی از این رویه ها در کنه کنش های عوامل فیلم جای دارند و نهفته 
و زیرپوستی هستند، حال آن که برخی دیگر واضح و آشکار هستند. 
کتاب حاضر این کنش ها را به دقت مورد تحلیل قرار خواهد داد تا 
نشان دهد که فیلمسازان و بازاریاب ها نیز محکوم به پیروی از برخی 
تفاوت هایی  این کتاب همچنین  بازاریابی هستند.  استاندارد  اصول 
را مورد تأکید قرار خواهد داد که خاص بازاریابی محصوالت هنری 
مانند فیلم هاست و در بازاریابی محصوالت و خدمات معمول تر دیده 

نمی شوند. 
مرکز  در  مشتری  دادن  »قرار  به  مربوط  مالحظات  از  حرکت  با 
توجه« یا »مبادله با مشتری« به سمت جلو، به مقالۀ وارگو و لوش1 

1. Vargo and Lusch
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خدمات«  عرصۀ  در  حاکم  نوین  »منطق  ایدۀ  می رسیم که   )2004(
مطرح کرده است. در این مقاله و مقاالت بیشماری که به پیروی از آن 
نوشته شده اند، بحث بر سر ادغام دوگانۀ قدیمی کاال/خدمات است. 
یکی از مهمترین تحوالت مطرح شده در این متون پذیرش این مضمون 
است که ارزش فقط توسط مشتری و از خالِل مصرف خلق شده و 
به رسمیت شناخته می شود. به بیان دیگر، ارزش در دل عمل مصرف 
جای دارد و از طریق آن تحقق پیدا می کند. ارزش را تنها می توان از 
طریق تجربۀ مصرف سنجید. بدین طریق، نظریه پردازان بازاریابی از 
حرکت  مصرفی2  ارزش  سمت  به  مبادله ای1  ارزش  مرکزی  ایده های 
کردند. این کتاب مبتنی بر این مضمون مرکزی است که فیلم واجد 
ارزش مصرفی است تا نوعی ارزش انتزاعی. یعنی گرچه فیلم می تواند 
به  باید  فیلم ها  صورت  هر  در  ایفا کند،  را  مختلف  نقش  چندین 
مصرف برسند تا ارزش آنان ایجاد شده و به واقعیت درآیند. وارگو و 
لوش )2004: 44( با فاصله گرفتن از ایده های منسوخ مصرف کننده 
به منزله »حلقۀ نهایی«، دوباره ایدۀ »هم  تولیدی3« مطرح شده در مقالۀ 
قبلی خود به سال 2004 را احیا کردند. وارگو و لوش )2006( شروع 
به سخن گفتن از مصرف کننده به منزلۀ »هم ساز4 ارزش« کردند. این 
ایده نظریۀ »هم  تولیدی« پیشین آنان را بسط می دهد که بیشتر مناسب 
رویکردی تولیدمحور بود تا رویکردی خدمات مدار. مطالعات من در 
حوزۀ بازاریابی فیلم با مطالعه فعالیت های فیلمسازان و بازاریاب های 

1. Value in exchange
2. Value in use 

3. هم تولیدی را معادل co-production قرار داده ایم که اشاره به شکلی از همکاری برابر و 
دوسویه میان تولیدکننده و مصرف کننده است که امروزه بیش از هر جایی در خدمات عمومی 
رایج است. هدف اصلی در اتخاذ این رویکرد درهم شکستِن تعاریف و باورهای ُسنتی است 
که مرز قاطعی میان مصرف کننده و تولیدکننده می کشد و این دو را از همدیگر جدا می کند. 
در رویکرد هم  تولیدی، مصرف کننده ها به عنوان دارایی  و فرصت برای ساخت شبکه ها دیده 

می شوند که سازمان های تولیدی را در نیل به کارایی باال یاری می رساند. م
4. Co-creator
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یاد  فیلم  بازاریابی  به  آن  از  که  شد  امری  به  منجر  و  شد  آغاز  فیلم 
به  نگاه  نحوۀ  دربارۀ  مالحظاتی  بر  مشتمل  مطالعات  این  کرده ام. 
بیشتر  بود.  ارزش  از  آنان  درک  و  عامالن  این  توسط  مصرف کننده 
فعالیت های یک سازمان درگیر در بازاریابی فیلم مبتنی بر این فرض 
به  بازار معطوف  استفاده ای در کار است و تحقیق  ارزش  است که 

کشف آن ارزش است. 
با این وجود، بخش عمده ای از ادبیات بازاریابی و جهت گیری های 
بازاریابی برآمده از این جهت گیری ها که توسط شرکت های مختلف 
مصرف کننده  خواسته های  و  نیازها  بر  می گیرد  قرار  استفاده  مورد 
نقطه  همین  در  دقیقًا  شد،  ذکر  پیشتر  همان گونه که  است.  متمرکز 
است که محققان بازاریابی هنری با معضل روبه رو می شوند. سؤال 
این است که آیا ایده های مرتبط با رضایت مصرف کننده با خلق آثار 
به  را می توان  بازاریابی موجود  نظریه های  آیا  هنری سازگار هستند؟ 
قرار  استفاده  مورد  نیز  خالقانه  صنایِع  بازاریابی  مطالعۀ  در  سادگی 
به این سؤاالت بود که محققانی مانند  داد؟ در راستای پاسخگویی 
 )2004  ،1999( رنتشلر3  و   )2004( ارایلی2   ،)2004( فیلیس1 
چارچوب های  تا  ورزیدند  مبادرت  بازاریابی  نظریۀ  بازتعریف  به 
مفیدی برای تحلیل بازاریابی صنایع هنری و خالقانه فراهم آوردند. 
دارای  آثار  این است که  بازاریابی هنری  مشکل پیش روی محققان 
جهت گیری های بازار فاقد امکان الزم برای انتقال به بخش های هنری 
بازار  با جهت گیری  به کارگیری مفاهیمی  قابلیت  بررسی  در  هستند. 
در بازاریابی فیلم باید ابتدا به بررسی مقاالت بنیادین نرور4 و اسلتر5 

1. Fillis
2. O’Reilly
3. Rentschler
4. Narver
5. Slater
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)1990( و کولی1 و یاورسک2 )1990( بپردازیم. 
تلقی نرور و اسلتر )1990( از جهت گیری بازار سازه ای فرهنگی 
است و بر برآورد نیازها و خواسته های مصرف کننده و در نتیجه به 
دست آوردن مزایای ناشی از رقابت متمرکز است. در مقابل، کولی 
و یاورسک )1990( رویکردی رفتارگرایانه اتخاذ کردند که متمرکز 
از خالل  و  نیازهای مصرف کننده است  و  فرایند فهم خواست ها  بر 
تالش  در  دردسری که  می شود.  محقق  جامع  اطالعات  جمع آوری 
برای به کارگیری این نکته در عرصۀ بازاریابی فیلم روی می نمایاند آن 
است که گرچه امکان جمع آوری و تحلیل داده ها درباره مصارف قبلی 
مصرف کنندگان وجود دارد، اما هر فیلمی محصولی یکه و یکتا است 
که ممکن است برای مصرف کننده ای جذاب باشد در عین حالی که 
برخالف انتظارات او بوده باشد. این امر اقتباس جهت گیری  بازاری 

