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 تعریف تبلیغات اینترنتی

تبلیغات اینترنتی به استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال و وسییله ارتبیا ی بیرای ارسیال تبلیغیات در مبییش وه اایاره دارد  در        

نمایش دادن نامها و عالئم تجاری  اعارها و تصاویر تبلیغاتی در سیایتهای  اند: تعریفی دیگر  تبلیغات اینترنتی را اینگونه تعریف نموده

در فرایند تهیه و اجرای (. ۲۰۰۲)پایگاههای( پربیننده اینترنت  به نبوی که به تبقق اهداف تبلیغات کمک نماید )سایت صدا و سیما 

 .سازمانها و ارکتهای تولیدی و خدماتی( درگیرنددهندگان )تبلیغات اینترنتی  ارکتهای تبلیغاتی  نااران اینترنتی  تبلیغ

  

 تاریخچه تبلیغات اینترنتی

و در سایت هات وایر نمایش داده اد. زمیانی کیه هیات واییر      ۴۹۹۱اکتبر سال  ۲۲تبلیغات اینترنتی برای اولین بار و بصورت بنر در 

 .ی تبلیغاتی بوجود آمدندبایست فضای مبدودی را در نظر گرفت  بنرهامتوجه اد که برای تبلیغات می

  
(. ۴۹۹۹ای تبلیغات خود پرداختند )کیای و میداف   هفته ۴۲دالر برای نمایش  ۰۰۰ ۰۰ راح تبلیغاتی مبلغی معادل  ۴۱در آن زمان 

ای عمومی پذیرفته اد. ارکت سان میکروسیستم در این سال زبان جاوا را به عموم عرضه کیرد. در  وه بعنوان رسانه ۴۹۹۱در سال 

 .اولین اتاق گفتگوی تجاری را راه اندازی نمود ۱الدزموبیل ۴۹۹۱ل سا

  

 روند تبلیغات اینترنتی در دنیا

اسیت. بووریکیه مجیم درآمید تبلیغیات      ااهد راد بسیار زیادی بوده ۲۰۰۲تا سال ( ۴۹۹۱تبلیغات اینترنتی از زمان پیدایش )سال 

 ۲۰۰۴است. ولی در بین سالهای رسیده ۲۰۰۲میلیون دالر در سال  ۴۰۰۳۲ به رقم ۴۹۹۱میلیون دالر در سال  ۲۱۲اینترنتی از رقم 

تغییر جهت داده و دوباره ااهد راد مثبتی در این صنعت  ۲۰۰۰است. روند راد در سال این صنعت ااهد راد منفی بوده ۲۰۰۲و 

 .باایممی

  

 تبلیغات اینترنتی در ایران

نسیبت بیه سیایر     IT وفقیت تبلیغات اینترنتی در ایران )به دلییل کنید بیودن رونید    ها در مورد مسیار پیش آمده که مدیران ارکت

های دنیا وجود دارد اند و بازخورد این صنعت تبلیغاتی را قابل مقایسه با آنچه در سایر کشورهای دنیا( اظهار اک و تردید کردهکشور

متوجه خواهیم اد که نتایج دقیقا همانند سایر کشورهاست امیا بیا    دانند. اگر مدل روند ورود تکنولوژی در ایران را بررسی کنیم نمی

اندکی تاخیر. به عبارت دیگر تلویزیون هم در ایران همانند سایر کشورها مببوه اد اما با تاخیر. برای اینترنت هم ایین وضیا اتفیاق    

تبلیغات اینترنتی موثر است یا نه. با وجیود آنکیه    است. به زودی ااهد این خواهیم بود که مدیران دیگر نخواهند پرسید که آیا افتاده

ها وارد اده ولی به دلیل جوان بودن جامعه ایرانی با گامهیای  اینترنت و فرهنگ و نیازهای وابسته به آن در ایران دیرتر از سایر کشور

 .باادبسیار سریا تری در مال پیشرفت می
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 چرا تبلیغات اینترنتی؟

های تجیاری در ایرایش   درصد از تبلیغات بنری نقش بسزایی در افزایش اناخته ادن نام ۱۰ی فورستر  تقریباْ موابق گزارش تبلیغات

 .یکسان دارند

 سایر مزیت تبلیغات اینترنتی

 ها ارزان تر از سایر رسانه *

 ,فرآیند رامت و سریا *

 گسترده متمرکز و هدفمند  *

 قابلیت ردگیری بینندگان  *

 و مکان نیست  وابسته به زمان *

 قابلیت هدف گیری دقیق مخا بین اصلی  *

 قابلیت سریا و ارزان تبلیل بازخورد و تغییر در رویه  *

 .وسیا دسترسی ٔ  کم موزه ٔ  اولیه ٔ  مق الزممه *

ار کیم  و به  ور کلی  تبلیغات اینترنتی راه بسیار خوبی برای با ا الع کردن همه جهان از تولیدات یا خدمات خیود بیه  ریقیی بسیی    

 .باادهزینه و کارآمد می

  

 (مدلهای کسب وکار )انواع فرمت های تبلیغاتی

مدل کسب و کار به یک ایده تجاری و برنامه استراتژیک در مورد نبوه به دست آوردن پول برای یک کسب و کار اایاره دارد. تبلییغ   

 .قیت آن کسب و کار اودبایست دارای مدل کسب و کار مناسبی بااد که موجب موفاینترنتی موثر می

  

 :توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله مدلهای کسب و کار تبلیغات اینترنتی می

 مدل کسب و کار مبتنی بر محتوا

بایست با ارائه مبتوای ارزامند و مهم برای مخا بین خود  ترافیک سایت خود براساس این مدل از کسب و کار  نااران اینترنتی می

بایست معووف به فراهم آوردن موالب جالب برای افزایش ترافیک سایت هند. تالش اصلی مدیران سایتها در این مدل میرا افزایش د

 .اود
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 مدل مبتنی بر ارائه خدمات متنوع اینترنتی

ردن امکیان  تیوان بیه فیراهم آو   آورند کیه از آن جملیه میی   در این روش نااران اینترنتی خدمات متنوعی را برای مخا بین فراهم می

استفاده از پست الکترونیک  اتاقهای گفتگو و یا پیغام رسانه ها اااره کرد. در این روش میزان موفقیت سایت به کیفیت خدمات ارائیه  

اده بستگی دارد چرا که تعداد استفاده کنندگان از این خدمات با میزان کسب درآمد تبلیغاتی این ایرکتها رابویه مسیتقیم دارد. از    

 .اااره نمود AOL توان بهمعروف در این زمینه می سایتهای

  

 مدل مبتنی بر فراهم آوردن امکان جستجوی سایتهای مختلف

بنیدی آن سیایتها براسیاس مبتیوا      سایتهای مبتنی بر این مدل با فراهم آوردن امکان جستجو در میان سیایتهای گونیاگون و  بقیه   

نمایند. از زمره سایتهای بسیار معروف در این گیروه  بااند ارائه میلب خاصی میخدماتی را به کسانی که در جستجوی موضوع یا مو

 .توان یاهو را نام بردمی

  

 (اشکال تبلیغات اینترنتی )تکنولوژی تبلیغات

ماینید   ندهندگان برای نشان دادن تبلیغ خود در اینترنت از آنها استفاده میی های گوناگونی که تبلیغااکال مختلف تبلیغات به اکل

 .های تجاری و تبلیغات مبتنی بر بازیای  نامهاااره دارد. مانند بنرها  بنرهای دارای غنای رسانه

  
هیای  بنرها در مقیقت بخشیی از پییام   -  زیرا: ای کارآمد برای تبقق اهداف چند منظوره اند  وسیلهتبلیغات بنری با وجود مجم کم 

های گوناگون و متنوعی ها را با روشو تولیدات ارکت (logo)   اسم  نشانهاین ایوه تبلیغ - ها هستند.سایتها/وهتبلیغاتی ارکت

 .گذاردبه نمایش می

 .آیندها به امار میبنرها  ابزاری برای افزایش میانگین کلیک -

 .کنندترین جزئیات  مشتری را به کلیک ترغیب میبا کم -

 .هاستای  این روش کلیدی برای دنبال کردن مکانیزم این برنامهریابی زنجیرههای بازادر صورت استفاده از برنامه -

  

 تبلیغات مبتنی بر بازی
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تواننید فرصیت   هیای اینترنتیی میی   است. بر این اساس بیازی های مورد استفاده در تبلیغات بودهاز گذاته دور  سرگرمی یکی از ایوه

هیای اینترنتیی هسیتند. ایین نیوع از      ه دهندگان تبلیغات مبتنی بر بازی  فرواندگان بیازی مناسبی را برای تبلیغات فراهم آورند. ارائ

اوند.در روش اول کیه بسییار متیداول اسیت  تصیاویر تبلیغیاتی        تبلیغات برای افرادیکه در مال بازی هستند به دو صورت ارسال می

ازی هستند  به اکل مجازی تبت تاثیر تبلییغ میورد نظیر قیرار     اود. در نتیجه افرادیکه در مال بجایگزین تصاویر بازی اینترنتی می

بایست قبل از رفتن بیه  اود و افرادیکه در مال بازی هستند میهای مختلفی تقسیم میگیرند. در روش دیگر کل بازی به قسمتمی

هیای تعیاملی بیشیتری را    دگان پاسی  مرامل بعدی بازی  تبلیغ خاصی را ببینند و یا تعامالتی را انجام دهند. در این روش تبلیغ دهن

 .نمایند چراکه افرادیکه در مال بازی هستند  مایل به ادامه بازی خود خواهند بوددریافت می

  
کنند  هزینه بیشتری برای ایجاد و اجرای آنها صرف ای استفاده میاز آنجائیکه تبلیغات مبتنی بر بازی معموالً از تکنولوژی چند رسانه

غم اینکه این نوع تبلیغات در جلب توجه بینندگان بسیار موفق هستند  ولی مخا بان آن تنها به افرادیکه بازی را انجام اود. علیرمی

 .اوند. مبدودیت دیگر این نوع از تبلیغات ناخرسندی برخی از افراد از تبلیغات مین بازی استدهند مبدود میمی

  

 تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیک

است. با افزایش روزافزون استفاده از پست الکترونیک این ابزار به ایوه اثربخشی ه یکی از ابزارهای بازاریابی و تبلیغات بودهنامه هموار

است که از نرخ پاسیخگویی بیاالیی   است. تبلیغات از  ریق پست الکترونیک ابزاری مقرون به صرفهبرای تبلیغات اینترنتی تبدیل اده

ایود ضیمن اینکیه در جیذه و     چنین این ابزار موجب وفاداری مشتریان و نیز موجب تقویت نیام تجیاری میی   نیز برخوردار است. هم

 .نگهداری مشتریان نیز ابزار بسیار کارآمدی است

  
های اینترنتیی  انواع مختلفی از تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیک وجود دارد. یک نوع از تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیک خبرنامه

هستند که توسش ارکت و یا نماینده فروش ارکت تهیه اده و برای گروه خاصی که عالیق مشترکی در مورد کاال و خدمات دارنید  

ها در بسیاری از موارد با کسیب اجیازه از مشیتریان و بصیورت     کنند. ارسال خبرنامهاوند و خدماتی را به مشتریان ارائه میارسال می

 .گیردادواری صورت می

  
اوند. در این نوع از تبلیغات پییام الکترونیکیی کیه    های گفتگو هستند  که در میان جمعی با عالیق مشترک ایجاد میع دوم  گروهنو

