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 اینترنت عصر در ها رسانه و تبلیغات
 
 

 ؟اینترنت در تبلیغات چرا

 

 بته  محتدود  و باشتد  متی  اینترنتت  در خدمات و محصول معرفی برای فعالیت نوع هر یعنی آن عام مفهوم به اینترنتی تبلیغات گفتار این در ؟اینترنت در تبلیغات چرا

 .باشد شده ذکر آن خالف صراحتا آنکه مگر باشد نمی موجود روشهای از خاصی مورد

 بایتد  محبوبیتت  کست   بترای  ختود در روزهای نخستین حضتور   "رسانه نوین" این .خطاب می کردند "رسانه نوین" سال قبل تلویزیون را ۴۰در ایران حدود 

 .دارد وجود تلویزیون دستگاه یک ای خانواده هر در تقریبا اکنون هم و کرد اثبات تلویزیون .کرد می اثبات را خود کارایی

 تواند؟ می نیز اینترنت آیا که پرسند می همه .برساند اثبات به را خود کارایی بتواند باید هم اینترنت دیگر عبارت به .بیافتد اتفاق باید هم اینترنت برای وضع این

 

 .کنیم بررسی را اینترنتی تبلیغات خواهیم می ما اما .ندارد خود اثبات به نیازی دیگر اینترنت و است "مثبت" پاسخها تمام تقریبا که یابد می انتشار زمانی ن جزوهای البته

 

 بود؟ خواهد چه پاسخ دارد، کارایی من مجموعه برای اینترنتی تبلیغات آیا بپرسد، خود از مدیری اگر بدانم خواهیم می

 

 تلویزیتون  دیگتر  عبتارت  به .تاخیر اندکیاما با  سایر کشورهاست همانند دقیقا خواهیم شد که نتایج متوجه کنیم، بررسی را در ایران تکنولوژی مدل روند ورود اگر

 .است افتاده اتفاق وضع  این هم اینترنت برای .تاخیر با اما شد محبوب کشورها سایر همانند ایران در هم

 .شد خواهد شرکتها تبلیغاتی بودجه وارد و یافت خواهد را خود پای جای زودی به هم اینترنتی تبلیغات گفت، توان می لذا

 .نه یا است موثر اینترنتی تبلیغات آیا که پرسید نخواهند دیگر مدیران که بود خواهیم این شاهد زودی به

 

 داد؟ سرعت آن رشد به رو روند به توان می چگونه اما

 :شود انجام باید سازی فرهنگ جور دو اینکار برای

 

 اینترنتی تبلیغات دهندگان ارائه و سایتها وب سوی از نیاز با متناس  ،مناس  راهکار ارائه فرهنگ-۱

 

 شده ارائه اینترنتی تبلیغات خدمات از استفاده فرهنگ -۲

 

 بهتتر  و شتود  توجته  بیشتتر  استت،  بنر تبلیغات پذیرش طریق از سایتها درآمدزایی افزایش که مقاله اصلی هدف به تا کنم می محدود "بنر تبلیغات" به را بحث ادامه

 .کنم استفاده موجود مثالهای از بتوانم
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 : بنر تبلیغات دهندگان ارائه -الف

 

 در نفتوذ  هتدف  بتا  کته  شرکت یک نام و محصول یک نام مثال .است خاص اسمی تبلیغ اول دلیل شود، می استفاده روش این از که دارد وجود عمده دلیل دو

 .است خدمات یا کامال مستقیم فروش دوم دلیل .گیرد می صورت بازار

 

 بته  بنتر  دوم، متورد  در اما .است بوده آنهدف  بنر شدن دیده چون نشود لینک هم جایی به و شود داده نمایش شرکت یک بنر تنها است ممکن اول مورد در

 .است حیاتی بسیار بنر خوردن کلیک مورد این در دیگر، عبارت به و شود می لینک خدمات یا کامال فروش صفحه

 اکثتر  در آنهتا  بیننتدگان  میتزان  از شتده  ارایه آمارهای اما .ندارد مشکلی خود خودی به که اند کرده مالاع تعرفه خود سایت در تبلیغ برای ما سایتهای همه تقریبا

 .است نشده بندی گروه یا و (واقعی غیر)  نشد اثبات موارد

 

 از یکتی  .استت  صتفحه  نمتایش  ۴۴۴۴۰کته منظتور آنهتا     شد خواهیم متوجه بررسی دارند و با اندکی بیننده نفر ۴۴۴۴۰ در ماه که کنند می عنوان بسیاری سایتهای

 کته  کترد  خواهتد  عنتوان  آن از بعتد  و گرفتت  نخواهتد  پاسخی مطمئنا کند تبلیغ سایتهایی چنین در مدیری اگر .است نشده اثبات آمارهای همین موجود مشکالت

 .ندارد کارایی بنر، تبلیغات

 نیتز  هتا  بررستی  و دارد بیننتده  نفر ۴۴۴۴۰ ، تعدادماه در کند می اعالم سایتی دیگر عبارت به .است سایت بینندگان باالی آمار به استناد تنها آمار، ارایه در دیگر گونه

 .کند بندی گروه را خود کننده بازدید افراد و مخاطبان نوع تواند نمی سایت اما کند می تایید را آمار آن صحت

 

 ناراضتی  هتم  بتاز  بتاالیی  بسیار احتمال به باشد داشته خدماتی و کامال فروش قصد اگر اما گیرد می جواب کند، تبلیغ سایتی چنین در بازار در نفوذ هدف با کننده تبلیغ اگر

 .بود خواهد

 

 جدید توافقی هم به با کنند یا رعایت را خارجی مشابه سایتهای در شد پذیرفته رایج استانداردهای سایتها باید گفت توان می بخش این گیری نتیجه عنوان به

به هر دو شکل بیان شده،  واقعی آمار غیر روند ارایه و کنند حساسیت بیشتری دنبال می با را سوی یکدیگر از شده ارایه آمار صورت آنها در این .یابند دست

 خواهند استفاده کمتر آمار گونه این انتشار از آن با متناس  نیز سایتها رود، ترباال کنندگان تبلیغ آگاهی میزان چه هراز سوی دیگر  .یافت خواهد آهنگ کندتری

 .کرد

 

 :دهندگان آگهی -ب

 

 تزریتق  جامعته  بته  هتا  رسانه این طریق ازهستند که حجم عمده تبلیغات هم  مجالت و سیما، روزنامه ها و مختلف صدا شبکه هایکانالهای مرسوم تبلیغات در ایران 

 شود؟ نمی گرفته جدی شدهذکر های رسانه در تبلیغات اندازه به اینترنت رسانه طریق از تبلیغ چرا .شود می

 

 و متوثر  توانتد  متی  هم اینترنت در تبلیغکه  اند نرسیده باور این به ما تبلیغات مدیران دیگر عبارت به است ماالز سازی فرهنگ عدم آن دلیل ترین مهم مطمئنا

 کرد؟ باید چه ایران در اینترنتی تبلیغات صنعت گسترش برای پس !خیر است؟ آسان سازی فرهنگ آیا اما .باشد کارساز

 .دارنتد  آنهتا  بتا  مستتقیمی  رابطه اکنون همدادن به روند حل این مشکل یعنی تشویق آگهی دهندگان به تبلیغ در اینترنت را کسانی می توانند انجام دهند که  سرعت
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 عنتوان  بته  را مجتالت  و هتا  روزنامته  همینطتور  و سیما و صدا های شبکه در تبلیغ ،کنندگان تبلیغ .است کشور در تبلیغ های رسانه ترین مهم به توجه هم کلیدی نکته

 هتا  رستانه  ایتن  مدیران شاید اما .رسید نتیجه به زودتر بتوان شاید دهند نشان اینترنتی تبلیغات به توجه کمی ها رسانه همین مدیران اگر .اند پذیرفته تبلیغ اصلی کانالهای

 .نشود کاسته آنها در تبلیغ حجم از و شود مرسوم آن در تبلیغات که نخواهند و بدانند خود رقی  را اینترنت

 نشتان  بیشتتری  توجه اینترنتی تبلیغاتبه خرج داده و به  رایت لذا منطقی خواهد بود که اندکی د .آنها چه بخواهند و چه نخواهند چنین اتفاقی خواهد افتاد

 پوشتش  را آگهتی  کننتدگان  توزیتع  و دهنتدگان  آگهتی  گتروه  دو خوبی به که ،باشند داشته سایتها در تبلیغ برای FastClick همانند سیستمی توانند می آنها .دهند

 .بگیرند کمک نیز داخلی موجودهای تجربه از توانند می همچنین آنها .دهند

را منتشر می کنند را بته حفتک کیفیتت     مناسبی محتوای فراوان تالش با که کوچکی سایتهای .بود خواهد جامعه نفع به ایران در اینترنتی تبلیغات فرهنگ گسترش

 زبتان،  فارستی  بیننتدگان  بترای  بسیاری معتبر مراجع و گردد افزوده تخصصی سایتهای تعداددر این صورت شاهد آن خواهیم بود که بر  .بردن آن تشویق می کند باالترو 

 .یابند رشد

 چیست؟ اینترنتی تبلیغات

 

 جهتت  در و کترده  بترداری  بهره آمیز موفقیت شکل بهآن از اند توانسته کمی نسبتا شرکتهای اما ، ستباال و گسترده بسیار توان با ای رسانه چیست؟اینترنت اینترنتی تبلیغات

 کننتدگان  مصترف  تتک  تتک  بته  میتتوان  یک به یک و مستقیم شکل به آن طریق از که است آن دلیل به اول وهله در اینترنت جذابیت .گیرند کار به خود تبلیغ مقاصد

 .کرد برقرار ارتباط

 دسترستی  ارزشتمند  پژوهشتهای  بته  و بپردازنتد  اطالعتات  تبادل به کنند، خریداری کامال دستاورد، این از استفاده با میتوانند کنندگان مصرف و سازمانها تئوری، در

 .است مانده استفاده بال کان کماآن توانمندیهای از بسیاری که است ای رسانه حال زمان تا اینترنت عمل، در اما یابند؛

 روی بر جدید کامال تبلیغاتی صنعت یک آمدن وجود به باعث امر این .است مخاطبان جذب و جل  برای تالش اینترنت در بازاریابی چالشهای بزرگترین از یکی

 .است شده وب شبکه
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 اینترنتی تبلیغات اهداف ●

 

 . است شرکت یک خدمات یا کاالها مورد در دقیق اطالعات ارایه برای مناسبی محل وب، :عاتالاط انتشار ▪

 سازمان مفید باشد. آن خاص خدمات و کاالها و کلی طور به سازمان یک از آگاهی افزایش برای تواند می اینترنت در تبلیغات :آکاهی ایجاد ▪

 شترکت  یتک  مثتال  .میکننتد  استفاده دخو مخاطبان مشخصات و اطالعات آوردن بدست برای اینترنت شبکه از بازاریابان :تحقیقی عاتالاط آوردن دست به ▪

 .میکند استفاده آن به مربوط اتالعاط سایر و خرید سلیقه اولویتها، تعیین جهت خود همیشگی مسافران با مصاحبه برای اینترنت از هواپیمایی

 .باشد شده طراحی دارند، را آنداشتن آرزوی شرکت یا سازمان که هایی وجه ایجاد و دادن نشان برای است ممکن سایت :ذهنی تصویر یا وجهه ایجاد ▪

 .میکنند استفادهالکترونیکی های کوپن از محصوالتشان آزمایشی خرید تحریک برای اینترنت سایتهای برخی :آزمایشی خرید به تحریک ▪

 

 :اینترنت در تبلیغات مزایای ●

 است شبکه پوششیتالف  ا حداقل با افراد از مشخصی بسیار گروههای دادن قرار هدف توانایی اینترنت شبکه اصلی مزایای از یکی :هدف بازار. 

 متورد  مخاطبتان  مشخصهای خواسته و نیازها جذب برای میتوان را پیامها مخاطبان، معین و دقیق دادن قرار هدف نتیجه در :پیام طراحی 

 .کرد طراحی نظر،

 درگیری بیشتر مشتری می شود. قابلیت تعاملی: ماهیت تعاملی شبکه اینترنت، باعث 

 اطالعتات  محصتول،  مشخصتات به نسبت فراوانی اطالعات توانند می کنند، می دیدن شبکه سایت یک از رایانه کاربران وقتی :اتالعاط به دسترسی 

 .دادقرار مخاطبان اختیار در فورا را جدید اطالعات میتوان همچنین .آورند دست به غیره و خرید

 چون شبکه یک رسانه پاسخی مستقیم است. قابلیت انجام فروش در آن بسیار باالست. :قابلیت فروش 

 شود آن التمحصو و شرکت به نسبت عالقه ایجاد و مخاطبان توجه جل  باعث تواند می سایت یک مناس  طراحی :خالقیت. 

 یافت خواهد افزایش نیز بازار بالقوهتوان اینترنت، شرکت به نسبت عالقه و آگاهی افزایش و خانوارها به شخصی های رایانه نفوذ افزایش با :بازار بالقوه توان. 

 

 فاصتله  شتما  بتا  کلیتک  یتک  فقت  مخاطبین و رقیبان شما  اطالعات درعصر .درجهان امروز و تجارت نوین، وب سایت نقش بسیار مهمی در موفقیت شما دارد

 جمعیتت  ایتن  از ستادگی  بته  توانید نمی شما مسلما باشد، خواهد می چه هر شما فعالیت زمینه .نمایند می استفاده اینترنت از نفر میلیون صدها دنیا در اکنون هم .دارند

 استت،  دستتر  در همیشته  شتما  اطالعات یا کاتالوگ باشد، می وسریع ارزان که شماست تجارت و حضورشما جهت مکانی وب کلی، طور به .کنید نظرصرف

 داریتد،  قترار  جهتانی  تقاضتای  و بتازار درمقابل  شما دورهستید، به شهرها وشلوغی ازترافیک دهید، ارائه را خدماتتان روز شبانه در ساعت ۲۴ توانید می شما

 ازجملته  زیتادی  هتای  هزینته  توانیتد  متی  شتما  دهید، انتقال را پیامهایتان توانید می سرعت با و راحتی به نیست، خبری عصبانی بامشتری مستقیم ازبرخورد

 .دهید کاهش را ... و پرسنل نگاری، نامه چاپ، سفارشات، پذیرش

 .باشتد  متی  آن اصتلی  نقشته حکتم  در و است سایت ساختارکلی اطالعات معماری .باشد می سایت وب وساخت طراحی واسا  پایه ،العاتاط معماری
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 آن برطبتق  همگتی  ...و کارکردهتا  ،تبتادالت  گرافیتک،  اینتترفیس، ستایت،  راهبتری  فرمها، صفحات، محتویات و مطال  ارتباطاتشان، و صفحات جمله از اجزاء کلیه

 .شوند می ساخته

 

  :آن ویژگیهای و اینترنت در تبلیغات

 تحقتق  بته  کته  نحتوی  به است، اینترنت پربیننتده ( پایگاههای) سایتها در تبلیغاتی تصاویر و شعارها تجاری، عالئم و نامها دادن نمایش اینترنتی تبلیغات از منظور اینجا در

 .کند هدایت دهنده آگهی نظرمورد سایت به را (مخاطبان) کاربران و نماید کمک اتغتبلی عمومی اهداف

 

هر بنتر ممکتن استت بته      .متحرک است یا ثابت تصویر یا نوشته صورت به بنر .شود می عرضه و ساخته استاندارد ابعاد در (، معموال Banner)اینترنتی آگهی

 از پتس  صورت هر در .درآید نمایش به متناوب صورت به دیگر، ای از بنرهای صورت ثابت در سایت یا سایتهای مشخص نمایش داده شود یا همراه مجموعه

 ،اطالعتات  درخواستت  فرمهتای  الکترونیکتی،  پست مانند امکاناتی لزوم صورت در و شود می داده وی به کامل اطالعات دهنده، آگهی سایت به مخاط  اتصال

 .گیرد می قرار او اختیار در خدمات، یا کامال سفارش فرمهای

 :اینترنتی تبلیغات مهم ویژگیهای

 دستیابی به بازار جدید در حال گسترش -۱

 هدف گیری دقیق مخاطبان -۲

 اطالع رسانی کامل و سریع -3

 هزینه کم  -۴

 نظارت و ارزیابی دقیق و بدون واسطه -5

 :گسترش حال در جدید بازار به دستیابی -۱

 

هتای   بررستی  .شتود  مشتاهده متی  خوبی  در کشور ما نیز به روند این .حال افزایش است در سرعت جوامع مختلف به در اینترنت کاربران سالهای اخیر عده در

 ایتن  عتده  تتر  روشتن  عبتارت  بته  .است بوده 33۱۰ ساالنه متوس  بطور ایران در اینترنتنرخ رشد کاربران ، اکیست که ظرف نیمه دوم دهه هشتادآماری معتبر ح

 .شود می برآورد نفر میلیون 9۲ تا 9۲ بین اکنون وهم شده برابر سه از بیش سال هر هستند اینترنتی تبلیغات مخاطبان که کاربران

 بتاال  بته  متوس  درآمدی دهکهای به متعلقو  متخصص یا تحصیلکرده میانسال، و جوان اقشار از ایران در اینترنت کاربران بیشتر که است این توجه خور در نکته

 چنتد  جمعیتت  جدید، بازار این از دیگری مهم بخش .کند می ایجاد مختلف خدمات و کاالها جذب برای را مناسبی بسیار بازار ویژگیها این که هستند

 ایرانتی  ختدمات  و کاالهتا  بتالقوه  مشتتریان  و جهانی بزرگ بازار به باید وهالبع .کنند می استفاده اینترنت از بیشترشان که کشورند از خارج هموطنان میلیونی

 .است آنان به دسترسی راه بهترین اینترنت که کرد اشاره دنیا سرتاسردر
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 :  مخاطبان دقیق هدفگیری -۲

 

سایتهای  با وجود ویژهای عالقمندند، که سایتهای به اینترنت کاربران از گروه هر .دارد شده گیری هدف خاص مخاطبان به رسانی پیام برای باالیی توانایی اینترنت

 در است بهتر ورزشی پوشاک و لوازم انواع مثال عنوان به .کرد تفکیک هماز  شان تخصصی عالیقرا بر اسا   حتی میتوان پیامگیران زمینه، هر در تخصصی

 هنر، تجارت، فنون، علوم، اخبار، به عالقمندان همچنین .باشند داشته دهنده آگهی برای را نتیجه بهترین تا شوند تبلیغ آن قمندانعال و ورزش اختصاصی سایتهای

 .دادنمایش ها سایت آن در میتوان را ایشان مناس  های آگهی که کنند می مراجعه مربوطه سایتهای به هریک آن امثال و بهداشت

 مخاطت   هتدفگیری  ترتیت   ایتن  به و کند می لتوص آن کننده رفتمص به مستقیماً را خدمت یا کامال هرگونه کننده عرضه/تولیدکننده اینترنتی تبلیغات اسا ، این بر

 .گیرد می صورت ،تلویزیون و رادیو و چاپی های رسانه مطبوعات، سنتی های رسانه از دقیقتر بسیار اینترنت در

 

 سریع و کامل رسانی اطالع  -3

 باید بسیار فشرده و کوتاه عرضه شوند. پیامها ،باال هزینه از اجتناب برای جمله از .روبروست متعدد های محدودیت با سنتی های رسانه در تبلیغاتی رسانی اطالع

 دهنتده  آگهتی  و شتده  برطترف  زیتادی  حتدود  تتا  موانع این اینترنتی تبلیغات در .دارد نیتاز  بیشتری زمان و ریزی برنامه به ها رسانه این در آگهی پخش و تولید بعالوه

 فتراهم  او بترای  امکتان  ایتن  همچنتین  .دهد قرار مخاط  اختیار در کامل شکل به را نظر مورد اطالعات و پیامها و بصری، سمعی امکانات از استفاده ضمن میتواند

 .باشد آن پخش شاهد ساعت چند تا دقیقه چند ظرف و دهد سفارش را خود آگهی آنالین صورت هب حضوری مراجعه بدونکه  است

 

 کم هزینه -۴

 

 میتوان پرهزینه های بررسی با تنها تبلیغاتاین نوع  همچنین در .است سنگین و تلویزیون بسیار مطبوعات پرتیراژ نظیر های سنتی رسانه در امروزه هزینه تبلیغ

مورد  مخاطبان را به خود هزینه پیام دهنده با کمترین در تبلیغات اینترنتی، آگهی آنکه حال .شد خبر با آن اثربخشی و اصلی مخاطبان به پیام رسیدن میزان از

العمل  عکس از دقیق های گزارش دریافت با کند اراده که لحظه هر و میدهد قرار ایشان اختیار در مستمر طور به را رسانی جامعی اطالعمنبع  رساند، نظر می

 چند او های آگهی دهد می نشانکه  دریافت کند هایی لحظه گزارش هر تواند در دهنده میآگهی   "اَدز پار " سیستم نمونه در وانتبه عن .شود می مطلع آنها

داده اند چند بار روی بنر کلیک کرده و به سایت آگهی دهنده  نشان آن برابر در العملی عکس چه مخاطبان و درآمده نمایش به هایی سایت چه در و بار

 وصل شده اند و...

 

 :واسطه بدون و دقیق ارزیابی و نظارت -5

 

 اول شتود؛  متی  انجتام  صتورت  دو به کار این .است جتنتای مستقیم ارزیابی و آگهیها بر دقیق نظارت امکان اینترنتی تبلیغات بارز ویژگیهای از یکی شد، اشاره چنانکه

تعتداد کلیتک    آگهتی،  نمایش هتر  تعداد دهنده،نمایش  توان سایتهای می هتلحظ هر در "اَدز پار " تمتسیس در شده بینی پیش افزار نرم ریقتط از آنکه

مبسوط دیگر را دریافت کترد؛ گفتنتی    اطالعاتو  از کل مبلغ توافق شده برای درج آگهی میزان اعتبار باقیمانده  روی هر بنر، محدوده جغرافیایی بینندگان آگهی،
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 ختود  تبلیغتاتی  برنامته را در  التزام توانید تغییرات  د و بر اسا  آن میدر قال  جدول و نمودار در اختیار آگهی دهنده قرار میگیر اطالعاتاین است که 

 آنالیتن  هتای  سترویس  و افزارهتا  نترم  بتا  نیتز  متورد  این در که کند می جلوه دهنده آگهی سایت به مراجعه افزایش صورت به آگهی درج نتیجه ثانیاً .کنید اعمال

 .است میسر سهولته ب شده مشاهده صفحات تعداد در تغییر حتی و سایت کنندگان بازدید افزایش میزان تعیین سایتها از آمارگیری
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 :رناپذی سیری صنعتی ،آنالین تبلیغات

 

، آمتازون و یتا فتراهم کننتدگان     EBayنظیتر   شترکتهایی  به بیشتر وب محی  در اقتصادی تحلیلگران نگاه سوم هزاره اولیه ناپذیرسالهای سیری صنعتی ،آنالین تبلیغات

 نتام  بته  نهفتته  بتازاری  وجتود  کته  کند ادعا نمیتواند کسی قطعا .بود تفکرات براینعبور این شرکتها از بحران دات کام ها سندی  .بود VeriSignتکنولوژی نظیر 

متن   بته عقیتده  .متی بتودیم   الجثته  گوگل عظیم با آنالین بزرگچندین شرکت  رقابت شاهد باید چرا که در اینصورت است، بوده روشن همگان بر اینترنتی تبلیغات

 شترکتهای  شتاهد ستبقت گترفتن    و یا شبه انحصاری باید هر از گتاهی  با ماهیتهایی انحصاری Solutions Networkو  VeriSignشرکتهای بزرگی مانند 

 و شترکتها  بنتدی  بودجته  فرهنگ توانسته گوگل امروز.کرد شلیک ه جلورا ب مایکروسافت میان ناباوری در IBM همانگونه که .باشند خویش از و پر تحرک کوچک

 گوگتل  رقبتای  کته  نمود ادعا میتوان حتی .جدیدی بخشد جلوه آنالین کار و کس  به و نماید ایجاد صنعتاین  در جدیدی الگوهای ، دهد تغییر را سازمانها

 .است آورده اینترنت حوزه به را شرکتها تبلیغاتی بودجه از موثر سهمی واقعا گوگل چراکه .اند برده سود گوگل پیشرفت از نیز Yahooو  CNET نظیر

 

 :افشاگراعداد ●

 

 ایتن  .میباشتد  ۰۴۴۲ سال رقم از بیش 3۰۴۱گوگل  خالص شرکت سود پیشبینی ۱۴۴۲ سال :مدعاست این این شرکتها ثابت کننده سوی مالی منتشره از ارقام

 ستال )شتدید  بحرانتی  شتاید از  کته  CNet شرکت بوده است و سودآورزمان  مدت همان در ۰۴۴۲ اول سال ماهه ۰ از بیشتر 3۴۰نیز  یاهو که حالیست در

 MSNیعنتی  مایکروستافت  پورتتال .است شده تبدیل پولساز ماشینی به اینترنتی تبلیغات راه از و خود محتوایتولید طوالنی سابقه مدد شده و به خالص (بعد به ۲۴۴۲

 پایتان  بته  تبلیغتات افتزایش درآمتد    3۴۲حدود  با را ۱۴۴۲است و سال  گرفته از این رشد فزاینده سوددهی -کمتر از رقبای خودهر چند  -سهمی نیز

 بترای  بهتتری  خبرهای منتظر باید کریسمس تعطیالت شدننزدیک با حاال و تقاضاست کل حجم رشد دهنده نشان بزرگ رقبای تمام سود افزایش .رساند خواهد

 .باشیم شرکتها گونه این سهامداران

 

 :همیشه از گرانتر●

 

 در و دارنتد  ستیر نزولتی   معمتوال  کته  آنالیتن  خدمات سایر خالف بر اینترنتی تبلیغات های هزینه .است خدمات این بهای تغییر روند است توجه جال  که دیگری نکته

 Ads Google تبلیغتاتی  فضتاهای  فروش روش شک بی آن دلیل که بوده رشد مواجه روبه گوگل تاکنون با روند فعالیت از ابتدای تغییر میکنند، شدن جهت ارزان

 باعتث  ایتن  و کننتد  هزینته  پتیش  از بتیش  میشتوند  حاضتر  اغل  بهتر موقعیت تصاح  برای شرکتها و میکند واگذار حراجیبصورت  را خود تبلیغات گوگل .میباشد

 .است گشته ها تعرفه صعودیروند

 

 :!گردن رگ از نزدیکتر●

 

نوبتت سترویس    حتاال  .میدهند رعبوخود  داخل از را ترافیک از انبوهی شان احداث از بعد بالفاصله که مانند می هایی بزرگراه مانند گوگل متنوع های سرویس

Ads Google بزرگتراه  کنتار  در تبلیغتاتی  شترکت  یتک  از شخصی کنید تصور.  کند نص تاسیس بیلبوردهای خود را  است که در حاشیه های این اتوبانهای تازه 
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 از یکتی  تبلیتغ  بته  کنتد  شتروع  فردایتتان،  مهمتانی  ناهتار  برنامته  درباره همسرتان با شما صحبتهای به دادنگوش از بعد و بشود شما اتوموبیل سوار اجازه بدون

کار گوگتل در سیستتم   .بدهد را دیگری اتومبیل خرید پیشنهاد شما به نمیرود راه خوب ماشینتان گفتید شما اینکه از بعد و شهر های آشپزخانه و رستورانها

TagVertising  و تبلیغات هوشمند در سرویس ایمیلGmail تحلیتل   و میخوانتد  میبیند، را شما باکس میل گوگل محتوای !بله .دقیقا مشابه همین عمل است

 ممکتن  eDiet ستایت  ختود بنالتد تبلیتغ    از چاقی درنامه ای ، و اگرDell تبلیغشما بنویسد  راجع به نوت بوکی که به تازگی خریده است برای دوستتان اگر .میکند

 بته  گتردن  رگ از گوگل سایبرفضای در!انسانها نه میدهند انجام گوگل رباتهای را کار این نباشید، نگران خیلی البته .شود داده نمایش نمایشگرتان از ایگوشه  است در

 !است نزدیکتر شما

 

 :تبلیغاتی بنرهای و اینترنتی تبلیغات

 

 مورد مشترکی مفاهیم آنها بیشتر در ولی است شده ذکر تبلیغات عبارت برای متفاوتی های تعریف مختلف، صنایع در

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می مفاهیم این جمله از .است گرفته قرار توجه

 .است مخاط  با غیرمستقیم دوسویه ارتباط یک ایجاد برای تالش از است عبارت تبلیغات-۱

 .است آن نشر برای مناس  رسانه و ساخت امکانات از برداری بهره منظور به هزینه پرداخت مستلزم موفق بلیغاتت-۲

 .بگذاردتاثیر مخاط  ذهن بر غیرمستقیم و مستقیم های صورت به آموزش گاه و آگاهی ایجاد با تا دارد تالش خوب تبلیغ-3

 ...و ونتتلویزیت  رادیتو،  هتا،  هتمجلت  ها، هتروزنامت  به توان می هتجملآن از که است انجام قابل مختلفی های رسانه طریق از تبلیغات که گرفت نتیجه توان می  بنابراین

 از بستیاری  توجته  تبلیغاتی جدید های رسانه عنوان به ها وبالگ و ها سایت وب از ادهتاستف دنیا، حتسط در اینترنت ردیتکارب گسترش از پس .کرد ارهتاش

 .شد خلق اینترنت در تبلیغات برای جدیدی های تکنیک و ها روش آن اثر در و کرد جل  خود به را ها شرکت

 و اینترنتتی  تبلیغتات  زمینته  در کته  استت  کستانی  اولتین  از دوکتافی  نمونه، برای .است شده ذکر اینترنتی تبلیغات برای نیز هایی تعریف تبلیغات، جدید ادبیات در

 در کننتدگان  مصترف  نظتر  از را اینترنتتی  تبلیغات وب، در تبلیغات و تبلیغات ارزش عنوان با ای مقاله در وی .است داده انجام تحقیقاتی کنندگان، مصرف نگرش چگونگی

 انتواع  تتا  گرفتته  (بنرهتا  و تبلیغتاتی  تابلوهتای ) سنتی تبلیغات به شبیه الکترونیکی تبلیغات از داند، می وب در موجود تجاری مضامین و مطال  از بسیاری انواع بردارنده

 موجتود  تجتاری  مضتمون  و محتوا هرنوع را اینترنتی تبلیغات دیگران و اشلوزر گونه همین به(، اینترنتی پایگاه ایجاد مانند) هستند سنتی تبلیغات از متفاوت که دیگری

 .کنند می طراحی خود خدمات و کاالها مورد در کنندگان مصرف کردن آگاه برای ها شرکت که دانند می اینترنت در

 

 اینترنتت  ای، رستانه  بعتد  گترفتن  درنظربا   بنابراین .اند دانسته تبلیغات انجام برای اینترنت از استفاده ساده، طور به را اینترنتی تبلیغات نیز همکارش و پاتون نظیر دیگر بعضی

 پستت  و وب ماننتد  آن زیرمجموعته  هتای  فنتاوری  و اینترنتت  کتارگیری  بته  :کترد  تعریتف  چنین را اینترنتی تبلیغات توان می تجاری، تبلیغات تعریف به توجه با و

 .نظر مورد تبلیغاتی های فعالیت انجام برای تجاریهای سازمان سوی از الکترونیکی

 .دارد اشاره وب محی  در تبلیغات ارسال برای ارتباطی وسیله و کانال یک عنوان به اینترنت از استفاده به اینترنتی تبلیغات

 هتتای ستتایت در تبلیغتتاتیتصتتویرهای و شتتعارها تجتتاری، عالئتتم و هتتا نتتام دادن نمتتایش  :انتتد کتترده تعریتتف اینگونتته را اینترنتتتی تبلیغتتات دیگتتر، تعریفتتی در
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 .کند کمک تبلیغات های هدف تحقق به که نحوی به اینترنت پربیننده

 بتا  امتا  باشتد  بوده الکترونیک پست از استفاده تبلیغ، برای شیوه اولین رسد می نظر به .گذاشت عرصه به پا نیز اینترنتی تبلیغات اینترنت، در تجاری های فعالیت شروع با

 .شد آغاز آن امروزی شکل به اینترنتی تبلیغات اینترنت، به وب فناوری شدن اضافه

 

 :ویژگی ها و ضرورت های مهم تبلیغات اینترنتی 

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می جمله آن از است برخوردار ای مالحظه قابل های مزیت از اینترنت در تبلیغ سنتی، تبلیغات با مقایسه در