را برای فیلمسازان و بازاریاب ها با دشواری روبه رو می کند. 
با این حال، الزامی در کار نیست که برای تحلیل بازاریابی فیلم 
به تمامی از مفاهیم بازاریابی بازارمحور روی برگرداند. اگر رضایت 
مصرف کننده به عنوان هدف غایی بازاریابی بازارمحور تلقی می شود 
)کاتلر، 2002(، این نکته می تواند با اهداف بازاریابی فیلم سازگار 
باشد. در اصل آن فرایندی که چنین رضایتی از دل آن محقق می شود 
باید دوباره مفهوم پردازی شود؛ و این نکته با پی گیری بسط و تطور 
ادبیات بازاریابی که در باال بدان اشاره شد و همچنین مباحث نظری 
آن  به  ادامه  در  می شود که  نظریۀ مصرف حاصل  ادبیات  در  کلیدی 
پرداخته خواهد شد. رضایت مصرف کننده را نمی توان با پرسش از 
آنان درباره مضمون فیلمی که خواهان تماشای آن هستند و ساختن 
فیلم هایی  ساختن  با  می توان  را  امر  این  بلکه  آورد،  فراهم  فیلم  آن 

1. Kohli
2. Jaworsk
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واجد ارزش های فنی و یا هنری باال و جاسازی این فیلم ها به شکل 
و سیاقی مناسب فراهم آورد که برای بازار هدف جذاب و گیرا باشد. 
در یک نگاه کلی می توان گفت شرکت ها و مجموعه های فیلمسازی 
می توانند رویکردی بازارمحور در صنعت فیلم اتخاذ کنند اگر تمرکز 
آنان بر شناسایی و هدف گیری مخاطبی متناسب با آن اثر و برآوردن 
انتظارات او است. از آنجایی که فیلم ها ساخته می شوند تا مورد تماشا 
واقع شوند )مصرف شوند( الزم است بر چنین مخاطبی متمرکز شد. 
نیست؛  دادن«  آنها  به  را  می خواهند  آنچه  »هر  معنای  به  امر  این  اما 
درکی  بازاریاب ها  و  فیلمسازان  است که  این  معنای  به  بیشتر  بلکه 
آنها  با  نرم کردن  دست و پنجه  نحوۀ  و  فیلم ها  مختلف  مخاطبان  از 
دارند. این رویکرد بر لزوم تقسیم بندی مخاطبان یک فیلم، انتخاب 
بخش های متناسب بر اساس میزان پذیرش فیلم مورد نظر در میان 
آن بخش ها، هدف گیری این بخش ها از طریق ارتباطات بازاریابی، و 
جای  دادن مناسب فیلم در بین مخاطبان از طریق چیدن انتظارات در 

پیوند با ژانر فیلم، سبک آن، و غیره. 

مدیریت زنجیرۀ عرضه و بازاریابی
بر اساس آنچه در مطالعات پیشین به وضوح ذکر شده است، بازاریابی 
فیلم درست از لحظه ای که نطفۀ یک فیلم بسته می شود آغاز می شود 
و تا مصرف آن ادامه می یابد. کریگان1 و یالکین2 )2009( همچنین 
دریافتند که مصرف کنندگان تجربۀ مصرفی خود را با نوشتن مرور یا 
نقدی بر فیلم ها، خواندن چنین نوشته هایی و دیدن فیلم های مشابه 
گسترش می دهند. این نیاز به بسط مضمونی کلی تر از بازاریابی فیلم 
بود که مرا به تعمق در ادبیات مربوط به زنجیرۀ عرضه رهنمون کرد. 

1. Kerrigan
2. Yalkin 
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این که  نخست  رساند:  اثبات  به  را  نکته  دو  من  دکتری  پایان نامه 
و  یکپارچه  زنجیرۀ عرضۀ عمودی  فقدان  از  غیرهالیوودی  فیلم های 
منسجم رنج می برند و دوم این که فرایند بازاریابی برای این که کارا 

باشد باید تا جایی که ممکن است از مراحل اولیه تری آغاز شود. 
نظریه های  با  بازاریابی  مفهوم  است که  معتقد   )2000( مین1 
مدیریت زنجیرۀ عرضه سازگار است؛ و به همین ترتیب با بازاریابی 
به  نظری  به شکل  بازاریابی  آن مفهوم  در  دارد که  رابطه ای سازگاری 
رابطه ای و زیربنای فلسفی مدیریت  بازاریابی  سرچشمه های فلسفی 
زنجیرۀ عرضه پیوند داده می شود. مین )2000( پیوند روشنی میان 
بازاریابی هماهنگ2،  بر روی مصرف کننده،  بازاریابی  تمرکز مفهوم 
بازاریابی رابطه ای برقرار کرد.  بنیان فلسفی  و اهداف سودبخشی و 
اندازه  یک  به  نظریات مصرف کننده  و همچنین  هماهنگ  بازاریابی 
پیوند  این  دارند.  عرضه  زنجیرۀ  تحلیل های  در  به کارگیری  قابلیت 
مدیریت  اجرای  و  بازاریابی  مفهوم  پذیرش  میان  مین  متقابلی که 
بازاریابی  تحقیق  برای  زیرساختی  است  کرده  برقرار  زنجیرۀ عرضه 
مفهوم  دربارۀ  بحث  پیشبرد  برای  می آورد.  فراهم  فیلم  صنعت  در 
با صنعت فیلم الزم است نخست  پیوند  مدیریت زنجیرۀ عرضه در 

این اصطالحات را تعریف کنیم. 
را  عرضه  زنجیرۀ   )2 الف:   2000( همکارانش3  و  منتزر 
»مجموعه ای از سه یا تعداد بیشتری شرکت می دانند که از طریق یک 
یا چند جریان مستقیم رو به باال یا رو به پایین محصوالت، خدمات، 
منابع مالی، و اطالعات از یک منبع تا مصرف کننده به یکدیگر مرتبط 
هستند«. تولید، توزیع، و نمایش4 سه فعالیت اصلی در صنعت فیلم 

1. Min
2. Coordinated marketing 
3. Mentzer et al
4. Exhibition 
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شرکت  از  است  الزم  برسد  بازار  به  فیلم  یک  این که  برای  هستند. 
سازنده به یک توزیع کننده و در نهایت به یک نمایش دهنده دست به 
دست شود. ممکن است یک یا تعداد بیشتری شرکت تولیدکننده در 
ساخت یک فیلم دخالت داشته باشند و عمومًا تعدادی توزیع کننده در 
کار توزیع آن فیلم دخالت دارند )هر توزیع کننده قلمروهای توزیعی 
مختلف را در کنترل خود دارند( و رقم بزرگتری از نمایش دهنده ها که 
در قالب سالن های سینمایی منفرد یا شرکت های بزرگ نمایش دهنده 
شده  سبب  فنی  توسعۀ  اخیرًا  می کشند.  دوش  بر  را  نمایش  وظیفۀ 
است که این زنجیرۀ توزیع سنتی توسط چندین کسب وکار فیلمسازی 
جدید دور زده شود. به عنوان مثال انجمن هنرمندان جوان بریتانیایی1 
زد؛  دور  را  هنرهای بصری  آثار  بازار  به  دستیابی  اخیرًا مسیر سنتی 
مانند  جدید  سازوکارهای  طریق  از  فیلمسازان  این  ترتیب که  بدین 
بازار  رسمی  ساختارهای  از  بیرون  مخاطبانی  دنبال  به  جمع سپاری2 