 .کنداود  گفتگویی را در مورد موضوعی خاص میان آنها ایجاد میبرای اعضا فرستاده می

  
 .هایی برای اعضا ارسال اودگیرد چه پیاممیم میکننده دارند  که تصبسیاری از گروهای گفتگوی موفق  یک هماهنگ

  
هیای تبلیغیاتی بیرای آنهیا فرسیتاده      نوع سوم اامل یک کانال بازاریابی است که افراد در آن عضو اده و براساس عالیق اعضاء  پییام 

کانال هر چند مدت یکبیار بیه   اود. ضمناً ا العات هر اود. هر کانال بر روی اخبار گروه مشخصی از کاالها و خدمات متمرکز میمی

 .اودروز می

  
های الکترونیک تجاری را ایجاد و از  ریق اینترنت ارسال نمود  ابزار ارزان و نیز اثیر بخشیی بیرای    توان نامهاز آنجائیکه به رامتی می

ود تبلیغیات مبتنیی بیر پسیت     آید. تبلیل عملکرد این نوع تبلیغات نیز به رامتی قابل انجام اسیت. بیا ایین وجی    تبلیغات به امار می

است. اولین مشکل این است که کاربران اینترنت غالباً تعداد زیادی نامیه الکترونیکیی میاوی    الکترونیک با مبدودیت هایی نیز مواجه
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موالعه اوند   ها بدون آنکهتواند باعث ایجاد تاثیرات منفی در آنها اود  در نتیجه عموماً نامهکنند که این امر میتبلیغات دریافت می

ها از  ریق نیرخ  را ندارند لذا ردیابی نامه HTML اوند. مشکل دیگر این است که تمامی سرورهای پست الکترونیک فرمتمذف می

 .کلیک در آنها داوار است

  

 
  

 تبلیغات ناخواسته

آیید. ایین   اینترنتی به مساه میانگیز تبلیغات اود یکی از ااکال ببثمی Pop-under و Pop-up تبلیغات ناخواسته که اامل

های تلویزییونی را  دهد. آگهیاود و مخا بان را در معرض یک نمایش اجباری قرار مینوع از تبلیغات به صورت ناخواسته دریافت می

ماایا هسیتند    هایی را که مخا بیان در میال ت  ها معموالً برنامهای از تبلیغات اجباری به مساه آورد چرا که این آگهیتوان نمونهمی

ایوند  ای از تبلیغات اختیاری مبسوه میی ای نمونهکنند. در مقابل  تبلیغات روزنامهکنند و آنها را وادار به تمااای آگهی میقوا می

 .توانند هر قسمت از روزنامه را که مایلند بخوانند و یا از آن بگذرندزیرا خوانندگان می

  
ای بیه  یور معمیول    اختیاری و اجباری را داراست. بنرهای تبلیغاتی مانند تبلیغیات روزنامیه   اینترنت توانایی نمایش به هر دو صورت

گیرند اند مورد اعتراض قرار میاوند  هرچند که گاهی به دلیل اینکه تقریباً در تمام صفبات وه ارائه ادهبصورت اختیاری دیده می

بااد. از آنجا که تبلیغات ناخواسته غالبیاً  د کننده نمایش بنرها گواه این امر میافزارهای مسدواستفاده برخی از کاربران اینترنت از نرم

 .های منفی مانند امساس رنجش و امتراز از تبلیغ را در بر خواهند دااتاوند  پاس به صورت اجباری نمایش داده می

  
نوع از تبلیغات و گسترش استفاده از مسدودکنندهای در سالهای اخیر به دلیل افزایش مقاومت کاربران اینترنت  کاهش مقبولیت این 

تیر ایین   اود در آینده نزدیک برای مضیور پررنیگ  بینی میاست. هر چند که پیشتبلیغاتی بکارگیری تبلیغات ناخواسته کاهش یافته

 .تری مورد استفاده قرار گیردمهمانان ناخوانده  رواهای خالقانه
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 گریتبلیغات مبتنی بر حامی

کند و در مقابل  لوگیو ییا   اود که در آن یک ارکت از یک رویداد  واقعه یا فعالیت خاص ممایت میگری به فعالیتی گفته میمامی

کند. هدف از این کار استفاده ار ارتباط ایجاد اده میابین لوگیو ییا نیام تجیاری      نام تجاری خود را در آن رویداد یا فعالیت معرفی می

گری سنتی  ارکت مامی از ارتبیاط ایجیاد ایده بیا روییدادی خیاص منتفیا        ت. همان  ور که در مامیاس ارکت و رویداد مربو ه

 .بردگری اینترنتی نیز ارکت مامی از توجه کاربران به یک سایت یا موضوع مورح اده در اینترنت سود میاود  در مامیمی

  
مدود نیمی از تبلیغات اینترنتی  ۴۹۹۹اد. به عنوان مثال در سال باداللی بازدید مدل کسب و کار مبتنی بر مامی گری اینترنتی می

های بهدااتی اختصاص یافته بود. تبقیقات انجام اده داللت بر اثربخشی این نیوع از تبلیغیات   گاهارکتهای دارویی به ممایت از وه

 .استاسب جهت کسب بهترین نتیجهدارد. نکته قابل توجه در این نوع از تبلیغات  انتخاه رویداد  واقعه یا فعالیتی من

  

 
  

 فرایندهای طراحی

بااند چرا که مبنایی را جهت مل کار برای تبلیغات اینترنتی مؤثر ضروری میفرایندهای مهندسی دقیق و مناسب برای ایجاد یک راه

 .آورنداهم می ور ارکتهای تبلیغاتی فردهندگان و همینهای کاری و فعالیت برای نااران  تبلیغجریان داده

  

 زیرساختهای سیستم

ای که سیستمهای فرعی را به بااند. مانند زیرساختهای ابکههای ضروری تبلیغات اینترنتی میزیرساختهای سیستمی یکی از بخش

 .دهندهم ارتباط می

  

 افزاریافزاری و سختتکنولوژی نرم

هیای میورد اسیتفاده در ایین زمینیه ایامل       کنند. تکنولوژیتی ایفا میتکنولوژیهای پیشرفته نقش مهمی را در توسعه تبلیغات اینترن

  تکنولوژی (JavaScript و HTML Java از قبیل) ۲۲  تکنولوژی ارباه رجوع(Flash و SVG تکنولوژی ارائه اینترنتی )مانند

 .اوندهای ارتبا ی می  و پروتوکل(J2E و Java از قبیل) ۲۰واسوه

  

 

 

https://www.beytoote.com/scientific/midanid/internett1-advertising.html
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 هاروش

 :توان رواهای زیر را نام برداند که از آن جمله میی گوناگونی جهت اجرای تبلیغات به اکل مؤثر به وجود آمدهرواها و تکنیکها

 گیری مشتریان و تعامل با آنهارواهای هدف

 رواهای ارائه تبلیغات

 معامله فضاهای تبلیغاتی و رواهای پرداخت

 ردگیری تبلیغات

 ارزیابی عملکرد تبلیغات

  

 و کار تبلیغات اینترنتیهای کسب مزیت

 :توان موارد زیر را نام بردتبلیغ در اینترنت مزیتهای زیادی نسبت به تبلیغات سنتی دارد که از آن میان می

  
کند. مخا بان نه تنهیا تبلیغیات را   تبلیغات اینترنتی یک ارتباط دو رفه بین تبلیغ کننده و مخا ب ایجاد می :ایجاد ارتباط دو رفه

 .کنندگان مورح کنندکنند بلکه قادرند بازخورد بدهند و سئواالت خود را در مورد مبصوالت با تبلیغدریافت می

  
تبلیغات اینترنتی با یک پیوند مستقیم  دسترسی بیه ا العیات مبصیوالت میرتبش را      :ایجاد یک پیوند مستقیم به لیست مبصوالت

 .اودبه مبادله مبصوالت و افزایش تعامالت تجاری میسازد. این قابلیت غالباً منجر برای مخا بان فراهم می

  
در تبلیغات اینترنتی از رواهای متنوعی برای هدفگیری مشتریان به منظور انتخاه  ارائه و  :توانایی هدفگیری ایستا و پویای مشتریان

صیفبه  ا العیات اخصیی و مبادلیه      اود. این رواها ممکن است بر اساس مبتواینمایش تبلیغات بصورت ایستا یا پویا استفاده می

 .پویای ا العات بااند

  
تبلیغات اینترنتی دارای دسترسی جهانی است و در تمام روزهای سال و تمام ساعت روز در دسترس  :روزیدسترسی جهانی و ابانه

 .اودبااد که این موجب افزایش قابلیت مشاهده و گسترش بازار آن میمی

  
تبلیغات اینترنتی دارای ویژگی نمایش  نگهداری و بروز رسانی آسان است که ایین بیه دلییل     :رسانی آسان ارسال  نگهداری و به روز

 .اودبااد. کاهش فرایند تهیه و اجرای تبلیغات از جمله نتایج این ویژگی تلقی میماهیت دیجیتالی آن می

  
گیری باالیی برخوردار است. ت دیجیتالی  از قابلیت ردگیری و اندازهتبلیغات اینترنتی به دلیل ماهی :گیری و ردگیری باالقابلیت اندازه

 .اوداز رواهای گوناگونی برای ردگیری  ارزیابی عملکرد و سنجش اثربخشی تبلیغات اینترنتی استفاده می

  
هیای  یازهیا و خواسیته  توان پیامها را برای جذه نبه دلیل قابلیت هدف قرار دادن دقیق و مشخص مخا بان  می : رامی پیام آگهی

هیای  کنیم ا العات بهتری در خصوص نیازها و خواسیته معین مخا بان   رامی کرد. هنگامی که ما دقیقاً مخا بان را اناسایی می

 .تر خواهد بودآید. از این رو پیام آگهی ما بسیار جذاهآنها به دست می

  
 .توان بالفاصله فروش را نیز انجام دادیدر این نوع از تبلیغات پس از نمایش آگهی م :قابلیت فروش



دانشگاه جامع علمی کاربردی                                                                                                                 تبلیغات اینترنتی   
 

  

 های کسب و کار تبلیغات اینترنتیمحدودیت

غالب کاربران اینترنت در گروه سنی خاصی قرار دارند که این امر موجب کاهش مخا بین این نوع از تبلیغیات   :مبدودیت مخا بین

 .اودمی

  
 .یابدها به ادت کاهش میورد توجه قرار گرفتن آگهیهای تبلیغاتی امتمال مازدمام: با زیاد ادن تعداد آگهی

  
بااید.  های الزم میی یکی از مبدودیتهای تبلیغات اینترنتی فقدان کنترل :های الزم در مورد مبتوای تبلیغات اینترنتیفقدان کنترل

کنندگان با هدف قرار دادن کودکان بلیغاست چرا که برخی از تای آمریکا  اینترنت را ابکه فریب نامیدهمرکز آموزای ارتبا ات رسانه

 .با پیامهای تبلیغاتی زیرکانه  سعی در فریب آنان دارند

 

 

 تبلیغات آنالین چیست ، انواع تبلیغات آنالین چگونه است

 تبلیغات آنالین چیست؟

 : بق یکی از تعاریف که توسش دانشگاه پنسیلوانیا ارائه اده است  تبلیغات اینترنتی عبارت است از