 باال ردگیری و گیری اندازه قابلیت           

 مخاط  با دوطرفه ارتباط ایجاد 

 فروش قابلیت و آگهی پیام طراحی            

 محصوالت فهرست به مستقیم پیوند یک ایجاد 

 ها رسانه سایر به نسبت اینترنت در تبلیغ کم هزینه      

 مشتریان پویای و ایستا گیری هدف توانایی 

 گسترش حال در جدید بازار به دستیابی         

 روزی شبانه و جهانی دسترسی 

 سریع و کامل رسانی اطالع              

 آسان روزرسانی به و نگهداری و ارسال 

 اینترنتی تبلیغات های مدل             

 واسطه بدون و دقیق ارزیابی و نظارت 

 محصوالت فهرست به مستقیم پیوند یک ایجاد 

 

 و شتده  ابتداع  اینترنتت  در تبلیغتات  انجتام  بترای  مختلفتی  هتای  متدل  و هتا  روش گتذرد،  متی  اینترنتتی  تبلیغتات  پدیتده  پیتدایش  از کته  ای دهته  یک طی

 .شود می اشاره( بنر) به تنها ادامه در .است گرفته قرار استفاده مورد

 

 بنر ●

 طتول  دارای متوست   طتور  بته  اما دارد مختلفی ابعاد .شود می متصل دیگر اینترنتی پایگاه یک به که است مستطیلی معموال و کوچک گرافیکی تصویر یک از عبارت بنر

 .است پیکسل ۴۰ عرض و پیکسل ۴۰۰

 متی  شتمار  بته  اینترنتی تبلیغات انواع پرکاربردترین و ترین معروف از امروزه و گرفتند قرار استفاده مورد اینترنت در گسترده طور به که بودند تبلیغات از شکل اولین بنرها

 .رود

 .آنها را به دو صورت زیر دسته بندی کرد توان می و هستند متفاوتی و مختلف انواع دارای بنرها

 

 ثابت بنرهای (۱
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 (انیمیشنی) متحرک بنرهای (۲

 

 رسانه غنای دارای)تعاملیبنرهای  (3

 

 

 :بنر تبلیغات از بیشتر مندی بهره

 

 تبلیغتات  المللتی  بتین  سازمان آمار براسا  .استت  رتموث بسیار فروش پیشبرد و( برند) تجاری نام معرفی در ویژه به بنر از هوشمندانه استفاده که دهد می نشان تجربه

(LAB)  ایتن  در آنالیتن  تبلیغتات  کتل  رقم که کنیم توجه اگر ویژه به .است داده تشکیل رای آنالین درصد کل تبلیغات 3۰بنر  تبلیغات از طریق میالدی ۴۴۴۲در سال 

 آنکته  شترط  به باشد شما تبلیغاتی راهبرد از بخشی باید و تواند می بنر طریق از تبلیغات بنابراین بریم می پی تبلیغات نوع این اهمیت به بیشتر بوده، دالر میلیارد ۲/۰ سال

 :کنید توجه موارد این به

 

 :کنید تهیه کوتاه و جذاب های پیام خود بنرهای برای (۱

 

 خواه بنر .کنند جذب کوتاه مدتی به را بیننده باید ها آگهی این .اند مقایسه قابل خیابانی بیلبوردهای با تبلیغاتی بنرهای

 .دهد انتقال را خود پیام مختصر تصویر یا کلمه چند با باید آن های کناره و وس  در یا باشد صفحه باالی در

 

 

 اگتر  گیرنتد  متی  جتای  ذهتن  در به خوبی کوتاه تصویرهای یا ها نام زیرا کنند می عمل موفق بسیار تجاری های مارک و نام معرفی در خصوص به ها آگهی این

 کنیتد  انتختاب  را تصتویری  یعنی دتگیری پیش در را رویه همین است بهتر همباز  بپردازید خود خدمات و کامال تبلیغ به مستقیماً خواهید می و دارید کوچکی شرکت

 .دهد التانتق را شما پیام ارتاختص مالتک در و زیبایی به که

 

 :کنند می هدایت درستی جای به را مخاط  بنرها که یابید اطمینان (۲

 

 ارائته  و فتروش  پیشتبرد  بترای  کته  بنرهتایی  امتا  بفرستید سایت اصلی صفحه به را مخاطبان که است قبول قابل کنید می استفاده خود سایت معرفی برای بنر از اگر

 .شوند ایشان سردرگمی سب  اصلی صفحه به مخاطبان هدایت با است ممکن اند، شده طراحی خاص پیشنهادهای

 دستت  از را آنهتا  احتمتاال  باشتید،  نکترده  پیشبینی اصلی صفحه در بازدیدکنندگان این هدایت برای مناسبی تصویری راهنمای یا پیام اگر خصوص به مورد این در

 .داد خواهید

 ستایت  بته  کنتد  خریتد  متا  از آنکته  بتدون  کنتیم  ستردرگم  و خستته  را کتاربر  اگتر  :گویتد  متی  تگتزا   آستتین  در M۲K بازاریتابی  شترکت  مدیر ماهر کریس

 .شوند می مرتک  دهندگان آگهی که است مهمی خطاهای از یکی این .رفت خواهد دیگری

 

را به  بنرها شده و طراحی برای پیشبرد فروش که کنیم هدایت ای صفحه به مستقیماً را او است بهتر بفرستیم، سایت اصلی صفحه به را مخاط  آنکه جای به بنابراین

 را محصول فرم، کردن پر با که بخواهیم مخاط  از و کنیم معرفی مشروح صورت بهرا  خود محصول یا پیشنهاد باید صفحه در این .کرده ایم (پیوند)مرتب   آن
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 .است کرده دریافت را ما پیام که هستیم مطمئن نکند، پر هم را فرم مخاط  اگر ترتی  این به .بگیرد تما  ما با یا دهد سفارش

 

 :کنید گیری هدف را خود تبلیغات(3

 .هستند آن مانند و ورزشی ری،تهن ی،تتخصص شغلی، مشترک عالقه دارای که است مخاطبانی به رسانی پیام شده گیری هدف تبلیغات از منظور

 از خاصتی  گتروه  بترای  آگهتی  هتر  کته  طتوری  بته  کرد تفکیک یکدیگر از آگهی دهنده نمایش های سایت بندی دسته با توان می را ها گروه این بنر طریق از تبلیغات در

 .یابد می افزایش توجهی درخور میزان به تبلیغات بازدهی و کاهش ها هزینه ترتی  این به که پیداست ناگفته .شود پخش مخاطبان
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 :بزنید محک کوچک های گروه با را خود تبلیغات(۴

 

می توانید  همچنین .بیازمایید مخاطبان از کوچکی گروه با را خود های آگهی توانید می ناچیزی هزینه با که است این اینترنتی تبلیغات زیبایی یا امتیاز وجه یک

 به را روشتف پیشنهادهای توانید می حوصله و دقت کمی با .کنید مقایسه هم با را آنها اثربخشی مختلف تهیه و های اندازه ها و ها، متن رنگ ها، شکل بنرهایی با

 و وصیاتتخص با که کنید متتنظی ای گونه

 .آورد بار به را نتیجه بیشترین و شده سازگارتر مخاطبان گروهی عالقه
 
 

 :دهید اختصاص بنر به را خود تبلیغات کلی استراتژی از بخشی( 5

 .کنیم استفاده مخاط  به پیام رساندن برای مختلف های روش و ها رسانه از که آورد می بار به را نتیجه بیشترین وقتی معموال تبلیغات

 هتا  شترکت  ایتن  .برسانند مخاطبانبه مختلف های هترسان با را خود های پیام کوشند می و دانند می را مطال  این ه،تسابق با و بزرگ های شرکت و ها ازمانتس

 ایتن  بته  هتم  را آنالیتن  تبلیغتات  مختلتف  های روش اخیر، های سال در و کنندمی استفاده خوبی به محیطی تبلیغات و مطبوعات سینما، تلویزیون، رادیو، از معموال

 رنامهتخبت  در یتآگهت  درج .کنیتد  استتفاده  آنالین تبلیغات انواع سایر از دهد نمی را گرانقیمت های رسانه درغ تتبلی کفاف شما هتبودج اگر اند افزوده مجموعه

 .کند کمک شما به تواند می بنر تبلیغات کنار در که است هایی نمونه از تبلیغاتی های ایمیل ارسال و آنالین های

 

 :بگیرید بهره بصری های جلوه سایر و انیمیشن گرافیک، از بنر طراحی در(6

 .دارد شما بنرهای موفقیت و بینندگان توجه جل  بر محسوسی اثر زیبا خطوط و حروف حرکت، نور، رنگ، بندی ترکی 

 کمتک  دهنتده  آگهتی  اهداف به و بماند بیننده ذهن در ها مدت است ممکن عوامل، مجموعه این .شود می اثرگذارتر عوامل این با ترکی  در نیز زیبا و روان نثر

 .کند

 

 

 .کنید استفاده تجربه با و متخصص افراد از بنرها طراحی برای( 7

 .دارد شما تبلیغات بر مهمی اثر اما نیست توجهی خور در رقم بنر، طراحی هزینه ●

 بگوییم است بهتر یا تواند می شما تبلیغاتی بنر .است تجاری نام جاانداختن بنری تبلیغات از دیگر مهم خیلی هدف یک

 .باشد شما تبلیغاتی شعار و رنگ لوگو، از ای مجموعه باید

 در تبلیغات روش تنها تبلیغات این .است اینترنت در شما تبلیغاتی های پیام نمایش برای موثر راه یک بنری تبلیغات

 .آید می حساب به آنالین تبلیغات از اساسی بخش ولی نیست اینترنت

 

 بازی جدیدترین ؛ اینترنتی تبلیغات

 نمتایش  میخواهیتد  کته  استت  ای صتحنه  اجتاره  بلکته  نیستت  دیگتری  شخصتی  ملتک  از استتفاه  بترای  مجتوزی  آوردن بدستت  فضتا  بتا  زمان خرید
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   »گایسج هووارد«   . کنید بازی درآن را خود نظر مورد

 

 و تلویزیتون  ، مطبوعتات  در تبلیتغ شتبیه  هتم  اینترنتت  در تبلیتغ  آیتا  کته  انتد  بررستی  و تحقیتق  حتال  در هنتوز  هتا  چتی  تبلیغات و نوپاست هنوز اینترنتی تبلیغات

 . است تبلیغات این تمام از ای آمیزه اینترنتی تبلیغات حقیقت در نه یا است آگهی تابلو

 

 جنبه های مثبت و منفی تبلیغات اینترنتی:
 

 خیلی راحت می توان بازار را آزمایش کرد. -۱

 ارزانتر تمام می شود.تبلیغات اینترنتی  -۲

 . روز سال در معرض دید است 363 روز هفته و 7 ساعت روز ۲۲ تبلیغات اینترنتی -3

 .است دیگر های رسانه در آگهی تعویض از آسانتر خیلی اینترنت در آگهی تعویض -۴

 . بکنند هم خرید شمااز باشید داشته اینترنتی فروش که صورتی در و ببینند را شما مغازه و آگهی خانه ترک بدون توانند می مشتریان -5

 . خیلی راحت میتوان به مخاطبان دسترسی پیدا کرد -6

 .کرد ثبت میتوان راحت خیلی را اینترنتی تبلیغات ارقام و آمار -7

 .شوند می اینترنتی تبلیغات جذب دارند کم کم تبلیغی بزرگ شرکتهای از بعضی. -8

 

 صتفحات  بعضتی  حتد  از بتیش  شتلوغی  زمینته  ایتن  در عمتده  مشتکل  استت  لیاعت  خیلتی  اینترنتت  طریتق  از مشتتری  حفتک  و جلت   برای تالش بله

 نادیتتده را تبلیغتات  دهنتد  متی  تتترجیحخواننتدگان  بیشتتر  دلیتتل همتین  بته  میگیترد  قتترار خواننتده  روی پتیش  ناگهتان  زیتتادی خیلتی  اطالعتات  . استت 

 . است مثبت های پاسخ پایین درصد اصلی دلیل این و بگیرند
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 :اینترنتی تبلیغات اهداف تعیین

 

 : شود می بکارگرفته یتاینترنت تبلیغات در مختلف استراتژی سه کلی طوره ب است تبلیغات جهت تعیین یتاینترنت تبلیغات در کار نتاولی

    یا شرکت به مردم است.کامالمعرفی مارک تجاری: هدف از این برنامه شناساندن مارک تجاری  .۱

   .است سایت از بازدید و آگهی روی کلیک به مردم تشویق برنامه این از هدف : کردن کلیک .۲

 .شماست از خرید به مردم تشویق برنامه این از هدف : فروش .3

 

 در تبلیغات کلیکی نکات زیر را به خاطر بسپارید:

 

  .بنویسید آگهی در حتما .۱

 .کنید کلیک را اینجا .۲

 . بنویسید هکوتا .3

 .کنید استفاده بنر در مجانی لغت از .۴

 . کنید مطرح سوال یک .5

 . خواسته خود می رسندبه  شما آگهی روی کلیک صورت در دهند احتمال مردم که کنید کاری .6

 . دکنی برقرار ارتباط کنندگان بازدید با باید بالفاصله .7

 . شوند عوض روز روزبه باید بنرها .8

 . کنید طرح معمایی .9

 

 :الکترونیک پست طریق از تبلیغ

 

 بتا  کته  تبلیغتاتی  بته  مثبت های پاسخ میزان اینرا است بخش نتیجه و ارزان ، سریع اینترنتی نامه . اند اینترنتی های نامه حاضر حال در اینترنتی تبلیغات نوع ترین محبوب

 ایتن  و استت  رستیده  درصتد  ۱۲ به اینترنتی های نامه به مثبت های پاسخ نرخ حاضر حالدر . است ربوده تبلیغی نیروهای از را سبقت گوی میشوند انجام فرد اجازه

 . است آور حیرت و سابقه بی آماری
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 وب سایتها: ساخت سایت نتایج چشمگیری به دنبال دارد.  

 

 " دارد را ارزشش اما است ناچیز و کم آن فرد که چرا طلبد می فراوانی عالقه کار این است دراز ها ش  و سخت روزها، تبلیغات بازی در"

 

 نیتازی  واقعتا  آیتا  خیر یا کنید درست هم سایت دیگر نفر هزار ها ده مثل باید آیا بدانید خواهید می حاال و اید کرده تاسیس فراوان زحمت با را خود شرکت

 هتم  امتروزه  . باشتد  نظتر  متورد  تجتارت  و شرکت توسعه ، هدف اگر بخصوص . دارد سایت به نیاز موفقی تجارت هر احتماال . است جوابمثبت ؟ هست سایت به

 بته  نیتاز  وقتت  هتر  متن  خود . کنند می استفاده اینترنت از سریع و راحت خیلی جوهای مختلف و جست برای هم و دارند دسترسی اینترنت به نفر ها میلیون

 باشتد  زده ستایت  اینترنتت  در کته  شرکتی دلیل همین به است سریع و آسان اینترنت ، تلفن دفتر نه روم می اینترنت سراغ اول باشم داشته ای ویژه خدمات یا کامال

 . باشد نداشته اینترنتی فروش اگر حتی . است مثبت تبلیغ نوعی خودش باشد شده طراحی تفکر با ساده که سایتی . کند می جل  را توجه بیشتر

 
 

 :سایت منفی و مثبت نکات به نگاهی

 سایت وجهه شما را باال می برد. .۱

  می افزاید.داشتن سایت به رونق تجارت شما کمک می کند و به تعداد مشتریان  .۲

 . آید می پایین ها هزینه بعضی سایت داشتن صورت در .3

 . است دستر  در سال روز 363 و هفته روز 7 و روز ساعت ۲۲ اینترنتی سایت یک .۴

 . دهد می انتخاب امکان مشتریان به سایت وب .5

 

 

 : کنیم اشاده مورد این در هم منفی نکته چند به بگذارید شدید آشنا صایت مثبت های جنبه با که حاال

 .  اینترنت خرید کنند گاهی اوقات داشتن سایت برای مشتریان به این معنی است که می توانند از طریق .۱

 . بفرستند شما برای اینترنت طریقاز را خود اعتباری کارت مشخصات ندارند تمایل مشتریان از خیلی احتماال اینترنتی فروش داشتن صورت رد .۲

 .شود وقت و پول اتالف باعث کامل است ممکن سایت شما را تضمین نمی کند وب موفقیتلزوما  داشتن وب سایت .3

 

 

 :موفق سایت یک ساخت

 

 یک عواملی چه و شود می سایت یک موفقیت موج  عواملی چه بدانید باید اول بزنید سایت که اید گرفته تصمیم اگر

 . کند می موفقتر را موفق سایت
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 : از عبارتند موفق سایت یک خصوصیت سه

 .دارد مشخص و روشن هدف-۱

 .است آسان سایتها این در جو و جست-۲

 .کند می مشتاق ارتباط برقراری به را شما که دهد می ارائه خود از تصویری-3

 

 :سایت وب های ویژگی
 

 : از عبارتست دارید نیاز سایت اندازی راه و طراحی برای شما آنچه ، شده نوشته سایت وب به راجع مطل  صفحه هزاران گذشته سال ده در اینکه وجود اب

 ( yahoo.com or amazon.com ) اینترنتی حوزه نام .۱

 سایت ساختار و طرح .۲

 ( ISP ) اینترنتی خدمات کننده تامین یا میزبان .3

 
 

 :سایت تبلیغ

 

 را ستایت  میتوانیتد  طریق دو به . ندارد ایفایده هیچ سایت ایجاد کند پیدا را سایت نتواند کسی اگر اما داشت خواهد بدنبال چشمگیری دستاوردهای سایت ایجاد

 . آن از خارج هم و اینترنت در هم کنید تبلیغ

  : اینترنت در تبلیغ

 شتما  اختیتار  در نیتاز  متورد  اطالعات کردن پیدا برای و کرده جمع یکجا را اینترنت صفحه ها میلیون که yahoo or AltaVista مانند است ابزاری جستجو موتور

ممکتن استت میلیونهتا     هتم  ساده کامال جوی جست و حتی یک . کنند نکردنی باور به نحوی که جو این است و جست موتورهای تکاملمش از یکی . دهد می قرار

 بترای  کته  معناست این به این و دهد پوشش را اینترنتی صفحات کل نیست قادر تنهایی به جو و جست موتور هیچ که است این دیگر مشکل . باشد داشتهنتیجه 

 . دارد وجودمختلفی های جواب مختلف جوی و جست موتورهای در سوال یک

 

   : اینترنت از خارج تبلیغات

 متی  را ستایت  آدر  شتما  کارکنتان  ی همه که شوید مطمئن باید کنیدمطلع خود سایت وجود از را مردم میتوانید گوناگون های روش به نیز واقعی دنیای در

 .دهند قرار وآشنایان دوستان اختیار در مندانه سخاوت را سایت آدر  بخواهید آنها از پس دانند

 : کنید ثبت چیزی هر روی را خود سایت آدر 
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 بروشور -

 کارتهای شرکت -

 پستی های بسته -

   ها روزنامه های آگهی -

 تلویزیون و رادیو بازرگانی های آگهی -

 لوازم التحریر -

 

 بازاریابی چیست؟نقش اینترنت در استراتژی 

 

 .دستت آورد   خریداران بته  درباره زیادی اطالعات توانتد  می شرکت , الکترونیکی بازاریابی در .دهد می تغییر را سنتی بازاریابی متفاوتی های روش با الکترونیکیبازاریابی 

 بازاریتابی  در . کنتد  غنتی  اطالعتات  نظتر  از را مشتتریان  توانتد  متی  الکترونیکتی  کننتده تعقیت    دهند و را انجام می خود خرید کارت اعتباری متقاضیان اینترنت با

 ستفارش  درهنگتام  را زمتان  و پتول  , الکترونیکی خریداران .دارد وجود بازار به شده عرضه های پیام و محصوالت شدن مشتری برای زیادی امکانات. , الکترونیکی

 . کنند خرید توانند می راحتی به الکترونیکی خریداران و ندارد وجود ماندن انتظار صف در شیوه دراین .کنند می انداز پس دادن

 کامالاز  صورتی که در اگر چه او می تواند ) . لمس کند را بازرسی و آن نمی تواند کامالخریدار قبل از خرید  . دارد محدودیت هایی نیز البته بازاریابی الکترونیکی

 می ,کند  می خرید مغازه طبیعی از طور به را کامال خریدار که زمانی .داده شود به او تحویل کامال منتظر باشد تا باید خریدار. (باز گرداند را آن , نداشت رضایت

 از رتمگ , نیست پذیر امکان اینترنت طریق از این ولی , کند صحبت مغازه در کامال مسایل درباره چهره به چهره ومستقیما  یا و کند انتخاب روز درهمان را آن تواند

 . ببیند خود کامپیوتر مانیتور در را فروشنده چهره , خریدار است ممکن احتماال که هرچند(  Room Chat ) وتگ گفت اقتات قتطری

 

 

 خواهتد  چته  آینتده  در ستنتی  گروهی های رسانه نقش ؟ دهد می کاهش بازاریابی های استراتژی در را گروهی های رسانه نقش اینترنت که دارد واقعیت آیا

   ؟ بود

 

تبلیغتات ستنتی   , از ختود  عنتوان تجتاری   برند ساختن خاطر به هاDotcomکردند پیدا شاخصی نقش گروهی های رسانه آمریکا در Dotcomانفجار دوران رد

 استت کته   واقعیتت ایتن   .گروهی قطع شد  های رسانه از تبلیغات بخش این,اشباع شد  اما وقتی که بازار می دادند را گسترشOnlineتبلیغات و کردند می استفاده

بته عنتوان    .خواهد بتود   های مختلف متفاوت رده در رشد آنها چه اگر .خواهند یافت  در اقتصاد آینده استمرار قدرتمند بازاریابی گروهی به عنوان نیروی های رسانه

گتوش دادن بته رادیتو    .کترد  خواهنتد  پتر  آن بازیهای و کامپیوتر با را خود وقت مردم از بسیاری که چرا , یافت خواهد کاهش احتماال تلویزیون مشاهده ,مثال 

 از را اخبتار  متردم  که چرا ببینند آسی  است ممکن ها روزنامه .زیرا که با رشد ترافیک مردم در اتومبیل خود به آن گوش خواهند داد ,استمرار خواهد یافت 

 ایتن  همته  . دارد وجتود  اینترنتت  در توجهی قابل تخصصی های سایت وب که چرا , ببینند آسی است ممکن نیز مجالت و کرد خواهند دریافت اینترنت طریق
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   . بود خواهد متفاوت بسیار دیگر کشور به کشوری از که داشت خواهد را خودخاص های ویژگی وسایل

 

  ؟ گذاشت خواهد اثر سنتی های شرکت توزیع های سیاست و قیمت , محصول روی جدید تکنولوژی چگونه

 

 در . شتود  متی  روزمد  Marketing Reverseه  وارونبازاریابی و است پادشاه امروزه مشتری . دهد می فروشنده مقابل در ای فزاینده قدرت , خریدار به اینترنت

 فروشتندگانی کته پیشتنهاد    شیوه به در این خریداران. گیرند می درنظر را خود پیشنهادی قیمت ترجیحا آنها کنند می تعیین را قیمت خریداران مختلف موارد

 مطمتئن  صتفحات  بته  توانند می خریداران. شود پرداخت پول آنها به تبلیغات تماشای برایکه  کنند می حتی تقاضا آنها .دارند  توجه , دهند همکاری به آنها می

 , دور راه از بازاریتابی  , آگهتی  در را ختود  بودجته  گستترش  حال در های شرکت از تعدادی .کنند اختصاصی پول انداز پس کاربرگ درخواست و کنند مراجعه وب

 . اند یافته توسعه بسیار فروش پیشبرد و ازتباطی های کانال از تعدادی بنابراین و کنند می متمرکز وب تبلیغات و وب صفحات ایمیل ,نمابر

 

  به آنها نیاز خواهیم داشت ؟ آینده در آیا ؟ شد خواهد دگرگون مطبوعاتی دفاتر و تبلیغاتی های آژانس نقش چگونه

 

 هتای  شترکت  . استت  زیتاد  ارتبتاط  ایجتاد  امروز راه های .آژانس های تبلیغاتی به مدت زیادی نمی توانند تنها بر تبلیغات و انتخاب رسانه های گروهی متکی باشند 

 .کنند انتخاب را ارتباطی کانال و ها پیام بهترین تا کرد خواهند حرکت عیار تمام ای مشاوره و ارتباطاتی خدمات سمت به هوشمند تبلیغاتی

 

 بمانند؟ باقی توانند نمی هایی شرکت چه آینده اقتصاد رد

 بته  آنهتا  ریتزی  برنامه که چرا شد خواهند نابود مدار تولید های شرکت . سازند برنده را خود مشتریان که شد خواهند پیروز و ماند خواهند باقی هایی شرکت تنها

 . کنند دریافت مشتریان و بازار از را عالیم باید ها شرکت . است بیرون به درون از نگاه , درون به بیرون از نگاه جای

 بته  کلمته  وسیع معنای به را(  CRM )مشتری با ارتباط مدیریت که دارند نیاز آن به ها شرکت از خیلی؟ چیست بازاریابی در(  CRM )سیستم از استفاده اصلی منافع

 , وضتعیت  مایه بگذارند در بهتترین  انفرادی طور به او خاص نیازهای و مشتری هر به کردن فکر برای خود انرژی صرف برای نیست ممکن ها شرکت ولی. گیرند کار

 هتای  حتل  راه تتا  باشتد  آمتاده  و کنتد  رفتتار  آنهتا  بتا  انفرادی طوربه  و دهد اختصاص مشتریان ترین درصد از مهم ۴۲را به  خود توجه می تواند تمام یک شرکت

 نیستت  شترکتی  یتا  و صفت هر برای ها داده این و دارد نیاز , ها داده ساختگی معانی ها داده مجموعه برای ارزشی با سرمایه( CRM )باشد داشته آنها با هماهنگی

   . آورندمی دست به را وفادار مشتریان ساختن و برند ساختن قوی در رقابتی های مزیت ها شرکت , کند می کار( CRM )وقتی .

 

  ؟ کند تبدیل موفق برند یک به را بازاریابی استراتژی رویکرد تواند می کامل Dotcomیک چگونه , دهد نشان که هست دستورالعملی آیا

 هستتند  ختوب  لحتا  فنتی   کارآفرینی از هایDotcomاز بسیاری اگرچه ولی , دارند را بازار نیازهای از بعضی دیدن پیشنهاد برای خوبی افکار ها Dotcom معموال

 خیلتی  چترا  کته  ایتن  اصلی دالیل اینجا ،کنند سازماندهی را خوب کار و کس  مدل یکچگونه  دانند که آنها نمی .ضعیف اند  مالی و مسایل ولی در بازاریابی

آنهتا در بدستت    ,به بازار هجوم آوردند  ,ها بدون تحقیق ضروری و برنامه ریزی Dotcomخیلی از: شود ارایه می شدند ورشکسته آمریکایی هایDotcomاز
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 روی زیتادی  میتزان  بته  هتا  Dotcomمشتتریان  آوردن دست به . بودند ضعیف است بازار در رهبری مقوله که شرکت مقوله اولین به ورود وآوردن باورهای مشتریان 

 . کردنتد  اعتمتاد  شایعات و خیاالت به Marketing Viralو هدف بازاریابیجای  به آنها . کردند هزینه نامشان پخش برایOfflineتبلیغات و انبوه بازاریابی

های خود را برای به دستت آوردن مشتتریان جدیتد     تالشخیلی از  ,خریداران مجدد از میان مشتریان حاضر  و مشتریان در وفاداری ایجاد جای به آنها

 هتا  ستایت  وب خیلتی از  .نفهمیدند واقعی طور به , کرد می خرید یا و داد می پیشنهاد و آمد می خ  روی که زمانی در را مشتری رفتار آنها .متمرکز کردند 

 هتا  ستایت  وب از خیلتی  .کردند می کار استراحتبدون  هدایت آنها ضعیف بود و , بودند زیادی مواجه تکاملپیچیدگی و مش با طراحی ضعیفی داشتند و

 متدل  نتوانستتند  هتا  سایت وب از خیلی. بودند مشتریان درخواست به دادن پاسخ و مقرر سرموعد در کامال نقل و حمل برای مناس  ساخت زیر یک فاقد

 , بهتتر  هتای  قیمتت  روی تحقق برای ها سایت وب به مشتریان دسترسیسهولت  . کرد مشروط را آنان سودهی امر این ,کنند ریزی پایه را سالمی کار و کس 

 امتروزه  کته  دارد وجود زیادی های Dotcomکه بدانیم باید وصف این با کشاند سود بردن بین از و ها قیمتشکاه سیستم ایجاد سمت به را ها سایت وب

 . هستند ثروتمند و کامیاب امروز  بازار در حتی و اند مانده زنده

 :بسازیم خوب آگهی یک

 

 :باید آگهی آن اسا  بر .میشوند تنظیم و تهیه  (AIDA)  آیدا فرمول از پیروی با موفق وب صفحات و ها آگهی از بسیاری

 

 کند جل  را بیننده توجه -              بیافریند خواست یا آرزو -

 

 نماید ایجاد کشش و رغبت -              شود منجر عمل یا کنش به -

 

 توجه تصویری کلکهای و دوز با یا درشتحروف  کمک به میکوشند یعنی .میدهند بها فرمول این بخش نخست به فق  آگهی طراحان موارد اغل  در متاسفانه

ها و  زرق وبرق و نوشته پر گرافیک هم با سایتها از وب بسیاری .به منظورم پی ببرید تا کنید نگاه ها مجله و ها روزنامه به است کافی مورد این در کنند؛ جل  را بیننده

 به و بگیریمدستی  را دو هایش بزنیم، شانه زل مشتری برویم، به صورتش این کارها مثل آنست که به طرف .میکنند روش پیروی همین تصاویر چشمکزن و تند از

 نه است، کار از قسمتی فق  توجه جل  پس کرد؟خواهد هم خرید ما از بپرسیم ازخود باید اما کنیم، می جل  را مشتری توجه اینصورت به .دهیم تکان شدت

 می ختم فروش به و میکند ایجاد کشش و رغبت بیننده در که درستی روش ...کنم معرفی شما به تبلیغ برای را موثرتری روش تا کنید گوش خوب اکنون !همه آن

  .شود

 و عجی  اشکال معوج، و کج حروف برق، و زرق پر گرافیک از .ندهید ای کلیشه صورتِ آن به .کنید تنظیم کوتاه گزارش یک مثل را خود آگهی :است این کار رمز

یا  کامالتصور کنید گزارشگری میخواهد  .ممکن بیاندیشید حالت بهترین به !کنید دوری است، شده تهیه گرافیک جایزه بردن برای که دیگری چیز هر یا ...غری 

 یباالی بلند گزارش و نشیند می میز پشت بالفاصله میشود، شما محصول شیفته بررسی این درجریان بنویسد؛خدمات شما را بررسی کند و مطلبی درباره آن 

  !نمیافتد اتفاق اینطور معموال ولی نیست، غیرممکن سناریو این البته .رساند می عرش به یکشبه را شما فروش که مینویسد
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  چطور؟ پرسید می

 موردخدمات  یا کامال امتیازات مشخصات و در آن به بنویسید، جانانه ای گزارش مثل او !بگذارید گزارشگر آن جای را خودتان ...کنم می عرض خدمتتان

 آگهی شمایل و شکل آن به سعینکنید هیچوجه به شد تمام مقاله وقتیکه باشد یادتان فق  .بدهند سفارش چگونه و کجا که بگوئید مخاطبان به پایان در و کنید اشاره نظر

 !هرگز !هرگز بدهید،

  

 ,Action Desire, Interest, Attention انگلیسی کلمات اول حروف از متشکل اختصاری، ترکیبی(AIDA)  آیدا واژه

 

 اینترنتی تبلیغات در چالشها و فرصتها

 

 ؟ چیست اینترنتی تبلیغات

 اهتداف  تحقتق  بته  کته  نحتوی  بته  استت،  اینترنت پربیننده ی( پایگاهها) سایتها در تبلیغاتی تصاویر و شعارها تجاری، عالئمو نامها دادن نمایش اینترنتی تبلیغات از منظور

  . کند هدایت دهندهآگهی نظر مورد سایت به را (مخاطبان) کاربران و نماید کمک تبلیفات عمومی

هر بنتر ممکتن استت بته صتورت ثابتت در        .است متحرک یا ثابت تصویر یا نوشته صورت به بنر .میشود وعرضه ساخته استاندارد ابعاد در "معموال (بنر) اینترنتی آگهی

 بته  مخاطت   اتصال از پس صورت هر در .دتدرآی نمایش به متناوب، ورتتص به دیگر،سایت یا سایتهای مشخص نمایش داده شود یا همراه مجموعه ای از بنرهای 