هستند. 
در مباحث  اصطالح مدیریت زنجیرۀ عرضه )اس سی ام3( اغلب 
منتزر  باشد.  شده  تعریف  دقت  به  آن که  بی   می شود  گرفته  کار  به  
در  به وجود چنین سردرگمی  اذعان  با  الف(  و همکارانش )2000 
پذیرش تعاریف مربوط به مدیریت زنجیرۀ عرضه تالش می کنند تا 
سنتزی میان تعاریف موجود ایجاد کنند و به تعریفی مشخص دست 
یابند. گرچه این امر ضروری است اما زمانی مفید و سودمند خواهد 
بود که استفاده کنندگان از این اصطالح تعریف ارائه شده توسط منتزر 

1. Young British Artists
2. جمع سپاری )crowd sourcing( مفهومی ترکیبی برآمده از تلفیق جمعیت و برون سپاری 
است. جمع سپاری شکل متأخر برون سپاری است که در آن به جای یک سازمان یا شرکت 
اصلی  محمل  اینترنت  می شود.  سپرده  افراد  از  نامشخصی  به گروه  برون سپاری  مشخص، 
شکل گیری چنین شکلی از برون سپاری غیرمتمرکز، متکثر، غیررسمی، و غیرانحصاری است. م
3. Supply chain management (SCM) 
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و همکارانش را بپذیرند. وینسر1 و تان2 )2000: 1( تصریح می کنند 
ارزش آفرین3  فعالیت های  »تمامی  زنجیرۀ عرضه شامل  مدیریت  که 
تغییر  فرایندهای دگردیسی و  تا  از استخراج مواد خام گرفته  است؛ 
تعریف  این  نهایی«.  به مصرف کنندۀ  تحویل محصول  نهایت  در  و 
اما  دارد،  را  اکثر صنایع  قابلیت دربرگیری  به حدی گسترده است که 
دقیقًا به خاطر همین جهان شمولیت موجود در آن بسیار عام تر از آن 
است که بتوان آن را در مطالعۀ روابط و شرایط خاص به کار گرفت. 
و  وینسر  نگاه  است که  این  »مواد خام« گویای  به کارگیری اصطالح 
تان به مدیریت زنجیرۀ عرضه معطوف به تولید محصوالت صنعتی4 
است. با این حال، اصطالح »مواد خام« را می توان در عصر اطالعات 
به  شکل گسترده تری در نظر گرفت که شامل اشکال مختلف مالکیت 
قابلیت کاربرد در صنعت فیلم و  به سادگی  نتیجه  معنوی باشد و در 

سایر صنایع خالقانه را داشته باشد. 
منتزر و همکارانش )2000 الف: 2( مدیریت زنجیرۀ عرضه را 
این گونه تعریف می کنند: »هماهنگی نظام مند و راهبردی کارکردهای 
بخش های  میان  و  بخصوص  شرکت  یک  درون  در  سنتی  تجاری 
مختلف کسب وکاِر واقع در زنجیرۀ عرضه، با هدف بهبود عملکرد 
از  یک کل«.  به منزلۀ  عرضه  زنجیرۀ  و  منفرد  شرکت های  بلندمدت 
منظر مطالعات صنعت فیلم، این تعریف مفید و سودمند است چراکه 
نیاز به هماهنگی میان کارکردهای مختلف و همچنین میان سازمان ها 
توجه  مورد  تعریف  این  در  آنچه که  همچنین  می دهد.  تشخیص  را 
قرار گرفته تأکید بر این است که فرایند هماهنگی باید محقق شود تا 

1. Wisner
2. Tan
3. value adding activities 
4. Manufacturing industries 
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تداوم و پایداری1 تضمین گردد. اگر مباحث مطرح شده در مسیر تطور 
کنیم  مرور  را  در چند سال گذشته  فیلم  سیاست گذاری های صنعت 
ایدۀ نیاز به تداوم و پایداری هم در سطح ملی و هم در سطح فرا-ملی 
توسط سیاست گذاران این عرصه مورد اقبال جدی قرار گرفته است. 
بنابراین، هم آوا با تعریفِ منتزر و همکارانش )2000 الف( هر بحثی 

دربارۀ زنجیرۀ عرضۀ صنعت فیلم کاماًل به جا و مناسب است. 
منتزر و همکارانش )2000 ج( بر این نکته تأکید می کنند که  تنها 
وجود زنجیرۀ عرضه متضمن تحقق مدیریت زنجیرۀ عرضه نیست. 
مدیریت  نبود  فیلم  صنعت  نمونۀ  در  مناقشه آمیز2  مؤلفۀ  واقع،  در 
منتهی  بلندمدت  تداومی  و  پایداری  به  است که  هماهنگی  نوعی  یا 
شود. در نمونۀ غول های هالیوودی که به شکل عمودی با هم ادغام 
شده اند می توان این بحث را پیش کشید که چنین مدیریتی در زنجیرۀ 
تولید وجود دارد و این امر چرایی تسلط آنان بر صنعت فیلم از زمان 

شکل گیری شان در دهه 1920 تا اکنون را نشان می دهد. 
فعالیت های  و  فیلم  صنعت  در  عرضه  زنجیرۀ  مختلف  مراحل 
مربوط به هر مرحله در شکل شماره 1.1 تصویر شده است. در این 
تصویر، فرایندها در شکلی خطی ارائه شده اند، علی رغم  این که در 
نوع  پروژۀ خاص،  ماهیِت یک  اساس  بر  مراحل  این  از  برخی  واقع 
مدیریت  از  نوع  هر  ماهیت  اساس  بر  همه  از  مهم تر  و  مالی،  منابع 

زنجیره عرضه با یکدیگر همپوشانی دارند. 

1. Sustainability 
2. Problematic 
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تمویر شماره 1.1 زنجیرۀ عرضه در صنعت فیلم )برگرفته از کریگان، 2005(

پیش از توسعه طرح
تولید

پس از تولید
تولید

توزیع و 
تبلیغات

نمایش

کسب حق 
قانونی،

فیلمنامه،

پشتیبانی 
مالی

انتخاب 
بازیگران و 

عوامل،

دریافت 
چراغ 

سبز برای 
پشتیابانی 

مالی

باالی 
خط،

زیر خط

ویرایش،

صداگذاری

فروش،

توزیع،

تریلر،

اعالن

سالن های 
سینما،

دی وی دی / 
وی سی آر / 
بلو-ری/

تلویزیون 
)پخش 

رایگان یا 
اشتراکی(

فرایند  روی  بر  به هم پیوسته  عرضۀ  زنجیرۀ  یک  اثرات  فهم  برای 
بازاریابی یک فیلم الزم است ایده هایی از آثار مربوط به زنجیرۀ عرضه 
مانند کمینه سازی ضایعات1 )در نمونۀ صنعت فیلم، این امر مترداف 
همکارانش  و  منتزر  اساس،  این  بر  است(بررسی گردد.  خالقیت  با 
)2000 ب( به اهمیت توجه به روابط موجود در زنجیرۀ عرضه، هم 
در شکل و سیاق توجه به مسائل و موضوعات عملیاتی و هم از منظر 
ساختن روابط به منزلۀ کارکردی مهم و اساسی تأکید می کنند. تمرکز 
این محققان بر روی زنجیرۀ عرضۀ خرده فروشی است اما ایدۀ اصلی 
آنها را می توان در صنعت فیلم نیز به کار گرفت. در یک نگاه کلی، 
شراکتی2«  »روابط  مدل  با  اروپایی  فیلم  توزیع  و  تولید  شرکت های 
همساز هستند که در آن روابط محصول پیوندهای عملیاتی گسترده ای 

هستند که در طول زمان شکل گرفته است. 
تأکید بخش های باال بر لزوم وجود روابط بلندمدت نزدیک درون 