های دیگر( برای ایجاد آگاهی  عالقه یا انجام فعالیتی درباره مبصیوالت و خیدمات   هر فعالیتی که از اینترنت )و ااید همراه با کانال»

 «.کندمشخصی استفاده می

آگاه اود ییا  کنیم پیامی را به مخا ب مورد نظر برسانیم تا درباره مبصول یا خدمت ما  بق این تعریف در تبلیغات آنالین سعی می

 … های دیگری مثل تلویزیون وفعالیتی را انجام دهد که این ارسال پیام یا از  ریق اینترنت است یا اینترنت به همراه کانال

 مزایای تبلیغات آنالین چیست

 :اود. این مزایا نسبت به تبلیغات از نوع سنتی استدسته خالصه می ۰مزایای تبلیغات آنالین به  ور کلی در 

 تر استتر و پر مخا بکم قیمت

های تبلیغات سنتی هزینه کمتری پرداخت خواهید کرد. به عنوان مثال اما برای بیلبورد گرفتن برای تبلیغات آنالین نسبت به روش

بلییغ در صیدا و   های هر دقیقیه ت میلیون تومان ماهیانه برای هر مترمربا بپردازید. قیمت ۱های اهر تهران ممکن است تا در بزرگراه

اجازه دهید بیا هیم ییک مثیال     .ها خیلی خیلی متفاوت استسیما نیز اعدادی بسیار بزرگ است اما در تبلیغات آنالین مبدوده قیمت

 .ای دااته باایممقایسه
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یش از ماهیانه ب   در پلتفرم یکتانت یک کمپین تبلیغات کلیکی همسان توسش یک سایت در موزه گرداگری ایجاد اد که توانست

هزینه برای آن ارکت ایجاد کرده است. این اعداد را مقایسه  میلیون تومان ۰۴ماهیانه  دیده اود در مالی که تنها میلیون بار ۰۴

های تهران که نهایتاً اگیر خیلیی دسیت بیاال     میلیون تومانی در یکی از بزرگرا ۴۰۰کنید با یکی از بیلبوردهای معمول با قیمت ماهانه 

 .میلیون بار دیده اود ۱اید ماهیانه گرفته اود ا

 گیری استقابل اندازه

گیری معیارهایی است کیه ایاخص موفقییت ییا اکسیت      مزیت خیلی مهم تبلیغات آنالین نسبت به تبلیغات سنتی در قابلیت اندازه

بلیغاتی نمایش دهید چگونیه  نسبی یک کمپین تبلیغاتی هستند. به عنوان مثال هنگامی که اما قصد دارید در تلویزیون یک آگهی ت

هایی از این دست خواهید داات که چند نفر ممکن است ابکه خواهید بدانید که تبلیغ اما موثر بوده است یا خیر. نهایتاً تخمینمی

دهنیده  لیغتلویزیون مورد نظر اما را در هنگام پخش تبلیغ ببینند. این موضوع را مقایسه کنید با یک کمپین تبلیغات آنالینی که تب

اند  چنید نفیر   اند و به سایت مورد نظر ما رفتهاند  چند نفر روی آن کلیک کردهرا دیده تواند به  ور دقیق بداند که چند نفر تبلیغمی

ا که در هر یک هایی رتوان آناند و متی میاند  چند نفر در میانه راه پشیمان ادهفعالیت مورد نظر ما مثل خرید را کامل انجام داده

اند اناسایی کرد و تبلیغات مجزایی برای همان دسته نشان داد. مال اما با دانستن چنین اعداد و ارقیامی  ها قرار گرفتهاز این دسته

 .آمیز بوده استتوانید بدانید که تبلیغات اما چقدر موفقیتبه خوبی می

 سازی کردن استقابل اخصی

زنیم از یک تبلیغات سنتی مثالً پخش تراکت با تبلیغات آنالین. پس از اجیرای کمپیین تبلیغیات تراکتیی     ای دیگری میمثال مقایسه

ای هم اصالً از آن رضیایت  تفاوت بااند و عدهای هم بیمند اده و مشتری اما بشوند  عدهای به تبلیغات اما عالقهممکن است عده

ها خدمات بیشتری بدهید که بیه ییک مشیتری    اند تا به آننید چه کسانی مشتری اما ادهندااته بااند. مال اما قصد دارید تا بدا

تفاوت بودند تا بخواهید تخفیفاتی قائل اوید که اولین خرید خیود را انجیام دهنید. در هیر     وفادار تبدیل اوند و بدانید چه کسانی بی

دانیید کیه مشیتریان از    تاً دو سیبک تراکیت چیاو خواهیید کیرد و نمیی      صورت اما امکان انجام این کارها را ندارید چرا که اما نهای

 بنییدیتوانییید انییواع مشییتریان خییود را بخییشغیرمشییتریان چگونییه جداسییازی اییوند. امییا در تبلیغییات آنالییین خیلییی سییاده مییی

(Segmentation) تواند جزئی بااید مثیل   یبندی مکنید و برای هرکدام تبلیغ منبصر به فرد خود را ارسال کنید. متی این دسته

ثانیه در صفبه فرود ما بوده است  به صفبه پرداخت هم رسیده امیا   Y به سایت ما آمده و X این دسته کاربر: کاربری که از کمپین

 .کنیداناسید و منبصر به فرد خودش برایش پیامی ارسال میپرداخت خود را تکمیل نکرده است.مال اما دقیق این کاربر را می

 نواع تبلیغات آنالین چیستا

 (Display Ads) تبلیغات نمایشی

ها اید که ا راف سایتترین نوع تبلیغات آنالین  تبلیغات نمایشی است. مصداق این نوع از تبلیغات را معموالً در بنرهایی دیدهبا سابقه

های موباییل  ها و گیما همچنین در برخی اپلیکیشنبینید. ی  در سایدبار یا میان یک مولب میدر صفبات اصلی یا داخلی یک سایت

هیای پربازدیید اییران ممکین اسیت قیرار       ها و اوبینید که بنرهایی تبلیغاتی وجود دارند. این بنرها بسته به جایگاهی که در سایتمی

 .ه خود بگیرندتوانند بهای  رامی متفاوتی نیز میهای گوناگونی خواهد داات. همچنین مالتبگیرند اندازه
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سه دسته اصلی این نوع بنرها هستند. در بنرهای ثابیت   (HTML5) و یا بنرهای انیمیشن (GIF) بنرهای ثابت یا بنرهای متبرک

نییز   HTML5 نمیایش دهیید  در   GIF توانید چندین تصویر و یا نواته به فرمتبینید  در بنرهای متبرک میتنها یک تصویر می

 .تواند به لینکی جداگانه متصل بااداست با این تفاوت که هر تصویر یا فریم از بنر می GIF ظاهر  رامی ابیه

 رامیی بنیر    کنندگان پلتفرم یکتانت یعنی نماوا  بیمیتو و ایپور منتشر اده است. مولیب تصاویر برخی از بنرهایی که توسش تبلیغ

 توانید بسیار به اما کمک کندو نیز مولب اروع تبلیغات کلیکی بنری را می تبلیغاتی

 

  )lick)C erP ostCتبلیغات کلیکی

اید پول تبلیغ خود را پرداخت خواهید کرد. تعداد کلیکی که در تبلیغات خود دریافت کرده در این نوع از تبلیغات آنالین اما به ازای

توانند کلیکی نیز بااند. بسیاری از انواع تبلیغات آنالین کیه  هایی که به صورت پرداخت در ازای نمایش هستند میبسیاری از کمپین

توانیید در ایین بیاره بیشیتر     هستند. در مولب تبلیغات کلیکی چیسیت میی   تبلیغات کلیکی در ادامه توضیح داده خواهد اد به نوعی

 .بخوانید

  (Native Ads)تبلیغات همسان

ها و ایجاد مزاممت نسبی برای خواننده موالب سیایت ناایر  سیبک    زیاد ادن تبلیغات نمایشی در بسیاری از سایت به مرور به دلیل

اکل با قالب صفبه سایت درآمد تا مخا بان بتواننید  ها به صورت همسان و همجدیدی از تبلیغات اینترنتی ارائه اد که در آن تبلیغ

-دهنیده میی  روی تبلیغ جذاه از نظر خوداان کلیک کنند. در این نوع از تبلیغات نیز  تبلیغ بهتر موالب خود را موالعه کنند و بعد

هیا و  توانید در پلتفرم تبلیغات همسان یکتانیت در معتبرتیرین سیایت   تواند در ازای هر کلیک پرداخت انجام دهد. اما هم اکنون می

 .های ایران مضور دااته باایدخبرگزاری

 (Retargeting)ریتارگتینگ  گیری مجدد هدف

گییری کنیید   اند را هدفتوانید هر کاربری که مثالً از  ریق تبلیغات همسان به سایت اما آمدهدر این نوع از تبلیغات آنالین اما می

ا امتمال خریدایان  روند باز تبلیغاتی از اما ببینند تا اعتبار اما در چشم آنان بیشتر اده یکه در هر سایت پربازدید دیگری که می

ریتارگتینییگ  بییرای اییما ایجییاد کنیید. همچنییین در مولییب ریتارگتینییگ توانیید بهتییرین نتیجییه را درمضییاعف اییود. یکتانییت مییی

 .توانید در این باره بیشتر بخوانیدمی چیست

 (Google Ads) گوگل ادز

وید. گوگیل از  های مورد نظرتان در صدر نتایج گوگل ظاهر ای توانید با گوگل ادز )ادوردز( در کلیدواژهدانید اما می ور که میهمان

سیازی   بهینیه  لمللی دریافت وجه خواهد داات. این نوع از تبلیغات آنالین در کنیار ااما در ازای این نیز به ازای هر کلیک به ارز بین

اییی کیه بیه دنبیال جیذه      هواژهوجوی مشتریان بالقوه خودتیان بهتیر و معتبرتیر نشیان دهید. کلیید      تواند اما را در جستمی سایت

کلیک باید در نظر بگیریید تیا بتوانیید     های بیشتری به ازای هرای پر رقابت بااد هزینههوجوکنندگان آن هستید اگر کلید واژهجست

https://www.yektanet.com/blog/1396/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://www.yektanet.com/blog/1396/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://www.yektanet.com/blog/1396/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://www.yektanet.com/pay-per-click-advertising/
https://www.yektanet.com/pay-per-click-advertising/
https://www.yektanet.com/native-advertising/
https://www.yektanet.com/retargeting/
https://www.yektanet.com/retargeting/
https://www.yektanet.com/blog/482/%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.yektanet.com/blog/482/%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.yektanet.com/blog/482/%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.yektanet.com/blog/662/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/
https://www.yektanet.com/blog/662/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/
https://www.yektanet.com/blog/662/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/
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تبلیغیات در   تبلیغ خود را در صفبه اول گوگل نمایش دهید.برای آانایی بیشیتر بیا ایین میوزه بیه مولیب آموزایی گوگیل ادز ییا         

 .مراجعه کنید گوگل

 

 

 

 

 

https://www.yektanet.com/google-ads/
https://www.yektanet.com/google-ads/
https://www.yektanet.com/google-ads/


دانشگاه جامع علمی کاربردی                                                                                                                 تبلیغات اینترنتی   
 

 (Text Ads) تبلیغات متنی

یتیال  ها یا رپورتیاژ آگهیی  ایین بیار در نسیخه دیج     توانید  بق مدل مرسوم سنتی تبلیغ متنی در روزنامه  اما میتبلیغات متنی رد