 ستفارش  فرمهتای  ، اطالعتات  درخواست فرمهای ، الکترونیکی پست مانند امکاناتی زومتل صورت در و شود می داده وی به لتکام اطالعات دهتدهن آگهی سایت

 . گیرد می ارقر او اختیار در ، خدماتیا کامال

 

 

 چیست؟ Banner طریق از تبلیغات

 

 کتاربران اینترنتت عمتل    اولیته  اسا  تقاضای بر که هستند هایی (مکانیزم) کار و ساز دایرکتوریها، و جستجو موتورهای نظیر اینترنت روی بر معرفی ابزارهای از بسیاری

 عبتارت  بته  .شتما باشتند   محصتوالت  ختدمات یتا   جستجوی سایت، ه درفعاالنهدایت می نمایند که  وب سایت شما را به هنگامی کاربران ابزارها فق  این .میکنند

 متعتدد  کننتدگان  عرضته  میتان  از مشتتری  کته  باشید اقبال خوش بسیار و بنشینید مشتری انتظار به باید کنید، اکتفا ابزارهامشتری تنها به این  جل  روشنتر اگر برای

 پتایین  هتای  رده در نامتان یا کنید فعالیترقابت  پر یا در بازاری ناآشنا باشد است اگر نام شما برای مشتری طبیعی .انتخاب کند را شما نام خدمات مشابه، و کاالها

   .شود نمی حاصل چندانیی  رهتبه ابزارها این از باشد، شده درج فهرستها انتهای یا جستجو، نتیجه صفحات

 مشتتریان  بته  را ختود  ختدمات  یتا  محصتول  و(Brand) تجاری نام باید کنند، خارج بازار از را شما و جذب را مشتریان رقبا آنکه از قبل مواقع، این در

 .برآید شما جستجوی به مشتری که نمانید منتظر و کنید معرفی

 

 :تبلیغاتی بنرهای
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 تبدیل بالفعل خریداران به را بالقوه مشتریان میتوانند جدید، خدمات یا کامال برای نیاز ایجاد و تجاری نام معرفی ضمن و منظورند این برای وسیله بهترین

 .نمایند

 

 چیست؟ بنر

 

 دهنده آگهی سایت به را شود و بینندگانبنر پیامی است که به شکلی هنری، شامل تصاویر و متون زیبای ثابت یا متحرک، روی صفحات وب سایتها ظاهر می 

 یا "انگشتی بند" بنر به که کوچکتر، بنرهای .گیرد می قرار وب صفحه باالیدر  معموالپیکسل ارتفاع دارد و  ۴۰ پهنا و پیکسل ۰۰۰ استاندارد بنر .هدایت مینماید

 ،(Rotation) چرخشی ثابت، صورت به میتوان را ها بنر .شوند می داده جای صفحه (چپ یا راست حاشیه) دیگر نقاط در معموال معروفند، "پستی تمبر"

 مدیریت شوند، میمدیریت بنر پخش  سیستم طریق از اخیر، که بنرها حالت در .داد روی صفحات وب قرار آگهی سیستمهای مدیریت پخشطریق  از یا

 سیستمهای .کنند اداره را آن و نظارت بنرها پخش چگونگی بر توانند می (Publisher) آگهی کننده پخش و (Advertiserه )دهند آگهی سیستم،

 .میکنند مطرح حرفهای و پذیر نظارت گسترده، سطحی در را آن و خارج غیرحرفهای صورت از را تبلیغات نوع این بنر پخش مدیریت

 

 طراحتی  در و استت  امکانپتذیر  کم هزینه با و سرعت به بنر تهیه .کشاند می دهنده آگهی سایت به را مشتری و میکند عمل فعال صورت به که است این بنر مهم مزیت

 متدیریت  و نظتارت  وب، تحتت  خودکتار  سیستتمهای  کمتک  بته  بعالوه .کرد استفاده انیمیشن و عکس گرافیک، مانند مختلف تکنیکهای و ها جاذبه از میتوان آن

 .است آسان و دقیق بسیار بنر پخش

 

 :بنر طریق از تبلیغات مزایای برخی

 

 تتاریخ،  بنتر،  هتر  روی کلیتک  تعتداد  بنتر،  پختش  تعتداد  نظیتر  یاطالعتات  بته  Online صتورت  بته  لحظته  هر در میتواند دهنده آگهی سیستمها این از استفاده با

 کته  نحتوی  بته  را تبلیغتات  آمتده  بدستت  نتتایج  استا  بتر   (ستاعت  چنتد  معمتوال )کوتتاهی   از متدت  دستت یابتد و پتس    کلیک کننده حتی کشور فرد زمان و

 ماننتد ) دارنتد  عضتویت  آن در متعتددی  کننتده  پختش  ستایتهای  کته  پختش،  متدیریت  سیستتم  یتک  در بعتالوه  .دهتد  تغییتر  کنتد  حاصتل  را نتیجته  بهترین

 انتختاب کنتد کته بنرهتای     متی توانتد   آگهتی دهنتده   متثال  .نمتود  هتدفگیری  را کننتده آگهتی مخاطبتان    پخش سایتهای بندی دسته با توان می ،(ادز پار 

 متعتددی  امکانتات  و کامتل  اطالعتات  بنتر  متدیریت  سیستتمهای  حقیقتت  در .شتود  پختش  آن امثتال  و تجتاری  ورزشتی، هنری،  سایتهای خبری، در او

 .نیست دستر  قابل گستردگی و دقت این به سنتی های رسانه از هیچیک در که گذارند می دهندگان یتآگهاختیار در را

 

 

 :بنر با تبلیغات از بیشتر مندی بهره
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 متی  قترار  ستئوال  متورد  را تبلیغتاتی  بنرهتای  اثربخشتی  کته  ختوریم  برمتی  ای مغرضتانه  حتتی  و نادرستت  نظرهتای  اظهتار  بته  مختلتف  هتای  رستانه  در گتاه  گه

 متی  نشتان  تجربته  ولتی  دارد، را ختود  ختاص محتدودیتهای   و مزایتا  هتم  روش ایتن  و نیستت  تبلیتغ  راهکتار  تنهتا  بنر طریق از تبلیغات چند هر !دهند

 .موثراست بسیار فروش پیشبرد و (برند) تجاری نام معرفی در بویژه بنر از هوشمندانه استفاده که دهد

 شتتناخت افتتراد مختلتتف مراحتتل بتته را بنتتر تبلیغتتات بتتا آشتتنایی میتتزان بختتواهیم اگتتر" :میگویتتد آمریکتتا ستتیاتل در بازاریتتابی برجستتته مشتتاور کاتتتاالنو فرانتتک

 جلسته  "معمتوال  جدیتد  اشتخاص  بتا  مالقتات  جلسته اولتین   داریتم؛  بنتر قترار   بتا  مالقتات  جلسه پنجمین در اکنون بگوئیم که کنیم ، مثل این است تشبیه

 او ستخن  ."شناستیم  متی  بهتتر  را او خصوصتیات  و کنتیم  متی  پیتدا  شتونده  مالقتات  بتاره  در بیشتتری  اطالعتات  بتتدریج  بعتد  جلستات  در و است آشنایی

 از دارنتد تتا بتواننتد بختوبی     نیتاز (  Advertising Banner ) شتناخت کتاملتری از تبلیغتات بنتر     بته  دهنتدگان  آگهتی  از بستیاری  :کته  استت  نکته این به اشاره

 را آنالیتتن تبلیغتتات کتتل ٪3۰ از طریتتق بنتتر تبلیغتتات میالتتدی، ۴۴۴۲در ستتال  ،( IAB )آمتتار ستتازمان بتتین المللتتی تبلیغتتات استتا  بتتر.کننتتد آن استتتفاده

 متی  پتی  تبلیغتات نتوع  ایتن  اهمیتت  بته  بیشتتر  بتوده،  دالر میلیتارد  ۲/۰ ستال  ایتن  در آنالیتن  تبلیغتات  کتل  رقتم  که کنیم توجه اگر بویژه .استداده  تشکیل

 .بریم

 

 :کنید توجه موارد این به آنکه شرط به باشد، شما تبلیغاتی استراتژی از بخشی بایست می و تواند می بنر طریق از تبلیغات بنابراین

 

 :کنید تهیه کوتاه و جذاب پیامهای خود بنرهای برای -۱

 

وست    صتفحه باشتد، یتا در    بتاالی در  بنرختواه   .کننتد  جتذب  کوتتاه  متدتی  بته  را بیننتده  نظتر  بایتد  ها آگهی این.اند مقایسه قابل خیابانی بیلبوردهای با تبلیغاتی بنرهای

 موفتق  بستیار  تجتاری  مارکهتای  و نتام  معرفتی  در بخصتوص  هتا  آگهتی  ایتن  .را انتقتال دهتد   ختود  پیتام  مختصتر  تصویر چند کلمه یا باید با و کناره های آن،

 وکتامال  تبلیتغ  بته  مستتقیما  خواهیتد  ومتی  داریتد  کتوچکی  اگرشترکت  .متی گیرنتد   جتای  ذهتن  در بختوبی  کوتتاه  تصتاویر  یتا  نامهتا  زیرا کنند، می عمل

 انتختاب  را تصتویری  و کتامال  یعنتی  گیریتد،  پتیش  در را رویته  همتین  استت  بهتتر  هتم  بتاز  (نیستت  تجتاری  نتام  معرفتی  هتدفتان  یعنی) بپردازید خود خدمات

 .دهد می انتقال را شما پیام اختصار کمالدر و زیبایی به که کنید

 

 

 .کنند می هدایت درستی جای به را مخاط  بنرها که یابید اطمینان -۲

 

 .بفرستتید  ستایت   page home   یتاصلت  هتصفحت  بته  را مخاطبتان  کته  استت  قبتول  قابتل  کنیتد،  متی  ادهتاستفت  خود سایت معرفی برای بنر از رتاگ

 ستردرگمی  ستب   اصتلی  صتفحه  بته  مخاطبتان باهتدایت   استت  ممکتن  انتد،  شتده  طراحتی  ختاص  پیشتنهادات  ارائته  و فتروش  پیشبرد برای که بنرهایی اما

 نکترده  بینتی  پتیش  اصتلی  صتفحه  در کننتدگان  بازدیتد  ایتن  هتدایت  بترای  مناستبی  تصتویری  راهنمتای  یتا  پیتام  اگتر  بخصتوص  متوارد،  ایتن  در .شوند ایشان

 .داد خواهید دست از را آنها احتماال باشید،
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سایت دیگری خواهد  به ما خرید کند،از  آنکه بدون کنیم، سردرگم خسته و را کاربر اگر " :گوید می تکزا  در آستین M۲k بازاریابی شرکت ماهر، مدیر کریس

 را او است بهتر بفرستیم، سایت اصلی صفحه به را مخاط  آنکه بجای بنابراین، ."شوند این یکی از خطاهای مهمی است که آگهی دهندگان مرتک  می .رفت

پیشنهاد  یا باید محصول صفحه در این .هدایت نمائیم – کرده ایم (لینک  ) و بنر ها را به آن مرتب  فروش طراحی شده ت پیشبرد برای که ای صفحه به "مستقیما

 فرم مخاط  اگر ترتی  این به .بگیرد تما  ما با یا دهد سفارش را محصول فرم کردن پر با که بخواهیم مخاط  از و کنیم معرفی مشروح صورت به را خود

 .است کرده دریافت را ما پیام که هستیم مطمئن نکند، پر هم را

 

 .کنید هدفگیری را خود تبلیغات -3

 

 طریتق  از تبلیغتات  در .هستتند  آن امثتال  و ورزشی هنری، تخصصی، شغلی، مشترک عالیق دارای که است مخاطبانی به رسانی پیام شده، هدفگیری تبلیغات از منظور

 ناگفتته  .ودتشت  پختش  مخاطبان از خاصی گروه برای آگهی هر بطوریکه کرد، تفکیک یکدیگر از آگهی دهنده نمایش سایتهای بندی دسته با توان می را گروهها این بنر

 .یابد می افزایش توجهی درخور میزان به تبلیغات بازدهی و کاهش ها هزینه ترتی  این به که پیداست

 

 .بزنید محک کوچک گروههای با را خود تبلیغات -۴

 توانیتد  متی  همچنتین  .بیازمائیتد  مخاطبتان  از کتوچکی  گتروه  بتا  را خود های آگهی توانید می ناچیزی هزینه با که است این اینترنتی تبلیغات زیبایی یا امتیاز وجه یک

 بگونهتای  را فتروش  هتای  پیشتنهاد  توانید می حوصله و دقت کمی با .کنید مقایسه هم با را آنها بخشی اثر و تهیه مختلف های اندازه و متنها رنگها، شکلها، با بنرهایی

 .آورد بار به را نتیجه بیشترین و شده سازگارتر مخاطبان گروهی عالیقو خصوصیات با که نمائید تنظیم

 

ایتن آزمایشتها    .می کند نوع آزمایشی را فراهم بسیار کمی است و امکان هر که رقم است، تومان ۴۴۲۱بنر در حدود  ۴۴۴۱ایران متوس  هزینه نمایش  در

را،  بنتر  اثتر بخشتی تبلیغتات    و حتی می توانید هزینه .مربوطه استآن دهها و گاه صدها برابر هزینه های  می دهد که ارزش فراوانی به آگهی دهنده اطالعات

 از بستیاری  متورد  در بنتر  تبلیغتات  کته  کترد  خواهیتد  مالحظه صورت این در .کنید مقایسه اینترنتی و سنتیتبلیغات  انواع سایر مورد نظر، با خدمات یا کامالبرای 

 بتار  رابته  نتیجته  بیشترین وقتی معموال تبلیغات .دهید اختصاص بنر به را خود تبلیغات کلی استراتژی از بخشی -۱.دارد بهتری نتیجه و شود می تمام ارزانتر محصوالت

 متی  و داننتد  متی  را مطلت   ایتن  ستابقه  با و بزرگ شرکتهای و سازمانها .کنیم استفاده مخاط  به پیام رساندن برای مختلف روشهای و ها رسانه از که آورد می

 پوستتر،  ) محیطتی  تبلیغتات  مطبوعتات،  ستینما،  تلویزیتون،  رادیو، از "معموال شرکتها این .برسانند مخاطبان به مختلف های رسانه با را خود پیامهای کوشند

 در تبلیتغ  کفتاف  شتما  بودجه اگر .اند افزوده مجموعه این به هم را آنالین تبلیغات مختلف روشهای اخیر سالهای در و کنند می استفاده بخوبی...( اتوبو ، بیلبورد،

 کته  استت  هتائی  نمونته  از تبلیغتاتی  میلهای ای ارسال و آنالین های خبرنامه در آگهی درج .کنید استفاده آنالین تبلیغات انواع سایر از دهد، نمی را گرانقیمت های رسانه

 .کند کمک شما به تواند می بنر تبلیغات درکنار
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 .بگیرید بهره بصری های جلوه سایر و انیمیشن، گرافیک، از بنر درطراحی -6

 

 اشتاره  آن بته  پیشتتر  که ) روان و زیبا نثر .دارد شما بینندگان و موفقیت بنرهای توجه جل  محسوسی بر زیبا اثر خطوط و حروف حرکت، نور، رنگ، بندی، ترکی 

 از هتا  بنتر  طراحتی  بترای  .کند کمک دهنده آگهی اهداف به و بماند بیننده ذهن در مدتها است ممکن مجموعه این .میشود اثرگذارتر عوامل این با ترکی  در نیز (شد

 .کنید استفاده تجربه با و متخصص افراد

 .دارد شما تبلیغات بر مهمی اثر اما نیست توجهی درخور رقم بنر طراحی هزینه

 

 جستجو موتور طریق از تبلیغات

 

 و قتوانین  واقتع  در آورنتد؟  دست به جستجو لیستهای در را اول های رتبه میتوانند میدانند، را آن که کسانی که چیست جستجو موتور طریق از تبلیغات بزرگ راز

 .کنید رعایت را آنهاباید شما که است حاکم جستجو موتور از استفاده با تبلیغات بر ای ساده قواعد

 ارزشمند محتوای -۱

 

 .ارزش استت  کمک موتتور جستتجو، محتتوای بتا     برای تبلیغات با موفق استراتژی مهمترین عامل در یک حالیکه ، درمی گیرندنادیده  را افراد، این نکته از بسیاری

، نقتش بستیار    کیفیتت محتتوا   .نیستت  کامپیوتری الگوریتمهای در مورد تبلیغات با موتورجستجو فق  .جال  میخواهند محتوای مفید و اطالعات بازدیدکنندگان،

یتک   .هستند، درصدر حاصل از جستتجو قترار دهنتد    مفید اطالعات دارای که را کیفیت با سایتهای تا میکنند تالشجستجو  موتورهای .دارد تجارت در این مؤثری

 .کند لحا  را نکته این باید جستجو موتور طریق از تبلیغات برای موفق استراتژی

 

 نگهدارید ساده را سایت -۲

 

جستجو قرار دهیتد کته توست  روباتهتای موتتور       در اختیار موتورهای با محتوایی را این است که سایت جستجو در تبلیغات توس  موتور معمولیکی از اشتباهات 

 و(  frame ) قابهتا  دیتدن  و خوانتدن  بتا  معمتوال  و ببینند را تصاویر نمیتوانندآنها  .روباتهای موتورهای جستجو را نابینا فرض کنید .قابل دیدن نیستند جستجو

flash میشوند دیده بهتر جستجو موتور تجارت نظر نقطه از میشود، ساخته تجملی زیباسازی بدون کهسایتهایی .دارند مشکل دینامیک محتوای و 

 

 کنید انتخاب دقت با را کلیدی کلمات -3

 search)  جستتتجو آنهتتا دنبتتال بتته متتردم کتته هستتتند کلمتتاتی همتتان شتتما نظتتر متتورد کلیتتدی عبتتارات و کلمتتات تمتتامی کتته کنیتتد حاصتتل اطمینتتان

engine) .عبتتارت دنبتتال بتته افتتراد همتته اگتتر متتثال متتی کننتتد placement engine search عبتتارت از استتتفاده گردنتتد، متتی marketing 

 .ندارد سودی

 

 بگذارید متن درون را کلیدی کلمات -۴
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داشت که یک مقاله با جستجوی عبارت چگونه موتورهای جستزجو میتوانند بفهمند که سایت شما درباره چیست اگر شما چیزی به آنها نگویید؟ نمیتوان توقع 

marketing engine search  هم هنوز اما است، منطقی بسیار نکته این اینکه با .باشد رفته کار به آنیافت شود، مگر اینکه این عبارت به طور مکرر در 

 آن اصال حالیکه در نمیشود، پیدا و نمیآید باال خاص عبارت یک جستجوی با آنها سایت و صفحه چرا که متعجبند آنها .میکنند فراموش را آن مردم از بسیاری

 .اند نبرده بکار خود سایت در را عبارت

 

 

 بیاید حساب به و باشد ارزشمند که دهید قرار جایی در را کلیدی کلمات -5

 

قترار دهیتد. متی توانیتد ایتن کلمتات را در          headline قستمت  در را کلمتات  ایتن  ببریتدیا  بکتار  صتفحه  title قستمت  در را کلیدی کلمات

نیتز توصتیه متی شتود. در      URLو درون متن قترار دهیتد. همچنتین استتفاده از کلمتات کلیتدی در نتام دامنته و           bold/italicبرچس  های  

 و می باشد.تتوثر در تبلیغات به کمک موتور جستجتواقع این یک تاکتیک بسیار م

 

 کنید استفاده هاtag metaاز -6

 

 معرفتی  برای هاtag meta از استفاده هنوز هم ها از اهمیت بیشتری نزد موتورهای جستجو برخوردار بودند، اما با وجود کاهش اهمیت،tag metaپیش از این 

های یکتایی را در هر صفحه از ستایت   meta tag. بنابراین مراق  باشید تا باشد شما تبلیغات استراتژی از جزئی باید کلیدی کلمات و(  description )  توصیف

 محتوای آن صفحه خاص را توصیف نماید. tagخود به کار ببرید که هر 

 

 :بگیرید خودتان به مخصوص های دامنه نام -7

 

 میدهتد  نشتان  جستتجو ایتن کتار بته موتورهتای      .مختتص بته ختود را داشتته باشتید      IPتبلیغات با موتور جستجو را دارید، باید نتام دامنته و آدر     قصد اگر

بایتد  میدهیتد،   قترار  متورد استتفاده   را ستایتها ستایر   بتا  اشتتراکی  IP یتا  دامنته  یتک  اگتر  .میدهید اهمیت آن به و میگیرید جدی را خود سایت شما که

 ستایتهای  ستایر  کتردن  spam هماننتد  جستتجو  موتورهتای  در بتازار  غیراخالقتی روشتهای   استتفاده از  دارد بته علتت   امکتان  را بپذیریتد کته   ریستک  این

 .شویدتحریم  حتی یا جریمه جستجو موتورهای بازار توس  ،IP یا دامنه آن

 

 بگیرید اختیار در را کیفیت با وب میزبان یک -8

 

 حتتتی .میدهتتد قتترار بیننتتدگان دستتتر  در را شتتما ستتایت همیشتته کتته ایتتد یافتتته ختتود ستتایت بتترای معتبتتر و مطمتتئن میزبتتانی کتته کنیتتد حاصتتل اطمینتتان

 ستایت  میآیتد،  شتما  ستراغ  بته  جستتجو  روبتات موتتور   کته  هنگتامی  اگتر  نخواهتدکرد،  شتما  بته  کمکتی  هم جهان در جستجو موتور تاکتیکهای مؤثرترین

شتاخص   ماههتا بته   استت بترای   ممکتن  حتتی  حتذف میشتود و  جستتجو   موتتور  شتاخص  از شتما  ستایت  بیافتتد،  اتفتاقی  چنتین  اگر .باشد down شما

 میتواننتد  فایلهتا  ایتن  .داریتد  دسترستی  کتارگزار  وقتایع  ثبتت  فایلهتای  بته  و داریتد را  ختود  مخصتوص  IP کته  شتوید  همچنتین مطمتئن   .برگردانده نشتود 
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 در نکتته  ایتن  بگیریتد  ختود  ستایت  بته  پیونتدهایی  مختلتف  ستایتهای  در کنیتد  ستعی  .باشتند  جستتجو  موتتور  طریتق  از بازاریتابی  در ارزشتی  بتا  بستیار  ابزارهای

 آنهتا  بته  زیتادی  پیونتدهای  کته  ستایتهایی کته   میکننتد  فترض  جستتجو  موتورهتای  .استت  مهتم  بستیار  موفتق  یجستجو موتور کمک به موفق بازاریابی

 ئیبتاال  درجته  از و هستتند  شتما  ستایت  بتا  موضتوع  هتم  کته  ستایتهایی در کنیتد  ستعی  خصتوص  بته  و هستتند  ارزشتی  با و مهم سایتهای میکنند، اشاره

 .کنید کس  پیوند برخوردارند، جستجو موتورهای در

 

 کنید ثبت جستجو موتورهای در دستی طور به را خود سایت -9

 

طور دستی  شما به است که این جستجو، موتور با تبلیغات در استراتژی مهمترین .نکنید استفاده جستجو موتور هزاران در سایتتان ثبت برای افزار نرم از هیچگاه

هرماه ثبت مجدد نکنید، چون تاثیری بر  .تا سایت شما شاخص دهی شودخواهد کشید  هفته طول ۰تا  ۰ حدود .ثبت کنید جستجوخود را در ده موتور 

 موتورهای در مناس  جایگاهی طوالنی چندان نه زمانی در تا کنید رعایت را گانه ده قواعد این .جایگاه شما در موتورهای جستجو نخواهد داشت

 .کنید کس  جستجو

 

 اینترنت تبلیغات ویژگی

 

 : دانست خصوصیات این دارای را اینترنتی تبلیغات توان می کلی بطور

 

 گسترش حال در جدید بازار به دستیابی-۱

 مخاطبان دقیق هدفگیری-۲

 سریع و کامل رسانی اطالع-3

 کم هزینه-۴

 واسطه بدون و دقیق ارزیابی و نظارت-5

 

 گسترش حال در جدید بازار به دستیابی - ۱

 

 . بختوبی مشتاهده متی شتود     در کشتور متا نیتز    ایتن رونتد   .استت   حتال افتزایش   در سترعت  جوامتع مختلتف بته    در اینترنت کاربران سالهای اخیر عده در

 بتتوده 33۱۰ ستاالنه  متوست   بطتور  ایتران  در کتاربران اینترنتت   رشتد  نترخ  ( ۱3۰۱-۱3۰۱) گذشتتتهپتنج ستال    آمتاری معتبتر حاکیستت کته ظترف      بررستیهای 

 میلیتون  یتک  از ۱۰۰۱ستال   پایتان  در و استت  شتده  برابتر  سته  از بتیش ستال  هتر  ( اینترنتتی  تبلیغتات  مخاطبان ) کاربران این عده روشنتر عبارت به . است
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 التزام مختابراتی   زیربنتای  امستال  تتا پایتان   مختابرات  شترکت  اعتالم  مناستبت نیستت کته بتر استا      نکته بتی   این ذکر ، همچنین . رفت خواهد فراتر نفر

نکتته در ختور توجته ایتن استت کته بیشتتر کتاربران اینترنتت در ایتران از            .خواهتد شتد    فتراهم  اینترنتت  ازشتبکه  مشتترک ایرانتی   میلیتون  ۰ برای استفاده

مناستبی را بترای   بتازار بستیار    ایتن ویژگیهتا   هستتند کته   بتاال  درآمتدی متوست  بته    دهکهتای  متعلق بته  و متخصص یا تحصیلکرده ، اقشار جوان و میانسال

 عتده  کته  کشتورند  از ختارج  هموطنتان بخش مهتم دیگتری از ایتن بتازار جدیتد ، جمعیتت چنتد میلیتونی          .و خدمات مختلف ایجاد می کند  کاالهاجذب 

 اینترنتت  کته  کترد  اشتاره  دنیتا  سرتاستر  در ایرانتی  ختدمات  و بتالقوه  مشتتریان  و جهتانی  بتزرگ  بتازار  بته  بایتد  بعتالوه  . کننتد  متی  استفاده ازاینترنت آنها از کثیری

 . است آنان به دسترسی راه بهترین

 

 مخاطبان دقیق هدفگیری - ۲

 

 ستایتهای  وجتود  بتا  کته  عالقمندنتد،  ای ویتژه  ستایتهای  بته  اینترنت کاربران از گروه هر . دارد شده هدفگیری خاص مخاطبان به رسانی پیام برای یباالی توانایی اینترنت

 . کرد تفکیک هم از شان تخصصی عالیق اسا  بر را پیامگیران توان می حتی ، زمینه هر در تخصصی

 

 ، فنتون  ، علتوم  ، سیاستت  بته  عالقمنتدان  همچنتین  . شتوند  تبلیتغ  فوتبتال  اختصاصتی  ستایتهای  در استت  بهتتر  فوتبتال  پوشتاک  و لتوازم  انتواع  مثتال  عنتوان  به

مناست  ایشتان را متی تتوان در آن ستایت هتا نمتایش         پیامهتای  کته  کننتد  متی  مراجعته  مربوطته  ستایتهای  بته  هریک آن امثال و بهداشت ، هنر ، تجارت

و بته ایتن ترتیت      داد بر ایتن استا  تبلیغتات اینترنتتی تولیدکننتده و عرضته کننتده هرکتاال یتا ختدمت را مستتقیما بته مصترف کننتده آن وصتل متی کنتد                 

 هدفگیری مخاط  در اینترنت بسیار دقیقتر از رسانه های سنتی، مطبوعات، رسانه های چاپی، رادیو و تلویزیون صورت می گیرد.

 

 سریع و کامل رسانی اطالع - 3

 کوتتاه  و فشترده  بستیار  بایتد پیامهتا   بتاال  هزینته  از اجتنتاب  بترای  جملته  از ، روبروستت  متعتدد  محتدودیتهای  بتا  ستنتی  هتای  رسانه در تبلیغاتی رسانی اطالع

 زیتادی  حتدود  تتا  موانتع  ایتن  اینترنتتی  تبلیغتات  در . دارد نیتاز  بیشتتری  زمتان  و ریتزی  برنامته  بته  هتا  رستانه  این در آگهی پخش و تولید بعالوه . شوند عرضه

 مخاطت   اختیتار  در کامتل  شتکل  بته  را نظتر  متورد  اطالعتات و پیامهتا  بصتری و  ستمعی  امکانتات  از استتفاده  ضتمن  توانتد  می دهنده آگهی و شده برطرف

 چنتد  ظترف  و دهتد  ستفارش  را ختود  آگهتی  ( آنالیتن  صتورت  بته  ) حضتوری  مراجعته  بتدون  کته  استت  فراهم او برای امکان این همچنین . دهد قرار

 . باشد آن پخش شاهد ساعت

 

 کم هزینه - ۴

 پتر  بررستیهای  بتا  تنهتا  تبلیغتات  نتوع  ایتن  در همچنتین  . استت  ستنگین  بستیار  تلویزیتون  و پرتیتراژ  مطبوعتات  نظیتر  سنتی های رسانه در تبلیغ هزینه امروزه

 هزینته  دهنتده بتا کمتترین    در تبلیغتات اینترنتتی آگهتی    ، آنکته  حتال  . شتد  خبتر  بتا  آن اثربخشتی  و اصتلی  مخاطبتان  بته  پیتام  رسیدن میزان از توان می خرج

 کنتد  اراده کته  لحظته  هتر  و میدهتد  قترار  در اختیتار ایشتان   مستتمر  طتور  بته  را رستانی جتامعی   اطتالع  رساند ، منبتع  نظر می را به مخاطبان مورد خود پیام

 لحظته  هتر  در توانتد  متی  دهنتده  آگهتی  "ادز پتار  " سیستتم  در نمونته  عنتوان  بته  . شتود  متی  مطلتع  العمتل آنهتا   عکتس  دقیتق از  گزارشهای دریافت با

 در العملتی  عکتس  چته  مخاطبتان  و درآمتده  نمتایش  بته  ستایتهایی  چته  در و بتار  چنتد  او هتای  آگهتی  دهتد  متی  نشتان  کهکند دریافت گزارشهایی
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 . ( اند شده وصل دهنده آگهی سایت به و کرده کلیک بنر روی بار چند ) اند داده نشان آن برابر

 

 واسطه بدون و دقیق ارزیابی و نظارت - 5

 انجتام  صتورت  دو بته  کتار  ایتن  . استت  نتتایج  مستتقیم  ارزیتابی  و هتا  برآگهتی  دقیتق  نظتارت  امکتان  اینترنتتی  تبلیغتات  بتارز  ویژگیهتای  از یکی ، شد اشاره چنانکه

 ؛ میشود

 

 تعداد ، )بنر( آگهی هر نمایشتعداد  ، دهنده نمایش سایتهای تعداد توان می لحظه هر در ادز پار  در شده بینی پیش افزار نرم طریق از آنکه اول

 اطالعات این که است گفتنی ؛ کرد دریافت را دیگر مبسوط اطالعاتو  ) آگهی درج برای شده توافق مبلغ کل از ( باقیمانده اعتبار میزان بنر، هر روی کلیک

 . کرد اعمال برنامه در را الزام تغییرات توان می آن اسا  بر و گیرد می قرار دهنده آگهی اختیار در ونمودار ول جد قال  در

 

 اینترنتت  در موجتود  ختاص  افزارهتای  نترم  بتا  نیتز  متورد  ایتن  در کته  کنتد  متی  جلتوه  دهنتده  آگهتی  سایت به مراجعه افزایش صورت به آگهی درج نتیجه "ثانیا

 . است میسربسهولت  شده مشاهده صفحات تعداد در تغییر حتی و سایت کنندگان بازدید افزایش میزان تعیین

 

 اینترنتی تبلیغات معای  و مزایا -۴

 اینترنتی تبلیغات معای  : ۰-۱

 

 .باشد نداشته وجود اینترنت در آن کنترل برای ابزاری است ممکن که : دروغ تبلیغات -۱

 

 اخالقی غیر و مستهجن شعارهای و تصاویر از استفاده -۲

 

 شبکه ترافیک بردن باال -۰

 

 . پراکنده تبلیغات بسوی ، است خاصی هدف یک به معطوف که کاربران توجه کردن منحرف -۰

 

 . مدیران و کارکنان وقت و سِرورها حافظه از توجهی قابل بخش اشغال -۱

 محدودیتهای بلکه باشد نداشته مزایایی تنها نه سرور یک برای اینترنتی تبلیغات که شود می باعث امر این که سرورها ازدیاد دلیل به اینترنتی تبلیغات قیمت کاهش -۰

 . کند ایجاد نیز جدی

 