1. کمینه سازی ضایعات )Waste minimization( عبارت است از تالش برای به حداقل رساندن 
تلفات و ضایعات یک سیستم برای رسیدن به حداکثر سطح کارایی. م 

2. Partnering relationships 
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 یک شرکت و همکاری بین شرکت هاست. طبق نظر مین )2000: 93(
این دو مؤلفه نتایجی برآمده از مدیریت زنجیرۀ عرضه اند. از آنجایی 
که صنعت فیلم صنعتی با ریسک باال توصیف شده است )بیسکایند1، 
2003؛  ایوانز3،  1998؛  فاینی،  1990؛  ایلوت،  و  ابرتس2  1998؛ 
فیلیپس، 1991(، برقراری این روابط درون شرکتی و بین شرکت ها 
می تواند به سطح پائین تری از ریسک منتهی شود. شیث4 و پرواتیار5 
عدم قطعیت  به  درک شده  ریسک  چگونه  که  داده اند  نشان   )1995(
پیوند خورده است. این شکل از عدم قطعیت در کسب درآمد ویژگی 
ذاتی صنعت فیلم است و از این رو طبیعی است که افراد یا گروه های 
به  از خالل روابط تثبیت شده میان شرکت ها  دخیل در صنعت فیلم 
فیلم  در صنعت  بین شرکتی  روابط  از  نوع  این  باشند.  تضمین  دنبال 
ساختار  این  دل  از  شکل گرفته  روابط  ماهیت  و  است  رایج  اروپا 
و کوهن   )1998( فاینی   )1990( ایلوت  و  ابرتس  آثار  در  تکه پاره 
بر  تأکید اصلی  آثار  این  در  قرار گرفته است.  اشاره  )2003( مورد 
روی ریسک و لزوم برقراری روابط نزدیک است؛ روابطی که از طریق 
آن می توان ریسک های مالی و مرتبط به خالقیت را از طریق سطوح 
باالیی از اعتماد به وجود روابط درون شرکتی و بیناشرکتی کاهش داد. 

تعریف بازاریابی فیلم 
در اینجا الزم است تعریف کنیم منظور از بازاریابی فیلم چیست و 
نشان دهیم که چگونه این کتاب به ورای دیدگاه های مطرح شده  توسط 
دیگران در این زمینه خواهد رفت تا نشان دهد بازاریابی فیلم چیزی 

1. Biskind
2. Eberts
3. Evans
4. Sheth
5. Parvatiyar
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بازاریابی  است.  ارتباطی  و کاالهای  وسایل  برای  بازاریابی  از  بیش 
فیلم هم سو با فرایندهای موجود در مدیریت بازاریابی سایر صنایع با 
توسعه یک محصول جدید آغاز می شود با شکل گیری ایده های پروژه 
ادامه می یابد و از خالل تولید به مرحلۀ توزیع و نمایش می رسد. در 
مراحل کلیدی از چرخۀ حیات تولید، بازیگران مختلفی در فعالیت های 
بیشمار مرتبط با بازاریابی درگیر هستند؛ از بازاریابی برای یک ایده 
یا یک فیلمنامه تا بازاریابی برای شرکت تولید فیلم و بازاریابی نهایی 
برای فیلم تولیدشده در سالن های سینما، دی وی دی و سایر اشکال 
عرضۀ محصول مثل وی ُادی )ویدئوهای سفارشی1(، تلویزیون کابلی 
و تلویزیون های محلی. دیوری و همکارانش2 )2000: 5( بازاریابی 
یاری  فیلم  به یک  فعالیتی که  این گونه تعریف می کنند: »هر  را  فیلم 
می رساند تا در هر لحظه از حیات خود به مخاطب هدف دست پیدا 
به  بازاریابی فیلم و  به  کند«. مضاف بر کارکردهای مدیریتی مرتبط 
پیروی از وارگو و لوش )2004، 2006(، الزم است بازاریابی فیلم 
را به قلمروی مصرف فیلم و بیرون از آن گسترش دهیم. همان گونه 
که کریگان و یالکین )2009( دریافته اند مصرف فیلم با پایین آمدن 
بخواهد  است  ممکن  مصرف کننده  چراکه  نمی رسد  پایان  به  پرده 
و  نقد  است  مثال ممکن  برای  دهد؛  را گسترش  دایره مصرف خود 
اینترنتی بخواند یا فیلم را با دوستان  بررسی فیلم را روی صفحات 
است مصرف کننده   فیلم ممکن  دهد. مصرف یک  قرار  مورد بحث 
توسط کارگردان  فیلم های ساخته شده  که سایر  دهد  این سوق  به  را 
یا نویسنده ای خاص را دنبال کند یا بخواهد دربارۀ آهنگساز فیلم یا 
بیشتر  فیلم  از  خاصی  موسیقایی  قطعه   ساخت  در  دخیل  هنرمندان 
ممکن  تماشاگران  باشد،  قبلی  فیلمی  بازسازی  فیلم  اگر  یا  و  بداند 

1. VOD (video on demand)
2. Durie et a
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همان گونه که  تماشا کنند.  نیز  را  اصلی  نسخه  شوند  وسوسه  است 
ولفایل1 و ویلن2 )2008( اشاره می کنند که مصرف کنندگان یک فیلم 
ممکن است بخواهند فیلم هایی را تماشا کنند که در آنها هنرپیشه ای 

محبوب ایفای نقش کرده است. 
فعالیتی  عنوان  به  بیشتر  است  فیلم ممکن  منظر، مصرف  این  از 
الهام  فیلم ممکن است  به نظر برسد و مصرف  یا دوره ای  چرخه ای 
موسیقی،  کتاب ها،  مانند  دیگر  فرهنگی  محصوالت  از  گرفته شده 
تلویزیون، مقاالت روزنامه ها و غیره باشد. این امر هر مطالعه ای در 
حوزۀ بازاریابی را ملزم می کند تا هم دیدگاه های مصرف کننده و هم 
دیدگاه های تولیدکننده را در نظر بگیرد و ببیند این دو همدیگر را کجا 
از خالل  چگونه  مصرف کنندگان  است که  این  سؤال  می کنند.  قطع 
مصرف فیلم نوعی ارزش خلق می کنند و این ارزش چه زمانی شروع 
می شود و کجا به اتمام می رسد؟ از نظر من، خلق ارزش در نقطه ای 
شروع می شود که مصرف کنندگان از وجود یک فیلم اطالع می یابند 
بازاریاب های  فیلمسازان،  پیام های  معنای  می کنند  تالش  سپس  و 
فیلم، مطبوعات و سایر مصرف کنندگان فیلم را درک کنند. این فرایند 
جایی پس از مصرف به پایان می رسد؛ آنجا که مصرف کننده تجربیات 
تصمیمم  تجربیات  آن  براساس  و  می کند  معنا  را  خود  به  دست آمدۀ 
می گیرد که فیلم را دوباره ببیند، آن را به دیگران پیشنهاد دهد یا به 
تماشای فیلمی مرتبط با آن بپردازند. گمراه کننده خواهد بود که این 
سخت  و  سفت  چارچوبی کاماًل  در  و  ساده  را  ارزش  خلق  فرایند 
تصویر کنیم. مثالً مارک کرمود3، منتقد فیلم انگلیسی، در نقد فیلم 