هیا هیر کیدام    هیا و سیایت  های معتبر متن رپورتاژ خود را منتشر کنید.  بیعی است که در این باره خبرگزاریها و خبرگزاریروزنامه

 .های قیمتی خاص خود را دارند و همچنین مخا بان مخصوص به خودسیاست

 (Audio Ads) تبلیغات صوتی

های تبلیغات آنالین که گفته اد را ایم  اما این تبلیغات صوتی رادیویی مزیتدر رادیو انیدههمه ما مصداق این نوع تبلیغات را غالباً 

توانیید در  تواند رخ دهد. به عنوان مثیال ایما از ایین نیوع تبلیغیات میی      های انیداری آنالین نیز میندارد. تبلیغات صوتی در رسانه

کننیده اینترنتیی  قبیل از ایروع     های سرگرمهای آموزای اینترنتی  پادکستکسترادیوهای اینترنتی استفاده کنید  همچنین در پاد

 مستقیماً باید معموالً نیز هاییتبلیغات چنین اجرای برای.  …های پخش موسیقی قبل از اروع هر موسیقی و های صوتی  سایتکتاه

 .گذاری و مبتوایی خاص خود را دارندتقیم هایسیاست کدام هر که چرا اوید مذاکره وارد صوتی رسانه صامب با

 (Video Ads) تبلیغات ویدیویی

دهید.  ول این ویدئوها معموالً کوتاه های فارسی ارائه میکنید و آن را در رسانهدر این نوع تبلیغات اما مبتوایی ویدئویی آماده می

های موبیایلی بااید ییا    تواند در گیماین ویدئوها برای تبلیغات میاست و ماوی پیامی برای دعوت از مشتری به انجام فعالیت. انتشار 

 … های اینترنتی یاهای ااتراک ویدئو مثل یوتیوه یا تلویزیونسیستم

 (Email Ads) تبلیغات ایمیلی

هیا  صیورت انبیوه بیرای آن    اد و بهخریداری می ای که بانکی از ایمیلهایی بسیار رواج داات به گونهپیشتر در ایران چنین تبلیغات

تیر آن  کردند. به مروز این مالت اسپم و مزاممت تبلیغات ایمیلی درمال کمرنگ ادن است و ایوه صبیحایمیل تبلیغاتی ارسال می

و  در مال راد است. در مالت صبیح تبلیغات ایمیلی اما باید با اجازه خود کاربر در ازای ارائه خدماتی  ایمییل او را دریافیت کنیید   

هایی برای او ارسال کنید. این ایوه صبیح تبلیغیات آنالیین ایمیلیی بسییار     بعد مناسب با عالئق وی در فواصل زمانی مشخص تبلیغ

 نییز  …هیای جیمییل  ییاهو  ام اس ان و    موثر بوده و در وفادارسازی مشتریان بسیار به اما کمک خواهد کرد. همچنین خود سیستم

 .کنندلیغاتی بسته به ارایش جغرافیایی هر کاربر را ارائه میتب انبوه ایمیل ارسال خدمات

 (Social Media Ads) های اجتماعیتبلیغات ابکه

باالی کاربران  (Engagement) های اجتماعی است. به دلیل درگیرسازیترین انواع تبلیغات آنالین  تبلیغات در ابکهیکی از مرسوم

این نوع تبلیغات آنالین آن است که باید متناسب با های اجتماعی  این نوع تبلیغات جایگاه خاصی پیدا کرده است. نکته مهم در ابکه

های اجتماعی بسیار زییادی در دنییا رواج   های اجتماعی در هر کشور تبلیغات   رامی و اجرا اود. ابکهفرهنگ رفتار کاربران ابکه

-رسیان ریزی کنید. همچنیین پییام  رنامهها با علم کامل به تفاوت کاربران و امکانات هرکدام بدارند که اما باید روی پرکاربردترین آن

دانید  ور که میهای اجتماعی  بسیار در ارسال تبلیغات اما موثر خواهند بود. در ایران همانهایی نیز وجود دارند که عالوه بر ابکه

 .باط قوی با مشتریان برقرار کنیدها ارتتوانید با آنتر موارد زیر هستند که اما میههای مببورسانهای اجتماعی و پیامابکه

https://www.yektanet.com/blog/4599/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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هیایی ماننید   رسیان های اجتماعی مانند اینستاگرام  لینکدین  توییتر  فیسبوک  یوتیوه  آپارات  پینترست  گوگل پالس و پییام ابکه

 آو  بله  سروشتلگرام  واتس

کنید بسیار بسیار متفاوت خواهد بود با ارتبا ی کیه  میبه عنوان مثال باید بدانید  ارتبا ی که در اینستاگرام با فالوئرهای خود برقرار 

 در بزرگ ااتباه.  …کنید. متفاوت از نظر زمان ارسال پیام  فرکانس ارسال پیام  فرمت کلی پیام  ادبیات پیام و در لینکدین برقرار می

ها به  ور یکسیان اسیت بلکیه بایید     نرساپیام و اجتماعی هایابکه همه در تبلیغاتی پیام وارمزاممت ارسال آنالین تبلیغات نوع این

های اجتماعی مهم به  ور جداگانه مدیران های بزرگ برای هر کدام از ابکههای متفاوتی تنظیم کرد. در بسیاری از ارکتاستراتژی

 .اودتبلیغات در نظر گرفته می

 .بااد بازاریابی در اینستاگراممال اما برای موفقیت درکمک نواتن کپشن اینستاگرام ااید مولب

 (Affiliate Links) های همکاری در فروشلینک

نی که مبصیوالت ییا خیدمات ایما را در     نوع دیگری از تبلیغات آنالین ایجاد سیستم همکاری در فروش است. به این معنی که کسا

کننده کنند  اگر این معرفی منجر به خرید کاربر در یک بازه زمانی اود بخشی را به عنوان کمیسیون به معرفیسایت خود معرفی می

 .توانید با توسعه ساختارهای فنی این کار  تبلیغات آنالین بهتری دااته باایدکنند. اما نیز میارائه می

 (Sponsered Content) وای ارتقایافتهمبت

-توانید مبتوا یا پیامایم  اما میهای مبتوایی دیدههای اجتماعی یا سایتها یا ابکهدر این نوع از تبلیغات آنالین که گاهاً در پلتفرم

قیا دهیید. بیه عنیوان مثیال اگیر در       ها منتشر کردید را با پرداخت هزینه به ازای نمایش یا کلیک ارتهای تبلیغاتی که خودتان در آن

توانید با پرداخت هزینه آن پیام را جدا از بینندگان ارگانیک مبتوایتان به اید میاینستاگرام یا فیسبوک یک پیام تبلیغاتی ارسال کرده

خیود را ارتقیا دهیید تیا      توانید آگهی تبلیغیاتی وکارهای ایرانی مثل دیوار نیز این موضوع هست و میافراد بیشتری برسانید. در کسب

 .بیشتر دیده اوند

 (Push Notification) پوش نوتیفیکیشن

 برقرار ارتباط ادهسازیاخصی و دائم  ور به توانیدمی خصوص به کاربر نوع نسبتاً جدیدی از تبلیغات آنالین است که در آن با یک 

توانید برای همیشه مبتوای تبلیغاتی خیود را روی مرورگیر   شان میای از اجازه کسب با آمد اما سایت به کاربر کههنگامی مثالً. کنید

های خاصی را بیه صیورت   وه دسکتاو یا موبایل برای او ارسال کنید. مثالً برای یک کاربر مشخص که تازه جذه سایت اده تخفیف

دهنده خدمات پوش یا وجود دارند که ارائههای هوامندی در دننوتیفیکیشن ارسال کنید تا به مشتری وفادارتری تبدیل اود. پلتفرم

  .اند یا با زبان فارسی سازگاری ندارندها یا ایران را تبریم کردهنوتیفیکیشن هستند که متاسفانه اکثریت آن

 

https://www.yektanet.com/blog/2104/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%be%d8%b4%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://www.yektanet.com/blog/2104/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%be%d8%b4%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://www.yektanet.com/blog/2493/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://www.yektanet.com/blog/2493/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/
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 استراتژی مورد نیاز برای تعیین بودجه تبلیغات آنالین

 چیین  سایت اما هیم ترافیکیی ماننید دییوار    کنند. اگر تصمیم دارید وهچین دیدن میمیلیون نفر از دیوار بزرگ  ۴۰هرساله مدود 

. بگیریید  نظیر  در خیود  بازارییابی  بیرای  مناسیب  اسیتراتژی  ییک  نهاییت  در و سیایتتان  بیرای  مناسب استراتژی یک باید بااد دااته

تواننید اسیتراتژی   د امتمیاال بیه رامتیی میی    تنهس مواجه کمتر آن هایمبدودیت و بندیبودجه با معموال چون بزرگ وکارهایکسب

تعییین بودجیه تبلیغیات     بازاریابی مناسبی را برای خود تعیین کنند و بر مبنای آن هزینه کنند. اما مشاغل کوچک و نوپا بایید نبیوه  

دارنید  ییک اسیتراتژی     ریزی در جهت استراتژی  هزینه کنند. چیزی که این نوع از مشاغل امتییاج آنالین را بررسی کرده و با برنامه

 .صرفه و کارآمد استبهمقرون

 .گذاریممی ااتراک به اما با اند رااستراتژی موفق که بازاریابان زیادی از آن استفاده کرده ۴۰در ادامه 

 مخاطبان خود را برای تعیین بودجه تبلیغات آنالین مورد هدف قرار دهید (Target Audience) 

ساختن یک تصویر موثر از برند است. اگر برای مبصوالت خود مخا ب خاصی در نظر نگیرید  بیهیوده در   این استراتژی پایه و اساس

گیرند. براسیاس  دهند و در قدم اول آن را در نظر نمیکارها این ااتباه را انجام میوتان هستید. بسیاری از کسبمال استفاده از منابا

 .ها دعوت به دیدن تبلیغاتتان کنیدرد نیازتان را هدف بگیرید و از آنتوانید مخا بان مومشخصات مشتریان خود می

 به برندسازی شخصی اهمیت دهید Personal Branding 

کند تا از اخصیت خود برای به دست آوردن اعتمیاد و اعتبیار در مییان    آور است و به اما کمک میبسیار اگفت رندسازی اخصیب

مخا بانتان استفاده کنید. نبوه معرفی اما تعیین کننده خرید مردم است.بنابراین به برندسازی اخصی خود اهمیت دهیید و بیرای   

 .ریزی دااته باایدآن نیز برنامه

 سایت خود را برای موتورهای جستجو بهینه کنید (Seo) 

در موتور جستجوی گوگیل   (Seo) کند. این ساختار با استفاده از سئوبندی آن در گوگل را مشخص میساختار فنی یک سایت  رتبه

د ترافیک هدفمندتری ایجاد کرده و توانیسایت  میسازی موالب موجود در وهکند. با استفاده از تبلیغات آنالین و بهینهارتقا پیدا می

 .درآمد دااته بااید تعیین و تامین بودجه تبلیغات آنالین از آن برای

 تبلیغات کلیکی استفاده کنید از (Pay-Per-Click (PPC) 

در تبلیغات اود. سایت استفاده میپرداخت به ازای هر کلیک یا تبلیغات کلیکی نوعی از تبلیغات است که برای هدایت ترافیک به وه