 . دارند تبلیغات راه از درآمد منبع سرورهها این که استدالل این اسا  بر صرفأ ، سرورها مالی منابع کنندگان تأمین توس  مالی پشتیبانی عدم -3

 . باشد داشته کنترل اینترنت در تبلیغات روی بر که متمرکز منبع یک وجود عدم -۰
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 :اینترنتی تبلیغات مزایای

 :نمود اشاره زیر موارد به توان می اینترنت در تبلیغات های مزیت جمله از

 

 مخاطبان دقیق گیری هدف -۱

 .یابد دست خود تبلیغ اثر ینترباال به ترتی  این به و دهد قرار خود خاص مخاط  دید معرض در مستقیما را خود آگهی تواند می دهنده آگهی

 

 کامل رسانی اطالع -۲

 در تکلتف  و آگهتی  فشتردگی  هتا،  پیتام  بتودن  کوتتاه  همچتون  ستنتی  هتای  رستانه  رایتج  هتای  محتدودیتی  پیتام  ارائته  در ستنتی،  های رسانه خالف بر

متورد نظتر ختود را بته      پیامهتای  و اطالعتات  بصتری،  و ستمعی  ویتژه  امکانتات  از گیتری  بهتره  بتا  توانتد  متی  دهنتده  آگهتی  و ندارد وجود عبارات انتخاب

 .طور کامل به مخاطبین عرضه نماید

 

 سریع رسانی اطالع -3

 میسر زمان ترین کوتاه در توجه قابل زمان و هزینه صرف بدون اینترنتی، تبلیغات نمودن آماده اما است بوده بر زمان و هزینه پر همیشه آگهی پخش و تولید تهیه،

 .باشد می

 

 کم بسیار هزینه -۴

  دهنتتتده یتآگهتتت بلکتتته باشتتتد متتتی زتناچیتتت دیگتتتر جترایتتت هتتتای رستتتانه بتتتا مقایستتته در اینترنتتتتی تبلیغتتتات هزینتتته تنهتتتا نتتته

 .نماید ارزیابی را خود آگهی بخشی اثر دقیق گزارشهای از گیری بهره با و هزینه کمترین صرف با لحظههر در تواند می

 

 جغرافیایی محدوده بودن گسترده -5

 .شوند می محسوب جهانی تبلیغات نوعی اینترنتی تبلیفات دلیل همین به و نیستند جغرافیایی مرزهای به محدود اینترنتی سایتهای مخاطبین

 

 واسطه بی و مستمر دقیق نظارت-6

 مانتده،  بتاقی  اعتبتار  میتزان  روز، شتبانه  از لحظته  هتر  در و دنیتا  از نقطته  هتر  در توانتد  متی  دهنتده  آگهتی  شتده  طراحتی  هتای  افتزار  نرم از گیری بهره با

 .دهد قرار واسطه بی و دقیق ارزیابی و نظارت مورد را دیگر آماری اطالعات و آگهی روی بر کلیک و نمایش تعداد

 

 تعاملی قابلیت -7

 و نظترات  از توانتد  متی  دهنتده آگهتی  و استت  آورده فتراهم  را مخاطبتان  متقابتل  ارتبتاط  امکتان  تبلیغتات  دیگتر  انتواع  ختالف  بر اینترنت شبکه تعاملی ماهیت

 .گردد خبر با خود مخاطبان انتقادات

 از باعث اینترنتی تبلیغات در حضور عدم خانواده هر در ها کامپیوتر حضور و اینترنت گسترش با که این تر مهم همه از -۰

 شد خواهد بازار دادن دست

 اینترنتی تبلیغات در نکات -۱

 

بپیماییتد،  راه بایتد   ایتن  در کته  دیگتری  مهتم  گتام  .استت  وبستایت  یتک  انتدازی  راه مراحتل  از بخشتی  تنها وبسایت، صفحات سازی پیاده و طراحی

 کته  کترد  توجته  بایستتی  امتا  گیترد،  انجتام  نیتز ستاعت   چنتد  میتوانتد در  چته ایتن کتار    اگتر  .میزبان مناس  بترای ستایتتان استت    یک انتخاب ثبتنام سایت، و
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 کیفیتت،  هزینته،  استت  شتده  کشتیده  آن تبلیتغ  و طراحتی  بترای  کته  شتود  زحمتاتی  رفتتن  هتدر  بته  حتتی  و هتا،  هزینته  افتزایش  باعتث  میزبان، انتخاب در اشتباه

 اشتاره  آنهتا  بته  پتایین  در کته  نکتاتی  .دهیتد  قترار  توجته  متورد  را آنهتا  ختود  ستایت  میزبتان  انتختاب  در میبایست که است مهمی عناصر از پشتیبانی، و امنیت

 .کرد خواهد کمک مناس  سایت میزبان انتخاب و ارزیابی در شما به شد، خواهد

 

 اقدام از قبل ارزیابی

 

استت، و ایتن در حالیستت کته      ستایت  پیتاده ستازی  و  طراحتی  از انتختاب میزبتان قبتل    (فنتی  غیتر  افتراد  بخصتوص ) صاحبان سایتها رایج بین از اشتباهات

 همختوانی  عتدم  صتورت  در .میشتود  مشتخص  ستایت ستازی   هنگتام پیتاده   پشتتیبانی کنتد، در   بایستتی آن را  که میزبتان  هایی و مشخصه بسیاری از نیازها

 دو هتر  کته  میشتود  ایجتاد  ستایت  میزبتان  مشخصتات  براستا   ستایت  ستازی  پیتاده  یتا  و میزبتان  تغییتر  بته  نیتاز  ستایت،  و میزبتان  نیازهای و مشخصات

 .بود خواهد ساز هزینه طبیعتاً مورد،

 

 مشتتریان ستایتهای  بترای مثتال برختی از طراحتان،      .اما اشتباه برخی از طراحان سایت نیز عتدم توجته بته وضتعیت بتازار و نیازهتای مشتتری استت        

 سترورهای  در کمتتر  امتا  استت،  قدرتمنتد بستیار   تکنولتوژی اگرچته   کته ایتن   حتالی استت   در ایتن  میکننتد،  پیتاده ستازی   jsp جتاوا و  تکنولوژی را با خود

 حجتم  نگهتداری  بترای  کته  ایتن  دیگتر  مشتکل  استت؛  بیشتتری  هزینته  پرداختت  نیازمنتد  آن از استتفاده  یتا  و میشتود،  پشتتیبانی  هاستیگ شرکتهای

 نیتاز  سرویستی  چنتین  از استتفاده  مواقتع  اکثتر  در البتته  و  میکننتد،  استتفاده  server Microsoftز ا بیننتده  کتم  ستایت  یتک  بترای  و اطالعات از کمی

 از قبتل  بنتابراین  .میکنتد  فتراهم  را امکتانی  چنتین  نیتز  Access MS اطالعتات  بانتک  از استتفاده  کته  حالیستت در ایتن  و دارد اضتافی  هزینته  پرداختت  به

 یتتا و پویتا  صتفحات  از استتفاده  ماننتتد( ونیازهتا  هتا  برنامتته تمتام  بایستتی  همچنتین  و گیتترد صتورت  التزام  بررستیهای  و مشتورتها  بایستتتیستایت،   ستازی پیتاده  

ستایت اقتدام    میزبتان  انتختاب بترای  بته  آنگتاه  و شتود،  تعیتین  آینتده  ستال  یتک  بترای  حتداقل  سایت احتمالی بینندگان تعداد حتی و )اطالعات بانکهای

 .کنید

 

 Storage) ویا Space) Disk فضا میزان

 سترویس  نتوع  و میزبتان نتوع   معیارهتا بترای انتختاب    از مهمتترین  ی ستایت، اطالعتات بانکهتای   ویتا  نگهتداری صتفحات، تصتایر    نیتاز بترای   متورد  میزان فضای

شتده بته    میکننتد، میتزان فضتای اختصتاص داده     فعالیتت  ستایت  میزبتانی  ختدمات  ارائته  زمینته  در کته  شترکتهایی  اکثتر  تقریبتا  .استت  شتده  میزبتان  شترکت 

 از را آن جزئیتات  حتمتا  و باشتید  داشتته  توجته  آن بته  بایستتی  کته  نکتهتای  .میکننتد  ختود استتفاده   ختدمات  تقستیمبندی  عنتوان معیتاری بترای    را بته  سایتها

 عمومتاً  نمونته  بترای  .گرفتت  خواهتد  قترار  شتما  ستایت  بته  داده اختصتاص  فضتای  همتان  در کته  استت  دیگتری  یاطالعتات  کنیتد،  سؤال میزبان شرکت

نیتتز در همتتان فضتتای  File( )Logاختصتتاص داده شتتده بتته ستتایت استتتفاده میکننتتد، و یتتا الگفایلهتتای ستتایت  فضتتای ازهمتتان پستتتی صتتندوقهای

 مگابایتت پتنج   حجتم  صتندوق پستتی یتا    یتک  میکنیتد و  یتک شترکت استتفاده    مگابتایتی  ده سترویس  شتما از  حتالتی اگتر   چنتین  در .میگیرنتد  سایت قرار

 را ختود  سرویستهای  در شتده  ذکتر  فضتای  نیتز  شترکتها  برختی  البتته  .داریتد  ستایت  تصتاویر  و صتفحات  قتراردادن  بترای  دیگتر  مگابایتت  پتنج  تنها عمال دارید،
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 .میگیرنتد  نظتر  در دیگتری  رایگتان  فضتای  پستتیها  صتندوق و  الگفایلهتا  ماننتد  اطالعتات  دیگتر  بترای  و میگیرنتد  نظتر  در ستایت  اطالعات و صفحات برای

 و ستتایت صتتفحات بتترای نهایتتت در فضتتا میتتزان چتته کتته کنیتتد دقتتت و شتتوید، جویتتا زمینتته ایتتن در را هاستتت شتترکت ستترویس جزئیتتات بنتتابراین،

 .کنید خریداری را میزبان شرکت سرویسهای اسا ، این بر و دارید، نیاز پستیها صندوق

 

 ( Box Mail ) پستی صندوق

 ای درجته  چنتین  بته  مشتتریان  برابتر  در ختود  تعهتدات  انجتام  و پشتتیبانی  ختاطر  بته  بلکته  قیمتهتا،  ختاطر  بته  نته  دنیتا،  در میزبتان  های شرکت موفقترین کنید باور

 .اند رسیده

 مانند ایمیلهایی کهمندید عالقه حتما هم شما .سایتهاست صاحبان مدیران و برای نیازی معمول دیگر اکنون سایت، نام خود با ایمیل داشتن

info@yoursite.com یا  وyoursite.com sales@ خود و به نام سایت شرکت ایمیل اختصاص بدهید شرکت تمام کارمندان به یا و .باشید داشته. 

 به شرکتها که مواردی از یکی .کنید دقت آن ایجاد چگونگی همچنین و کیفیت ظرفیت،شده،  داده ایمیلهای در سرویسهای شرکت میزبان به تعداد بنابراین

 آن به نیز باال در که طور همان .است پستی صندوقهای نامحدود تعداد یا و بیشتر ایمیلهای تعداد میکنند، ذکر خود سرویسهایتبلیغات  از بخشی عنوان

 از ایمیلها به شده داده اختصاص فضای آیا البته و میشود، گرفته نظر در پستی صندوق هر برای فضا و ظرفیت میزان چه که کنید دقت یتبایست داشتیم، ای اشاره

 دقت هستید، خود سایت برای الکترونیک پست صندوق زیادی تعداد ایجاد به مایل اگر همچنین.خیر یا میکند استفاده سایت به داده اختصاص کلی فضای همان

 .خیر یا گرفت خواهد نظر در شما برای صندوقها این مدیریت و ایجاد برای را امکانی یا و پنل میزبان، شرکت آیا که کنید

 

 محدویتها از برخی و سایت ترافیک

ترافیتک ستایت، میتزان     .شتود  نمتی  گرفتته  نظتر  در غیرحرفهتای  افتراد  توست   متاستفانه  کته  استت  مهمتی  بستیار  متواد  جملته  از نکتته  این گفت بایستی

 تعتتداد مستتتقیمی بتتا رابطتته ترافیتتک ستتایت، .مشتتخص بتتین ستتایت و بازدیدکننتتدگان رد و بتتدل میشتتودی استتت کتته در طتتول یتتک متتدت اطالعتتات

 از شتما  صتفحات  همچنتین  و بتود  خواهنتد  زیتاد  شتما  ستایت  بنتابراین اگتر فکتر میکنیتد بازدیدکننتدگان      .دارد حجم صفحات ستایت  بازدیدکنندگان سایت و

بصتورت ماهانته    معمتوال ترافیتک ستایت   .کنیتد  دقتت  محتدودیت سرویستهای شترکتهای میزبتان     نیتز  و متورد  ایتن  بته  حتمتاً  برخوردارنتد،  ستنگین  حجمی

 البتتته در هتتای شتترکتها ذکتتر میشتتود، و جزئیتتات ستترویس در(BandWidth) پهنتتای بانتتد یتتا چتتون ترافیتتک، و گیگابایتتت و بتتا کلمتتاتی و مگابایتتت براستتا 

 میکنیتد بتان، بته شتما قتول پهنتای بانتد نامحتدود را داده، و شتما هتم گمتان           اگتر شترکت میز   .عدم ذکر، میبایستت آن را حتمتاً جویتا شتوید    صورت 

 بته  تنهتا  ستایتها  بترای  محتدودیت اعمتال   البتته .کنیتد  ذکتر  را متورد  ایتن  ختود بتا شترکت،    حتمتا در قترارداد   داشتت،  خواهید زیاد بازدیدکنندگان سایتی با

 اعمتال  محتدودیتهایی  CPU پتردازش  از ستایت  استتفاده  میتزان  یتا  و ستایت  همزمتان  کتاربران  تعتداد  بترای  شترکتها  برختی  و نیستت،  محتدود  شکل همین

 .باشید نیز آنها جریان در نیست بد که میکنند

 

 شرکت دیگر مشتریان

 روی بتر  کته  را مشتهور  ستایت  چنتد  بخواهیتد  میزبتان  از استت  بهتتر  همچنتین  .کنیتد  تحقیقتی  نیتز  شترکت  ستابقه  دربتاره  نیست بد میزبان، یک انتخاب از قبل

اگتر ستایت    .سترور شترکت استت    بتر روی  گرفتته  تعتداد ستایتهای قترار    دیگتر، توجته بته    نکته بستیار مهتم   اما .نماید معرفی میکند میزبانی خود سرورهای

بتر   شتده  میزبتانی  ستایتهای  تعتداد  هرچته  امتا  .نتدارد  چنتدانی  ایتن متورد، اهمیتت    نیستت،  زیاد آن بیینده و یا است HTML صفحاتحاوی  شما تنها

mailto:info@yoursite.com
mailto:info@yoursite.com
mailto:info@yoursite.com
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 سترورهای  کته  "کنیتد  توجته  " .سرور بیشتر باشد، بدین معنا است که سترور شتما مشتغولیت بیشتتری دارد و بته همتین دلیتل، سترعت کمتتری هتم دارد          روی 

 !هستتند  هکرهتا  حملته  خطتر  در بیشتتر  زیتاد،  ستایت  تعتداد  بتا  سترورهای  کته  کنیتد  توجته  همچنتین  !هستتند  هکرهتا  حمله خطر در بیشتر زیاد، سایت تعداد با

 عامتل  سیستتم  سترور،  ستختافزاری  مشخصتات  استا   بتر  کته  چترا  نیستت،  سترور  یتک  روی بتر  شتده  میزبتانی  ستایتهای  تعدد برای مشخصی استاندارد

این رقم متی توانتد متغیتر باشتد. بستیاری از شترکتها، ستایتها را براستا  تقستیم بنتدی  شخصتی و تجتاری بتر               سایتها، بییندگان و نیازها همچنین و سرور

 بته ) تجتاری  ستایتهای  و هتم  (بته دلیتل ارزان بتودن   )قرار میدهند، کته ایتن میتوانتد بته هتم نفتع صتاحبان ستایتهای شخصتی           روی سرورهای متفاوت

هتا، ناچتار تعتداد زیتادی      ارزانتتر تمتام شتدن هزینته     بترای  معتروف،  شترکتهای  خصتوص  بته  شترکتها  اکثتر  ایران، در باشد (بهتر کیفیت و سرعت به نیاز دلیل

هتا میختوانیم،    سایتها را بر روی یک سرور قرار میدهند که این میتواند عواقت  بتدی دربرداشتته باشتد، متواردی ماننتد آنچته کته گتاهی در روزنامته          

 تعتداد  معمتولی،  کتامپیوتر  یتک  مشخصتات  بتا  و وینتدوز  سترورهای  در معمتوال  !میشتوند  صتدمه ار یعنی با هک شدن یتک سترور، صتدها ستایت دچت     

 .است مناسبی رقم شخصی سایت چهارصد یا و تجاری سایت دویست بین

 میزبان شرکت تعهدات و پشتییانی

 

 درجهتای  چنتین  بته  مشتتریان  برابتر  در ختود  تعهتدات  انجتام  و پشتتیبانی  ختاطر  بته  بلکته  قیمتهتا،  ختاطر  بته  نته  دنیتا،  در میزبتان  شترکتهای  متوفقترین  کنیتد  باور

 مشخصتی  آدر  یتا  و تلفتن  کته  شترکتهایی  بته  کته  نیستت  منطقتی  طبیعتتاً .نتدارد  ارزشتی  پشتتیبانی،  بتدون  ستایت  میزبتانی  سرویس که این خالصه .رسیدهاند

 یتا  و حضتوری  صتورت  بته  را ختود  مشتتریان  فنتی  ستواالت  یتا  و تکاملمشت  حاضتر نیستتند   یتا  و استت  ایمیتل  براستا   تنهتا  آنهتا  پشتتیبانی  تمام و ندارند

آنهتا تعهتد بته     یکتی از مهمتترین   .شتوید  مطلتع  نیتز  سرویستدهنده  تعهتدات شترکت   استت کته از   ختوب  همچنین بستیار  .کنید اعتماد باشند پاسخگو تلفنی

 تبلیغتاتی کتافی   آگهیهتای  در تنهتا  تعهتدات  گونته  ایتن  ذکتر  البتته  .میگوینتد  uptime آن بته  اصتالحاً  کته  زمانهاستت  اکثتر  در بتودن ستایت   دستر  قابل

و  امنیتت  برابتر  تهیته میکننتد و در   پشتتیبان  نستخه  ختود  مشتتریان  اطالعتات  از کته  شترکتهایی  .شتود  ذکتر  نیتز  قرارداد در میبایست موارد این و نیست

 .هستند را مسئول میدانند، بهترین انتخابها خود سایتها، فنی مشکالت

 

 آیدا فرمول : ۱-۱

 

. استتت ,Action Desire, Interest, Attention انگلیستتی کلمتتات اول حتتروف از متشتتکل اختصتتاری، ترکیبتتی( AIDA)  آیتتدا واژه

 :باید آگهیآن اسا  بر که شوند، می تنظیم و تهیه( AIDA)  آیدا فرمول از پیروی با موفق وب صفحات و ها آگهی از بسیاری

 کند جل  را بیننده توجه .۱

 

 نماید ایجاد کشش و رغبت .۲

 

 بیافریند خواست یا آرزو .3

 

 شود منجر عمل یا کنش به .۴

 

توجته   و کلکهتای تصتویری   دوز بتا  درشتت یتا   حروف کمک یعنی میکوشند به دهند، فرمول بها می این بخش اول طراحان آگهی فق  به اغل  موارد در متاسفانه
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 زرق وبترق و نوشتته   گرافیک پتر  با هم سایتها وب بسیاری از .به منظورم پی ببرید کنید تا ها نگاه مجله و ها روزنامه به است کافی مورد در این کنند؛ جل  را بیننده

 و بگیتریم  دستتی  دو را هتایش  شانه بزنیم، زل صورتش به برویم، مشتری طرف به که آنست مثل کارها این . میکنند پیروی روش همین از چشمکزن و تند تصاویر و ها

 نته  استت،  کتار  از قسمتی فق  توجه جل پس  خواهد کرد؟ هم خرید از ما بپرسیم اما باید ازخود کنیم، جل  می را اینصورت توجه مشتری به .دهیم شدت تکان به

 کنم معرفی شما به تبلیغ برای را موثرتری روش تا کنید گوش خوب اکنون!آن همه

 :است این کار رمز .میشود ختم فروش به و میکند ایجاد کشش و رغبت بیننده در که درستی روش . . .

 

یا هر  . . . غری  و عجی  اشکالمعوج،  زرق و برق، حروف کج و گرافیک پر از .صورت کلیشه ای ندهید به آن .کنید گزارش کوتاه تنظیم مثل یک را خود آگهی

 را خدمات شما یا کامالکنید گزارشگری میخواهد  تصور .بیاندیشید حالت ممکن به بهترین!شده است، دوری کنید برای بردن جایزه گرافیک تهیه چیز دیگری که

 شما فروش که مینویسد یباالی بلند گزارش و نشیند می میز پشت بالفاصله میشود، شما محصول شیفته بررسی این درجریانبنویسد؛  بررسی کند و مطلبی درباره آن

 . . . کنم می عرض خدمتتان چطور؟میپرسید !افتد نمی اتفاق اینطور "معموال ولی نیست، غیرممکن سناریو این البته .رساند می عرش به یکشبه را

 بته  پایتان  در و کنیتد  اشتاره  نظتر  موردخدمات  یا کامال امتیازات مشخصات و در آن به بنویسید، جانانه ای گزارش مثل او !بگذارید گزارشگر آن جای را خودتان

 !هرگز !هرگز بدهید، آگهی شمایل و شکل آن به نکنید سعی هیچوجه به شد تمام مقاله وقتیکه باشد یادتان فق  .بدهند سفارش چگونه و کجا که بگوئید مخاطبان

 

 اینترنتی تبلیغات قانون پنج :۱-۲

 شبکه در تبلیغات داستان فقرات ستون ولی تغییرند درحال هنوز گرچه اینترنت جهانی شبکه در تبلیغات قانون پنج

 .اند داده تشکیل را امروزی اینترنت جهانی

 

 :از عبارتند نوانیقین ا

 قانون خیابان بن بست .۱

 قانون داد و ستد .۲

 اعتماد قانون .3

 کشش و ارسالقانون  .۴

 بازار خالیقانون  .5

 

 :بست بن خیابان قانون -۱

 ختود  ختودی  بته  ستایتها،  آدر  از کسی زیرا ، بست است بن مغازه در یک ویترین جهانی اینترنت مانند ساختن یک سایت در شبکه ساختن این قانون ، براسا 

 آمتدنش  بترای  دلیلتی  دنبتال  بته  بیایتد  شتما  ستراغ  به مشتری خواهید می اگر پس .کند مراجعه آن به و شود آشنا شما سایت آدر  با علتی بایدبنابه و ندارد خبر

 .باشید

 ایتن  دانیتد  متی امتا همتان طتور کته      .شتما متی آیتد   بسیاری از مردم معتقدند که اگر کس  وکاری را راه انتدازی کنیتد مشتتری ختودش بته ستراغ       



   

 تهیه و تنظیم : دکتر مهدی رجبی                                                                                                                           جزوه تبلیغات اینترنتی 

 

 متی  همته  بته  را ای ظاهراحرفته  ستایتهای ستاختن   قابلیتت  (FRONTPAGE) پتیج  فرانتت  افتزار  نترم  کته  آنجتا  از ومتاستفانه  نیست صادق اینترنت در مطل 

 باشتیم  داشتته  درنظتر  بایتد  ولتی  .کننتد  متی  اینترنتتی  ستایتهای  ستاختن  بته  اقتدام  ، تبلیغتاتی  بلندمتدت  برنامته  یتک  درنظرگترفتن  بتدون  زیادی کارهای تازه دهد،

 .ندارند ای فایده سایتها این نکند، رجوع آنها به خرید برای کسی وقتی تا ، کنیم طراحی را سایتها بهترین اگر حتی که

 چیتزی  امتا  بدهنتد  ارائته عتالی  هنتری  کارهتای  و انددستتاوردها  یادگرفتته  تنهتا  آنهتا  کته  دلیتل  ایتن  بته  نیستتند؟  میلیتونر  هنرمنتدان  همته  چترا  کنید می فکر

 .دانند نمی وردهایشانآدست تبلیغات درمورد

 کنید؟ سایت این از بازدید به وادار را مردم چگونه که است این بپرسید خود از باید سایت ساختن از قبل که سوالی اولین لذا

 :باشد زیر صورت به تواند می شما تبلیغات برای پیشنهادی برنامه یک

 و ( HOTBOT) بتت  هتات  ماننتد  اعتبتارتر  کتم  جستتجوهای  موتتور  فهرستت  در قرارگترفتن  ; شترکت  نتام  اعتبتار  بردنبتاال  برای ، شرکت نشان تبلیغ ماه دو

( ، الیکتتو  یتتا  INFOSEEKقتترار گتترفتن در فهرستتت موتتتور جستتتجوهای معروفتتتر ماننتتد اینفوستتیک )  ; اول ماهتته ستته در (EXCITE) اکستتایت

(LYCOS ) ا آلتاویست(ALTAVISTA)   نتام  ثبتت بترای  پرداختت  و هستتید  آن در کته  صتنعتی  بتا  مترتب   ستازمانهای  بتا  ارتبتاط  ایجتاد  ; دوم ماهته  درسته 

 آن در ستال، کته   چهتارم  ماهته  سته  در شترکت  روزنامته بترای   یتک  انتشتار  ; ستوم  ماهته  سته  در ها رسانه سطح در وسیع شدن مطرح ;آنها درفهرست

 موردنیتاز  الکترونیتک  جمتع آوری آدرستهای پستت    شتروع بته   بایتد  شتما  زمتان  در ایتن  .درج گتردد صتنعت   به مربوط اخبار هم و شرکت داخلی اخبار هم

 کته  استت  ایتن  باشتید  داشتته  درنظتر  همتواره  بایتد  کته  ای نکتته  امت ا. نیستت  مهتم  ایتن  .کنیتد  طراحتی  متفاوتی بسیار تبلیغات هایبرنامه  بتوانید شما شاید.کنید

 بازدیدکنندگانتان باید دلیلی داشته باشید. آیا می دانید چه چیزی در سایت باعث مراجعه مجدد بازدیدکننده می شود؟ور ضبرای ح

 ارتبتاط  شتما  بتا  بخواهید توانید می بلکه باشید داشته بزرگ سایتی نیست الزام .کند برقرار دوطرفه ارتباط تواند می خوب محتوایتولید  .محتوا 

 خبرهتا  درصتدر  ناگهتان  کنیتد،  می عرضه یتعموم دماتتخ خود سایت در وقتی .کنید می عرضه کاملی اطالعات شما زیرا کنند برقرار

 آمتدن  بترای  پتس  شتود،  متی  ایجتاد  ترافیتک  تتان  سایت در و کنند می اتشم کردن مطرح شروع به ها مجله و نشریات .گیرید قرارمی

 .باشید داشته دلیلی بازدیدکنندگانتان
 

 دادوستد قانون -۲

 ستایت  جتذب  رایگتان  یکاالهتا  اهتدای  بتا  را بازدیدکننتدگان  :گویتد  متی  دادوستتد  قتانون  . استت  رایگتان  یکاالهتا  اینترنتت  فرهنگ مهم های واژه از یکی

 .شتتود استتتفاده متی  آن از فروشتگاهها  بستتیاری از در کته  استت  ستتناریویی همتان  ایتتن .بفروشتید  آنهتا  بتته دیگتر  یکتتامال کنیتد  ستعی  ستتپس و کنیتد  ختود 

 آنهتا  >.کننتد  دیتدن  متا  مغتازه  از دستامبر  دراول ، استکی  روزه یتک  حتراج  بترای  کته  اولتی  نفتر  ۱۴ بترای رایگتان   پشمی گردن شال< :گویند مثالمی

 .بفروشند آنها به چیزی کنند می سعی بعد و کنند می جذب رایگانیکاالها با را مشتری اول

 ختود  ختدمات  و کاالهتا از  آنهتا را  بعتد  .ستایت ختود جتذب کنیتد     بته  رایگتان  اطالعتات با دادن مقتدار زیتادی    مردم را اول :است  استراتژی ساده این

 .شوید مسل  سوم قانون به باید شما ، فروش برای ولی ، است موثر استراتژی این .بسپارید رابخاطر >دادوستد< ریتم این .کنید آگاه

 

 اعتماد قانون  -3



   

 تهیه و تنظیم : دکتر مهدی رجبی                                                                                                                           جزوه تبلیغات اینترنتی 

 

 بتترایشتتما راه ستتد بزرگتتترین .برخوردارنتتد ختتوبی کیفیتتت از و انتتد شتتده گتتذاری قیمتتت رقتتابتی طتتور بتته شتتما ختتدمات یتتا کاالهتتا کنتتیم فتترض

 اعتمتتاد، جلتت  بتتدون . استتت اینترنتتتی وکتتار کستت  چرخهتتای کننتتده روان اعتمتتاد، جلتت  ، استتت متتردم اعتمتتاد عتتدم ، فتتروش

یتتک فروشتتگاه ، ناشتتی از صتتدها    (BRAND)شتتهرت نشتتان تجتتاری   .شتتود متتی مواجتته مشتتکل بتتا شتتما وکتتار کستت  چرخهتتای گتتردش

 را تجتتاری نشتتان متتردم بتته ، اعتمتتاد ایتتن تبلیغتتات .شتتده انتتد ستتاخته ، پرهزینتته برداشتتت ذهنتتی مثبتتت استتت کتته توستت  امتتواج تبلیغتتات   

 اینکتته حتتال و .کنیتتد تتتامین توانیتتد نمتتی را تبلیغتتاتی چنتتین هزینتته مستتلما هستتتید، کوچتتکوکتتار  شتتما مالتتک یتتک کستت   ولتتی اگتتر .متتی برنتتد بتتاال

 خیلتتی ستتایتها دانیتتد طتتور کتته متتی   همتتان .مشتتتریانتان کمتتک بگیریتتد   اعتمتتاد جلتت  بتترای تتتان اینترنتتتی ستتایت از توانیتتد متتی شتتما

   مورداعتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردم قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترار  

 را ابهتتام ایتتن کتته استتت ایتتن بکنیتتد بایتتد کتته کتتاری اولتتین پتتس .دارد وجتتود ابهتتام شتتان حقتتوقی یتتا حقیقتتی شخصتتیت زیتترا در گیرنتتد، نمتتی

 فروشتتگاهی یتتا و اگردفتتتر .کنیتتد مستتتقر فضتتا، و زمتتان در را ختتود وکتتار کستت  و ستتازید برطتترف تلفتتن شتتماره و کامتتل آدر  یتتک دادن بتتا

 قتترار ستتایت در نیتتز را کارکنانتتتان یتتا خودتتتان از هتتایی عکتتس کتته استتت آن بهتتتر و بگذاریتتد ختتود ستتایت در را آن از عکستتی داریتتد،

 .دهید

متتی توانیتتد  شتتما .بیننتتد متتی واقعتتی فتتردی دیتتد بتته ، کجاستتت دانتتد نمتتی کستتی کتته ، ناشتتناخته موجتتودی جتتای رابتته شتتما هایتتتان مشتتتری حتتاال

سیاستتتهای  دادن ، بتتا نشتتان  شتتده شتتناخته مارکهتتای بتتا محصتتوالت بتتا فتتروش  .دستتت آوریتتد  مختلتتف بتته  را ازطریتتق مشتتتریانتان اعتمتتاد

 شتتما .ختتود محصتتول برگتته گتتارانتی بتترای  دادن یتتا بتتا  و ملتتی شتتناخته شتتده  بتتا پیوستتتن بتته ارگانهتتای   ، تانمحصتتوالت پتتس گتترفتن  تحویتتل و

ای معامالتتت توستت   بتتر |LSS امتتنستترور  و یتتک بتتی واستتطه  مشتتتری پستتند و  راهنمتتای نصتت  یتتک سیستتتم   بتتا مشتتتریانتان را اعتمتتاد

پستتر  چیتتزی کتته نتته(ای  حرفتته صتتورت شتتما اعتمتتاد را بتتا داشتتتن یتتک ستتایت طراحتتی شتتده بتته  .متتی آوریتتد کارتهتتای اعتبتتاری بتته دستتت

 دهتتد، متتی نتیجتته فتتروش کنیتتد، ایجتتادرا  شتتمااعتماد هرگتتاه .آوریتتد دستتت متتی  بتته ) استتت ستتاخته آختتر هفتتته  نوجوانتتتان در تعطیالتتت 

 متتی توضتتیح چهتتارم قتتانون در را مطلتت  ایتتن متتا کتته آوریتتد دستتت بتته مجتتدد هتتای تمتتا  برقرارکتتردن بتتا را اعتمتتاد توانیتتد متتی همچنتتین

 . دهیم
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 :ارسال و کشش قانون -۴

 آدر  بته  متداوم  طتور  بته  را باکیفیتت  اطالعتات  بعتد  و بکشتانید  ختود  ستایت  بته  جتذاب  محتتوای  وستیله  بته  را افتراد  کته  استت  این وب تبلیغات قانون چهارمین

 .دارید ارسال شان الکترونیکی پست

 متوردنظر  مقصتد  بته  را آنهتا ، آمدنشتان  بعتداز  تتا  ماننتد  متی  منتظرمشتتری  همیشته  ستایتها  .هستتند  تحترک  بتی  موجتوداتی  طبیعتی  طور به اینترنتی سایتهای

 .کنند راهنمایی

 متی رستد کته پیغامهتای     الکترونیتک  پستت  آنهتا نوبتت   پتس ازجتذب   .کننتد  جتذب  را هتا  مشتتری  ، ختوب  محتتوای  با ارائته  کوشند می سایتهای اینترنتی

 بتار  یتک  برپایته  تواننتد  نمتی  وکارهتا  کست  جتذب مشتتری بستیار زیتاد استت       هزینته  کته  از آنجا .کند را به آدر  پست الکترونیک آنها سرازیر موردنظر

 ایتتن ارستتال و کشتتش قتتانون .هستتتند درپتتی پتتی فروشتتهای بتترای ختتود راضتتی مشتتتریان دوبتتاره بازگشتتت نیازمنتتد آنهتتا .بیاورنتتد دوام فتتروش

در این استراتژی، شما نیتاز بته فتردی داریتد کته نامته هتای الکترونیکتی را بترای بازدیدکننتدگان ستایت ارستال              .دهد می انجام را حیاتی ماموریت

 نماید.