1. Wohlfeil
2. Whelan
3.Mark Kermode
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نویسنده/کارگردان  قبلی  فیلم  به   )2009( به پا کرد1  غوغا  قایقی که 
این فیلم یعنی ریچارد کورتیس با نام در واقع عشق2 )2003( ارجاع 
می دهد. کرمود ابتدا فیلم را نپسندیده بود، ولی وقتی برای بار دوم به 
تماشای آن نشست از فیلم خوشش آمد. او علی رغم  این که بار اول 
بود که  قانع شده  توسط همسرش  بود  آمده  بدش  فیلم  از  به شدت 
فیلم را دوباره تماشا کند و پس از این که فیلم را دوباره دید نظرش 
عوض شد. بنابراین، فرایند خلق ارزش صرفًا محدود به ارتباط میان 
فیلمساز/بازاریاب فیلم و مصرف کننده نیست بلکه در آنچه دوگی و 

همکارانش3 )2000( چرخۀ مصرف فرهنگی4 می نامند جای دارد. 
بازاریابی در مسیری گام برداشته اند که  آثار دانشگاهی در حوزۀ 
نشان از شور و اشتیاقی فزاینده به صنایع خالقانه و تصدیق ارزش های 
اقتصادی این صنایع در بسط و گسترش اقتصاد بازار دارد. از این رو 
تعداد قابل توجهی تحقیق و پژوهش در مجالت بازاریابی و مدیریت 
منتشر شده است که به مؤلفه های مختلف بازاریابی فیلم می پردازند. 
تا به امروز با غیبت کتاب های نوشته شده با موضوع بازاریابی فیلم از 
The Boat that Rocked .1 به کارگردانی ریچارد کورتیس فیلم کمدی است که در آمریکای 
شمالی با نام رادیوی دزد دریایی Pirate Radio به نمایش درآمد. فیلم روایتی داستانی درباره 
ایستگاهی رادیویی است که موسیقی راک و پاپ پخش می کند. عنوان فیلم بازی ظریفی با کلمه 
rock دارد که از سویی به ژانری موسیقایی اشاره می کند ولی همزمان به معنای شوروشوق و 
غوغا به پا کردن نیز به کار می     رود. فیلم روایِت گروهی از شیفتگان موسیقی راک اند رول است که 
از ایستگاهی رادیویی به پخش برنامه )عمدتًا موسیقی( می پردازند. ایستگاه در قایقی شناور در 
آب های اطراف انگلستان به پا شده است. محتوای فیلم هم به موسیقی راک و هم به شوروشوق 
زندگی قهرمانان فیلم و همچنین تأثیر آن بر روی میلیون ها مخاطب ایستگاه رادیویی فوق اشاره 
دارد. در برخی از متون منتشرشده درباره این فیلم به زبان فارسی، عنوان فیلم »قایق شکسته« 
یا »قایقی که به صخره خورد« ترجمه شده است. گرچه قایق ذکرشده در انتهای فیلم به زیر 
آب می رود، اما مضمون درونی فیلم بیشتر معطوف به شوروشوق و غوغای به پا شده از طریق 

ایستگاه رادیویی و موسیقی های پخش شده از آن است. م  
Love Actually.2 به اشتباه در برخی از متون فارسی به »عشق واقعی« ترجمه شده است. م

3.du Gay et al 
4. چرخه مصرف فرهنگی )Circuit of cultural consumption( را دوگی و همکارانش اولین بار 
در سال 1997 مطرح کردند. این چرخه شامل پنج مؤلفه تولید، مصرف، مقرارات، بازنمایی 
و هویت است. بعدها استوارت هال این چرخه را در فصل اول کتاب خود با نام بازنمایی 
)1997( به تفصیل مورد بررسی قرار داده و در فصل های بعدی بر روی مؤلفه های مختلف آن 

به ویژه مفهوم بازنمایی متمرکز شده است. م 
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منظر بازاریابی روبه رو بوده ایم و در نتیجه همان گونه که پیشتر بدان 
اشاره شد افرادی که مشتاق پرداختن به بازاریابی فیلم بودند مجبور 
را  خود  بتوانند  تا  باشند  بیشمار سرگردان  مجله های  میان  در  بودند 
با موضوعات روز در این حوزه آشنا کنند. گرچه این کتاب از منظر 
آثاِر مرتبط با بازاریابی فیلم اثری جامع نیست، با این حال با ترکیِب 
رسانه ها،  دریافت  مطالعات  فرهنگی،  مطالعات  فیلم،  مطالعات 
بنیادین  و  اصلی  آثار  با  روان شناختی  و  جامعه شناختی  مطالعات 
که  آورد  فراهم  قبول  قابل  چارچوبی  دارد  تالش  فیلم  بازاریابی  در 
مؤلفه های کلیدی بازاریابی فیلم در آن مطرح شده باشند. از آنجایی 
این کتاب مطالعات کالن، میان دامنه،  این رویکرد اتخاذشده در  که 
می پردازد که  امر  این  به  و  می هد  قرار  مرکزیت خود  در  را  و جزئی 
چگونه فعالیت های انجام شده در این سه سطح بر فعالیت های مرتبط 
با بازاریابی فیلم تأثیر  می گذارند کتاب پیش از پرداختن به عناوینی 

مشخص تر، با مروری جامع بر صنعت فیلم آغاز می کند. 

شمای کلی کتاب 
ساختار کتاب حاضر به این قرار است: بخش نخست به بررسی بسط 
و تطور تاریخی صنعت فیلم می پردازد و تمرکز اصلی آن بر صنعت 
فیلم در آمریکا است چراکه صنعت فیلم آمریکا نیروی مسلط بر این 
تطور  و  به سرچشمه ها  در مقیاس جهانی است. فصل دوم  صنعت 
صنعت فیلم می پردازد؛ این فصل ردپای تطور ساختاری صنعت فیلم 
را دنبال می کند و تأکید ویژه ای بر مدل یکپارچۀ هالیوود دارد. گفته 
پای  پیش  را  موفقیت  امکان  بیشترین  یکپارچه  مدل  این  می شود که 
با  این که  به محض  فیلمسازان  چراکه  می دهد  قرار  منفرد  فیلم های 
دسترسی  هالیوود همکاری کنند  در  فیلم  بزرگ  از شرکت های  یکی 
کرد.  خواهند  پیدا  خود  فیلم  نمایش  و  توزیع  به  آسانی  و  خودکار 
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یکپارچگی  بر  مبتنی  جهانی  سرگرمی  صنایع  بر  حاکم  کنونی  روند 
آثار منتشر شده اند که نشانگرِ اهمیت سیاستگذاری  است. طیفی از 
و دیپلماسی در حمایت از رشد صنعت فیلم آمریکاست. این فصل 
برخی از این رویدادهای کلیدی جهانی که رشد و توسعۀ صنایع فیلم 
در سطح ملی در اروپا را تحت تأثیر قرار داده اند را مورد بررسی قرار 
می دهد. در ادامه فصل به مالحظاتی دربارۀ تأثیر سیاست گذاری های 
فصل  این  می پردازیم.  جهانی  فیلم  صنعت  روی  بر  فرا ملی کلیدی 
عالوه بر پرداختن به تحلیل های موجود دربارۀ جایگاه استودیوهای 
بزرگ آمریکایی مثال هایی نقیض از صنایع فیلم نیجریه، هند و کره  
جنوبی ارائه می دهد تا تأثیر زمینۀ کالن تر بر تطور صنایع فیلم ملی را 
نشان دهد. در اینجا، برخی از تمایزات کلیدی میان صنعت فیلم و 
کنش های مرتبط با بازاریابی فیلم در هالیوود با موارد مشابه در اروپا، 
نیجریه، هند و کره جنوبی مقایسه شده است. این فصل با تأکید روی 