در واقا به معنای مبلغی است که به ازای هر  PPC .دهندکارها به ازای هر کلیک بر روی تبلیغاتشان  به ناار پول میوکلیکی  کسب

کننده کلمات کلیدی مخصوص مخا بان هدفش را مشخص کیرده و  اود. در این روند  فرد تبلیغکلیک بر روی تبلیغات  پرداخت می

 .دهندت را به آن دسته خاص نشان مینااران  تبلیغا

 تبلیغات همسان استفاده کنید از (Native Ads) 

https://www.yektanet.com/blog/5170/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86%da%af/
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گیرنید   ای کیه در آن قیرار میی   تبلیغات همسان به معنای استفاده از عناوین و تصاویری است که با ظاهر  امساس و عملکیرد رسیانه  

ایوند. بیرخالف تبلیغیات    سایت نمیاعث اختالل در ماهیت وهگذارند و بموابقت دارد. این تبلیغات تجربه مناسبی را به ااتراک می

اوند. در نهایت این تبلیغات مزاممتی برای بنری  تبلیغات بومی اباهتی به تبلیغ ندارند و مانند بخشی از سرمقاله در نظر گرفته می

 .کنند. پس از آنها غافل نشویدکاربران ایجاد نمی

 موش نکنیدهای اجتماعی را فرابازاریابی رسانه (Social Media Marketing) 

گییرد  کار تصمیم میی وهای اجتماعی قلب سیستم بازاریابی هستند. با توجه به اخصیت برند و مخا ب مورد نظر آن  هر کسبرسانه

ی نام برنید  ها منتشر کند. این روش ممکن است برای اما به سرعت نتیجه ندهد اما باعث پایدارکه مبتوایش را از  ریق کدام ابکه

بخشی بیرای  اود. باید به این موضوع هم اااره کنیم که مبتوای اما برگ برنده اماست و باید تجربه لذتهای مختلف میدر ابکه

کارتان دید بازتری پیدا کرده و ارزش برند را رعایت کنید. با گیرفتن  واود نسبت به کسبمخا بانتان ایجاد کنید. این روش باعث می

 .توانید ترافیک ورودی برای خودتان ایجاد کنیدهای اجتماعی  میمخا بان در رسانه بازدید از

 ایمیل مارکتینگ کنید (Email Marketing) 

برای اینکه از روش ایمیل مارکتینگ استفاده کنید  الزم است یک جامعه آماری از مخا بانتان دااته بااید. ممکن اسیت ایین روش   

اسیت. مبتوایتیان را بیه نیوعی تولیید کنیید کیه در  هین          ROI نده بااد اما پتانسیل خوبی برای افزایشکنبازاریابی برایتان خسته

هایتیان  اود تا مخا ب به اما به عنوان یک هرزنامه نگاه کند و اهمیتی به پیامکیفیت باعث میمخا بانتان بماند. تولید مبتوای بی

 .اوند  استفاده کنیدانی که ترغیب به استفاده از خدمات اما میندهد. در فهرست ایمیلتان از مشتریان بالقوه و کس

دهید. ایین میدل بازارییابی      کیار میی  ونفس اده و اانس زنده ماندن را به یک کسیب بهبازاریابی از  ریق ایمیل  باعث افزایش اعتماد

 .اودها میدر آن دهید و باعث وفاداریرساند که به ارتباط با او اهمیت میمشتری را به این باور می

 از بازاریابی افیلییت استفاده کنید (Affiliate Marketing) 

کنید. ایین روش   بازاریابی افیلیت فرآیندی است که از  ریق آن یک سازمان برای بازاریابی مبصوالتش از سازمان دیگری استفاده می

هایی که بازاریابی مبصوالت را های وابسته است. سازمانشکار در گرو تالویک استراتژی مبتنی بر عملکرد بوده و موفقیت یک کسب

عنصر اصلی انجام ایین نیوع بازارییابی     ۱گذار  ابکه  ناار و مشتری کنند. سرمایهگیرند  درصدی از فروش را دریافت میبه دست می

 .هستد

 های بزرگ بهره ببریداز داده (Big Data) 

ای برای اما نخواهید  آنالین انجام دهید اما اگر توسش افراد مناسب دیده نشوید  فایدهاما ممکن است تبلیغات بسیاری را به صورت 

اید و سیپس تبلیغیات آن را در صیفبهدیگری    داات. ااید برای اما هم پیش آمده بااد که یک مبصول را در سایتی جستجو کرده

هیای ایین میوزه    زرگ  نتیجه تبقیقات بازاریابان و استراتژیستهای باید؟ استفاده از دادهمال از این موضوع تعجب نکردهببینید. تابه

 .اوددهند که تبلیغاتشان توسش مخا ب هدف دیده میکارها ا مینان میوها به کسباست. آن



دانشگاه جامع علمی کاربردی                                                                                                                 تبلیغات اینترنتی   
 

ختلفیی  های بزرگ یا بیگ دیتاها روای با استاندارد باال برای دستیابی به یک پایگاه داده با ا العات مربو یه اسیت و از منیابا م   داده

 .کنندها برای اجرای تبلیغات آنالین روی صفبات وه مخا بان مورد هدف استفاده میکنندگان از این دادهاود. تبلیغآوری میجما

 تبلیغات لینکی در متن گزینه مناسبی هستند (Text Link Ads) 

سیایت  بلیغات آنالین و کسب درآمد در یک وهها یا وبالگ است و برای تعیین بودجه تسایتاین روش به معنای متن پیوندی در وه

کننده باید هزینه آن را بر اساس هر کلیک بپردازد. کار تبلیغوکنند  کسببسیار موثر است. وقتی بازدیدکنندگان روی پیوند کلیک می

بنیدی سیایت ایما در    تبیه دهید  بسیار مهم است و باعث بهبود رسایت یا وبالگی که این تبلیغات را به آن سفارش میمببوبیت وه

 .اودگوکل می

 تعیین بودجه تبلیغات آنالین

کارتان ارتباط مشخصیی دارد. هزینیه تبلیغیات از درآمید فیروش ایما پرداخیت        وتعیین بودجه تبلیغات آنالین با درآمد فروش کسب

دار پول برای افزایش فروش یک کاال با اود و این موضوع یکی از نکات مهم در تبلیغات آنالین است. از خودتان بپرسید به چه مقمی

قیمت مشخص نیاز دارید؟ راه دیگر این است که درصد خالص از کل درآمد فروش را جدا کرده و برای تبلیغیات هزینیه کنیید. بیرای     

مشخص کردید  تومانی برسید. هنگامی که بودجه تبلیغاتتان را  n درصد از درآمد خود را هزینه کنید تا به فروش ۱ خواهیدمی  مثال

توانید بیه ایما در تعییین     افزارهای گوناگون میی خواهید آن را خرج کنید. استفاده از نرمماه آینده چگونه می ۴۲باید بدانید که  ی 

 .های تبلیغاتتان تغییر ایجاد کنیدبودجه تبلیغات آنالین کمک کرده و بتوانید در روش

اند. در ادامیه بیه ایما نشیان     اند و آن را افزایش دادهوجود آوردهآنالین تغییراتی به ریزی تعیین بودجهها در برنامهدرصد سازمان ۹۱

 .کار اما موثر باادوخواهیم داد که بودجه خود را باید به چه منابعی اختصاص دهید تا در برنامه تعیین بودجه تبلیغات آنالین کسب

ی آنالین  مشخص کردن اهداف است. چیزی که بایید در ایین زمینیه انجیام     ترین مرامل اولیه برای تعیین بودجه بازاریابیکی از مهم

کنیید. آییا بیه    خواهید نتایج خود را ببینید. اما باید بدانید که برای چه چیزی تالش میی دهید  این است که تصمیم بگیرید کجا می

د کنید یا فقش به دنبال افزایش درآمد و مشیتری  خواهید وفاداری بیشتری برای برندتان ایجادنبال تقویت آگاهی از برند هستید؟ می

ها تاثیر بزرگی در برنامیه بازاییابی   هستید. تمامی این موارد اهداف متفاوت با رویکردهای متفاوتی هستند که با انتخاه هرکدام از آن

 .تان خواهید گذااتدیجیتالی

 گذشته را تحلیل کنید

ین بردارید این است که مشخص کنید چه روای برای بازاریابی اما موثر بوده اسیت و  تعیین بودجه تبلیغات آنال قدمی که باید برای

ایید  در چیه   های گذاته و تبلیل رقبایتان آن را بررسیی کنیید. اگیر در گذایته از تبلیغیات آنالیین اسیتفاده کیرده        با بررسی تالش

ده اسیت؟ تمیامی ایین میوارد قوعیات مییاتی بازارییابی        ها برای اما موثر نبواید و چرا؟ کدام تالشهایی موفقیت کسب کردهقسمت

 .کنید تالش بعدی هایقدم آوردن دست به برای توانیدمی و هستند دیجیتال

 بودجه تبلیغات را براساس موفقیت تبلیغات قبلی خود اختصاص دهید
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ها  بودجه خیود را  د بر اساس اولویتتوانیهنگامی که یک هدف دااته بااید و درصد موفقیت خود را در هر روش به دست آورید  می

های اجتمیاعی ممکین اسیت در ابتیدا     برای مثال رسانه« هزینه!»است نه « درصد موفقیت»تقسیم کنید. کلمه کلیدی در این مرمله 

ایته متوجیه   گذ بازاریابی هایتالش تبلیل و تجزیه با اگر کنند.ای ندااته بااند اما به مرور زمان موفقیت کسب میبرای اما هزینه

اید که آگاهی از برند اما در توییتر بیشتر است  بهتر است تعیین بودجه تبلیغات آنالین خود را به آن اختصاص دهید. به همین اده

اند و در اینستاگرام  رفداران بیشتری دارید  بودجه را به چیزی اید مخا بان اما در کانال تلگرام ریزش کردهترتیب اگر متوجه اده

 .کار استوای ندارد  ااتباه یک کسبتایج بهتری دارد اختصاص دهید. نگه دااتن بودجه در جایی که برای اما آوردهکه ن

 به آینده نگاه کنید

ریزی کنید. روندهای فعلی برای اید مهم هستند  اما بهتر است برای آینده هم برنامهها استفاده کردههایی که در گذاته از آنتکنیک

تیر  کند  بهتر است هر چه سیریا های جدید اااره میها و مکانی آنالین بسیار مهم هستند اما اگر تجزیه و تبلیلتان به فرصتبازاریاب

کیه ادوردز  ها اقدام کنید. مرکت اول برای به دست آوردن سهم بازار بسیار مهم است. برای مثال با وجود اینبرای به دست آوردن آن

های آینده کاران به دست آوردید  نباید فرصتویار مناسب است اما اگر اخبار جدیدی برای مضور آینده کسببرای تبلیغات آنالین بس

 .را از دست بدهید

 نیازهایتان را تقسیم کنید

ها آن های تبلیغاتی برای دستیابی بههای بهتری برای اهداف خود دااته بااید  الزم است بدانید از چه روشتوانید ایدهاکنون که می

هیا را تیامین کنید. بیا     توانید آن استفاده کنید. تبلیغات آنالین دارای منابا مجزایی است و باید مشخص کنید  چگونه بودجه اما میی 

ها آورده بیشتری برای اما دارند و درصد باالیی از بودجه خود ریزی در مورد هر نوع تبلیغات  مشخص کنید که کدام یک از آنبرنامه

 .اختصاص دهید. از ابزار تبلیلی دقیق استفاده کنید و با استفاده از نتایج آن  راه درست تبلیغات آنالین را مشخص کنید آن به  را

 نتایج را برای تعیین بودجه تبلیغات آنالین تحلیل کنید

ثربخشیی تبلیغیات آنالیین کلیید     ا روی بیر  نظیارت   .دهیید  تشخیص را نیازتان توانیدمی هاآن  ها و تجزیه و تبلیلبا استفاده از داده

 .موفقیت در این زمینه است
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 : روش تبلیغات اینترنتی 01معرفی 

 

 اجتماعی های رسانه از یکی عنوان به اینترنت. است اده تبدیل تبلیغات های بخش ترین مهم از یکی به روزها این تبلیغات اینترنتی

ای تبلیغاتی تبدیل اده است. تبلیغات در این بستر روش های مختلفیی دارد.  ه عرصه ترین ترافیک پر از یکی به روزها این قدرتمند

 .پرداخت خواهیم اینترنتی تبلیغات در این مقاله به معرفی انواع روش های

 تبلیغات بنری : -1

در بازگشیت   زییادی  تیاثیر  توانید  میی  روش ایین . اوند می داده نشان سایتی وه در دهنده آگهی از تبلیغاتی بنر یک روش این در 

 بااد می Banki سایت در بنری تبلیغات از ای نمونه زیر  تصویر مخا بین دااته بااد.