 

 :خالی بازار قانون -5

 را بتازار  بخشتهای تمتام   آوردن دستت  به برای الزام نفوذ و سرمایه ,AMAZON.COM WAL-MART  بتتتتزرگ وکتتتارهای کس 

 مثتال  بترای  .کننتد  پتر  نحتو  بهتترین  بته  را آنها و بروند بازار خالی بخشهای یا و خالی بازارهای سراغ به باید شدن موفق برای کوچک وکارهای کس  اما .دارند

دهتانش   از بزرگتتر  لقمته  اینکته  جتای  به .دید ورزشی لوازم فروش در خالی بازار یک ) HTTP://WWW.JUSTBALLS.COM ( بالز جاست شرکت

 توپهتای  ، ورزشتی  توپهای آنها .کرد ایجاد را اینترنت در توپ فروشگاه بزرگترینرفت و  (توپ) دنبال لقمه کوچکتر بفروشد، به را لوازم ورزشی اقسام و انواع بردارد و

 نهتاد  آن بتر  تتوپ  نام بتوان که را هرچه و ،والیبال فوتبال ، بیسبال توپهای توانید می آنجا در شما .فروشند می را توپ به مربوط ووسایل بازی اسباب توپهای ، سازی بدن

 UNIQUE SELLING.  برای سایت خود هتدف فتروش منحصتر بته فترد )      بیفتید آنها یاد به کنید می فکر توپ درباره شما وقتی که است این آنها هدف .کنید پیدا را

PROPOSITION   ( تعیین کنید کلید این نوع از بازاریابی هوشمندانه طبق قانون بازار خالی، تهیه یک برنامه کس  و کتار)BUSINESS Plan  است که هدف فروش منحصر )

 شتمابه  کته  بازار خالی قسمتهای ؟ چیست رقبا دیگر از شما وکار کس  تمایز وجه :کرد بیان دوجمله یکی در خوبی به بتوان باید را هدف این به فرد شما را تعریف کند.

 دارید؟ را آنها پرکردن قصد چگونه شما و بوده کجا هستید آنها پرکردن دنبال

 توانید موفتق  که می فرد است منحصربهبا یک هدف فروش  .برای موفقیت در هر کس  وکاری شما باید هدف فروش منحصربه فردتان را دقیقامشخص کنید

 یکستان  از اهمیتت  همگتی  متذکور  یادآوری است که قوانین شایان .داشت  طالبی نخواهد هیچ شما سایت فرد متاسفانه منحصربههدف فروش  بدون یک شوید و

 در .کنتد  تضتمین  اینترنتتی  وکتار  کست   یک ایجاد رادر شما موفقیت تواند می که آنهاست مجموعه بلکه نیست کارسازتنهایی  این قوانین به هریک از .برخوردارند

 !شوید رقابت میدان وارد آگاهانه و بشناسید را بازی قوانین تا کنید تالش ، اینترنت عصر

 :اینترنت در ایرانیان تبلیغات

 

 یتا  و شخصتی  هتای  توانتایی  یتا  خدمات ، محصول معرفی ، سازی فرهنگ ، رسانی اطالع .دارد مختلفی هدفهای ایران در سایت یک اندازی راه و تاسیس

فعالیتهتایی را  مخاطت    جتذب  هستند و مطمئنأ بترای  کاربران اینترنتی توجه جل  دنبال تاسیس میکنند به را سایتی همه کسانی که .سرگرمی حتی و ، جمعی

http://www.justballs.com/
http://www.justballs.com/
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   .انجام میدهند

 دنیتای اینترنتت بته    خارج از دارد و مشخصی برنامه کاربران این برایحال مدیر سایت  .و هزینه ها و زحمات، جل  توجه تعداد مشخصی کاربر است تالشتمام 

 نمتوده  رستانی  اطتالع  بته  اقتدام  عالقه روی از یا و (رسد می فروش بته  اینترنت از بیرون در که محصولیک  تبلیغ برای به عنوان مثال) گردد  هدفی می دنبال

 کتاربران در ایتن   ، متاستفانه  .گتذارد  متی  برجتا  خود آمارگیر از های برنامه در که ردپایی است دارد سایت از کابر یک بازدید که حسنیتنها  حال هر در .است

   .گذارد  تاثیر می ایرانی سایتهای شدن در کم محتوا امر سایتها ندارند و همین صاحبان چندانی برای مالی کثرتشان ، سود وجود با ایران

 نیتز  و الکترونیکتی  پتول  نبتودن  ".کنند می خرج کیسه از" اصطالح بهکنند و  را نیز تأمین نمی خود نگهداری های ایرانی هزینه های سایت اغل  موارد در عتدر واق

 مراتت   بته  معمتولی  روزنامته  یتک  در تبلیتغ  زیترا  .بپتردازد  هزینته  اینترنت در تبلیغات برای کسی کمتر که است شده باعث ایران در الکترونیکی تجارت نداشتن سامان

 طریتق  فقت  از  بتدون وجتود تشتکیالت خاصتی،     تمام دنیتا  و در اینترنتی هستند تبلیغات خدماتی که اصوالموارد  حتی در بسیاری .اینترنت است از تر پرخواننده

   .گیرد نمی استفاده قرار مورد اینترنت یعنی خود، جای در شوند نیز می اداره اینترنت

شتود؛ در   متی مواجته   اقبتال  با فروش اینترنت طریق از کمتر ایران در اینترنتی، خدمات نوعی عنوان به Domain یا و Hosting خدماتمثال  به عنوان

 چنتین  کننتده  ارائته  دلیتل  همتین  بته  و رسندفروش می  به و فارق از بعد مسافتی(  Online کامل )صورت  بهحالی که در اغل  کشورهای دنیا این خدمات 

 مخصوص یک مکان خاص است. فق  که -محلی روزنامه در تا کند تبلیغ اینترنت در دهد می ترجیح خدماتی

 

 ؟ کرد باید چه

 برختوردار  مناستبی  نستبتا  اجتمتاعی  زنتدگی ستطح   از مطمئنتا  باشند و جامعه می دارند اغل  از قشر تحصیلکرده دسترسی به اینترنت که افرادی با توجه به اینکه

اینترنتت   اجنتا  فرهنگتی در   مطمئنا برای .است متفاوت می شود انجام رسانه ها دیگر و تلویزیون و روزنامه در که تبلیغاتی با آنها برای تبلیغات نوع هستند

تبلیغتات   اگتر  که موضوع این به نگاهی نیم با و است روزنامه از تر پایین بسیار اینترنت در تبلیغ هزینه که دید این با و .روزنامهمی توان مشتری پیدا کرد تا در  بهتر

 بستتر  آهستته  آهستته  شتاید  اینترنتت  در تبلیغات پاگرفتنو با  ، انجامند می سایتهای مفید فارسی به تعطیلی زودی اغل  خواه به خواه نا ایران جا نیافتد اینترنتی در

 آن بته  هنتوز  ولتی  هستیم اینترنت در تلبیغ به افراد بیشتر آوردن روی شاهد روز هر البته  .ریستتنگ رتت مثبت اینترنتی تبلیغات به توان می بگیرد شکل الکترونیکی تجارت

 .باشیم ایران اینترنت در اساسی تحول یک ساز زمینه که ایم نرسیده مرحله

 :تبلیغات از طریق سیستم های مدیریت نمایش بنر
 

 حتتی  و زمتان  تتاریخ،  بنتر،  هتر  روی کلیتک  تعداد بنر، پخش تعداد نظیر یاطالعات به Online صورت به لحظه هر در میتواند دهنده آگهی سیستمها این از استفاده با

 تغییتر  کنتد  حاصتل  را نتیجه بهترین که نحوی به را تبلیغات آمده بدست نتایج اسا بر (ساعت چند معموال) کوتاهی مدت از پس و یابد دست کننده کلیک فرد کشور

 ستایتهای  بنتدی  دستته  بتا  تتوان  متی  ،(اَدز پتار   ماننتد ) دارنتد  عضویت آن در متعددی کننده پخش سایتهای که پخش، مدیریت سیستم یک در بعالوه .دهد

   .نمود هدفگیری را مخاطبان آگهی کنندهپخش

 بنتر  متدیریت  سیستمهای حقیقت در .شود پخش آن امثال و تجاری ورزشی، هنری، خبری، سایتهای در او بنرهای که کند انتخاب تواند می دهنده آگهی مثال

 .نیست دستر  قابل گستردگی و دقت این به سنتی های رسانه از یک هیچدر که گذارند می دهندگان آگهی اختیار در را متعددی امکانات و کامل اطالعات
 

 :محیطی یا مجازی تبلیغات
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 کته  هستتی  کیلتومتری  چنتد  ترافیتک  از فترار  بترای  میتانبر  راه یتک  کتردن  پیتدا  کتردن  پیتدا  فکتر  در و نشستتهای  فرمتان  پشتت  محیطتی  یا مجازی تبلیغات

تبلیغتاتی   تابلوهتای  جمتال  و چشتمتان بته   رونتد  خودروهتا کمتی جلتوتر متی     .میکنتد  جلت   ختودش  بته  را توجهتت  بتزرگ  نمایشتگر  یک کننده خیره نورهای

   .شود می روشن بزرگراه کنار

 پیتام  یتک  بتا  بتزرگ  تتابلوی  یتک  ستروکله  نزنتد،  سترتان  بته  هتم  مختلتف  محصتوالت  ایتن  خریتد  فکتر  هیچوقتت  کته  بگیرید تصمیم خودتانبا  میخواهید همین که

 در ببینتی  و کترده  وبگتردی  هتم  کمتی  میگیتری  تصتمیم  و رستیدهای  خانته  بته  روزمتره  درگیریهتای  تمتام  از بعتد  صتورت  هتر  بته ... شتود  می پیدا مناسبتی

   .هم نیست و دور از ذهنی عجی  مساله  ...نیستی امان در مختلف تبلیغات هجوم از هم اینجا بینی می که است خبر چه مجازی دنیای

   کنیم، زندگی آمیزی شکل مسالمت به یا مجازی تمام تبلیغات محیطی ایم در کنار خوبی یادگرفته دیگر به این روزها

 کته  دارنتد  قترار  تجتاری  قراردادهتای  و مختلتف  هتای  از مناقصته  تومتاری  هتای بصتری،   ستردرگمی  اما پشتت تمتام ایتن    همه این با .ایم عادت کرده هم شاید

 .ندا کردهتبدیل تبلیغات صنعت یعنی بزرگ صنعت یک به را جریان این

 

 فرهنگی یا تجاری ●
 

 آموزشتتی، پیامهتتای از بستتیاری دیگتتر روزهتتا ایتتن واقتتع در .نیستتتند جدیتتد ختتدمات یتتا محصتتول یتتک معرفتتی بتترای همیشتته تبلیغتتات !نکنیتتد اشتتتباه

 متی  گذاشتته  نمتایش  بته  عمتوم  بترای  مجتازی  حتتی  یتا  و ای رستانه  محیطتی،  تبلیغتات  شتکل  بته  (احادیتث  و هتا  آیه شعر، صورت به) سرگرمی و مناسبتی

 کتار  هتم  ستازمان  ایتن  .استت  شتده  گذاشتته  زیباستازی  ستازمان  عهتده  بته  شتهر  شتورای  مصتوبه  طبتق  مسوولیت این محیطی تبلیغات بخش در .شوند

و  تبلیغتات بته دو بختش کلتی تجتاری     امتا   کلتی  طتور  بته  .میدهتد  انجتام  خصوصتی  بختش  کمک با محیطی و شهری تبلیغات های پروژه اجرای و نظارت

 ایتن  و دادهانتد  اختصتاص  خودشتان  بته  را نمایشتگرها  و درصتد بیلبوردهتا  ۴۰ در تبلیغتات محیطتی حتدود    بختش فرهنگتی آن   تقسیم میشوند کته  فرهنگی

 کته  حتالی  در استت،  زیباستازی  ستازمان  عهتده  بته  محیطتی  فرهنگتی  تبلیغتات  پروژههتای  اجترای  .میرستد  درصتد ۴۰ حتدود  بته  تجتاری  تبلیغتات  برای رقم

 دنیتای  بته  باشتد  قترار  وقتتی  تبلیغتات  همتین  امتا  شتود  متی  واگتذار  خصوصتی  شترکتهای  بته  مناقصته  شتکل  بته  ستال هتر  تجتاری  تبلیغتات  برای مسوولیت این

 .میکنند پیدا دیگری شرای  شوند وارد مجازی

 میگتذرانیم،  کتار  محتل  و خانه از خارج محی  در اندک چند هر را زمانی روز در ما از کدام هر و نیست شهری فضای و محی  از گریزی راه مختلف افراد برای

 .است بخشیده محیطی تبلیغات به عمومیتری شکل موضوع این

 .دارند اختیار در فرهنگی تبلیغات به نسبت را غال  سهم تجاری تبلیغات اما مجازی دنیای در

 .هستند فرهنگی پیامهای و تبلیغات برای مناسبتری گزینه شهر سطح نمایشگرهای و بیلبوردها که هست هم دلیل همین به

 

 نمایشگر یا بیلبورد ●
 

 همتین  بته  موضتوع  امتا  باشد، نداشته وجود بزرگ نمایشگرهای با تبلیغاتی تابلوهای و بیلبوردها در تبلیغات میان تفاوتی بیننده یک عنوان به شما برای ظاهرا است ممکن

 یتا  محصتول  موفقیتت  نهایتت  در و مخاطبتان  بتر  آنها تاثیر میزان به مالی، مسائل و قراردادها مبالغ از صرفنظر تبلیغاتی بستر دو این میان تفاوت.نیست هم سادگیها
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 بته  درستت  . دارنتد  ثابت تصاویر و عکسها از بیشتری ماندگاری فیلمها که کردهایم تجربه و میدانیم ما همه تقریبا نیست، سختی کار .برمیگردد شده تبلیغ خدمات

   .آیند می نمایشگرها کمک به هم آمارها و تحقیقات میان این در .شدند عرصه این وارد تبلیغاتی بزرگ نمایشگرهای که بود هم دلیل همین

 تبلیغتاتی  تابلوهتای  بته  نستبت  را مخاطبتان  از بیشتتری  بستیار  درصتد  انتد  توانستته  تبلیغتاتی  بتزرگ  نمایشتگرهای  زمینته،  ایتن  در میتدانی  تحقیقتات  آخرین طبق

 شتروع  یتک  و انترژی  گترفتن  بترای  صتبح  روز هتر  دارنتد  تمایتل  افتراد  از بستیاری  حتتی  تبلیغتات،  صتنعت  فعتاالن  گفتته  به که جایی تا .کنند جذب خودشان به دیگر

 ایتن  کته  استت  دیگتری  قتوت  نقتاط  تبلیتغ  هتر  تکترار  دفعتات  و شتهر  ستطح  نمایشتگرهای  تعتداد .ببیننتد  نمایشگرها این طریق از را طبیعت از هایی صحنه خوب

 تبلیغتات  بترای  بیلبوردهتا  معتقدنتد  کارشناستان  از بستیاری  امتا  همته،  ایتن  بتا .استت  رستانده  افتراد  میتان  در قتابلتوجهی  محبوبیتت  به را بزرگ تلویزیونهای

 یتک  تماشتای و تیزرهتای تبلیغتاتی در نمایشتگرهای بتزرگ نستبت بته        فیلمهتا  تماشتای  بترای  کته اعتقتاد دارنتد    هستند این افراد همانهایی .موثرترند شهری

 بیشتتر بته نظتر متی     شتلوغ و صتنعتی،  شتهرهای   ستاکنان  از بستیاری  بترای  باشتد  کتم  کته  هتم  هرچند زمان این .است الزام بیشتری زمان ثابت، تصویر

 عتوض  هتم  زیتادی  سترعت  بتا  معمتوال  کته  نمایشتگرها  ایتن تصتاویر   و زیتاد  تنتد، نتور   رنگهتای  کته  انتد  کترده  اعتالم  روانشناسان بسیاری طرفی از .رسد

 .شوند می افسردگی و پرخاشگری اضطراب، مانند روانی های حالت بروز باعث میشوند،

 تبلیغتاتی  رونتد  داشتتن  جریتان نشتاندهنده   ایتن  کته  میبینتیم  نمایشتگرها  و بیلبوردهتا  روی را تبلیغتات  میترویم  شتهر  ستطح  بته  وقتتی  همچنان اینها تمام با

میلیتون تومتان را در    3تتا   ۱/۱بیلبوردهتا قترار بگیرنتد. هزینته ای از حتدود       روی متاه ۰ حتداقل  آنکته  بترای  تجتاری  تبلیغتات  امتا  کلتی  طور به .است بخشها این در

 بر می گیرند. این رقم اما برای نمایشگرها مسلما سیر صعودی تری را در پیش می گیرد.

 
 مجازی:تبلیغات سرگردان در دنیای 

 چشتمگیری  حتد  تتا  حقیقتت  در موضتوع  یتن ا .کنتد  متی  تغییتر  شترای   و قتوانین  تمتام  شتوند،  گذاشتته  نمتایش  به وبالگ ها و سایتها در است قرار تبلیغات وقتی

   .دارد بستگی باند پهنای و سرعت افزایش برای آن زیرساختهای و کشور یک در اینترنت نفوذ میزان به

 شتده  تبتدیل  بته موضتوع مهجتور و دورافتادهتای     آنالیتن تبلیغتات   بحتث  درصتد میرستد،  ۰۱حتدود   بته  آن تنهتا  در اینترنتت  نفتوذ  ضری  ما که برای کشور

 قانونمنتد  و رستیده  مشخصتی  نظتم  بته  نتوانستتهاند  هنتوز دارنتد   وجتود  مختلتف  وبستایتهای  در کته  هتم  انتدکی  تبلیغتات  همتین  کته  استت  دلیل این به.است

 .میکنند تعیین مجازی فضاهای و وبسایتها صاحبان را قیمتها و نداشته وجود آنالین تبلیغات برای معینی تعرفه که است ترتی  این به.شوند

 امتا  قیمتت  ایتن .استت  متاه  یتک هتزار تومتان بترای    ۴۴۲تتا   ۴۱روز بتین   بازدیدکننتده در  ۴۴۴۲حتدود   بتا  معمولی طور کلی هزینه تبلیغات در وبسایتهای اما به

 .رسد می ماه یک در تومان هزار۴۴۰ تا۴۴۲ حدود به روز در باال به نفر ۴۴۴۰ بازدیدکننده تعداد با وبسایتهایی برای

 ختدمات  یتا  کتامال  میدهتد  نشتان  کته  دارد محیطتی  تبلیغات با مقایسه در بزرگ برتری یک شیوه این .هستند تبلیغات قیمت تعیینکننده کلیکها تعداد گاهی میان این در

 چته  هتر  .کنتیم  تشتبیه  صتنعت  یک به کشورمان در را آنالین تبلیغات نمیتوانیم ترتی  این به .کند جل  خودش به را بازدیدکننده نفر چند نظر است توانسته شده تبلیغ

 آشتنا  جدیتد  ختدمات  و محصوالت با قدیمی شیوههای همان از میدهند ترجیح و نداشته چندانی اطمینان مجازی فضای به معموال ایرانی کاربران باشد

قشری به خودش جذب کترده  این در حالی است که اینترنت سالها است که به صورت یک رسانه بزرگ در آمده و مخاطبان زیادی را از هر دسته و  .بشوند

  .انتد   منتشر شده و آن را به یک صنعت بزرگ تبتدیل کترده   آنالینهمین است که هر روز آمار جدیدی از میزان رشد درآمد حاصل از تبلیغات .است

 ستال  در زمتان  همتین  بته  نستبت  رشد درصد۰۲ با 3۴۴۲ سال اول فصل در آنالین تبلیغاتدهند درآمد جهانی حاصل از  آخرین آمار در این زمینه نشان می
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 .است کرده پیدا افزایش دالر میلیارد۱/۰۱ تا ۰۴۴۲ سال به نسبت رشد درصد۱۰ با ۰۴۴۲ سال کل برای درآمد رقم ینا . استرسیده دالر میلیارد۱/۰ به گذشته

 

 :اینترنتی تبلیغات هدف اجتماعی های سایت و جستجو موتورهای

 

 عرصه اینترنت امروزه دارند، را تبلیغات صنعت در طوالنی استفاده سابقه که تلویزیون و رادیو اینترنتیبرخالف تبلیغات هدف اجتماعی های سایت و جستجو موتورهای

  .رود می شمار به تبلیغات برای نو ای

 فروش منظور به که داشته آن بر را فروش مدیران هستند، آشنا کامال تبلیغاتی منوهای ( blocking) کردن  مسدود نحوه با که آگاه کاربران حضور

  .باشند جدید های روش یافتن پی در دائما خود، کمپانی محصوالتآنالین

 اما .داد قرار مخاطبین از ای گسترده طیف دید معرض در اینترنت طریق از را مهیجی بسیار آنالین تبلیغات توان می آسانی به کافی، بودجه داشتن اختیار در با

 است؟ جهانی شبکه های سایت از یک کدام تبلیغات این قرارگیری درست مکان

 

 حبوبالگهای موب در تبلیغ: 

 

 معرفتتی و تبلیغتتاتی شتتعارهای پختتش منظتتور بتته معتتروف وبالگهتتای از استتتفاده گیرنتتد، متتی کتتار بتته تبلیغتتات متتدیران امتتروزه کتته هتتایی روش از یکتتی

 تبلیتغ  بترای  تتری  پیشترفته  هتای  روش شتوند، متی  بتالک  کتاربران  توست   تبلیغتاتی  هتای  پنجتره  و منوهتا  معمتوال  کته  حاضر حال در .است شانمحصوالت

 متی  را اصتلی  صتفحه  کامتل  طتور  بته  کته  شتود  استتفاده  صتفحاتی  از جدیتد،  آنالیتن  تبلیغتات  در شتده  باعتث  امتر  همتین  .استت  نیتاز  مورد وب صفحات روی بر

 .ندارد وجود قبل روش به آنها کردن بالک امکان اند، شده ساخته شما جستجوی مورد صفحه روی بر عمال آنجائیکه از و پوشانند

 

 :پربیننده های سایت جستجو موتورهای در تبلیغ ●

 

 جستتجوی  هتای  کلمته  لیستت  در نظتر متورد  محصول دادن قرار و جستجو موتورهای از یکی به هزینه پرداخت ،آنالین تبلیغات های عرصه ترین گسترده از یکی

 کنتد،  متی  تایپ یاهو یا گوگل در را جستجویش مورد خاص کلمه کاربر که زمانی زیرا هاست، روش دیگر از کاراتر روش این کارشناسان، دید از.است آن با مرتب 

 بته  مربوطته  هتای  هزینته  پرداختت  بتا  تنها .بود خواهند شما تبلیغات مخاطبان بهترین زمره در کاربران از دسته این .کند می دنبال را مشخصی هدف مسلما

 راستت  ستمت  ستتون  در مثتال  طتور  بته  کنند، معین تبلیغات برای را نظرشانمورد  محل توانند می آسانی به تبلیغاتی مدیران معروف، جستجوی موتورهای

 هزینته  رقتم  ترینبتاال  داده نشان آمار .شود پدیدار است ممکن جستجو هر ازای به که باشید تبلیغاتی شاهد توانیدمی Links Sponsored قسمت در گوگل صفحه

 ایتن  از اجتماعی های سایت دیگر و هستند جوانان محبوب که MySpaceچتون   هایی سایت برعکس .شود می صرف جستجو موتورهای در اینترنتی، تبلیغات

 .ندارند آنالین تبلیغات به خاصی توجه معموال که هستند جوانانی توجه جل  برای مناسبی بسیار مکان دست،

 زمینته  ایتن  در را آنها قدرت منکرتوان  نمی و زنند می را اول حرف جوانان محبوب و اجتماعی های سایت شود، می مطرح آنالین تبلیغات بحث که زمانی

 متورد  هتای  زمینه در مختلف(  community)  های انجمن ساختن مشغول دارند، جهانی محبوبیت که ها سایت قبیل این در کاربر ها میلیون روزانه .شد
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 .باشند می خود عالقه

 

 را شتمار  بتی  صتفحات  ایتن  از یتک  کتدام  کته  مستئله  ایتن  امتا  استت،  برختوردار  ستریعتری  رشتد  از تبلیغتاتی  هتای  رسانه دیگر به نسبت وب امروزه حال هر به

 و جستتجو  موتورهتای  کته  امیدنتد  ایتن  بتر  تبلیغتاتی  مشتاورین  .استت  آنالیتن  تبلیغتات  زمینته  در تصتمیمات  گتذارترین  تتاثیر  زمتره  در کنیم، انتخاب تبلیغ برای

 صتورت  ایتن  غیتر  در کننتد،  هتدایت  صتحیح  جهتت  بته  را آنالیتن  تبلیغتات  و نمتوده  کمتک حستا    صتنعت  ایتن  بته  بتوانند پربیننده اجتماعی های سایت

   .شد خواهد تلف بیهوده گردد می انجام زمینه این در که هایی گذاری سرمایه کلیه

 

RSS دارد پی در آنالین تبلیغات عرصه در را ای ساده چندان نه مسائل: 

 

RSS دارد پتتتی در آنالیتتتن تبلیغتتتات عرصتتته در را ای ستتتاده چنتتتدان نتتته مستتتائلsyndication simple Really یتتتا RSS واقعتتتا 

، آنالیتتن مقاالتتت امکتتان توزیتتع  ظهتتور کتته  ی در حتتال واستتطه ایتتن روی پتانستتیل بتتر فروشتتندگان پیشتترو  .کتترده استتت پتتا  صتتدا بتته  و ستتر

هتتا در میتتان میلیتتون هتتا مصتترف کننتتده      feed newsرا از طریتتق  آنالیتتنهتتا و ستتایر محتویتتات    podcastپستتت هتتای بالتتگ،  

 آمریکتتایی میلیتتون ? تخمینتتی آمتتار استتا  بتتر ستتت؟ا حتتد چتته تتتا RSS محبوبیتتت میتتزان .انتتد کتترده بتتاز حستتاب آورد متتی فتتراهم

 رشتتد بتته رو تقاضتتای ایتتن دلیتتل .استتت افتتزایش حتتال در روز بتته روز میتتزان ایتتن و باشتتند، متتی RSS هتتایfeed news مشتتترک

ی ختتود در زمتتان متتورد نظتتر ختتود بتتر    عالقتتههتتا بتترای مطالعتته موضتتوعات متتورد   feedمشتتترکان از  :متتی تتتوان بتته ستتادگی درک نمتتود را 

 امکتتان ستتادگی بتته آنهتتا لغتتو و هستتتند اختیتتاری کامتتل هتتا اشتتتراک .کننتتد متتی استتتفاده ختتود ستتیار هتتای دستتتگاه یتتا هتتا تتتاپ دستتک روی

توستتت  مایکروستتتافت خریتتتداری شتتتد و از   کتتته ،MessageCast، از موسستتتان TiVo Farros Royal. هماننتتتد باشتتتد، متتتی پتتتذیر

feed RSSستترویس استتا  کتته تکنولتتوژیعنتتوان بخشتتی از   بتته هتتا Alert MSN گویتتد متتی کنتتد، متتی استتتفاده دهتتد متتی شتتکل را: 

 جدیتتتد نستتتخه بخشتتتی از مایکروستتتافت :عظیمتتتی گردیتتتده استتتت دستتتتخوش پیشتتترفت تحتتتولایتتتن  و ."استتتت مشتتتتریانقتتتالب  یتتتک"

 چیتتزی آن و استتت RSS واقعیتتت ایتتن" :گویتتد متتی او .دهتتد متتی اختصتتاص RSS بتته ????را در ستتال  ختتود وینتتدوز عامتتل سیستتتم

 توزیتتع مستتتقیم  بتترای RSS بتتالقوه تتتوان گرفتتته نشتتده استتت،   نادیتتده کتته چیتتزی ."هستتتند دنبتتالش بتته متتردم از بستتیاری کتته استتت

 خریتتد بتتزرگ هتتای آژانتتس پیشتترو، فروشتتندگان کتته نتتدارد تعجبتتی بنتتابراین .استتت منتتد عالقتته کننتتدگانمصتترف  در میتتان تبلیغتتات متترتب  

 .جویند می را جدید عرصه این مشتاقانه همگی اینترنتی هایشرکت و ناشران رسانه،

 

 .دهنتد  افتزایش را  ستایت  ترافیتک  و داده را ارتقتا  ختود  محتتوای  راه از ایتن  نماینتد تتا   متی  هتا  feed newsتولیتد   خود اقتدام بته   برخی ناشران

 بترای  پتالتفرم  یتک  عنتوان  بته  RSSروی  بتر  کتار  تتازه  بازاریتابی  متعتدد  موسستات  .کننتد  متی  استتفاده  PR ابتزار  یتک  عنتوان  بته  آن از هتا  شرکت سایر

 نمتی  اینجتا ختتم   هتا بته   feed news ارزش بتالقوه ی بازاریتابی   امتا  .انتد  کترده  بتاز  حستاب  باشتند  متی  گوگتل  محبوب متنی تبلیغات شبیه که واسطی تبلیغات

 کتتتوپن هتتتا، رویتتتدادهای ختتتاص و ستتترگرمی هتتتا     دادن  و پیونتتتد اطالعتتتاتبتتترای توزیتتتع   همچنتتتین متتتی توانتتتد  RSSشتتتود؛ 

عمتده   مستئله  تنهتا یتک   در ایتن متورد   .گیترد  متورد استتفاده قترار   در میتان مشتتریان بتالقوه     (ها را در نظر بگیرید podcastدر این مورد می توانید )

 هتای  فاقتد کمیتت   RSS .فرعتی نوظهتور   عرصته  بته ایتن   برستد  چته  انتد،  ای وب ختو نگرفتته   پایته  تبلیغتاتی  هنوز بتا متدل   فروشندگان برخی :دارد وجود
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   .هستند کم بسیار ایمیل قبیل از آنالین تبلیغات اشکال سایر با مقایسهدر  آن مخاطبان و کارآیی است، استاندارد

 ختتو تکنولتتوژی ایتتن بتتا هنتتوز کننتتدگان مصتترف از بستتیاری و .نتتدارد وجتتود feed یتتک درون تبلیغتتاتقرارگیتتری محتتل متتورد در عمتتومی توافتتق هتتیچ

 .اند نگرفته

 نته،  .باشتد  متی  افتزایش  امتا آن بته سترعت در حتال     استت،  کتم  نستبتا  کتاربران  تعتداد  بلته،  .هستند موقتی معای  این که باورند این براین تکنولوژی  حامیان

، متدیر  Pitcher Cailin .یافتت  خواهنتد  توستعه کمیت ها به عنتوان مثتال بته انتدازه ی بازاریتابی ایمیلتی توستعه یافتته نیستتند، امتا آنهتا در نهایتت             

 آنالیتتنمحصتول همتایش   ) GoToMeetingواست  بترای ارتقتتاء    هتتای feed RSSمتنتی در   تبلیغتات  از کتته ،Online Citrixدر  بازاریتابی  ارشتد 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفاده کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترده استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،   (ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود

شتما   تبلیغتات  روی بتر  نفتر  چنتد  استت کته   ایتن مهتم   حتد راضتی کننتده ای نیستتند، بلکته      هنتوز در  معیارهتا  ستری این مهم نیست که یک " :می گوید

 بتی  موضتوع  یتک  "RSS ،آنالیتن  بازاریتابی  هتای  تاکتیتک  برختی  برختالف  و ."گتردد  متی  شتما  عایتد  فتروش  میزان چه راه این از یاکلیک می نمایند 

 اطالعتتات از آنهتتا .مشتترکان ختتود انتختتاب کننتده هستتتند   .ایتتن امتر را خاطرنشتتان متتی کنتتد  Pitcher، "خطتر بتترای مصتترف کننتدگان استتت  

   .شخصی از قبیل یک آدر  ایمیل درخواست نمی شود

 ایتن  از" :گویتد  متی  او .ستازند  فعتال  غیتر  ندارنتد  دوستت  کته  را ختود  هتای  اشتتراک و آنهتا متی تواننتد هتر یتک از       .هیچ اسپمی وجود نتدارد 

 ."است کننده مصرف سوی به پاک واقعا کانال یک تنها آن دیدگاه،

 

 جستتجو  موتتور  کلیتدی لغتات   ستر  بتر  رقابتت  .آنهتا اهمیتت حیتاتی دارد    نمایند متی گوینتد زمتان بترای     ارائه می را RSS با بازاریابی مرتب  شرکت هایی که

 گردیتده  فروشتندگان  از برختی  شتدن  متایو  باعتث   محبتوب  هتای  ستایت  وب روی بتر  کلیتدی  لغتت  بر مبتنی تبلیغات محدود پذیری دستر  و

 متتردم" :کنتتد متتی خاطرنشتتان ،RSS(جستتتجوی  و موتتتور تبلیغتتاتی شتتبکه یتتک) Feedster اجرایتتی ارشتتد متتدیر ،Rafer Scott .استتت

 گرستنه  کننتدگان  تبلیغتات  اختیتار  در را جدیتدی  منبتع  تواننتد  متی  هتا  feed RSSگویتد،   متی  او ."انتد  اشغال کترده  را محتمل های مکان تمامی

 یتک )  Pheedo بازاریتابی  ارشتد  متدیر  و موستس  Flitter Bill نگرانتی؟  چترا  .آورنتد  فتراهم  نگتران  ناشتران  بترای  را جدیدی درآمد و دهند قرار

 هتا  feed کته  امیدوارنتد  ناشتران  از بستیاری  ."کنتد  متی  معطتوف  ختود  ستوی  بته  را توجهتات  "RSS :گویتد  متی  بتالگ( و RSS بازاریتابی  شرکت

 تعتداد  هتا،  ستایت  برختی  بترای  :استت  صتادق  نیتز  مطلت   ایتن  عکتس  امتا  .دهتد  متی  رخ اتفتاق  ایتن  و گردند، آنها سایت ترافیک افزایش باعث

 درآمتد  کست   جهتت  ناشتران  بترای  را راهتی  RSS تبلیغتات  .دارد نزولتی  رونتد  ترافیتک  کته  حتالی  در استت  افتزایش  به رو ها newsfeed مشترکان

اخیتترا  Times York New .نمتتوده انتتد تجربتته هتتای ختتود فتتراهم متتی آورد، و برختتی از آنهتتا پتتیش از ایتتن آن را  feed newsاز 

 feed درآنهتتا  تیترهتتای کتته مقتتاالتی کامتتل متتتن در Sun بتترای را تبلیغتتاتی آن طبتتق بتتر کتته کتترد امضتتاء Microsystems Sun بتتا را قتتراردادی

news تکنولوژی و تجاری های NYT دهد می قرار گردند می ظاهر. 