قدرت ساختارهای موجود در صنعت فیلم جهانی به پایان می رسد. 
با  مرتبط  کنش های  در  آغازین  تطورات  بررسی  به  سه  فصل 
بازاریابی فیلم می پردازد. این فصل را با معرفی اصطالحات کلیدی 
بازاریابی فیلم آغاز می کنیم: قابلیت های نمایشی فیلم1 و قابلیت های 
فروش فیلم2. در ادامه به بحثی مختصر دربارۀ تطورات تاریخی تحقیق 
بازار در صنعت فیلم می پردازیم و فصل را با پیوندزدن بازاریابی فیلم 
و بسط و گسترش آن به نظریات مرسوم توسعۀ محصول جدید ادامه 
می دهیم تا اهمیت کارکرد توسعه  در بازاریابی فیلم را مطالعه کنیم. 
و  هالیوود  بازار  میان  توسعه  رویکردهای  تفاوت های  منظور،  بدین 
اهمیت  قرار می گیرد.  بررسی و بحث  بازارهای غیرهالیوودی مورد 
در فصل سه  نیز  تحقیق  انواع مختلف  و  فیلم  بازاریابی  در  تحقیق 

1. Playability 
2. Marketability 
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بحث می شود. در فصل چهار ساختار بین المللی صنعت فیلم مورد 
بررسی قرار می گیرد. تمرکز ویژۀ این فصل بر نقش سیاست گذاری 
در شکل دادن به بازار فیلم و همچنین نقش آن در مصرف فیلم است. 
برای فهم فضای کنونی حاکم بر بازاریابی فیلم الزم است تطورات 
اخیر در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد. حال هوای حاکم بر فضای 
فراملی عرضه می شود و در ادامه تبیینی از سیاست گذاری فیلمی در 
سطح اتحادیۀ اروپا1 ارائه می شود. در ادامه تحلیل نسبتًا مفصلی از 
تطورات سیاست گذاری فیلم در انگلستان و مروری بر سیاست گذاری 
کنونی حاکم بر آن ارائه می  شود. در ادامه تأثیر سیاست گذاری فرهنگی 
و صنعتی بر توسعه و حمایت از صنایع فیلم در کره جنوبی و دانمارک 
مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در نهایت نیجریه بررسی می شود 
تا به  شکل تطبیقی صنعت فیلمی را معرفی کنیم که در شکلی کاماًل 
سیاستی  یافت که  توسعه  جایی  در  دیگر  صنایع  به همراه  و  تجاری 

سنجیده و با نیت حمایت از فیلمسازان بنا نهاده شد.
مختلف  جنبه های  بر  متمرکز  کتاب که  از  بخش  این  ادامه  در 
و  فیلم  بازاریابی  بر  آنها  تأثیر  چگونگی  بررسی  و  فضایی کالن تر 
کنش های مصرف فیلم است، بخش دوم کتاب بر کنش های بازاریابی 
خاص و ویژه ای متمرکز است که در صنعت فیلم به وقوع می پیوندد. با 
پیوندزدن بازاریابی فیلم توسعۀ فرایند مرتبط به بازاریابی یک فیلم به 
نظریۀ مسلط بازاریابی، این فصل با پیش نهادن نوعی »آمیزۀ بازاریابی 
فیلم2« آغاز می شود که مرکب از مؤلفه های اصلی است که باید توسط 
فیلمسازان و بی تردید بازاریاب های فیلم مورد توجه قرار گیرد. این 
عمل  فیلم  مصرف کنندگان  به  اشاراتی  عنوان  به  می توانند  مؤلفه ها 
ارزیابی  از مصرف مورد  را پیش  فیلم  تا  آنان کمک کند  به  کنند که 

1. European level film policy 
2.Film marketing mix
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ستاره ها1هستند.  فیلم  بازاریابی  آمیزۀ  این  مؤلفۀ  اولین  دهند.  قرار 
تا  می دهد  بسط  را  فیلم  ستارگان  دربارۀ  موجود  این فصل مضامین 
کارگردان، فیلمبردار و سایر اشخاص کلیدی خالقی را در بر بگیرد که 
ممکن است ویژگی های ستاره ها را دارا باشند. مؤلفۀ بعدی که بررسی 
می شود ژانر است و مؤلفۀ مرتبط با فیلمنامه و سپس طبقه بندی دوره 
در  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  فیلم2  پخش  یا  انتشار  راهبرد  بعد  و 
بحث آمیزۀ بازاریابی فیلم، این فصل بر لزوم اجتناب از رویکرد اتکاء 
بیش  از حد بر روی اعداد و ارقام فروش در فیلمسازی سخن به میان 
می آورد که ممکن است در برخی از تحقیقات بازاریابی فیلم توصیه 
درآمد  می توان  که  داده اند  نشان  مطالعات  برخی  باشد. گرچه  شده 
مانند  فیلم  بازاریابی  مؤلفه های  از  طیفی  طریق  از  را  فیلم ها  فروش 
به کارگیری بازیگری معروف یا استفاده از ژانری مشخص و یا راهبرد 
انتشاری خاص پیش بینی کرد اما هر فیلم محصول خالقانۀ منفردی 
است و از این رو ترکیب و مدیریت آمیزۀ بازاریابی فیلم به فیلم مورد 

بحث و مخاطبان هدف آن وابسته خواهد بود. 
انتخاب فیلم توسط مصرف کننده  با  فصل شش نظریات مرتبط 
را به خوانندگان معرفی می کند. این فصل با درنظرگرفتن مؤلفه های 
گوناگون آمیزۀ بازاریابی فیلم به بررسی نحوۀ پاسخگویی مصرف کننده 
به محصول ارائه شده توسط آمیزۀ بازاریابی فیلم می پردازد. این فصل 
به  این طریق  از  ایدۀ کیفیت در فیلم ها دست وپنجه نرم می کند و  با 
نقش منتقدان در میزان تأثیرگذاری و یا پیش بینی میزان فروش یک 
در  حرفه ای  منتقدان  نقش  به  پرداختن  بر  مضاف  می پردازد.  فیلم 
تأثیرگذاری بر میزان فروش فیلم، این فصل به ادبیات مرتبط با نقش 
طرفداران فیلم و تبلیغات شفاهی یا سینه به سینه در انتخاب یک فیلم 

1. Star 
2. Release strategy
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برای تماشا و در نتیجه میزان فروش آن دارد. تماشای فیلم به عنوان 
کنشی فردی و گروهی در این فصل مورد توجه قرار گرفته است و 
روش های به کار گرفته شده در مطالعۀ موضوعات مرتبط به انتخاب 
مصرف کننده در اینجا بحث شده و به تیغ نقد سپرده شده اند. گرچه 
بیشترین  است که  فیلم  بازاریابی  در  موجود  حوزه های  از  یکی  این 
انجام  لزوم  بر  فصل  این  اما  است  شده  انجام  آن  در  تحقیق  میزان 
مطالعات بیشتر با مرکزیت انتخاب فیلم توسط مصرف کننده اشاره 
می کند. الزم است مضامین پذیرفته شدۀ علیت و بسیاری از الگوهای 
برآمده از رویکرد انتخاب عقالنی که هنوز هم در مطالعۀ انتخاب فیلم 
توسط مشتریان استفاده می شوند مورد پرسش قرار گیرند. همچنین 
الزم است مشتریان فیلم را به شکلی کل گرایانه1 فهم کنیم. این فصل 
به مطالعاتی می پردازد که نشان گر گوناگونی در مصرف کنندگان فیلم 
از منظر نقشی است که فیلم در زندگی آنان بازی می کند و همچنین 
تفاوت های متعاقبی که در انتخاب یک فیلم برای مصرف در بافت و 
زمینه های گوناگون نقش بازی می کنند. به عالوۀ ارزیابی فرایندهایی 
موضوع  این  به  فصل  این  می شود،  منتهی  فیلم  یک  مصرف  به  که 
فیلم  یک  مصرف  از  مانع  است  ممکن  چیزهایی  چه  می پردازد که 