 

 

http://banki.ir/
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 تبلیغات ویدیویی : -2

بازدید قرار  پر ویدیوهای ابتدای در تبلیغات نوع این معموال. گیرد می قرار سایت در دهنده آگهی از تبلیغاتی ویدیو یک روش این در 

می گیرد و مخا بین به هنگام دیدن این ویدیو ها به مبصول و خدمات اما  بسته به جذابیت های بصری و مبتوایی عالقیه نشیان   

 تبلیغات استفاده می کنند دسته این از نمااا و آپارات مثل هایی سایت خواهند داد.

  

 لینک باکس : -3

 نیوعی  واقیا  در بیاکس  لینیک . گییرد  می قرار آن در دیگر وبسایت تعدادی آدرس و گیرد می قرار سایت یک داخل که است کادری 

رار داده قی  تبیادلی  هیای  لینیک  صیورت  به یا بازدید پر های سایت در اگر تبلیغات مدل این. است دیگر های سایت به ارجاع و معرفی

 اوند تاثیر باالیی خواهند داات.

 برای مثال می توانید نمونه لینک باکس )سایت های مرتبش( را در فوتر همین سایت به صورت زیر مشاهده کنید

  

 تبلیغات متنی : -4

و جو نقش موثری  جست موتورهای سازی بهینه در تبلیغات نوع این. اود می داده نمایش متن صورت به رسانی ا الع روش  این در 

 دارد و می تواند زمینه ساز تبلیغات سایت هایی اود که مستقیما از  ریق متن به تبریک و جذه مخا بین می پردازد.

  

 ایمیل مارکتینگ : -5

ییل  این روش به دلیل مقرون به صرفه بودن و تاثیر فراوانش در بازگشت سرمایه مببوبیت زیادی در بین کسیب و کارهیا دارد. از ایم  

 را بیشیتری  موالیب  اینجیا  مارکتینیگ  ایمییل  میورد  در مارکتینگ در موزه های مشخص می توان نتایج مومئنی را استخراج کیرد. 

 .بخوانید

 

 

 

 

 

http://www.aparat.com/
http://www.aparat.com/
http://www.namasha.com/
http://www.namasha.com/
http://www.emailmarketinglite.com/email-marketing-articles/default.loco
http://www.emailmarketinglite.com/email-marketing-articles/default.loco
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 (:SEO) بهینه سازی موتورهای جست و جو  -6

Search Engine Optimization کنید  می کمک اما به که هاست روش از ای مجموعه جو  و جست موتورهای سازی بهینه 

 در هیا  سیایت  بنیدی  رده لبیا   از سیئو . کنند پیدا اینترنت در را خود خدمات و مبصوالت بتوانند مشخص های واژه کلید تعریف با

 .است مهم بسیار جو و جست موتورهای صفبات

 

 

 

 

 

 (SEMیابی موتورهای جست و جو :)بازار -7

Serach Engine Marketing ایرکت  ییک  که اود  می گفته اینترنتی تبلیغات از روای به جو  و جست موتورهای بازاریابی 

 .کند پرداخت ای هزینه سرویس این دهنده ارائه و کننده فراهم ارکت یک به جو و جست موتور در وبسایتش تبلیغ و نمایش برای
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 ریابی مبتوا :بازا -8

بازاریابی مبتوا به مجموعه فعالیت هایی گفته می اود که برای جذه مخا ب از مبتوا استفاده می اود. این مبتوا می تواند میتن   

 عکس و ... بااد. رویکرد این روش با روش های  کر اده کمی متفاوت است. بازاریابی مبتوا به چند دسته تقسیم می اود :

روش مهم در بازاریابی مبتواست. دااتن وبالگ به اما کمک می کند تا بتوانید ا العیات کارآمید و میوثری بیه      گ یکوبال وبالگ :

مخا ب بدهید. عالوه بر این  به دلیل تاثیری که وبالگ ها در باال بردن مدت زمان ماندن مخا بین در سایت ها دارند  به یک عامیل  

 بسیار موثر در سئو تبدیل اده است.

 را مخا یب  کیه  مبتواسیت  ایین  کیفییت  و دارد را خود مخا بین همیشه کامل و خوه مبتوای بااد که مبتوا پادااه است. یادتان

 تیا  ایده  باعیث  مسیاله  ایین . بگیردد  بهتری منابا دنبال به اینکه یا و بااد اما کننده دنبال و بدهد ادامه خواند به تا کند می مجاه

 ضیه برای ارتباط با مخا ب و ا الع رسانی بیشتر استفاده کنند.این ق از بزرگ های ارکت و ها سازمان

 

 آن بیا  میرتبش  موالیب  از گردنید   میی  خاصیی  مبتیوای  دنبال به که کسانی همیشه. نشوید غافل مرتبش مبتوای از مقاالت مرتبش :

ه آاپزی عالقه مند است  در مال خواندن کسی ب کنید تصور. دارد فراوانی تاثیر سئو بردن باال در نیز  رویکرد این. کنند می استقبال

مقاله ای در رابوه با آموزش تهیه ساالد سزار می بااد. به امتمال خیلی زیاد کسی که این مبتوا را یافته است و مشغول موالعیه آن  

نیز به او آموزش بدهیید؟  است  باید عالقه مند به دانستن ا العات بیشتر در این موزه بااد. چوور است  رز تهیه ساالد یونانی را به 

 یا دستور تهیه سس ساالد سزار؟

 در صید  پیس  است  مهم اما برای اینترنتی تبلیغات یا مثال اگر اما در مال خواندن این مقاله هستید  یعنی کسب و کار اینترنتی و

 .برد خواهید لذت Markrtingininternet سایت مقاالت خواندن از صد

  

 

http://www.marketingininternet.ir/default.aspx
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 بازاریابی ابکه های اجتماعی : -9

ابکه های اجتماعی این روزها به دالیل خیلی زیادی  سهم زیادی در سبک زندگی جدید مردم دارند. کم تر کسی را می توان یافت  

و  Facebookو  Instagramو  Telegramکه یک تلفن همراه هوامند یا تبلیت نداایته بااید و از اپلیکیشین هیایی مثیل       

Linkdin  و ... استفاده نکند. همه ما زمان زیادی را صرف این مجموعه می کنیم. همین اتفاق دلیلی است تا کسب و کارها از ابکه

ن اسیتفاده  های اجتماعی در راستای معرفی مبصوالت  برگذاری کمپین ها  ارائه پیشنهادات ویژه و .... در جهت وفادار سازی مشتریا

کنند. فرواگاه های در بستر ابکه های اجتماعی نیز توانسته اند برای فروش مبصوالت بازار ارزامندی ایجاد کنند. پس اگر کسیب  

 و کاری دارید  متما از ابکه های اجتماعی استفاده کنید و به آن ها اهمیت بدهید.

 

 تبلیغات موبایلی : -11

 مختلف کارهای و کسب به اینترنتی تبلیغات های مختلف در بستر تلفن های همراه  فضایی در جهتاستفاده از بازی ها و اپلیکیشن 

 ها اپلیکیشن و ها بازی از استفاده هنگام مومئنا. کنید استفاده خود تبلیغات جهت در فضا این از توانید می اما. است داده اختصاص

 ایلی هستند.موب تبلیغات دسته در ها آن همه. اید دیده را زیادی های بازی و ها برنامه معرفی و دموها
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 اگر صامب کسب و کاری هستید  متما از این روش ها در راستای معرفی مبصول و خدمات و بسترهای مبتوایی خود استفاده کنید.

 

 نکته را متذکر اوم؛ 2در اینجا الزم می دانم 

صیداقت    ین به اما دااته بااد  اما رمز ماندگاری و موفقیت هر برنیدی در تبلیغات می تواند تاثیر زیادی در عالقه مندی مخا ب -1

 .است افافیت و کیفیت

بهترین راه برای از بین بردن ارزش های چیزی  دفاع ااتباه از آن است.تبلیغات بی پایه و اساس اما را از بیین خواهید بیرد. بیه      -2

 همین دلیل است که می گوییم :

 مبتوا پادااه است...
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 نمونه هایی از تبلیغات اینترنتی 

 

 پرداخت هزینه برای قرارگرفتن در نتایج جستجوها .۰

 

جایی است که ایما بیه گوگیل ییا دیگیر موتورهیای        وجوی پولیبه صورت روزانه  جست گوگل وجو درمیلیارد جست ۰.۱با بیش از 

کنیید  ای پرداخیت میی  مرتبوی  هزینه کلمات کلیدی با  (SERP)ای تبلیغ مبتوایتان در صفبه نتایج موتور جستجوجو بروجست

 .است بازاریابی یکی از مشهورترین و موثرترین انواع که

های برتر تبلیغاتی وجود دارد  لذا هر زمان که مداقل دو پیشنهاد تبلیغیاتی بیرای کلمیات    ی رنکینگ بیعتا تقاضای زیادی در زمینه

 .اودکنند  وجود دااته بااد  گوگل وارد مزایده میوجویی که کاربران وارد گوگل میهای جستکلیدی مرتبش به کوئری

کننید  گروهیی کیه    بندی میهایی دستهسایتش را به گروهکنندگانی که کلمات کلیدی و کپی تبلیغات متناظر آن و صفبه وهتبلیغ

بیاالترین پیشنهادایان را برمیی گزیننید. گوگیل از گیروه تبلیغیاتی        خواهند روی آن تبلیغات انجام دهند را انتخاه میی کننید و   می

کنید و آن را بیه مزاییده    وجوی کاربر ربش دارد را انتخیاه میی  کند بیشتر به کوئری جستکه فکر می کلمه کلیدی کننده  یکتبلیغ

https://www.google.com/
https://webramz.com/tag/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://webramz.com/tag/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://webramz.com/tag/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://webramz.com/tag/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://webramz.com/blog/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c
https://webramz.com/blog/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c
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با توجه به میزان بازدید  کنید نیست. آنها تان برگزار میای است که اما برای وسایل عتیقهی گوگل ابیه به مزایدهگذارد. مزایدهمی