 Farros کته  چنتان  .کترد  خواهتد  پتا  بته  فراوانتی  صتدای  و ستر  RSS تبلیغتات  کته  نماینتد  بینتی  پتیش  نتاظران  شتده  باعتث  کته  استت  دالیلی از یکی این

 تتامین  بترای  روشتی  بته  مترتب   تبلیغتات  و .گتردد  متی  تبتدیل  اطالعتات  ایتن  تمتامی  بترای  جهتانی  داده تولیدکننتده  یتک  به "RSS :دهد می توضیح

 ."شود می تبدیل آن های هزینه کل
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 :راههای آسان برای جل  مشتریان به سایت

 شتدت  را بته  ایتد بته راز نوشتتن تبلیغتاتی دستت یابیتد کته مشتتریان        همکتاران سیستتم تتا چته قتدر مایتل       مشتریان به ستایت  راههایی آسان برای جل 

انتدکی دانتش و ابتکتار نیتاز      بته  تنهتا  تبلیغتی  نوشتتن چنتین  .را بخوانیتد  زیتر  دقتت متتن   بته  کند؟پس جذب شما سایت ربا بهآهن های آهن به جذب براده

   .پذیر استکردن دستورات زیر امکان اجرا با وین کار به سادگی ا !کار را انجام دهد، حتی شما تواند اینهرکسی می .دارد

 .گرفت ها یاریاز آن توانکه می وجود دارند اینترنت در افراد زیادی

نوشتتتن  در سرشتتنا  افتتراد از کتته کتترد اشتتاره Vitale Joe، Abraham Jay،Rudl Cory،Joyner Markبتته تتتوانمتتی جملتتهآن  از

تبلیغات هستند. در اینترنت گشتتی بزنیتد و دستت نوشتته هتای ایتن اشتخاص را پیتدا کنیتد،  در حتالی کته تبلیغتات را متی خوانیتد از               

 بتا  هتا متتن  ایتن  خوانتدن  حتین  در کته  چیتزی خود بپرسید: اگر این کار را ادامه دهید، کلیتد جتادویی موفقیتت آن هتا را خواهیتد یافتت.       

 استت  ایتن  هتا آن یزیرکانته  ترفنتد  .کننتد متی  استتفاده  آن از ختود  محصتوالت  فتروش  بترای  هتا آن کته  استت  ترفندیشوید، می روروبه آن

 بته  شتما  .کنتد متی  ترغیت   متتن  یادامته  خوانتدن  بته  را بیننتده  کته  آیتد متی  متنتی  آن دنبتال  بته  و دارند گیرا و جذاب عنوان یک هاآن یهمه

 .شد نخواهید منصرف آن ادامه خواندن از وجه هیچ

نوشتتن  .نیستت ای هتم  ولتی بترای بتار اول نوشتتن چنتین متنتی کتار چنتدان ستاده          .برنتد ها بته کتار متی   است که آن این همان ترفند ساده ای

 .دارد رفتتار متردم نیتاز    ی طترز دربتاره  یاطالعتات ببخشتد، بته کمتی تمترین و      در آفتتاب گترم تابستتان سترعت     را مثل آب شتدن یتخ   شما فروش که متنی

 را هتا آن طتور پراکنتده و ستریع    هتایی کته بته   کنیتد، از بتین ستایت    دقیقته فکتر   چنتد .ختواهم کترد   بازگو تانزودی برای را به اطالعات مورد از اینچند 

 است؟ کرده ترغی  مطال  خواندن به راشما  جذب و خود به سرعت به را نظرتان چه تعداد ایدمرور کرده

 کنتد، نمتی  جتذب  را هتا مشتتری  تنهتایی  بته  ستایت  ظتاهری  نمتای  هرگتز  کته  باشتید  داشتته  ختاطر  بته  کنید، طراحی را سایتی کهاین از قبل همیشه پس

را  مبلغتی  الکترونیکتی ابتتدا   تبلیغتات  در متورد  متن .کنتد  قتانع  را هتا آن شتما  و کلمتات عبتارات   کته  دارند دوست وقتی تنها را سایت ظاهر هاآن چون

از  بتا بستیاری   حتال  بته  تتا  آیتا .کتنم گرافیکتی ستایت خترج متی     طراحتی  چیزی باقی بمانتد بترای   و اگر کنمهزینه میگیرا  جذاب و تبلیغ برای نوشتن یک

افتتد؟ چتون   اتفتاقی متی   چنتین  کنیتد چترا  فکتر متی   هستتند؟  ختود نتاتوان   کوچتک  یکاالهتا  از در فروش یکی حتا اید کهرو نشدهروبه های زیباسایت

 روی را ستایت  کته  ایتن  از بعتد  کننتد  متی کستانی کته فکتر    .آورنتد هستند و از نوشتن تبلیغتات چیتزی ستر در نمتی    ها فق  طراحان گرافیکی تر آنبیش

 خواهنتد  ستر  را پشتت  ستختی  یتجربته  هتا آن.هستتند  اشتتباه  در ستخت  آورنتد، متی  هجتوم  آن ستمت  بته  نفتر  هتا میلیتون  دادنتد،  قرار اینترنت

دچتار چنتین    خودتتان  را بشناستید و یتا   استت شخصتی بتا ایتن توصتیفات      ممکتن  !انتد  شتده  مرتکت  فهمید که اشتتباه بزرگتی    خواهند نهایت در گذاشت و

 و بنویستید  جتذاب  و گیترا  تبلیتغ  یتک  گونته چته  بگیریتد  یتاد  ابتتدا  استت  بهتتر !باقیستت  جبتران  بترای  فرصتت هنتوز   سرنوشتی شده باشید، ولی نا امید نباشید

   .کنید جوییصرفه خود هزینه و وقت در

 برنامته  فضتا،  یاجتاره  دامنته و  ثبتت  بترای  را ختود  پتول  کته ایتن  از پتیش  ستپس  .کنیتد  تمترین  تبلیتغ،  نوشتتن  روی بتر  ابتتدا  کته  کتنم می توصیه بسیار من

 وب کته  ایتن  از قبتل  اکنتون !ندهیتد  هتدر  ایتن  از تتر بتیش  راارزشتمند ختود    هزینته  و وقتث  و کنیتد  را آزمتایش  آن کنید، آن خرج و طراحی نویسی
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 :دهممی توضیح را گیرا تبلیغ یک نوشتن "ساختار" کنید، طراحی را بعدی سایت

 

 :سایت برای گیرا تبلیغ یک نوشتن روش ●

 

 نته  و تبلیتغ  نوشتتن  روی را ختود  نیتروی  تتر بتیش  کته  کتنم متی  یتادآوری  دوبتاره  آن اهمیتت  ختاطر  بته  دادم توضتیح  را آن نیز ترپیش که این با

 از خریتد  بته  مشتتریان  تمایتل  بترانگیختن  باعتث  گرافیکتی  طراحتی  و تصتاویر  هرگتز  دیگتر  عبتارت  بته  .کنیتد  صترف  آن نمتودن  زیبتا  و ستایت  گرافیکتی  طراحی

 . شودنمی سایت

 

ها آن تا توجه بازدیدکنندگان را جل  کنید و فرصت دارید تنها چند لحظه .قرار دهید مشتریان خود اختیار بیشتری در اطالعات عنوان تبلیغ باید در (۱

 باور طرز به منفی عبارات دارای عناوین .کند ایحاد کشش بیشتر، مطال برای دانستن  تیتر شما باید در خواننده .آن ترغی  کنید یادامهرا به خواندن 

  .کنندمی برآورده را مقصود این نکردنی

 یجمله یا و کند می جذب خود سمت به را اینترنتی خریدار هر failure marketing internet being Stopمنفی عبارت :مثالبرای 

Discover۴۱ now right do to things vital به نتیجه مثبت  کار یک عبارت منفی این با .شود ترغی  متن بقیه خواندن به بیننده تا کندمی کمک

 شکی کند؟می هدایت آن یادامه خواندن به را شما که "کردید؟ فکر خودسرمایه  یدست آوردن دوباره ی بهدرباره حال آیا تا به" یا این نمونه و.انجامدمی

 مردم چیزهایی .اندشده ریزیبرنامه شکل همین به مردم تربیش چون چرا؟ .شوند می جذب متن به منفی هایعنوان با طبیعی طور به مردم که نیست

 به را زیادی افراد ترتی  این به و کنید استفاده منفی هایعنوان از .مثبت خاطرات تا هاستآن منفی خاطرات تربیش دارند، خاطر به معمولطور  به که

 .کنید جذب خود سمت

 

   .کنید پرهیز درشت و بزرگ حروف بردن کار به از ممکن حد تا (۲

 کشتیدن  خت   از و مطالت   روی تاکیتد  بترای  درشتت  حتروف  از .کنتد  متی  کنتد  را آن خوانتدن و کنتد  متی  ایجاد وقفه شما پیام خواندن در کار این

 .کنید آغاز کلمات سایر یاندازه به کلماتی با را عنوان .کنید استفاده تربیش تاکید برای کلمات زیر

 

  .بنویسید جذاب و گیرا متنی(3

 .کنند دنبال را مطال  اشتیاق با که بنویسید ایگونه به و دهید قرار خطاب مورد را مردم

 .کنید استفاده ایدخریده را آن که اجناسی از یکی تبلیغات ساختار از توانیدمی شروع برای

 

 

  .مطال  خود را به صورت منسجم و مرتب  با یکدیگر بنویسید (۴

 تنظتیم  درستتی  بته  را آن اگتر  .نترستید  طتوالنی  تبلیغتات  نوشتتن  از .داد خواهیتد  دستت  از را زیتادی اگر این نکته را رعایت نکنید، مطمتئن باشتید مشتتریان    
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 را آن اگتر  .ماستت  موفقیتت  متانع  طتوالنی  تبلیتغ  کنتیم  فکتر  کته  جاستت ایتن  در اشتتباه  .خوانتد  خواهنتد  را آن تمتام  بینندگان بنویسید، و کنید

 .کندمی عمل کوتاه تبلیغ یک از بهتر خیلی ایصقحه ۴۱ تبلیغ یک حتا بنویسید صحیح

 

  .می خرید جمع آوری کنید ی را کهمحصوالت تمام تبلیغات(5

 رستد انتختاب  نظتر متی   کته مناست  بته    را از آن حتالتی  بنویستید،  تبلیتغ  خواهیتد یتک  وقتتی متی   .استفاده کنیتد  از آنبعدها  و داری کنیدها را نگهآن

 عتالی  ینوشتته  یتک  پایتان  در .کنیتد  مرتت   را آن دوبتاره  و دهیتد  تغییتر  را هتا جملته  کلمتات  از برختی  .خودتان بیامیزیتد  ینوشته را با هاو آن کنید

 !داشت خواهید قوی و

 

  .ثبت کنند شما دفاتر در خرید از را خود رضایت میزان که بخواهید خود مشتریان از فروشید،می را خدمتی یا کامال که هربار( 6

شتما   تبلیتغ  .بته ارمغتان متی آورد    شتما  را بترای  اعتبتار قابتل قبتولی    دارد و اهمیتت  شتما  ها بترای موفقیتت  تایید آن .دهید خود قرار تبلیغات در را هاآن

 دریافتت  مقابتل  توانیتد در متی  هستتید،  مشتکل دچتار   ختود  مشتتریان  حتتا اگتر در گترفتن تاییدیته از     .دیگتران کامتل نمتی شتود     و تایید توصیهبدون 

 .دهیدمشتری قرار اختیار در رایگان به را خود خدمات و محصوالت ،نامهرضایت

 

   .خطا باشد باید بدون شما متن مهم؛ یک نکته بسیار (7

 .بنویستید  ابهتام  بتدون  و مختصتر  را ختود  متتن  .شتود  فتروش  در شتما  شکستت  موجت  ناتمتام   و یتا متتن   ی اشتباهیا کلمه حرف یک وجودممکن است ی حت

 .داد خواهید دست از را زیادی مشتریان نتیجه در و خوانندگان قطع طور به باشد، نامفهوم و گنگ متن اگر

 

 .رسد نمی ثمر به تالش بار یک با کارا و تاثیرگذار متن یک نوشتن( 8

 

 ۴۰ ممکتن استت   تکمیتل یتک متتن    و نوشتتن  .دارد بازنویستی  بته  نیتاز  کته  بینیتد متی  .کنیتد  را بررستی  آن بعد دوبتاره  روز بنویسید و روز را یک خود متن

نوشتتن ایتن متتن پتی     صترف کتردن وقتت بترای     در نظتر بگیریتد، بته اهمیتت      را خریتداران  در نتیجته  و خواننتدگان  میزان افزایش اگر .طول بکشد روز

 .نیستت  چنتین  همیشته  البتته .باشتید  داشتته  متوفقی  فتروش  و بنویستید توانیتد یتک متتن عتالی     بعد از این مراحل شاید فکتر کنیتد کته متی    .بریدمی

   :برسید موفقیت به صد در صد تا بدانید باید که دارد ومجود نکاتی

دستتتوری و یتتا ابهتتامی در جمالتتت و  نوشتتتاری، اشتتتباه هرگونتته کتته بگوییتتد هتتاآن بتته .کننتتد بررستتی را شتتما متتتن تتتا بخواهیتتد ختتود دوستتتان از

 انجتام  دقتت  و صتداقت  بتا  را کتار  ایتن  کته  بخواهیتد  هتا از آن .دهنتد  اطتالع بیننتد بته شتما    دیگر کته در آن متی   اشکالعبارات و یا هر گونه 

 و شتد  نخواهیتد  ختاطر  رنجیتده  هتا آن از بگوینتد،  شتما  بته  را تتان اشتتباه اگتر   بگوییتد  هتا آن به .نیندازند قلم از را چیزی کنند سعی و دهند

 .گیراست و عالی متن یک نوشتن برای ایالعادهفوق کمک روش این .است ارزشمند قدرچه شما برای هاآن کار این
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 متنی تبلیغات طریق از شما سایت وب درآمد افزایش برای روش هشت

 

تبلیغتات بنتری   طریتق   از تتوجهی  قابتل  درآمتد  ،متیالدی  ۴۱ متنیدراواخردهته  تبلیغتات  طریتق  از شتما  ستایت  وب درآمتد  افتزایش  بترای  روش هشت

 هزارتبلیتغ  هتر  بابتت  شتده  پرداختت هزینته   .شکستت  زود خیلتی  رویاهتا  کتوزه عستل   .دیتری نپاییتد   ایتن عظمتت   امتا  .هتا میشتد   ستایت  وب صاحبان نصی 

(CPM )، درآمتد  از بتردن  لتذت  سترگرم  ستایتها  وب صتاحبان  از برختی  کته  حتالی  در .کترد  ستقوط  تتوجهی  قابتل  نحتو  بته  بنری تبلیغات قیمت شاخص 

 رستتید و بتته ،الردCPM۱,۴ / کوتتتاه بتته کمتتتر از زمتتانی در متتدت یکبتتاره بتته درآمتتد میتتزان ایتتن ،( الردCPM/۴۱۱ حتتدود در چیتتزی) بودنتتد ختتود

 ستتایتها نهتتاد صتتاحبین آه از کتته بتتود زمتتان ایتن  .رستتید هتتر متتاه در دالر ۴۴۴۱3 در هتتر متتاه بتته تبلیتغ  ۴۴۴۴۴۱حتتدود  ستتایتهایی بتتا درآمتتد همتین نستتبت 

 ختود،  گذشتته  درآمتد  مجتدد  کست   بترای  ستایتها  اکنتون .استت  نبتوده  ۴۱ دهته  اواختر  انتدازه  بته  هیچگتاه  امتا  بوده، کندهمواره  تبلیغات بنری رشد البته.برآمد

 .اند کرده استقبال تبلیغاتی جدید های روش از بارضایت کوچک سایتهای وب صاحبان خصوصا اند، آورده رو تبلیغاتی نوین های شیوه به

  مشتتتتهوری هتتتتای ستتتتایت و شتتتتود متتتتی نامیتتتتده " متنتتتتی تبلیغتتتتات" تبلیغتتتتاتی، جدیتتتتدروش هتتتتای  ایتتتتناز  یکتتتتی

ایتتتتتن شتتتتتیوه تبلیغتتتتتاتی   از Adsense, Google IndustryBrain ContentMatch, Overture Adsonar, Quigo ماننتتتتتد

مثتال  )میشتوند   مربتوط  وب صتفحه  در یتک  شتده  ختاص، بته موضتوعات مطترح     طتور  و بته  شتکل میگیرنتد   متتن  بر پایه تبلیغات این نوع .استفاده میکنند

 یتا  محصتول  یتک  قتوت متورد نقتاط    در یتا نوشتتن مقالته ای    و تبلیغتات وامهتای خصوصتی و بتانکی     بانتک،  گترفتن از  مختلتف وام  راههای مورد در مقالهای

 ارائته .میکننتد  عرضته  هتم  تصتویری  تبلیغتات  Adsense Google ماننتد  برنامههتا  برختی  امتا  هستتند،  محتتوا  و متتن  پایته  بتر  عمومتا  تبلیغها این (.خدمت

 بیشتتر  مختاطبین  ترتیت   ایتن  وبته  بگیرنتد  پیشتی  (بنتری  تبلیغتات  مثتال  عنتوان  بته )اینترنتتی  تبلیغتات  دیگتر  انتواع  ستایر  از که اند داده وعده متنی تبلیغات کنندگان

 در(.رستند  متی  بیشتتر  کننتده  بازدیتد  جتذب  یعنتی  ختود  هتدف  بته  گتان  دهنتده  تبلیتغ  و میکننتد  کست   بیشتتری  درآمتد  ناشرین نتیجه در.)کنند کلیک آنها روی

 راههتای  بلکته  نمیشتود  خالصته  شتدن،  خوانتده  بترای  انتظتار  کتدو  تعتدادی  گتزاردن  نمتایش  بته  و کتردن  پیتدا  در فقت   متنتی  تبلیغات که باشید داشته نظر

 Adsonar. از چه و میکنید استفاده Adsense از دارد،چه وجود طریق این از درآمد افزایش برای متعددی

 

 :باشیم داشته یاد به

 

 سایت درخور موارد تمام گرفتن نظر در (۱

 

 چیز هر از قبل بدانید، باید متنی تبلیغات خود خاص مخاطبان .دارند را سایت برخی درستی به را مطل  این ها
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میکننتد، در کلتوپ   استتفاده   Adsense Google از کته  کستانی  بته عنتوان مثتال    .آورنتد  دستت متی   چنتد پنتی بته    زحمتت  که بقیه بته  حالی اند،در دریافته

UPS  عضتتو شتتده، از مزایتتای ایتتن عضتتویت بهتتره میبرنتتد(. Adsense Google  طریتتق از را عایتتدی دالر ۴۴۴۴۱مبتتالغ ستتایتهایی بتتا بتتیش از UPS 

 نیتتافتنی دستتت هتتم متتاه در دالر ۴۴۱ درآمتتد هتتا نظرخیلتتی از .میکننتتد دریافتتت را هایشتتان چتتک معمتتولی روشتتهای بتتا بقیتته کتته حتتالی در میفرستتتد،

 وجتود  تبلیغتاتی  آگهتی  ۴۴۴۱ از کمتتر  بتا  ستایتهایی  مثتال  .استت  ستایت  ترافیتک بتا   تبلیغتات  ایتن  ارتبتاط  عتدم  متنتی،  تبلیغات درمورد جال  ی نکته.(است

 .باشد می مرتب  سایت وب مراجعین به مسأله این بنابراین،.بیشتراست تبلیغاتی آگهی ۴۴۴۴۱ تیراژ با سایتهایی از درآمدشان که دارند

 

 است؟ چگونه میکنند، استفاده متنی تبلیغات از که سایتهایی وب خصوصیت

 

 .هستند خریدار اصوال آنها مخاطبین که سایتهایی ▪

 

 را شتغلی  فرصتتهای و  جدیتد  ختدمات  تولیتدات،  ستایتها  ایتن .هستتند  ختاص  تولیتدات  دربتاره  تتری  دقیتق  اطالعتات  دنبتال  بته  افتراد  کته  سایتهایی ▪

   .پردازند می محصوالت و خدمات این فروش کرده،به معرفی

 

 معموال تمایل به خرج کردن پول دارند.سایت هایی که مراجعین آنها  ▪

 

 (میکنند امتناع تبلیغات، خواندن از اغل  معمولی مخاطبین) خاص مراجعین افزایش به رو درصد با هایی سایت ▪

 

 نمیکند، برآورده را شما انتظارات متنی تبلیغات اگر .دهند می نشان عالقه تبلیغات به نسبت میخوانند، را سایت مطال  اینکه بر عالوه آنها استفادهکنندگان که هایی سایت  ▪

 .کنیداستفاده  CPM ی پایه بر تبلیغات و ضمیمه های برنامه مانند روشهایی از میتوانید

 

 :مخاطبین برای نوین مضامین تهیه (۲

 تبلیغتات  بته  را آنهتا  همچنتین  کترده،  ترغیت   ستایت  وب مطالت   خوانتدن  بته  را مختاطبین  محتتوا،  .استت  نهفتته  آن مضتمون  در متنی تبلیغ یک موفقیت کلید

 متصتدیان .میکنتد  پیتدا  افتزایش  تبلیتغ  ایتن  از حاصتل  درآمتد  محتتوا،  کیفیتت  افتزایش  بتا  .نامیتد  هدفتدار  تبلیغتات  را متنتی  تبلیغتات  میتوان .میکند مندعالقه

در  .شتود  نشتانداده  ممتتاز  ستایتهایی بتا مضتامین    در تبلیغاتشتان  ،تترجیح میدهنتد  (پردازنتد  متی  را ناشترین  حقتوق  "عمومتا  کته  افترادی )  تبلیغتاتی  امور

 از نظتر  .استت  spamy مفهتوم و  در ستایتهای بتی   ستایتها، جلتوگیری از حضتور تبلیغتات     از نمتایش تبلیغاتشتان در   ایتن افتراد   امتنتاع  حقیقت یکی از دالیتل 

تبلیغتات کلیتک    فترد ممکتن استت روی   .ندارنتد  موتورهتای جستتجو  در  آنهتا  رتبته  کننتد، امتا تتأثیری بتر     زیتاد  را کلیکهتا  است تعتداد  سایتها ممکن آنها این

 بترای  راه ستادهترین  تبلیغتات شتود و   ختارج  ستایت  زودتتر از  هرچته  میخواهتد  چتون  شتده استت، بلکته    تولیتدات  ختدمات یتا   جتذب  خاطر اینکه به کند، نه

 منتد عالقه مخاطبتانی  آوردن بهدستت  بترای  آنهتا  :ندارنتد  احتیتاج  تبلیغتات  روی کلیتک  بته  فقت   تبلیغتی  امتور  متصتدیان  کته  استت  حالی در این .هستند کار این

 ختدمت،  یتا  محصتول  یتک  فتروش  شتامل  استت  ممکتن  نظتر  اظهتار  ایتن  کته  دارنتد،  نیتاز  نظردهی قابلیت با مخاطبینی به آنها .میکنند هزینه شانمحصوالت به

 .باشد کننده بازدید های مندیعالقه مورد در ای پرسشنامه پرکردن یا سایت وبالکترونیکی خبرنامه در شدن عضو
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 :خدمات ارائه به مربوط قوانین و نکات دقیق مطالعه (3

 در را شتما  کته  نبایتدهایی و  بایتدها  حتاوی )ختدمات  بته ارائته   نکتات مربتوط   "حتمتا  بهتره متی بریتد،    Google سایتهایی ماننتد  تبیلغاتی وب های اگر از برنامه

از آن مهمتتر ، ایتن    .تبلیغتات را در چته محلتی بگذاریتد     کتدهای  کته  یابیتد  درمتی  شتما  ترتیت   ایتن  بته  .کنیتد  مطالعه دقت به را (میکند یاری مقصود به رسیدن

 ناشترین  از بستیاری  .متنتاقض  تبلیغتات  یتا  ستاختگی  کلیکهتای  بتا  متثال  میشتوید،  نکات به شما هشدار میدهند کته چگونته از رونتد تبلیغتات کنتار گذاشتته      

 ختارج  فعالیتهتای تبلیغتاتی   دور کوچتک از  بهختاطر نقتض یتک متورد     کته چترا   میکننتد  ختود نمیدهنتد و از ایتن شتکایت    این نکتات را بته    خواندن زحمت

ختاطر ندانستتن    را فقت  بته   (متاه  در $۴۴۴۱ "حتدودا )درآمتد   منبتع  شتما نمیخواهیتد یتک    قطعتاً  .دارد بستیاری  این نکات اهمیتت  درک خواندن و.اند شده

 بتته نستتبت Adsense Google ماننتتد تبلیغتتاتی برنامههتتای از بستتیاری .بدهیتتد دستتت از موافقیتتد، آنهتتا بتتا میکردهایتتد گمتتان "صتترفا کتتهقتتوانینی 

 اخطتاری  بدانیتد،  را علتتش  آنکته  بتدون  گتاه  .کننتد  متی  ارستال  ای دهنتده  هشتدار  ایمیلهتای  شتما  اشتتباه  اصتالح  بترای  و بتوده  ستختگیر  بسیار نکات این رعایت

 .کنیدپاک سایتتان از را تبلیغات کد ساعت چند ظرف باید اینکه بر مبنی میکنید دریافت

 

 :آنها تحلیل و موجود های داده از استفاده (۴

 

 شاخصتهای  .هستتند  شتما ستایت   در عملکترد صتحیح برنامته    دریافتت میکنیتد کته حتاکی از     همتواره گزارشتهایی   تبلیغتات متنتی،   هتای  در برنامته  با شرکت

 متی  حاصتل،  درآمتد  کتل  و( CTR) شتد  منتشتر  تبلیتغ  ۴۴۱ هتر  در هتا  کلیتک  تعتداد  میتانگین  کلیکهتا،  تعتداد  انتشتار،  دفعتات  تعتداد  صفحه، شامل اصلی

درتحلیتل عملکترد وب ستایتتان و افتزایش درآمتد آن بستیار        را شتما  شاخصتها  ایتن  .میکننتد  ایجتاد  تتوجهی  قابتل  CPM آنهتا  از برختی  .باشد

 محتتوای  بهبتود  کته  بدانیتد  استت،  3۱,۰ او CTR میکنتد  ادعتا  شتما  رقیت   درحالیکته استت،   3۲,۴شتما فقت     CTRعنتوان مثتال، اگتر     به .کمک میکنند

 .کنید متمرکز CTR بهبود روی را خود های برنامه تمام مرحله این در بنابراین .است باال CTR به دستیابی کلید شما تبلیغاتی

 
 
 

 :صفر بودجه با اینترنت در تبلیغات برای نکته ۱۱

 

 نکتته  ۴۱ استت  شتده  ستعی  مقالته  ایتن در .استت  الکترونیکتی  تبلیغتات  الکترونیکتی،  بازاریتابی  مهتم  روشتهای  از صتفریکی  بودجته  با اینترنت در تبلیغات برای نکته ۴۱

 .کنیم بازگو شما برای را دارند زیادی اهمیت که اینترنت در تبلیغات مهم

 

 تتازه  مشتترکان  بته  کته  بدهیتد  وعتده  ختود  آگهتی  در حتمتا  و کنیتد  پایاپتای  را تتان  آگهتی  دارد، مالحظته  قابتل  مشتترکان  کته  دیگر اینترنتی مجله یک با (۱

 .باشتد  Screensaverستیور  استکرین  یتک  یتا  الکترونیکتی  کتتاب  یتک  توانتد  متی  رایگتان  هدیته  ایتن  .کترد  خواهیتد  اعطتا  «رایگان» هدیه یک

 و ختدمات  تبلیتغ  بته  نیتز  صتفحه  آن در .کننتد  Download «لتود  داون» را هدیته  ایتن  بتواننتد  کته  بفرستتید  ای ویتژه  صتفحه  بته  را مشترکان

 .باشید کنندگان مراجعه سیل شاهد و بنشینید است کافی فق  .بپردازید خود محصوالت

 

 بستتگان  و دوستتان ایمیتل  آدر  پتنج  یتا  سته  ارائته  قبتال  در تتان  خواننتدگان  بته  جدیتد  شتماره  هتر  در کنیتد،  متی  منتشر اینترنتی مجله اگر (۲
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 .خواهندشد ممنون شما از آنها .کنید پیشکش را چیزی شان،

 

 کته  باشتد  یادتتان  و دهیتد  پاستخ  هتا  پرستش  ستایر  بته  و ستازید  مطترح  ستواالتی  و شتوید  مشتترک  List Mailing «پستی فهرست» چند در (3

 .بگنجانید را تان امضای مخصوص فایل

 