شوند. 
گرچه فرایندهای مرتبط با انتخاب فیلم برای مصرف ارزش بحث 
و بررسی را دارند، اما انتخاب های مصرف کنندگان را باید در پیوند با 
مواد و مصالح اولیۀ بازاریابی فیلم در نظر گرفت که بخشی از کمپین 
بازاریابی یک فیلم است. فصل هفت خواننده را با اشکال گوناگون 
مصالح اولیه بازاریابی فیلم آشنا می کند که باید در طول چرخۀ زندگی 
رویکرد  بر  تمرکز  با  این فصل  داده شوند.  توسعه  و  بسط  فیلم  یک 
چرخۀ زندگی محصول با مصالح اولیۀ بازاریابی فیلم آغاز می شود؛ 

1. Holistic 
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از طریق  تا سرمایه گذاری، چه  تأمین شوند  تأمین  باید  مصالحی که 
از طریق سایر سرمایه گذاران، تضمین شود.  عوامل فروش و یا چه 
گرچه در آثار مربوط به »نحوۀ انجام دادن« بازاریابی فیلم به این گونه 
را  موارد  این  باید  اما  است،  مبذول  شده  اندکی  توجه  اولیه  مصالح 
مورد توجه جدی قرار داد چراکه اگر مصالح اولیه به  شکل و سیاقی 
مقتضی مورد توجه قرار نگیرند یک فیلم ممکن است هرگز به مرحله 
به مصالح الزم دخیل در یک جشنوارۀ  ادامۀ فصل  تولید نرسد. در 
فیلم می پردازیم و این بحث را مطرح می کنیم که چگونه این مصالح 
و  بروز  مختلف  اشکال  به  تولید  زندگی  چرخۀ  مختلف  مراحل  در 
ظهور پیدا می کنند. در حین تولید فیلم باید یک واحد عکاسی و یک 
برای  را  و مصالح الزم  تا تصاویر  داده شود  تشکیل  تبلیغاتی  واحد 
ترویج آن فیلم در بین واحدهای مختلف تجاری و مصرف کنندگان 
فراهم کنند. اهمیت زمان بندی در جمع آوری این مصالح در این فصل 
این مؤلفه ها در  به کارگیری  قرار می گیرد و سپس نحوۀ  مورد بحث 
بسط و توسعۀ مصالح مختلف بازاریابی بررسی می شود. در نهایت، 
این فصل به مصالح کلیدی بازاریابی می پردازد که از طریق آنها یک 
فیلم مخاطبی خاص و مشخص را مورد هدف قرار می دهد. در اینجا 
مواد و مصالح الزم برای بازاریابی فیلم در نمونه هایی از فیلم ها مورد 
پرداخته شده که بحث  این موضوع  به  ادامه  در  و  قرار گرفته  بحث 
این  تا چه میزان معنادار است.  یا جرح و تعدیل2«  »همگون سازی1 
فصل به صورت کلی  کل به فرایند بسط و گسترش این مواد و مصالح 
اقبال مخاطب هدف معینی قرار  این مصالح چگونه مورد  این که  و 

می گیرد نگاهی می اندازد. 
فصل هشت با معرفی ایدۀ زمان بندی یا تقویم بازاریابی فیلم3 آغاز 
1. Standardize 
2. Adapt 
3. Film marketing calendar 
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می شود. در این فصل اهمیت رویدادهای کلیدی مانند جشنواره ها و 
این،  بر  مضاف  می گیرد.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  فیلم  بازارهای 
در ادامۀ آنچه در فصل پنج آمده است در مورد جزئیات راهبردهای 
در  ریشه دار  و  مستقرشده  رویه هایی  شد.  خواهد  بحث  فیلم  پخش 
صنعت فیلم وجود دارد که مشخص می کند باید فیلم ها را چه زمانی 
و در کجا برای اولین بار1 به نمایش گذاشت، چگونه از سر و صدا 
بین  بازاریابی  قالب کمپین های  در  جوایز  و  جشنواره ها  غوغای  و 
ژانر  اساس  بر  و  استفاده کرد  مصرف کنندگان  و  تجاری  بخش های 
درآورد.  نمایش  به  را  فیلم ها  زمانی  چه  باید  مخاطب هدف  و  فیلم 
این فصل به بررسی این رویه ها می پردازد و همچنین به جاهایی که 
از  برخی  ادامه  در  دارد.  نگاهی  نیاورده اند  رویه ها روی  این  به  هنوز 
جشنواره ها و بازارهای کلیدی از منظر اهمیت آنها برای فیلمسازان و 
بازاریاب های فیلم معرفی و بررسی می شوند. در راستای فهم اهمیت 
این رویدادها الزم است نقش و تأثیر بازیگران مختلف بازاریابی فیلم 
مورد توجه قرار گیرد. این فصل نقش عوامل فروش و توزیع کننده ها 
را به شکلی خاص و ویژه مورد بررسی قرار می دهد و نشان می دهد که 
این دو چه اهمیتی در پیشبرد یک فیلم از طریق تقویم بازاریابی فیلم 
برعهده دارند. رابطه و پیوند میان نمایش دهنده و توزیع کننده نیز در 
این فصل بررسی می شود. این فصل همچنین به بررسی آثاِر مرتبط با 
تأثیر جوایز بر میزان فروش فیلم می پردازد و از این طریق مهر تأییدی 
بر اهمیت جوایز اسکار در برجسته کردن2 فیلم برای مخاطبان می زند. 
قلمرو  به  ُنه  فصل  فیلم،  بازاریابی  تقویم  دربارۀ  بحث  ادامۀ  در 
اجتماعی3  بازاریابی  در  فیلم  نقش  آن  در  می شود که  وارد  جدیدی 

1. Premiere 
2. Signaling 

3. مؤلف از دو واژه social و societal استفاده کرده است. در این متن این دو به »اجتماعی« 
برگردانده شده است. م 
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وابسته به جامعه مورد برسی قرار می گیرد. این فصل به ماهیت سیاسی 
فیلم به مثابه ُفرمی هنری و گزارشی اجتماعی می پردازد و خود را از 
مباحث مرتبط با نحوۀ جلب نظر چهره های مطرح در صنعت فیلم و 
مصرف کنندگان برای پشتیبانی از یک فیلم و در نهایت مصرف آن رها 
می کند و بر روی تأثیر مصرف یک فیلم متمرکز می شود. در روزگار 
آغازین شکل گیری صنعت فیلم، چهره های مطرح نسبت به تأثیرات 
منفی محتمل فیلم ها بر روی ارزش های اخالقی مشکوک بودند. فیلم 
همچنین به عنوان فرم یا شکلی از پروپاگاندا و ابزاری برای تغییرات 
از  فصل  این  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  اجتماعی  و  سیاسی 
این  به  و  می افکند  فیلم ها  به  نگاهی  مختلف  نقش های  همین  منظر 
بازاریابی برای یک فیلم در میان مصرف کنندگان  نکته می پردازد که 
ممکن است فقط آغاز شکلی از فرایند بازاریابی باشد و مصرف فیلم 
است  ممکن  فیلم ها-  همۀ  مورد  در  نه  -اگر  موارد  از  بسیاری  در 
فیلم  مصرف  درآورد.  سر  اجتماعی  بازاریابی  از  مختلفی  اشکال  از 
حداقل بر نوع نگاه ما به جهان و اجتماعات گوناگون موجود در این 
جهان تأثیر می گذارد. فیلم ها یا به پشتیبانی از هنجارهای تثبیت شده 
از  پیروی  به  ُنه  فصل  می کشند.  چالش  به  را  آنها  یا  و  می پردازند 
مالحظاتی که فیلم را ابزاری سیاسی یا اجتماعی و یا  آموزش دهنده 
قلمرو  به ویژه در  می بینند، مرزهای مبهم موجود در درون رسانه ها  
فیلم را مورد کنکاش قرار می دهد. در اینجا طیفی از بازاریابی فیلم 
قالب  در  فیلم  بازاریاب  یک  انگیزه های  بررسی  به  می شود که  ارائه 
دریافت آنان از مطالبات مصرف کننده ها می پردازد تا بدین ترتیب به 
نقش های مختلف تجاری و اجتماعی بپردازیم که بازاریابی فیلم باید 