ی مزایده اود  پیشنهادی که دارای باالترین رنک بندی و ارزیابی دارند  لذا به جای اینکه همیشه پیشنهاد باالتر مالی برندهقصد سوح

 .تبلیغاتی است  همیشه برنده است

تان کسب کیرده بیه دسیت    تیازی که تبلیغاترنک تبلیغات )اد رنک( با ضره میزان ماکسیموم هزینه به ازای هر کلیک در کیفیت ام

ایود. ایین   تان به کلمه کلیدی  تجربه کاربری و نرخ کلیک مباسبه میآید که این کیفیت امتیاز تبلیغات با ارزیابی ارتباط صفبهمی

خواهند  ای که مییتوانند چون دارای بودجه بیشتری برای تبلیغات هستند  برای هر کلمه ی کلیدها نمیست که سازمانبدان معنی

 .کننده باادها متما باید سرگرمرنکینگ باال به دست آورند. مبتوای آن

 پرداخت هزینههای اجتماعی باتبلیغات در ابکه  .۲

 

هیای  کننید  امیا از آنجیا کیه ایبکه     های اجتماعی استفاده میی بکهها و ادرصد از جمعیت ایالت متبده آمریکا  از رسانه ۳۰بیش از 

هیا کیم اسیت. سیریعترین و     درآمد کنند  بازدید  بیعی در همه زمیان اان تا مد ممکن کسباجتماعی همه در تالاند از مخا بین

های اجتماعی است. در فضای بکهیابی به مخا بی که زمانش را بیشتر صرف اما کند  استفاده از تبلیغات اموثرترین راه برای دست

تواننید هیدف   سازی کمپیین خودایان دارنید. آنهیا میی     کنندگان فرصت بیشتری برای بهینههای اجتماعی  تبلیغتبلیغات پولی ابکه
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د ادت میی توانی  کمپین تبلیغاتی خود  نوع تبلیغاتی که به دنبال رواج آن هستند و هدف تبلیغات خوداان را تعیین کنند که این به

آورده ایده   تیوییتر  و ینستاگراما  لینکدین  فیسبوک هایهای تبلیغای از قابلیتجا خالصهنشان از ریز جزییات دااته بااد. در این

 .است

 فیسبوک

دقیقه از وقتشان را برای فیسبوک صرف می کنند  ایین پلیت فیرم دارای بیشیترین و      ۱۴میلیارد کاربر فعال روزانه که  1.5با تقریبا 

 بهتیرین  آنهیا  مخا بینشیان   بیر  موثر نظارت منظور به انه اجتماعی می بااد. متعامل ترین کاربران نسبت به دیگر پلت فرم های رس

 .یغ کنندگان به وجود آورده اندتبل برای را تبلیغات ترین صرفه به مقرون و خوداان هدف برای را ابزارها

ا هیم چنیین میی توانیید     زمانی که اما یک کمپین تبلیغاتی ایجاد کردید  اولین گام اما  انتخاه هدف کمپین خودتان اسیت. ایم  

 .های برند خودتان را تقویت کنیدآگاهی  مالمظات و نرخ تبدیل

 لینکدین

میلیون کاربر فعال ماهانیه در آن فعالییت    ۲۱۰لینکدین نسبت به فیسبوک دارای بازدید کمتری نسبت به فیسبوک است  که مدود 

یی در مورد کسب و کارایان  تولید مبتوا کنند و دنبالان را آپدیت میای مدام ا العات مرفه خودادارند  اما از آنجا که افراد مرفه

 .باادمی B2B هایی اجتماعی برای تولید سرن در این پلت فرم هستند  لینکدین بهترین ابکه

هیای تبیدیل بیاال و کیفییت بیاالیی را در      ی  در لیندکین باالتر است  اما عمومیا نیرخ  های اجتماعها اغلب نسبت به دیگر ابکههزینه

 .کندهای باالی تبلیغات در این پلت فرم کمک میآورد که به تصدیق هزینهها به وجود میسرن 

کتیاه الکترونیکیی تبلیغیات    ای که در لیندکین و فیسبوک مضیور دارنید  ییک    برای مثال  در هاه اسپات  ما برای بازاریابانِ سرمایه

های فیسبوک اد. ما هم چنین دریافتیم که تر از کلیکبرابر گران ۱های لینکدین کنیم. بعد از این کمپین  ما دریافتیم که کلیکمی

ی کیه  های فیسبوک است. در عبیارت ی نرخ تبدیلهای لیندکین  معیاری که از همه بیشتر اهمیت دارد  تقریبا نصف هزینهنرخ تبدیل

 .در موضوع این کتاه الکترونیکی آورده اده است  و با توجه به مخا بین هدف  لیندکین بهترین گزینه برای ایجاد سرن  بود

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://twitter.com/
https://webramz.com/content-producion
https://webramz.com/content-producion
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 اینستاگرام

فیرم بیرای   فرم  بهترین پلتسال سن دارند  این پلت ۲۹تا  ۴۳درصد آنها بین  ۱۱میلیون کاربر فعال است که  ۱۰۰اینستاگرام دارای 

هشتادی هاست. فیسبوک مالک اینستاگرام است   بیعتیا اهیداف آنهیا نییز بیرای      اصتی و دهه هفتادی و دههافراد دههجلب توجه 

 .های تبلیغاتی همتراز با فیسبوک است: آگاهی  مالمظات  و نرخ تبدیلکمپین

 توییتر

میلییون کیاربر روزانیه ی فعیال      335ماهانیه   ماهه اخیر یک میلیون کاربر فعالش را از دست داده است  اما آنهیا هنیوز   4توییتر در 

درصد آنها خارج از ایالت متبده آمریکا زندگی می کنند. اگر می خواهید بازدید بین المللی خودتان را توسعه دهید  به  80 – دارند

 .خصوص در آسیا  اروپا  و جنوه  آمریکا  تبلیغات توییتری بهترین راه موفقیت است

 تبلیغات همسان .۳

کنند که به سرعت هر روز در رسانه اجتمیاعی زییاد   مبتوایی را تولید می )Dodo (و دودو )BuzzFeed (رانی همانند بازفیدناا

هیا و وییدیوهایی را   کنند تیا پسیت  درآمد دارند. برندها  به این نااران پولی پرداخت می ها با کمک به دیگر برندها کسباوند. آنمی

https://www.buzzfeed.com/
https://www.thedodo.com/
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کند. آنها هم چنین به نااران  بابت توزیا این مبتیوای اسپانسیری ایده بیرای     برایشان درست کنند که از فرمول نااران پیروی می

 .کنندمخا بین زیادی در رسانه اجتماعی و وه سایت آنها پولی پرداخت می

 بازدیید  و نگارایی  مهیارت  کنید  قادر خواهید بیود کیه بیه    زمانی که اما بابت خدمات تبلیغات بومی نااران هزینه ای پرداخت می

 .کند تعریف بیشتر بازدید برای را جذابی هایداستان کنید کمک برندتان به تا کنید پیدا نفو  اانمخا بین

اران همکاری خواهید کرد تا مبتوایی اسپانسر اده را ایجاد کنید که یکی از موضوعات اصیلی  در  ول این فرآیند خالقانه  اما با نا

 فنیی  نظیر  از آنها را پواش دهد و ابیه به یک بخش مبتوایی مرتب در وه سایت ناار اود. بدین صورت  متی اگیر پسیت ایما    

 کیه  کنندنمی مس و برند می لذت اما پست خواندن از آنها. کندنمی اختالل دچار را هاآن مخا بین وبگردی تجربه بااد  تبلیغاتی

آورد و دهد  برایتان بازدید به ارمغان میی کار اما را در معرض دید افراد زیادی قرار می این. هستید چیزی تبلیغ مال در ناار یا اما

 .کندفالورهای جدید را سمت برند اما جذه می

 بپیش تبلیغات ویدئویی برای کاربران و .۰

را مشاهده کنند  بهتیرین راه بیرای جلیب توجیه مخیا بین       یوتیوه ای درثانیه ۱۰تا  ۰۰وادار کردن مردم به به اینکه یک تبلیغات 

واند بیدون اینکیه صیبر بازدیدکننیدگان را     این کار تنها آنها را آزار خواهد داد. اما کوتاه کردن ویدیوهای تبلیغاتی می ت جدید نیست 

اان را از ایین  درصد از نتیجه تبلیغاتی ۰۰های تبلیغاتی بزرگ  درصد از کمپین ۹۰ها را سرگرم کند.  بق نظریه گوگل  بسنجد  آن

 .راه به دست می آورند

های تلویزیونی را تمااا کننید   ی اینکه ابکهخواهید در یوتیوه تبلیغات کنید  که در آن بیشتر افراد مسن و سالخورده به جااگر می

و تبلیغات  (TrueView)  توانید دو نوع تبلیغات ویدیویی انجام دهید. تبلیغات تروویوپردازند  میبه تمااای مبتوا در یوتیوه می

 .(Bumper) بامپر

ثانییه از آن را مشیاهده    31را کامل  ییا میداقل   پردازید که مردم آن با تبلیغات تروویو  اما تنها زمانی برای یک تبلیغات هزینه می

داند که کاربرانش انتظار دارند ویدیوهایی کوتاه مدت را مشاهده آن کلیک کنند. یوتیوه می  (CTA) ”اقدام به عمل“کنند  یا روی 

هید از تبلیغات تروویو استفاده کنید  خواثانیه بااد و نتوان آن را بست. اگر می ۲۰تا  ۴۱کنند  لذا آنها به تبلیغاتی نیاز دارند که بین 

 و یا تبلیغات یافتن ویدیو in-stream دو گزینه پیش رو دارید: تبلیغات

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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 تبلیغات بامپر

تبلیغات بامپر کوتاه ترین و به یاد ماندنی ترین تبلیغات یوتیوه می بااد. زمانی که یوتییوه چنیین تبلیغیات کوتیاه میدتی را بیرای       

ی سریا درست میی کننید  و داسیتان    خیل را تبلیغات این برندها کند  آنها را آزار نمی دهد. و زمانی که بازدیدکنندگانش پخش می 

را فراموش کرد  درست می  Geico های جذاه می گویند؛ می توانند بین مخا بین  نین انداز اوند. سخت است که تبلیغات بامپر

 گویم؟

ایش گوگیل  نمی  ایبکه  روی که هایی او و ها سایت در یا و آن از بعد یا یوتیوه هایویدیو از پیش ثانیه هستند  و  6تبلیغات بامپر 

  مزایده انجام می دهید  لذا هر زمان که یوتیوه تبلیغیات ایما را   “هزینه به ازای هر هزار نمایش“ هستند ظاهر می اوند. اما روی

 .بار نشان داد هزینه ای را می پردازید  ۴۰۰۰

 هدف گیری

بنیدی  اش  هیدف کشور دنیا و دستیابی به ابکه نمایش گوگل  یوتیوه در فضای بازارییابی مجیازی   ۲۰میلیار کاربر از با بیش از یک 

 .دهددقیقی را پیشنهاد می

توانید مخا بین را با مکان  جمعیت  و تمایالتش  هدف گیری کنید. اما هم چنیین  با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی یوتیوه  اما می

 مورد در د برای بازدیدکنندگان قدیمی مجددا بازاریابی کنید  تبلیغات خود را با ویژگی های معینی نمایش دهید  و تبلیغاتی می توانی