 امضتای  فایتل  حتمتا  و بپردازیتد  جتواب  و ستوال  نوشتتن  بته  و بکاویتد  را تتان  عالقته  متورد  Forum و ,Usenet BBS مختلف های گروه تمامی (۴

 پایگتتاه کتته بفرستتتید اینترنتتتی ای مجلتته بتته و بنویستتید را (مقالتته همتتین ماننتتد) تتتوجهی جالتت  مقالتته کتته استتت ایتتن بهتتتر راه .کنیتتد پیوستتت را ختتود

 ...شد خواهید معروف زود خیلی .دارد ای گسترده مشترکان

 

 را شتما  اظهتارنظر  شتاید  و پستندند  متی  را آن آنهتا  .بنویستید  مثبتتی  یادداشتت  دیگتر،  ستایتی  Webmaster «مستتر  وب» یتا  سردبیر برای (5

 یابیتد،  متی  وبگتردی  خالتل  در کته  را تتان  عالقته  متورد  Guestbooks «بازدیدکننتدگان  دفترچته » کلیته  بایتد  همچنتین  .بگنجاننتد  ختود  نشریه در

 !است چشمگیر که امضایی کنید، امضا

 

 .نمایید اعالم را خود اینترنتی سایت یا نشریه انتشار ذیل خبری های سرویس در (6

 

 جدید مشترکان یافتن برای مطمئنی شیوه و دارند زیادی بازدیدکنندگان و جستجو قابل های کاتالوگ آنها از برخی ▪

 :هستند

 

 E-ZineZSearchت

Engine 
 

 Infobotت

 

 E-Zine-John Labovitsت

 

 Ezine Newsت

 NEW-Listت

 Newsletterت

Access تLiszt 

 Escribeت

 List of Listsت
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  :راهنمایی

 :ام کرده گلچین شما برای کاملی فهرست من گردید؟ می تبلیغات ارزان العاده فوق های نرخ دنبال به آیا

 

 وب» بترای  .بپردازیتد  پیونتد  مبادلته  بته  دارنتد،  مشتترک  وجته  کته  هتایی  ستایت  بتا  و بگذاریتد  متقابتل  (Links) پیونتدهای  صتفحه  یتک  داریتد،  سایت وب اگر

 .کرد نخواهید زیان هرگز .کنید متقابل پیوند یک تقاضای وی از و بنویسید شیوایی نامه «مستر

 

 بگذاریتتد (Name)نتتام از قبتتل را (Title) «عنتتوان» .بدهیتتد بتتزرگ جستتتجوگرهای همتته بتته را ختتود اینترنتتتی (Newsletter) خبرنامتته و نشتتریه

 .شد خواهد گرفته نادیده شما آدر  وگرنه

 

 و همتین  -بنویستند  آنجتا را  شتان  ایمیتل  آدر  بخواهیتد  بازدیدکننتدگان  از بگذاریتدو  «شتوید  مشتترک  اکنتون » بترای  مستتطیل  یک خود سایت در

 .دهید «رایگان» ای هدیه جدید مشترکان به و کرد خواهید حفک رازداری کمال در را ایمیل های آدر  که دهید توضیح !بس

 

 نشتریه  اشتتراک  جهتت  را بستتگانش  و دوستتان  ایمیلتی  آدر  تعتداد  بیشتترین  کته  مشتترکی  بته  و کنیتد  برگتزار  مستابقه  یتک  ختود  اینترنتی نشریه یا سایت در

 .کنند عجله بازدیدکنندگان تا سازید، محدود را مسابقه زمان .بدهید رایگان کتاب یا دی سی یک کند، می ارسال تان

 

 بنری اینترنتی تبلیغات

 

 نتتوع ایتتن .گیتترد متی  قتترار وب مختلتتف صتفحات  روی پتتذیر تبلیتتغ هتتای ستایت  وب توستت  کتته باشتند  متتی اینترنتتتی تبلیغتتات از نتوعی  بنتتری اینترنتتتی تبلیغتات 

 ستایت  وب ترافیتک  افتزایش  باعتث  و شتود  متی  شتامل  نیتز  را شترکت  آن وب صتفحه  بته  لینتک  ، دهنتده  تبلیتغ  شترکت  معرفتی  و نمتایش  بر عالوه ،آنالین تبلیغات

   .شود می جغرافیایی مکان هر و روز شبانه زمان هر در مردم از گسترده طیف به تبلیغاتی برند معرفی نیز و سایت وب به مستقیم لینک توس 

 

 , GIF، .SWF . فرمتت  در غالبتا  بنتری  تبلیغتات  .داننتد  متی  تبلیتغ  نتوع  تترین  متوثرین  و بهتترین  را تبلیتغ  نتوع  ایتن اینترنتتی،  تبلیغتات  حرفته  متخصصان از برخی

 .باشند می

 مخاطبتان قترار داده   بته تمتامی   برنتد  معرفتی  منظتور  بته  مترتب   غیتر  و مترتب   وب صتفحات  تمتامی  در گاهتا  و مترتب   محتتوای  با صفحات در معموال بنری تبلیغات

 ستایتهای  وب در دهنتده  تبلیتغ  حضتور  جهتت  از اول گتردد، متی   Alexa ستایت آگهتی دهنتده در    رتبته وب  جهتت باعتث بهبتود    تبلیغات بنتری از دو  .می شود

 .دهنده تبلیغ سایت به مخاطبان مستقیم مراجعه دلیل به دیگر و معین مدت برای کشوری پربیننده

 

 

 بنری – اینترنتی تبلیغات سایز

 

 زیتادی  حتد  تتا  نیتز  ایرانتی ستایتهای   وب در استتاندارد  ایتن  .باشتد  متی  زیتر  استتاندارد  ستایزهای  دارای تبلیغتات  دیگتر  نتوع  هتر  مانند نیز بنری تبلیغات

 و پیکستل  براستا   بنرهتا  تمتامی  ستایز  .استت  شتده  دیتده  نیتز  بنتر  ستایز  در تغییتر  ستایت  وب یتک  شده طراحی فضای دلیل به گاهی ولی شود می رعایت

 .یا افقی بنر در شکل قابل مشاهده می باشدنمایش عمودی  نحوه
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 :داشت اشاره زیر سایزهای به توان می ایران وب در کاربرد پر استاندارد سایزهای از

 
 
 

 پیکسل 6۲×۴6۴ بنر سایز   •

 

 

 پیکسل ۴۲.×3۲. بنر سایز   •

 

 9۴۲×9۲. بنر سایز   •                       پیکسل 9۲۲×3۲. بنر سایز   •

 پیکسل

 

 6۲×93۴ بنر سایز    •                      پیکسل 9۲۲×3۲۲ بنر سایز    •

 پیکسل

 

 اشتباهات رایج درایجاد و ارسال نامه های الکترونیکی:

 بلکته  شتوند،  ستاز  مشتکل  برایتتان  بعتدها  تواننتد  متی  گوییتد  متی  کته  چیزهتایی  تنهتا  نته  کته  باشتید  آگاه همواره باید ایم، گرفته قرار ارتباطات جدید عصر در که حال

اذعتان داشتت کته در     لتپ تتاپ هتا بایتد     و هتای شخصتی   رایانته  از تشتکر  بتا  .کننتد  درستت  برایتتان  را تیکاملمشت  تواننتد  متی  نیتز  نویستید  متی  کته  چیزهایی

 زده تخمتین  3۴۴۲ ستال  در تنهتا  شتده  گرفتته  آمارهتای  استا   بتر  .باشتند  متی  ای برختوردار  جایگتاه ویتژه  نامه های الکترونیکتی از   حرفه ای ارتباطات

 .ایتن رقتم همچنتان در حتال افتزایش استت       .در نقتاط مختلتف دنیتا رد و بتدل شتده استت       e- mail بیلیتون  3/۲ حتدود  در لحظه این به تا که شده

 دچتار  آنهتا  فرستتادن  در تتا  کنتیم  دقتت  بایتد  باشتند،  متی  استتفاده  قابتل  و دستتر   در آستانی  بته  و اند کرده راحت ما این نوع نامه ها کار که از آنجایی

شتما   جانت   از اشتتباه  بتروز  احتمتال  بدانیتد،  زدن e-mail آداب متورد  در بیشتتر  چقتدر  هتر  امتروزی  آوری فتن  پیشترفته  دنیای در .نشویم اشتباه

 شتود،  فرستتاده  نظتر  متورد  فترد  اینترنتتی  آدر  بته  را e-mail کته  زمتانی  .نگتاه نخواهنتد کترد    وارد بته شتما   تازه و دیگران به چشم یک کمتر خواهد شد

 بتا  را شتما  تتا  داریتم  قصتد  مقالته  ایتن  در .کنیتد  جبتران  را ختود  اشتتباهات  توانیتد  نمتی  وجته  هتیچ  بته  وندارد  وجود آن دادن برگشت برای راهی هیچ دیگر
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 .کنیم آشنا آنها از یک هر از جلوگیری های شیوه و اشتباهات انواع ترین رایج از نمونه چند

دستت و بتدن و پرستتیژی     از حرکتات  استتفاده  داریتد تتا بتا    را امکتان  ایتن  کنیتد،  رو بتا کستی صتحبت متی     در رو صورت زمانی که بهای  حرفه غیر لحن

 معنتای  کته  هستتند  لغتات ایتن   نویستید،  متی  نامته  کستی  بترای  کته  هنگتامی  امتا  دهیتد،  انتقال مقابل طرف به تر راحت خیلی را خود منظور گیرید، می که

 مالًاکت  متتون  از و کنیتد  ختودداری  بتامزه  امضتای  و آمیتز  طعتن  کلمتات  از توانیتد  متی  کته  آنجتایی  تتا  استت  بهتتر  دلیتل  همین به .کنند می معلوم را ها نوشته

 بتا  شتما  نوشتته  متتن  کته  باشتید  داشتته  توجته  بایتد  .متی کنیتد   مالقتات  را یکتدیگر  کته  زمتانی  بترای  بگذاریتد  را خنتده  و شوخی و بگیرید بهره رسمی

 شماستت،  کتاری  هویتت  و شخصتیت  دهنتده  نشتان  e-mail تجتارت، و  کتار  دنیتای  در .شتود  متی  مختتل  ادبتی،  غیر و عامیانه های واژه جوک، وجود

 نکتات  یکتی از  احتترام  و امتر ادب  رعایتت  :نکتته  .فاقتد صتالحیت تجتاری جلتوه دهتد      فتردی  را شتما  تتا  شتود  سب  متی  نوشته نامناس  لحن بنابراین

 نظتر  متورد  فترد  از قتبالً  کته  را ای نامته  ابتتدا  توانیتد  متی  منظتور  ایتن  بته  .کنیتد رعایتت   را تعتادل  نیز زمینه در این حتی که کنید سعی باید اما ضروری است،

 شتما  پتس  انتد،  کترده  گتویی  درازه ختود  متتن  در آنهتا  کته  کردیتد  احستا   اگتر  .بدهیتد  پاستخ  لحن همان با آنرا و بخوانید مرتبه یک را اید کرده دریافت

 آنهتا مختصتر و مفیتد بتود، شتما هتم حرفته ای عمتل کنیتد و در چهتارچوب تجتارت            انجتام دهیتد، امتا اگتر نوشتته     کاری  چنین یک توانید می هم

 در کته  کنیتد  تصتور  و اینچنتین  کنیتد  انتختاب و مهتارت   دقتت  نهایتت  در دهیتد  متورد استتفاده قترار متی     را کته  هتایی  کلمته  .دهیتد  پاسخآنها  به مربوطه

 .بزنید را هایتان حرف خواهید می حضورشان

 

 

 all to Reply  همه به جواب ندفرستا

 کارهتای  در تتا  کننتد  متی  ستعی  همته  باشتد،  شتده  فرستتاده  افتراد  از زیتادی  بستیار  تعتداد  بترای  الکترونیکتی  نامته  یتک  که زمانی افتاده، شما همه برای اتفاق این

محستوب   یتک اشتتباه بتزرگ    در آن واحتد،  همته  بته  پاستخ  .شتده  فرستتاده  هتم  دیگتری  افتراد  چته  بترای  خودشان بجز نامه که ببینند و کرده دخالت دیگری

 طترز  نوشتتن  کته  بزنیتد  e-mail همکارانتتان  یکتی از  کته بترای   جالت  باشتد   شتاید  .داده باشتد  رخ تصتادفی  طتور  هم بته  آن یکبار و برای حتی اگر شود می

بتوده، امتا اگتر اشتتباهی آنترا بترای همته اعضتای شترکت بفرستتید، آنوقتت بایتد بنشتینید و منتظتر                کتار مزخرفتی   جدیتد  متاه  خبرنامه در کارفرما دسر تهیه

ایتن متورد چنتدان هتم بتد نبتود، امتا فکترش را بکنیتد کته اگتر یتک مرتبته               .خودش دستور العمل جدید دستر شتما را معتین کنتد    باشید تا کارفرما 

 داد؟   خواهد روی چه اتفاقی رجوع بفرستید، ارباب طور تصادفی برای را به همیم اطالعات

 قابلیتت  کته  استت  ختانگی  کوچتک  متوش  یتک  ماننتد  درستت  کلیتد  ایتن  .نکنیتد  استتفاده  all to Reply کلیتد  از توایندمی پس بهتر است تا آنجایی که

 کنیتد  فکتر  بعتد  و بخواننتد  را شتما  پاستخ  همته  کته  استت  التزام  اصتال  آیتا  کته  کنیتد  فکتر  ختود  بتا  ابتدا دهید، پاسخ اینکه از پیش :نکته .دارد را اژدها به شدنتبدیل

 .شتوند  خبتر  بتا  شتما  نیستتید کته همته از استرار تجتاری      راغت   هتم  خودتتان  شتما  احتمتاال  .کننتد  دریافتت  را شتما  بایتد نامته   حتمتی  طور چه کسانی به که

 نتام  فرستتادید،  متی  نفتر  چنتد  بترای  را نامته  بایتد  اگتر  .کنیتد  استتفاده  reply کلیتد  از all to Reply کلیتد  از استتفاده  جتای  بته  گاهگاهی که نیست بد بنابراین

 .کرد خواهد شما آن از ها نامه به دادن پاسخ در را یباالی شهرت کار این .کنار بگذارید را تنبلی و کنید وارد ترتی  رابه آنها های

 عنتوان  بته  کته  بگتوییم  بایتد  حقیقتت  در .نباشتد  حستا   مهتم و  اطالعتات  گزینته بترای انتقتال    بهتترین  e-mail شتاید و محرمانه  حسا  اطالعات
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سیستتم عامتل    بته  هکتر هتا   از ورود جلتوگیری  بتاز هتم قتادر بته     کتامپیوتری  جدیتد  سیستتم هتای   دادن حتی ارتقتا  .از بدترین راهها محسوب می شود یکی

 همچنتان  شتما  e-mail کته  کنیتد  متی  احستا   اگتر  .و چته از ستوی گیرنتده وجتود دارد     ها نیست و احتمال منقطع شدن پیتام چته از جانت  شتما    

 مشتی  خت   تجتاری  بتزرگ  هتای  کارخانته  از بستیاری  .کنیتد  فکتر  آن رویدیگتر   مرتبته  یتک  کته  دهتیم  هشتدار  شما به باید ماند، خواهد باقی محرمانه

 از آنهتا را  اگتر  حتتی  و کننتد  متی  هتا را بتر روی سترور اصتلی کارخانته ذخیتره      و کلیته پیتام    نماینتد متی   تبیتین  خود برای مطل  این پیرامون محکمی های

 شتما  شتده و  شتما فرستتاده   هتایی کته از کتامپیوتر    تمتام پیتام   .خواهتد مانتد   روی سترور اصتلی بتاقی    بتر  هم یک نستخه از آن  باز کنید، پاک روی رایانه خود

 قابتل  قتانونی، ستند   یتک  در دادگتاه بته عنتوان    E-mail .باشتد، قابتل پیگیتری استت    که موجتود متی    IP کرده اید، به راحتی از طریق آدر دریافت 

 اصتال  کنیتد  استت کته تصتور    آیتد بهتتر   متی  میتان  بته  e-mail شخصتی  حتریم  از صتحبت  کته  زمتانی  بنتابراین  .کرد استناد آن به توان می و بوده پذیرش

عمتومی   و قتانونی  متدرک مستتند   نتوع  چشتم یتک   کنیتد بته آنهتا بته     متی  الکترونیکتی استتفاده   هتای  از نامته  زمانیکه :نکته .ندارد چنین حوزه ای وجود یک

رو  رو درو حترف هتای ختود را     اربتاب رجتوع شخصتاً دعتوت بعمتل بیاوریتد       از میتان بتود، ستعی کنیتد     ای در محرمانته  کتامال مطلت    اگر .کنیدنگاه 

 از ختود  نامته  کتردن  دارد رمتز  بترای و  اقتصتادی حرفتی بته میتان نیاوریتد      و متالی  اطالعتات هستتید، از   e-mail از زمانیکه مجبور به استتفاده  اما بزنید؛

 کتامال  را ختود  الکترونیکتی  هتای  نامته  در ستری  مستائل  بیتان  از پرهیتز  بتا  .کنیتد  استتفاده  PGP یتا  و Soft Centurion نظیتر  افزارهتایی  نرم

 .دهید نشان ای حرفه

 جتای  کته  استت  زمتانی  حالتت  بتدترین  و دارد اهمیتت  و ارزش آن داختل  محتویتات  انتدازه  بته  نامته  موضوع (Subject) عنوان نامه

 کته در زمنیته کتار و تجتارت فعالیتت گستترده ای داشتته باشتند، تعتداد بستیار زیتادی نامته دریافتت متی               افترادی  روز طتول  در .بگذاریتد خالی  را موضوع

 ستایر  کته  زمتانی  کنتد بته   متی  موکتول  را آنهتا  خوانتدن  جلت  نکترده و فترد    ختود  را بته  خواننتده  نظتر  هیچ وجته  نداشته باشند، به عنوان هایی که نامه .کنند

 ابتتدا  در اگتر  .میشتوند  آفترین  مشتکل  نیتز  اجرایتی  هتای  پتروژه  پیشترفت  بتا  همچنتین  هتا  نامته  موضوع انتخاب .باشد داده کامل انجام طور را به خود کارهای

 هتای نامته  کته  ندارنتد  تمایتل  خواننتدگان  دهیتد،  انجتام  بازاریتابی  بایتد  کته  باشتید  رستیده  ای مرحلته  بته  حاضتر  حتال  در اما بوده، سایتوب معرفی شما کار

 چیزهتایی  شتما متی گویتد چته     بته  کته  چترا  استت،  برختوردار  یبتاالی  اهمیتت  از نامته  عنتوان  .کننتد  دریافت "اینترنتی سایت" قبلی عنوان همان با را شما

 مهتم  هتم  اصتال  کنیتد،  انتختاب  مشتخص  عنتوان  یتک  ختود  نامته  بترای  بایتد  شتده  کته  طتوری  هتر  چیتز،  هر از پیش :نکته .باید در نامه گنجانده شود

 :بته  شتبیه  چیتزی  مناست   عنتوان  یتک  انتختاب  از متا  منظتور  کته  کنتیم  اشتاره  بایتد  اینجتا  البتته  .باشتد  دشتوار  برایتان حد چه تا کار این انجام که نیست

موضتوع   .کنیتد، ندارنتد   آن اشتاره  بته  نامته  در خواهیتد  متی  شتما  کته  موضتوعی  بتا  ارتبتاطی  گونته  هتیچ  عبتارات  این که چرا نیست، "چطوری" یا و "سالم"

 متورد  موضتوع  دهنتده  بازتتاب  کته  کنیتد  استتفاده  کلیتدی  لغتات اینترو از   از .شتود  جلت   آن اولین نگتاه تتوجهش بته    خواننده با شود که ای انتخاب گونه باید به

 را ختود  هتای  نامته  موضتوع  حتمتاً  بایتد  شتد،  تتر  پیشترفته  مراحتل  وارد پتروژه  و شتد  ختارج کار از مراحتل ابتتدایی   زمانیکه همچنین .باشند نامه درون بحث

 .دهید تغییر دهید، می انجام که کارهایی با مطابق

 

 کتامال  امتر  یتک کتار   ایتن  .فرستتادن نامته بته اشتخاص نادرستت استت       اشتتباهات،  در حوزه پست الکترونیکی یکی از قدیمی تترین نامه نادرست فرستادن

 نوشتته باشتید   آمیتز  مطالت  طعتن   آن استت کته در متورد یکتی از همکارهتا      حتتی از ایتن بتدتر    .رسمی باشتد  لحن فاقد شما نامه است، به ویژه اگر غیر حرفه

 داشتته  انتظتار  نبایتد  دیگتر  زنتد  متی  ستر  آنهتا  از اشتتباه کترات ایتن    کته بته   هستتید  جتزء افترادی   اگتر  .بفرستید او خود برای را نامه بوده ذهنتان در چون او و

شتود ایتن استت     متی  اشتتباهی  چنتین  یتک  ستب   کته  دالیلتی  از یکتی  .کنیتد  دریافتت تبریتک  هتای  کتارت  خود الکترونیکی پست صندوق در عید ش  که باشید
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صتورت خودکتار آدر  را کامتل متی      بته  متی کنیتد، رایانته    تایتپ  آنهتا را  اینترنتتی  آدر زمانیکته حتروف اولیته     داریتد،  را نامته  که وقتی قصد فرستادن

 متا  بتا  شتاید  و بایتد  کته  هتم  آنقتدرها  نتوین  آوری فتن  سیستتم  کته  فهمتیم  متی  بتاال  .کنتد  پیتدا  افتزایش  اشتتباه  بتروز این امر سب  می شود تا درصد  .کند

 داریتم کته ابتتدا نتام     غریتزی عتادت   طتور  بته  متا  نامته استت،   تایتپ متتن   محتل  تر ازباالآدر  گیرنده  محل تایپ آنجایی که از :نکته .کند نمی رفتار صمیمانه

 در کتردن  فکتر  مشتغول متا  چراکته  کنتد  متی  ایجتاد  مشتکل  متا  بترای  امتر  ایتن  .کنتیم  متی  نامته  اصلی متن نوشتن به شروع بعد و کنیم تایپ را گیرنده

را  شتد، آدر  اینترنتی گیرنتده    تمتام  نامته  اصتلی  متتن  کته  زمتانی  و بنویستید  را نامته  ابتتدا  بایستت  متی  شترای   ایتن  تحتت  .گیرنده نه هستیم خود نامه مورد

 گیرنتده  آدر  بته  تمرکزتتان  و توجته  تمتام  و ایتد  شتده  رهتا  نامته  متتن چراکته از نوشتتن    را کتاهش متی دهتد    اشتتباه  امکتان بتروز   این امر .کنید انتخاب

 .کنید کلیک send کلید روی بر راحت خیال با بتوانید تا باره، سه حتی یا و کنیدک چ دوبار را آدر  باید همیشه البته .شود می معطوف

 رونتد،  متی  شتمار  بته  ارتبتاطی  ابتزار  تترین  اصتلی  از یکتی  عنتوان  بته  الکترونکتی  هتای  نامته  روزهتا،  ایتن  که آنجایی از e-mail مداوم نکردن چک

 تشتدید  اشتتباه  بتروز  امکتان  نکنیتد،  دنبتال  متداوم  صتورت  بته  را کتار  ایتن  زمانیکته  .نکنیتد  چتک  مکترر  طتور  بته  را ختود  mail که است بزرگی اشتباه یک این

افتزایش پیتدا متی کنتد و بته       مهتم  مطالت   ستهوی  کتردن  پتاک  ریستک  کنیتد،  موکتول  بعتداً  بته  را هتا  کردن مرور و دانلودها تمام بخواهید اگر .شود می

مطترح   آدر  ایمیتل متی باشتند    چنتد  دارای بترای کارمنتدانی کته    مشتکل بته ویتژه    ایتن  .نمتی شتود   و شتاید اهمیتت داده   بایتد  آنقدر کته  های مهم، نامه

 زیتان  و و ایتن امتر ستب  بتروز ضترر      ی دارنتد بتاالی پاستخ متی دهنتد، درصتد اشتتباه       رجتوع  چند آدر  ایمیل به اربتاب  افرادیکه با شده که دیده .میشود

 متورد  در مهتم  متوارد  خیلتی  متوجته  ختود  هتای  ایمیتل  از یکتی  نکتردن  چتک  دلیتل  بته  است ممکن .شود می تجارت و کار درزیادی  های بسیار

 اشتتاه  کتامال  امتا  استت،  هتای اینترنتتی   کتردن آدر   محتدود  زمینته  ایتن  در حتل  راه بهتترین  کته  کنیتد  فکتر  خودتتان  با شاید :نکته .کار خود نشویدبازار

 هتتای نامته  متترور و ستازماندهی  تتا  باشتتید داشتته  مجتتزا اینترنتتی  آدر  دو کتاری  و شخصتتی مستائل  بتترای کته  استت  ختتوب خیلتی  اتفاقتتاً کنیتد،  متی 

 Pooka ماننتد  ای برنامته  از توانیتد  متی  کنیتد،  چتک  را ختود  پستتی  هتا  آدر  همته  تتا  نداریتد  وقتت  کتافی  انتدازه  بته  اگتر  .گتردد  تتر  آستان  دریافتی

 بتا  را مختلتف  اینترنتتی  آدر  چنتد  در موجتود هتای   میتل  واحتد  آن در کته  دهتد  متی  قترار  شتما  اختیتار  در را قابلیتت  این فوق برنامه .کنید استفاده

 فقت   .بگذارنتد  تتاثیر  شتما  حرفته  روی بتر  هتا  ایمیتل  خوانتدن  کته  ندهیتد اجتازه   وقتت  هتیچ  .شتود  متی  جتویی  صرفه هم وقتتان در کار این با .کنید چک هم

 .اند کرده اشاره مهمی چیزهای چه و اند گرفته تما  شما با کسانی چه ببینید که است کافی

 

 :فرستادن سرعت به

 آن در کته  پیتامی  .باشتد  داشتته  جتود  زیتادی  دستتوری  و امتالیی  هتای  غلت   فرستتید  متی  کته  متنتی  در استت  ممکتن  کنیتد  عجلته  اندازه از بیش اگر

 کنیتد،  پرمتی  هتم  را پتذیرش  اینترنتتی  فترم اگتر  .کنتد  متی  ایجتاد  خواننتده  ذهتن  در شترکتتان  و شتما  متورد  در را منفی نگرش باشد، داشته وجود اشتباه

 انتدازه عجلته   از فرستتادن نامته بتیش    در اگتر  .نباشتید  جتواب  منتظتر  استت  بهتتر  اینصتورت  غیتر  در باشتید،  نداشتته  ای دیکتته  غلت   کته  باشتد  حواستتان  باید

 .کنیتد  رفتته ضتمیمه   یادتتان  امتا  داده ایتد،  را آنهتا  ضتمیمه  کترده ایتد، قتول    اشتاره  آنهتا  در نامه بته  کنید، پیوستی که را فراموش است پیوست کنید، ممکن

 متی  اگتر  :نکتته  .کننتد  ایتد  فرستتاده  کنیتد  متی  تصتور  خودتتان  کته  چیتزی  نفرستتادن  متوجته  را شتما  بگذارنتد و  وقتت  ندارند تا ها تمایل همکاران و مشتری

 نکتات  کنیتد  ستعی  .دهیتد  تحویلشتان  ای حرفته  کتامال  متتن  یتک  و گذاشتته  احتترام  آنهتا  بته  بایتد  هتم  شما بگذارند، احترام شما به خوانندگان خواهید

 گرامتر  پیشترفته  افزارهتای  نترم  از و بخوانیتد  کامتل  طتور  بته  مرتبته دو  را نظتر  متورد  متتن  کته  معنتا  ایتن  بته  :کنید رعایت کامل طور به را امالیی و دستوری
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 و کنیتد  استتفاده  مناست   خاتمته  متتن  و سترآغاز  از باشتند،  مختصتر  و کوتتاه  مکتان اال حتتی  کنیتد، صترف  آنهتا  نوشتتن  روی را بیشتری وقت .کنید استفاده چک

 اشتتباهاتتان  تعتداد  از ختود  بته  ختود  دهیتد،  متی  افتزایش  را نامته  نوشتتن  وقتت  زمانیکته  .کنیتد  ضتمیمه  بنویستید  را نامته  متتن  اینکته  از پیش هم را ها پیوست

 .شد خواهدکاسته

همتانطور   ای بته عنتوان یتک فترد حرفته      .متا قترار داده   را در اختیتار  ایمیتل  بتا نتام   از بی نظیتر تترین ابزارهتایش    عصر تکنولوژی یکیدر عصر دیجیتالی  بقا

 فتاحش  اشتتباه  مرتکت  یتک   بتالعکس  یتا  و بتودن  نقتص  بتی  بترای  موقعیتت  یتک  جدیتد  ایمیتل  هتر  .باشتیم  نیز گفتارمان مراق  باید هستیم رفتارمان مراق  که

 و گذاشتتن،  زمتان  بتا  تنهتا  را بتزرگ  اشتتباهات جلتوی   کته  توانیتد مطمتئن باشتید    مطلت  متی   ایتن  نظتر گترفتن   در بتا  .گتذارد  روی متا متی   را پتیش  شدن

 .درخشند می ای حرفه شم و تخصص کمال در شما های ایمیل همه که داریم امید و بگیرید بهره مناس  موارد از .بگیرید آگاهانه انتخابهای

 

 

 فعال های ایمیل از لیست یک تهیه برای روش 5

 چگونته  .باشتد متی   مخاطت   جتذب  هتای  پتروژه  از بستیاری  هتدف  ، محتمتل  مشتتریان  و کننتدگان  مصترف  از فعال های آوردن ایمیل بدست

   .نگذاشت فراتر را پا قانونی های چهارچوب از همچنان و آورد بدست را ایمیل لیست این توان می

کار راه های مختلفی وجود دارد در ایتن مقالته نگتاهی داریتم بته پتنج روشتی کته بته کمتک آنهتا و بتا استتفاده از زیرستاخت هتای رستانه                  این برای

 های اجتماعی خود می توانید ازمصرف کنندگان خود بخواهید که آدر  ایمیل خود را در اختیار شما قرار دهند.