با آنها دست و پنجه نرم کند. 
بازاریابی فیلم را بررسی  تأثیر تکنولوژی های جدید در  فصل ده 
تکنولوژی ها  توسعۀ  میان  درونی  پیوند  بررسی  با  این فصل  می کند. 
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و  فیلم  پیدایش صنعت  اولیه  لحظات  از  فیلم  بازاریابی  رویه های  و 
پیش از ظهور تغییرات اخیر در فیلمسازی، بازاریابی فیلم و همچنین 
دیجیتال  انقالب  دل  از  برآمده  تطورات  می شود.  آغاز  فیلم  مصرف 
به  دسترسی  شد.  منجر  فیلمسازی  نحوۀ  در  تغییراتی  به شکل گیری 
تکنولوژی های ارزان تر تأثیرات بسیاری بر مراحل تولید و بعد از تولید 
بودجه های  با  را  تولید  از  بعد  و  تولید  ارزان،  تکنولوژی  داشت.  آن 
قیاس  در  تکنولوژی  از  استفاده  دوره،  این  در  ممکن کرد.  پایین تر 
تکنولوژیک  دانش  از  پایین تری  سطح  متضمن  پیشین  دوره های  با 
چگونه  که  می دهد  نشان  این کتاب  نخستین  بخش های  بود. گرچه 
آن  به شدت کنترل شدۀ جهانی است که در  فیلم یک صنعت  صنعت 
تحت  را  فیلم  به  دسترسی  و  عرضه  سازمان،  انگشت شماری  تعداد 
کنترل خود دارند؛ اما تطورات فناوری به یاری بسیاری از فیلمسازان 
شتافته اند تا آنان بتوانند فیلم هایی بیرون از ساختارهای مرسوم این 
صنعت تولید کنند. گرچه برای مدت زمانی امکان تولید فیلم هایی با 
توزیع  در  تطورات  داشت،  فیلمسازان وجود  برای  پایین  بودجه های 
نظر  مد  اینترنتی که محتواهای  و ظهور چشمگیر صفحات  اینترنتی 
فیلم ها در مقیاس جهانی  این  برای  بازاری  تولید می کند  را  کاربران 
فراهم آورد. جملۀ قبلی اشاره به لزوم تعدیل ماهیت »یک بازار واحد« 
آن  به  مربوط  فیلم  بازار  این،  از  پیشتر  دارد.  فیلم در عصر دیجیتال 
دسته از افرادی بود که خواهان پرداخت بهای بلیط و تماشای فیلم 
در سالن های سینما و یا در خانه از طریق اجازۀ فیلم یا تماشای آن 
از طریق تلویزیون بود. حال راه های بیشماری برای مصرف کنندگان 
وجود دارد تا بتوانند به فیلمی دسترسی پیدا کنند و در نتیجه مضامین 
مرتبط درباره روش های دستیابی به تجربۀ مصرف فیلم در حال تغییر 
در عصر  معنوی  مالکیت  با  مرتبط  موضوعات  به  ده  فصل  هستند. 
که  تجاری جدید  الگوهای  برخی  به  همچنین  و  می پردازد  دیجیتال 
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شکل  فیلم  رایگان  تماشای  برای  مصرف کنندگان  میل  به  پاسخ  در 
از فیلمسازانی که  این فصل برای آن دسته  گرفتند نگاهی می اندازد. 
روابط مستقیمی با مصرف کنندگان ایجاد کرده اند بدیل هایی در برابر 
ترتیب  بدین  و  می دهد  ارائه  فیلم  بازاریابی  در  مرسوم  رویکردهای 
دربارۀ تغییراتی که بازاریابی فیلم در دهه های آتی به چشم خواهد دید 

پیش بینی هایی دارد.
در نهایت فصل یازده تأملی کلی بر این کتاب و وضعیت حال حاضر 
دانش بازاریابی فیلم دارد. از این رو، خالصه ای از موضوعات کلیدی 
بحث شده در کتاب ارائه می شود، به آن دسته از تطورات حادث شده 
در ادبیات بازاریابی فیلم که در این کتاب مورد اشاره قرار نگرفته اند 
پرداخته می شود و در نهایت پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی در 
بیشتر  تمرکز  لزوم  بر  این فصل  ارائه می گردد.  فیلم  بازاریابی  حوزۀ 
فیلم  بازاریابی  مطالعۀ  در  که  می کند  تأکید  فیلم  بازاریابی  روی  بر 
در چارچوب گسترده تر، فهم نقش فیلم در اجتماع را دربر می گیرد. 
فیلم  بازاریابی  افراد و گروه ها در مطالۀ  به  لزوم توجه  بر  این فصل 
پافشاری می کند و همچنین فراخوانی است برای مطالعاِت یکپارچه  و 
پیوستۀ تولیدکننده و مصرف کننده در بررسی رویه های بازاریابی فیلم 

و تأثیرات آنها. 
انگار  که  می چیند  برای کتاب  را  صحنه  به شکلی  یازده  فصل 
مصرف کننده  پوستر یا تریلر فیلمی را مشاهده می کند و سپس چند 
مرور و نقد بر آن فیلم می خواند. خواننده کتاب نیز به همین ترتیب 
داشته  اوست  انتظار  در  طول کتاب  در  آنچه  دربارۀ  ایده هایی  باید 
باشد. به این ترتیب امیدوارم بتوانم مانند یک فیلمساز خوب در طول 
مفاهیم  این کتاب  کنم.  غافلگیر  را  خواننده  این کتاب گاهی  مسیر 
چیستی  فهم  به  من  باور  به  که  می کند  جمع آوری  را  کلیدی  آثار  و 
ممکن  فیلم  بازاریابی  تأثیری که  و  آن  عملیاتی شدن  فیلم،  بازاریابی 
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است بر مصرف کنندگان منفرد و کلیت جامعه داشته باشد می پردازد. 
روی  بر  تمرکز  لزوم  بر  مایلم  رویکرد  این  عملیاتی کردن  مسیر  در 
سیاستگذاری موضوعات مرتبط با بازاریابی فیلم و همچنین اهمیت 
آن  درون  در  فیلم  یک  فضایی که  به  شکل دادن  در  سیاست گذاری 
ساخته و تولید می شود تأکید کنم. در نهایت، تأکید کتاب بر اتخاذ 

رویکردی کلی نگرتر در تحقیق و عملی کردن بازاریابی فیلم است. 