 .دهید قرار ویدیو روی خاص کلیدی کلمات و موضوعات

 تبلیغات بنری .۵

سال  تبلییغ کننیدگان از آنهیا سیو اسیتفاده       ۲۱تبلیغات نمایشی یک موضوع مجادله برانگیز در جامعه بازاریابی دیجیتال است. برای 

های بدافزاری نییز بیا وییروس    های ااتباه کلیک کنند بعضی از تبلیغاتزدند که روی تبلیغاتکردند و کاربران اینترنت را گول میمی

ا توسعه دادند و مدام در مال ر “نابینایی در مواجه با بنرهای تبلیغاتی“ادند. به همین دلیل مردم رویکرد وارد کامیپوترهای افراد می

 .کنندگان تبلیغات بودند: تبلیغات نمایشی مشهور به فضول  مواس پرت کن  و بی ربش بودن بوددانلود بالک

های ماایینی نفیو    ها و یادگیریهای تبلیغاتی می توانند به دادهاز  رفی تکنولوژی تبلیغات نمایشی تا جایی پیشرفت کرد که ابکه

 .تری را نشان دهندکنندگان تبلیغات مرتبشگیری و به مصرفهای موثرتری برای هدفکنندگان استراتژیبلیغکنند تا به ت
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توانند تبلیغات اما ابکه های تبلیغاتی همانند ابکه نمایش گوگل و ابکه مخا بین فیسبوک راهبران بنر و رنسانس بودند. آنها می

خواهید کیه بیشیتر کنتیرل تبلیغیات را بیه دسیت       ناسب نمایش دهند و اگر اما میرا به مخا بین هدف مناسب در مکان و زمان م

 .تان را کجا قرار دهیددهند که تصمیم بگیرید تبلیغاتبگیرید  آنها به اما اجازه می
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 چیست؟ اینترنت در تبلیغات روش بهترین

امروزه تمامی کسب و کارهای بزرگ و کوچک به نوعی در اینترنت مضور دارند. این کسب و کارهیا ممکین اسیت در زمینیه فیروش      

یت دااته بااند و همچنین بسیار تخصصی و یا در سوح جامعه بسیار فراگیر بااند. در هر مالت همه ایین  مبصوالت یا خدمات فعال

کسب و کارها یک خواسته و هدف مشترک دارند: رسیدن به بیشترین میزان بازدیدکننده با صرف کمترین هزینه ممکن و در عیوض  

 .بیشترین بازخورد ممکن
 

ن به بیشترین بازدیدکننده ممکن و معرفی خود به کاربران وجود دارد که همه این راهکارهیا در  راهکارهای بسیار مفیدی برای رسید

عبارت تبلیغات اینترنتی خالصه می اوند. برخالف تبلیغات تجاری  تبلیغات در اینترنت برامتی در اختیار تمامی ارکت ها قرار میی  

و با بازدهی باالیی به هدف خود یعنی افزایش تعداد بازدیدکنندگان برساند. گیرد و می تواند اما را به سرعت و به اکلی کامال موثر 

مال که از اهمیت تبلیغات اینترنتی آگاه ادید  می خواهیم اما را در ادامه با چند نوع از بهترین رواهای تبلیغات در اینترنت آاینا  

 :کنیم
 

 :جستجو موتورهای در تبلیغات.1
 

لیغات در اینترنت  بازاریابی در موتورهای جستجو می بااد که در صدر این لیست موتور جستجوی یکی از متداول ترین روش های تب

قدرتمند گوگل قرار دارد. مهمترین مزیت این روش تبلیغات در اینترنت این است که پس از پرداخت پول به گوگل  موقعییت سیایت   

 .اما در نتایج جستجو باالتر از بقیه نشان داده می اود
 

 
این ایوه اما مبصوالت  خدمات یا مبتوای خود را توسش سرویس تبلیغات گوگل تبلیغ می کنید. بنابراین کاربران در نتایج در 

 .جستجوی خود قوعا سایت اما را نیز مشاهده خواهند نمود

ما تنها به ازای هر در این سیستم تبلیغاتی مبلغ پرداختی اما به صورت پرداخت به ازای کلیک خواهد بود. به این معنی که ا

http://helan.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/
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کلیکی که بر روی تبلیغ تان می اود باید مبلغی پرداخت کنید. همچنین اما می توانید مداکثر تعداد کلیکی که میخواهید برای آن 

 .هزینه کنید را مشخص نمایید

 :اجتماعی های شبکه در تبلیغات.2

بود موقعیت کسب و کار ااتباهی بسیار بزرگ است. ااید نادیده گرفتن قدرت چشمگیر ابکه های اجتماعی در کمک به معرفی و به

ابکه های اجتماعی اصلی ترین بخش در استراتژی بازاریابی اینترنتی اما نبااند  اما در هر مال می توانند فالوورهای زیادی را برای 

 .دنبال کردن اخبار مربوط به اما به ارمغان بیاورند
 

 
د فیسبوک  توئیتر  اینستاگرام  لینکدین و یوتیوه امکان نمایش تبلیغات متناسب با پلتفرم خود تقریبا تمام ابکه های اجتماعی مانن

را دارند. همچنین در این ابکه های اجتماعی اما می توانید مخا بین هدف خود را به  ور دقیق مشخص کنید تا تبلیغات اما 

 .هدفمندتر نمایش داده اود

 :بنری تبلیغات.3 

ناخته اده ترین روش تبلیغات در اینترنت بااند و دلیل آن این است که بنرها اولین نوع تبلیغات بودند که در سوح بنرها امتماال ا

 .اینترنت ظاهر ادند. آنها در  رح ها  سایزها و قالب های مختلفی در صفبات وه قرار می گیرند
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ما تعریف کرده ایم. اما مشکلی که این روزها در مورد این کاربری که بر روی این تبلیغات کلیک می کند وارد سایتی می اود که 

روش تبلیغات در اینترنت وجود دارد این است که تامد زیادی این بنرها برای کاربران ااباع اده اند و معموال کمتر به آنها توجه می 

 .دز و یا ابکه های اجتماعی استفاده نماییداود. بنابراین ااید بهتر بااد که اما برای تبلیغات اینترنتی خود از سرویس گوگل ادور

 :آپ پاپ.4 

بدون اک برای اما پیش آمده است که در زمان استفاده از اینترنت با ده ها پنجره تبلیغاتی پاو آو مواجه اده اید و در بیشتر 

موال اما را به وبسایت دیگری انتقال موارد هم آنها را به سرعت بسته اید که بسیار آزاردهنده هستند.این پنجره ها پس از باز ادن مع

 .می دهند و در سالهای گذاته مببوبیت خوبی دااتند اما در سالهای اخیر به هیچ عنوان مورد عالقه کاربران نبوده اند

 

ت و تنها کاربردهای مفید پاو آو امروزه در زمینه دریافت ایمیل کاربران به منظور عضویت در خبرنامه  دعوت به عضویت در سای

ارائه پیشنهادهای ویژه و کدهای تخفیف می بااد. پس سعی کنید جز در موارد این چنینی از این روش تبلیغات در اینترنت استفاده 

 .نکنید
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 :هوشمند های تلفن در تبلیغات.5

بلیغات در تلفن های یکی از مببوه ترین و بهترین رواهای تبلیغات در اینترنت که در سالهای اخیر راد فزاینده ای دااته است  ت

هوامند است. استفاده روزافزون از تلفن های هوامند سبب اده است که کمپانی های مختلف همواره تبلیغاتشان را برای نمایش 

 .بهینه در گوای های هوامند ایجاد کنند که این تبلیغات می تواند اامل متن  ویدیو و عکس بااد

 
 

 
 

ه تبلیغات خود را به صورت ریسپانسیو و واکنش گرا  رامی نمایید تا در همه دستگاه ها به بنابراین بخا ر دااته بااید که هموار

 .درستی نشان داده اود
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 :مارکتینگ ایمیل.6

این روش تبلیغات در اینترنت سالهای زیادی است که رواج دارد و همچنان کارایی خود را مفظ نموده است. زیرا هیچگاه آزاردهنده 

م است که این ایمیل ها با چه ایوه و چه بیانی برای کاربران ارسال اوند. چرا که کاربران هرروز ایمیل های زیادی نبوده است. اما مه

ثانیه ایمیل را به صندوق اسپم های  2دریافت می کنند و چنانچه از ساختار نواتاری و  رامی ایمیل خواشان نیاید  در کمتر از 

 .خود منتقل می کنند

 

 .الی به کاربران باید ماوی عنوان جذاه بدون اغراق  متنی دوستانه و تصاویر باکیفیت باادایمیل های ارس
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 :ویدیویی تبلیغات.7 

از آنجایی که به واسوه راد روزافزون استفاده از گوای های هوامند فیلمبرداری از اتفاقات جالب روزمره بسیار رواج یافته است  لذا 

 .ات در اینترنت سرمایه گذاری نسبتا مومئنی انجام دهیممی توانیم بر روی این روش تبلیغ

 

برای مثال می توان در سایت یوتیوه در ابتدای برخی از ویدیوهای پربازدید  ویدیوی تبلیغاتی خودمان را قرار دهیم که این امر سبب 

 .افزایش نسبتا زیاد ترافیک سایت ما و بیشتر دیده ادن ما توسش کاربران می اود
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 هایی از تبلیغاتهای اینترنتی خالقانه  نمونه

چه کمکی به راد کسب و کار اما می کند؟ امروزه اصلی ترین عامل جذه مشتری بدون اک تبلیغات است. اگر  تبلیغات خالقانه

رد بیازار  بااد  مشتریان را وادار می کند که اما را دنبال کنند ولی تبلیغات خالقانه مدت کمیی اسیت کیه وا    تبلیغات خالقانه این

 .جذه مشتری اده و امروز اینجاییم تا اما را با ابداعات برند های مختلف آانا کنیم و به اما معرفی کنیم

 . تبلیغات خالقانه ایستگاه اتوبوس که به اکل یک ترن هوایی ساخته اده و  راح آن سه بعدی کار کرده است – 1
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 : Colgate تبلیغات خالقانه برند خمیر دندان – 2

در این تبلیغ با استفاده از نور سفید در اب قسمتی از یک دهان را سفید و بقیه آن سیاه و جرم گرفته است که میی خواهید قیدرت    

سفید کنندگی خود را نشان دهد . جالب است بدانید مدت زیادی نیست که این برند اروع به کیار کیرده امیا در همیین میدت کیم       

  انزده میلیارد دالر برساندتوانست درآمد ساالنه خود را به ا
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 : McDonald تبلیغات خالقانه برند 

را بیه قابلییت    Wifi برند مک دونالد در زمینه فست فود را دست کن تمام مردم می انااند !!! این برند موفق چند وقتی اسیت کیه  

دی که توانسته سوح خدمت خود را در روز به های خود اضافه کرده و ببینید چه قدر ساده و ایک آن را به تصویر کشیده است . برن

 .اصت و چهار میلیون رسید برساند قوعا بیش تر از یک برند عادی است و در واقا برای دیگر برند ها الگویی رفتاریست

 

 

 موفق و پیروز بااید

 ات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید ظررد تبلیغات اینترنتی بود لوفا نوآنچه در این جزوه موالعه نموده اید موالبی در م

 راههای ارتباط با ما :

 radvin.ir-www.karyabiت یوه سا

   mehdirajabi2010@gmail.com ایمیل 

http://www.karyabi-radvin.ir/
mailto:mehdirajabi2010@gmail.com