 

 :کنید استفاده اشتراک فرم یک از

قترار دادن یتک    .ختود نیستتند   متراجعین  مشتتریان احتمتالی و   درخواستت ایمیتل آدر    بته  قتادر  کته  هستتند  کس  وکارهتا  توجهی بسیاری از قابل طور به

 .است مخاطبینتان به مورد پیشنهادی شما بر روی سایتتان یکی از آسان ترین کارها برای یادآوری اشتراک گزینه یا فرم

http://www.farshidramezani.com/seo/5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/


   

 تهیه و تنظیم : دکتر مهدی رجبی                                                                                                                           جزوه تبلیغات اینترنتی 

 

 

 ختوش  پیتام  یتک  ارستال  بتا  را ارتبتاط  ایتن  کردیتد  دریافتت  را ختود  مخاطت   ایمیتل  آدر  زمانیکه البته و خبرنامته  برای اشتراک گزینه یک از ای نمونه

 آن لیستت  در آدر  شتما  کته  زمتانی  .کننتد  اضتافه  مخطبتان خودشتان   بته لیستت   آدر  شتما را  کته  بخواهید آنها از و ادامه دهید وی به آمدگویی

 بترای  بیشتتری  درجته اول پیغتام هتای شتما بته صتندوق دریافتت هتای آنهتا متی رستد و نیتز از شتانس              توانید مطمئن شوید کته در  قرار گرفت می

 بته  هتا  دستتگاه  ایتن  بتین  را ختود  اطالعتات  آنهتا  کته  زمتانی  مخصوصتا  هستتید،  منتد  بهتره  الکترونیتک  لتوازم  دیگتر  و تلفتن  طریتق  از آنهتا  بته  داشتن دسترسی

 .بگذارند اشتراک

 

 ببرید بهره اجتماعی های رسانه در کاربری حساب به ورود سامانه از

اشتتراک گتذاری    بته  درحتال  طریتق  ایتن  از کته  نیستتند  آن متوجته  اصتال  متردم  از برختی  کته  استت  شتده  معمول آنقدر ها سامانه این از استفاده

 و شتدن  تتر  شتناخته  بته  روز بته  روزستازند،   از آنجتایی کته آنهتا ورود بته ستایت هتای مختلتف را ستهل تتر متی           .ایمیل خود با شما هستند اطالعات

 .ندارند خود عبور کلمه داشتنخاطر به یا فرم کردن پر به نیازی دیگر مردم طریق این از و شود می افزوده کاربردشان

 

 یتتا فیستتبوک گوگتتل، حستتاب طریتتق از ورود یتتا ختتود پستتورد و ایمیتتل آدر  کتتردن وارد انتختتاب ختتود کننتتدگان مصتترف بتته CDBaby ستتایت

کتاربری و کلمته عبتور،     ایمیتل یتا نتام    آدر  طریتق یتک   از بجتای ورود  .شتوند  متی  افتزوده  شتما  لیستت  بته  باز طریق هر از که دهد می پیشنهاد را توئیتر

 و کست   آن استتفاده  متورد  اپلیکیشتن  استا   بتر  .دارنتد  را ختود  تتوئیتر  یتا  گوگتل  فیستبوک،  حستاب  اطالعتات  طریتق  از ورود روش انتخاب حق مشتریان

 گرفتته  نظتر  در منظتور  ایتن  بته  کته  ورود افتزار  نترم  طریتق  از فترد  عتالیق  و جنستیت  نتام،  قبیتل  از مشتتری  اطالعتات  دیگتر  و ایمیل آدر  به تواند می کار

http://www.farshidramezani.com/seo/5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/webmd-emailsignup/
http://www.farshidramezani.com/seo/5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/cdbaby-socialsignin/
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.دارد نویستتتتتی کتتتتتد قتتتتتدری بتتتتته نیتتتتتاز رونتتتتتد ایتتتتتن معمتتتتتول طتتتتتور بتتتتته .یابتتتتتد دستتتتتت استتتتتت شتتتتتده
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 را مختلتف  اجتمتاعی ستایت  ۱ طریتق  از ورود یتا  ایمیتل  گزینته  طریتق  از نتام  ثبتت  فترم  یتک  پیشتنهاد  ختود  کتاربران  به MrketingProfs سایت

   :دهد می

 متورد  نتام  ثبتت  صتفحات  و هتا،  وبتالگ  هتا،  وبستایت  روی بتر  اجتمتاعی  هتای  رستانه  طریتق  از ورود حاضتر  حال در توئیتر و یاهو گوگل، ویندوز، فیسبوک،

 ورود درصتد  یتک ، ۲۱۴۲قترار گرفتته استت، در فاصتله ماههتای هفتتم تتا نهتم          eMarketer قرار می گیرد براسا  گزارشی کته اخیترا در ستایت     استفاده

 درصتد  ۱۲ کته  استت  حتالی  در ایتن  انتد،  کترده  استتفاده  فیستبوک  اطالعتات  از انتد،  پذیرفتته  انجتام  اجتمتاعی  های سایت طریق از که مختلف سایتهای به

 .اند کرده استفاده خود یاهو کاربری حساب اطالعات از هم درصد ۱۱ و گوگل از

 

 ختود بترای   هتای  ایمیتل  لیستت  متی خواستتید   زمتانی کته شتما    پتیش از ایتن،  کمپین های ایمیلی خود را به شبکه هتای اجتمتاعی گستترش دهیتد     

ستایت ختود قترار متی دادیتد و امیتدوار بودیتد کته          بتاالی و مشتترک شتدن مختابین در قستمت      را برای ثبتت نتام   دهید، گزینه ای گسترش را بازاریابی

 .شوند شما خبرنامه مشترک مخاطبین آن فرم ها را پر کرده و

 بتا  تتا  دهیتد  گستترش  هتم  ختود تتوئیتر  و فیستبوک  اجتمتاعی  هتای  رستانه  بته  را کمپتین  ایتن  بایتد  شتما  اما .دهید انجام را کار همین باید هنوز شما نیز امروزه

 .شود یادآوری شما مخاطبین به موضوع این آگاه خود نا صورت به پستی هر انتشار

 

ایمیلی  خدمات بازاریابی دهنده برخی از شرکتهای ارائه خود، لیست برای گسترشکنید  استفاده ”بپیوندید های ما ارسال به لیست“ عنوان تحت اپلیکیشن از یک

 خدماتیک شرکت ارائه دهنده  مثال، شرکت کانستنت کانتکت، که به عنوان .ارائه می کنند را اجتماعی های رسانه مشترک شدن در و نام ثبت ترکیبی ابزارهای

 نامه خبر مشترک صفحه آن ترک بدون توانند می شمافیسبوک صفحه کنندگان بازدید آن از استفاده با که دهد، می پیشنهاد را فیسبوک اپلیکیشن یک است، ایمیل

 خودتان شرکت فیسبوک صفحهروی  بر شوند، شما خبرنامه مشترک تا دهد می اجازه کاربران به که را کوچک اپلیکیشن یک باید شما منظور این برای .شوند شما

 .باشد می تغییر قابل شما سلیقه اسا بر نیز شود می ظاهر شما صفحه روی بر که اپلیکیشن این استاندارد تصویر .کنید نص 

تشویقی که برای استفاده کنندگان از آن  کاربران خود برسانید و موارد اطالعوجود این اپلیکیشن را بر روی صفحه خود از طریق انتشار یک پست جدید به 

 روی بر البته و کنند می دریافت خبرنامه همراه به کاربران که را دیگری یاطالعات ارتباطمثل ارائه یک مشاوره رایگان و یا در این  .در نظر گرفته اید را نیز معرفی کنید

 .کنید منتشر خود صفحه در نیست موجود رایگان بصورت فیسبوک صفحه

http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1009460
http://www.farshidramezani.com/seo/5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/marketingprofs-socialsignin/
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   .می باشد تغییر قابل سلیقه حس  بر تصویر این کانتکت، کانستنت فیسبوک صفحه روی بر ”من لیست به پیوستن“ به مربوط گزینه

 یتک  .شتود  متی  پرستیده آنهتا   این گزینه کلیک می کننتد، پنجتره جدیتدی بتاز متی شتود کته در آن ایمیتل متورد استتفاده           زمانی که کاربران بر روی

 مزایتایی  چته  از ختود  ایمیتل  آدر  ارائته  قبتال در  دهتد  متی  نشتان  کتاربر  بته  کته  شتود  متی  داده نشان نظر مورد صفحه در نیز شده سازی شخصی پیام

 .باشد می پذیر امکان تصویر یا لوگو یک کردن اضافه طریق از نیز سازی شخصی این .شود می مند بهره

http://www.farshidramezani.com/seo/5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/joinmylisticon/
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 تمایل غال  در شود می داده نشان ” من لیست به پیوستن“ گزینه روی کلیک پی در که اشتراک پذیرش به مربوط صفحه

 .کند می آوری جمع را شما فیسبوک مخاطبان ایمیل آدر  لیست، به شدن اضافه به فرد

 گوشیهای استفاده از با بتوانند تا سازد قادر می را شما مشتریان احتمالی QR کدهای یا پیام متنی های گزینهاستفاده کنید  QR کد های و متنی های پیغام از

 و بروشورها ،… و تبلیغاتی احیانامختلف تابلوهای خود، دفاتر در را QR کد یا متنی پیام این توانند می ها کار و کس  .بپیوندند شما ایمیلی لیست بهتلفن خود 

 آسان گام به گام روش یک بردن بکار و معرفی با مختلف کارهای و کس  برای را فرایند این کانتکت کانستنت شرکت .دهند نمایش خود بازاریابی مختلف لوازم

 .است کرده ایجاد را ای ویژه گرافیکی های طرح حتی منظور این به شرکت این .است ساخته

 

 

 کانتکت کانستنت شرکت استفاده مورد متنی پیام یک ارسال برای ای نمونه

http://www.farshidramezani.com/seo/5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/joinmylist-constantcontact/
http://www.farshidramezani.com/seo/5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/texttojoin-constantcontact/
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 این بردن کار به برای شما دهد می قرار استفاده مورد خود های ایمیل لیست به پیوستن برای کانتکت کانستنت شرکت که QR کد یک از ای نمونه

 هم دیگر برخی و بوده رایگان آنها از برخی که دارد وجود مختلفی روشهای منظور این برای .ندارید کانتکت کانستنت شرکت کمک به نیازی روشها

 را QR کد از استفاده یا متنی پیام ارسال خدمات شما که زمانی .کنندمی  دریافت شما از را اندکی مبلغ خدمات آن از شما استفاده برابر در

 ترویج برای حقیقت در شما.کنید استفاده … و سخنرانی های مراسم مختلف، های نمایشگاهدر  آنها از که نکنید فراموش داشتید، اختیار در

 .دارید اختیار در را مختلفی های گزینه و روشها خود کار

کارهتا   و کست   از برختی  .کننتد  استتفاده  اینترنتت  از بایتد  ختود  کتار  و کست   در موفقیتت  بترای  کته  داننتد  متی  محلتی  کارهتای  و کست   اغل 

 .هستتند  مجتازی  وقتدیمی   هتای ستنتی   هتم ترکیبتی از فروشتگاه    دیگتر  هستتند و برختی   مجتازی  دارنتد، برختی   خیابان حاشیه در فروشگاهی

 حتال  در تتازه  هتم  دیگتر برختی   و هستتند  ختود  بازاریتابی  هتای  برنامته  کتردن  تصتحیح  و مرتت   حتال  در و دارنتد  وبسایت آنها از برخی

 تتازه  کست  و کارهتای محلتی کته     .کننتد اقتدام  زمینته  ایتن  در بایتد  زمتانی  چته  کته  این و بکنند باید چکار که هستند موضوع این شدن متوجه

داننتد   بختوبی متی   امتا برختی   بگیرنتد، را بایتد بکتار    چته استتراتژی هتای تحتت وبتی      قرار دارند اغل  نمی دانند که اینترنتی در آغاز راه بازاریابی

 از دستته  ایتن  کته  یاطالعتات  از شناستند،  متی  بختوبی را  مشتتریان هتدف ختود    همچنتین  آنهتا  کتار آنهتا چیستت؟    کس  و اهداف اصلی که

 یتتا و یتتادگیری خریتتد، بتترای انگیتتزه ایجتتاد آنهتتا در عتتواملیچتته کتته داننتتد متتی و دارنتتد اطتتالع هستتتند آنهتتا جستتتجوی در مشتتتریان

 .کند می بخشیدن

 

 هتای  تاکتیتک  اجتمتاعی،  هتای  ستایت  کنتار  در را ختود  حضتور  بایتد  هستتند  تجربته  بتا  آنالین بازاریابی زمینه در که محلی کارهای و کس 

 هتا  شتیوه  بقیته  از متوثرتر  شتیوه کتدام  دادن ادامته  کته  بگیرنتد  تصتمیم  ختود  تجربته  بته  توجته  با اینصورت غیر در یا کنند حفک اینترنتی جدید

  .است

از صتاحبان   کته  زمتانی  ایتد،  گرفتته  قترار  کجتا  در آن مختلتف  هتای  تاکتیتک  و هتا  شتیوه  و آنالیتن  بازاریتابی  دنیتای  در شتما  اینکته  به توجه بدون

 تمتا   تعتداد  جابجتایی، تر بتاال  تر، نترخ بتاال  ترافیتک  :خواهنتد  چیتزی متی   تواننتد بگوینتد کته چته     متی  اکثر آنها شود، می کار پرسش و کس 

 خریتد و یتا   پرداختت مبلتغ   اعتبتاری بترای   کتارت  از کته  مشتتیران  مشتتریان،  پشتیتیبانی  بختش  بتا  کمتتر  هتای  تمتا   بیشتر، یا کمتر تلفنی های

 ایتن  کتردن  مشتخص  یتا  کننتد،  متی  پیتدا  را آنهتا چگونته   مشتتریان  دانستتن اینکته   کننتد،  خواهانته استتفاده متی    هتای خیتر   پرداخت کمک

 .آورد میارمغان به را سرمایه بازگشت میزان بیشترین آنها برای کانالهایی چه که موضوع

 

 تصمیمات

 کلیدی

 در

 بازاریابی

 آنالین

 اولین

مرح

 در له

 یک

استرا

 تژی

بازار

 یابی

آنالی

 ن

 موفق

تصم

 یم

 گیری

 در

 رابطه

 با

اهدا

 ف

 آن

 است

 به که

 قرار

 زیر

 می

 .باشد

اهتتتتتداف 

 و کستتتت 

 را کتتتتتتار

 مشتتتتخص

 .کنیتتتتتتد

 اطالعتتتتات

 فتتتتتتراهم

http://www.farshidramezani.com/seo/5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/qr-code-constantcontact/
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 .کنید دریافت خیریه های کمک اینکه یا برسانید، فروش به را ییکاالها کنید، دریافت تلفنی های تما  کنید، مخاط  جذب کنید،

 

 و زمانی چه کجا، دارند؛ نیاز آنها به علتی چه به دارند؛ نیاز چیزهایی چه به آنها .دهید قرار هدف را مناس  مشتریان

 .کنند پیدا دسترسی شما محتوای به باید چگونه

 

 شتما  اطالعتات  بته  کتردن  پیتدا  دسترستی  بترای  شتما  هتدف  مشتتریان  .کنیتد  گیتری  تصتمیم  مناس  های زیرساخت و فنی منابع با رابطه در

 مستئول  کستی  چته  متوارد؟ ایتن  سته  هتر  یتا  تلفتن  گوشتی  تبلتت،  میتزی،  رو کتامپیوتر  – کننتد  متی  استتفاده  هایی دستگاه یا دستگاه چه از

 است؟ شما سایت از نگهداری و ایجاد

 

 استتفاده  نیتز  و استتفاده  بترای  و دارنتد؟  توستعه  بته  نیتاز  متواردی  چته  داریتد؟  اختیتار  در محتتوایی  چته  .کنیتد  مشخص را خود سایت محتوای

 شتما  تتا  کنتد  کمتک  و کنتد  آورده بتر  را شتما  محتمتل  مشتتریان  نیتاز  و شتما  مشتتری  نیتاز  باید محتوا دارید؟ نیاز چیزی چه به آنها از مجدد

 .کنید پیدا دست خود کار و کس  اهداف به

 .شود ترباال ترافیک جذب به منجر تا دهید می انتشار را خود محتوای چگونه .کنید ایجاد خود برای برنامه طرح یک

 

 .کنید مشخص را خود موفقیت ارزیابی چگونگی

 

 کنید؟ می گیری اندازه را موفقیت میزان چگونه

 

 کارهای و کس  در حیاتی تاکتیکهای

 محلی

 بته  بستتگی  ایتن  .نماینتد  متی  ضتروری  رابطته  ایتن  در کته  آنهتا  تمتامی  نته  البتته  داریتد،  ها تاکتیک و ها استراتژی اجرای به نیاز شما بعدی مرحله در

 .دارد ها تاکتیکاین صحیح اجرای در شما توانایی و مخاطبان نوع منابع، شما، کار و کس  مدت بلند و مدت کوتاه اهداف

چگتونگی انجتام   بتر  مبنتی  آن از استتراتژی  یتک  و کنیتد  ترکیت   هتم  بتا  را آفتالین  بصتورت  چته  و آنالیتن  بصتورت  چه خود بازاریابی اعمال  -۱

 نهایتتا  و ستایت  در جابجتایی  هتای  نترخ  اهتداف،  ای، پایته  متوارد  گیتری  انتدازه  بترای  تحلیتل  و تجزیته  ابتزار  از  -۲ .آنها بدست آوریتد 

 توانتد  متی  محتتوا  محتتوای مترتب  و باکیفیتت بتا نیتاز وقصتد مشتتریان ایجتاد کنیتد.          -3بندی، رفتارها، و ویژگتی هتا استتفاده کنیتد.      تقسیم

 .باشد دیگر سایتهای و نشریات در شده منتشر مطال  و (اینفوگرافیک) نما داده ویدئو، فایلهای تصاویر، متن، شامل

 .کنید روز به … و ها آورنده گرد مرجع، های دایرکتوری در را خود پروفایل اطالعات-۴

از ایتن طریتق متی توانیتد      .کنیتد  ایجتاد  پروفایتل  ختود  بترای  آنهتا  در و کنیتد  مطالبته  را محلی رسانی اطالع های سایت به مربوط لیست

 بتا  رابطته  در توانیتد  متی  و داریتد  اطمینتان  آنهتا  قرار داده شتده در آنجتا توست  خودتتان بتوده، از درستتی       اطالعاتمطمئن شوید که 

 .دهید پاسخ آنها به و شده مطلع خودتان مورد در دیگران توس  شده ابراز نظرات

 .است شدهدرج یکسان بطور مختلف سایتهای تمامی در شما تلفن شماره و نام آدر ، که کنید کس  اطمینان

 ستتایت کنیتتد، کنتتترل ختتود را اطالعتتاتکتترده و  بتته معرفتتی شتتما متتی کننتتد، پیتتدا   کتته اقتتدام موتورهتتای جستتتجوی محلتتی را 

getlisted.org کته  کنیتد  دسترستی پیتدا   موتورهتا  ایتن  از لیستتی  بته  توانیتد  متی  آن در .استت  ختوبی  بسیار سایت کار این برای 

لینکهتتای 

 موجتتتود

 در آن

 هتتر یتتک

 اقتتدام بتته

 معرفتتتتی

 در شتتتما

 جتتتتتای

 جتتتتتای

 اینترنتتتت

 کنتتد، متتی

 کلیتتک بتتا

 بتتر کتتردن

 از یتک  هر

 لینتتک آن

 متتی هتتا

 توانیتتتتتد

 ختود  برای

 یتتتتتتک

 پروفایتتتل

 یتتتتتتتتا

کتار حساب

 ایجتاد  بری

 .کنید

https://getlisted.org/
https://getlisted.org/
https://getlisted.org/
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 بتا  ختود ضتمن ایجتاد یتک پروفایتل در آنهتا بترای        – لیست سایتهای مربوط بته رستانه هتای اجتمتاعی را دراختیتار داشتته باشتید        -۱

 پینترستت  و یوتیتوپ کانالهتای  ،+گوگتل  فیستبوک،  تتوئیتر،  بته  تتوان  متی  ستایتها  ایتن  جملته  از .باشتید  تعامل در هریک خاص مخاطبین

 شتامل  توانتد  متی  ستازی  بهینته  ایتن  و دهیتد  انجتام  کیفیتت  بتا  بصتورت  را جستتجو  موتورهتای  ستازی  بهینته   -۲ .کترد  اشتاره 

 و مختتاطبین متتورد دو هتتر بتترای شتتده نگاشتتته محتتتوای و توصتتیفات عنتتاوین، جستتتجوی کلیتتدی، کلمتتاتجستتتجوی 

 ختود  ستایت  کتردن  لینتک  کیفیتت،  بتا  هتای  دایرکتتوری  و ستایتها  بته  ختود  ستایت  کردن ارائه طریق از .شود جستجوموتورهای

 هتم بته  و خوانتدن  بته  عالقته  هتم  مختاطبین  کته  محتتوایی  کنیتد،  تهیته  ختود  ستایت  یتا  وبالگ برای مناس  محتوای .کنید تمرینرا 

 جتتای در و ستتایت در را آدر  و تمتا   شتتماره قبیتتل از ختود  تمتتا  اطالعتتات -3 .داشتتته باشتند  آنهتا  گتتذاری اشتتراک 

 .است گرفته قرار کجا در دقیقا شما کار و کس  که بدانند شما مخاطبین اینکه تا دهید قرار مناس 

 .دهید قرارهم خود سایت روی بر را انها توتیوپ، برای آنها سازی بهینه ضمن و کنید تهیه کاربردی و کوتاه های ویدئو -۴ 

   گیرنتد،  متی شتدن قرار  تماشتا  وبازدیتد  متورد  هتا  ویتدئو  دیگتر  از بیشتتر  کترات  بته  باشتند  داشتته  دقیقته  ۱ از کمتتر  زمتانی  که کوتاه ویدئوهای 

 .باشند داشته عالی و جذاب بسیار محتوایی اینکه مگر

 بترای  را آنهتا  .بیاوریتد  در جدیتد  ویتدئوهای  آنهتا  دل از و داده قترار  ویترایش  متورد  را آنهتا  داریتد،  بلنتد  زمتان  بتا  ویدئوهایی اگر 

 بته  بلنتدتر  هتای  نستخه  ایتن  دیتدن  بترای  بخواهیتد  آنهتا از مخاطت ،  کتردن  درگیتر  بتا  و کنیتد  منتشتر  آنهتا  در و کرده بهینه اجتماعی سایتهای

 .شوند وارد شما سایت

 .کنیتد  ایجتاد  ستایتتان  از موبایتل  بترای  پستند  کتاربر  نستخه  یتک  مخاطت   عالقته  بته  نستبت  پاستخگو  ختدمات  و طراحتی  یتک  از استفاده با

 ایمیتل  ختدمات  از توانیتد  متی  تتر  کوچتک  کارهتای  و کست   بترای  .کنیتد  استتفاده  هتم  وبتالگ  از موضتوع  ایتن  برای توانید می بود الزام اگر حتی

 Constant Contactو iContactو MailChimp هستتتند. دهنگتتان ارائتته از برختتی ببریتتد، بهتتره هتتم مارکتینتتگ

خدمات این با محدودیت در استتفاده از بودجته متی توانیتد از تبلیغتات کلیکتی بترای آزمتودن کلمتات کلیتدی و           

 عنوان های مختلف برای صفحات سایت استفاده کنید.

 ختود  ستایت  بته  مراجعته از کتاربر  تجربته  کتردن  بهتتر  بترای  را کتاربر  بتا  مترتب   هتای  آزمتون  و A/B آزمون یا اتفاقی شده کنترل های آزمون

 .دهید قرار استفاده مورد را

 .کنید اجرا آنها با رابطه در را الزام تغییرات لزوم صورت در و داده قرار بررسی مورد را باال در شده عنوان موارد

 

۲۱- 

 

 

http://www.farshidramezani.com/seo/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/getlisted-1/
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 سایت در مشتری جذب برای کلیدی کلمات از استفاده چگونگی

 

ی برخوردار است، باالیشما از اهمیت بسیار  وبسایت روی بر رفته کار به کلمات باشید، مکانیک یا فیزیوتراپ، دندانپزشک، تاسیسات، متخصص کش، لوله یک شما چه

مهمترین  از یکی این .شود کردن مشتری بیزار و دفع باعث هم و جذب باعثمی کنید هم می تواند  چرا که چیزی که شما برای روی وب سایت خود عنوان

 .کند می دریافت را توجهی بی میزان بیشترین حال عین در ولی باشید داشته توجه آن به خود کار و کس  آنالینبازاریابی  بهنگام باید شما که است موارد

 .دهم توضیح بیشتر قدری مورد این در دهیداجازه

 یتا  مربتی  یتک  حالیکته در کتردم،  انتدازی  راه است   تربیتت  و آمتوزش  بترای  التزام  اطالعتات  ارائته  بتا  ارتباط در آنالین کار و کس  یک پیش سال چندین

 پیتدا  است   آمتوزش  بتا  رابطته  در کتاربردی راهنمتای  یتک  آغتاز،  در .داشتتم  ارتبتاط  ایتن  در هتم  کمتی  خیلتی  اطالعتات  و نبودم اس  دهنده پرورش

فتروش بتر    فروشتی از آن تهیته کترده و بترای     هتای قابتل   کپتی  .شتد  متن محصتول  اولتین  بته  تبتدیل  و گشتت  می بر۴۱۰۱ دهه به آن نگارش تاریخ البته که کردم

 متی  بایتد  .بتود  فایتده  بتی  هتم  بتاز  کته  دادم انجتام  کتوچکی  تغییترات  آن مختلتف  هتای  قستمت در  .در ابتدا فروش ناامید کننتده بتود   .روی سایت قرار دادم

 بایتد  شتما  دوم صتفحه  خوانتدن  بترای  شتکل  ایتن  بته  دادم، تغییتر  اینترنتتی  مجتزای  صتفحه  سته  بته  را فتروش  بختش  .استکم اینقدر فروش چرا که فهمیدم

متی   طریتق بتدین   .متی کردیتد   لینتک دیگتر کلیتک    روی یتک  هتم بایتد بتر    ستوم  خوانتدن صتفحه   بترای  همچنتین  لینک کلیک متی کردیتد و   یک روی بر

 کته  شتدم  متوجته  کتار  ایتن  نتیجته در  .دادم متی  دستت  از را چنتد مشتتری   متن  رفتنتد  متی  جلتو  افتراد  کته  ای صفحه یک هر ازای به که بفهمم توانستم

 .بود روشنگرانه بسیار حال عین در ولی کننده ناراحت بسیار نتیجه .شود نمی وارد سوم صفحه به کس هیچ تقریبا

 بته ذهتنم   بتود کته   آن از بعتد  .پیتدا نکترد   افتزایش  هتم  فتروش  و هیچتی دلیلتی بدستت نیتاوردم     .آگهتی کتردم   هتای  تغییر نمونته  شروع به عناوین اهمیت

 توجته  آنهتا  بته  خودتتان  بازاریتابی  دراستت کته بایتد    مهمتترین متواردی   رابطته یکتی از   ایتن  در عنتاوین  .دهتم  تغییر را آگهی برای شده رسید تا عناوین استفاده

 .باشید داشته ویژه

چنتد ثانیته،    گذشتت از پتس  .کنیتد  نمتی  شتروع  آن عنتوان  خوانتدن  از قبتل  را خبتری  هتیچ  متتن  کنید، می روزنامه یک خواندن به اقدام که زمانی

 خوانتدن  بته  اقتدام  متردم  اینکته  دلیتل  .بگذاریتد  بخوانیتد یتا اینکته متی خواهیتد از آن      را متی خواهیتد متتن کامتل     شتما  آیتا  می گوید کته  شما عنوان به

 .ندارند اختیار در مطال  همه خواندنبرای کافی زمان و دارند بسیاری های مشغولیت آنها که است این کنند می عناوین

 بتر روی هتر   چته متدت زمتانی را    متوست   بطتور  کننتدگان  بازدیتد  کته  شتوید  متوجته  توانیتد  متی  کنیتد،  بررستی  را خود وبسایت به مربوط تحلیل و تجزیه و آمار اگر

 در .خواننتد  نمتی  را صتفحه  یتک  در موجتود  مطالت   بازدیتد کننتدگان تمتامی    کته  عینته ببینیتد   می توانیتد بته   با این کار .کنند می یک از صفحات شما صرف

 متن  نگهتداری است  کته    و آمتوزش  بتا ستایت   رابطته  در .را متی خواننتد   از ستایت  جزئتی  و انتدک  بستیار  مطالت   آنهتا  کته  ببنتدم  شرط توانم می حقیقت،

را از آن جهتت   ایتن  متن  .نمتی خواننتد   را متن  همته مطالت    بازدیتد کننتدگان   اغلت   متی گفتت کته    ها به من و تحلیل تجزیهعهده داشتم،  را بر مسئولیت آن

 هتر  کته  زمتانی  میتانگین  بتا  آنترا  و کترده  محاستبه  را ختودم  وبستایت  روی بتر  موجتود  اطالعتات  تمتامی  مطالعته  بترای  التزام  زمانمتوجه شدم که یکبار مدت 

 از بستیاری کته  بودنتد  موضتوعاتی  اینهتا  اینکته  استت  جالت   خیلتی  رابطته  ایتن  در کته  چیتزی  .کتردم  مقایسته  کترد  متی  صترف  ستایت  در کننتده بازدید

 اطالعتات  تمتامی  بایتد  کننتدگان بازدیتد  کته  کترد  خواهیتد  فکتر  شتما  شترای   ایتن  بتا  .بودنتد  قائتل  ارزش آن خوانتدن  و دانستن برای اس  صاحبان

 .ولی در عمل چنین چیزی اتفاق نمی افتادارائه شده بر روی وبسایت را مطالعه کنند، 

 از یتک  هتیچ  آیتا  تتا ببیتنم   کتردم  مختلتف  عنتوان  ۴۱ تهیته  بته  اقتدام  رابطته  این در من اس ، نگهداری و آموزش سایت موضوع همان به برگردیم حال

http://www.farshidramezani.com/seo/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c/
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عنتوان اولتی کته در ایتن رابطته متورد        ۰ .خیتر  یتا  دهتد  متی  ستوق  متن  کتاربردی  راهنمتای  خریتدن  و خوانتدن  ستمت  به را کننده بازدید عناوین این

 استتفاده  متورد  را هفتتم  عنتوان  زمانیکته  .داد آزمودن قرار دادم فروش متن را بیشتتر نکترد و حتتی یکتی دو متورد از آنهتا میتزان فتروش را کتاهش          

 بستیار  کترده،  رشتد  درصتد  3۲ میتزان  بته  یتک شت    فتروش متن در طتی    دیدم میتزان  اینکه از کردم، بررسی را سایت وضعیت بعد روز در و داده قرار

کته هتیچ    و دیتدم  باقیمانتده کتردم   اقتدام بته آزمتودن عنتاوین     باشتد، بنتابراین   بتوده  این موضتوع اتفتاقی  است  کردم که ممکن ابتدا فکر در .متعج  شدم

 رستیده قبلتی  میتزان  بته  و کترده  پیتدا  افتزایش  دوبتاره  فتروش  میتزان  کته  دیتدم  و کتردم  استتفاده  آن از دیگتر  بار بنابراین .نبود موثر هفتماین مورد  یک به خوبی

 .است

آنهتا را   یتا  و مشتتری ایجتاد کننتد    تواننتد  متی  کلمتات  کته  گفتت  تتوان  متی  نهایتت،  در .یتافتم  دستت  آن بته  من که است کلمات قدرت درک چگونگی این

 بایتد  شتما  حقیقتت،  در کته  دارد، اهمیتت  بستیار ایتن   .انجتام دهنتد   موارد را هتم متی تواننتد در رابطته بتا ستود بنگتاه        البته همین و و بیزار کنند دفع کرده

 .بگیرید نظر زیر دقت به چاپی بصورت یا و آنالین بصورت چه فروش رسانه هر در آنها دادن قرار از قبل خود واژگان ترکی  انتخاب

 

 کنیم استفاده باید کلمات کدام از

 کته  ام رستیده  نتیجته  ایتن  بته متن  .کنیتد  استتفاده  ختود  فیستبوک  صتفحه  یتا  ستایت  روی بتر  واژگتانی  ترکیت   چته  از کته  بگیریتد  تصمیم توانید می چگونه بنابراین

ارزان  سیستتتم تبلیغتتات کلیکتی گوگتتل ستتریعترین و  .استت  قیمتتت ارزان و علمتتی هتای  روش از استتتفاده بتتا ممکتن  حتتد تتتا واژگتان  آن یتتافتن روش بهتترین 

 راه رابطته  ایتن  در را ختود  کمپتین  و کنیتد  بتاز  کتاربری  حستاب  یتک  ستاعت  چنتد طتی   شما متی توانیتد در   .روش برای سنجیدن پیام فروش شماست ترین

 کته  کنیتد  اعتالم  توانیتد  متی  آن برابتر  در و شتده  دیتده  بتار  چنتد  شتما  آگهتی  کته  شتوید  متوجته  طریتق ایتن   از توانیتد  متی  شما عالوه، به .کنید اندازی

 یتا  و تلویزیتون  رادیتو،  تبلیغتات  از استتفاده  بتا  توانیتد  نمتی  را کتار  ایتن  شتما  .انتد  بتوده  شتما  بتا  رابطته  در بیشتتر  اطالعتات  جستتجوی  در بار چند شما مشتریان

 بتا  .دستت یابیتد   ختود  مناست  بترای   واژگتان  ترکیت   گوگتل بته   در تبلیغتات  $۴۱۱ تتا  $۴۱حتدود   می توانید بتا صترف مبلغتی    اغل  شما .انجام دهید روزنامه

 .بود خواهد برتر زمان بسیار تر و سخت تر، پرهزینه شما فروش دادن پیام ارتقاء روزنامه، و استفاده از تلویزیون

 

 .گیرید می یاد را گوگل در تبلیغات برای سریع و ساده روشی شما اینجا در

 از ختود  آگهتی  متتن  کتردن  تنظتیم  از قبتل  .کنیتد  درستت  تبلیتغ  مختلتف  نمونته  دو کردیتد،  ایجتاد  گوگتل  ستایت  در ختود  بترای  تبلیغتاتی  حستاب  یک که زمانی

 میتزان  استا   بتر  را آنهتا  ستپس  .آوریتد  بدستت بکننتد  شتما  از خریتد  بته  اقتدام  آن استا   بتر  بایتد  متردم  کته  را ممکنی دلیل هر مغزی طوفان طریق

 .کنید مرت  مشتری برای شان جذابیت

ای تظتیم کنیتد کته بازدیتد کننتده از       را بگونته  ۱ آگهتی شتماره   بعتد،  در مرحلته  .را تهیته کنیتد   ۲و  ۱ آن سپس بتر استا  فرضتیات ختود آگهتی هتای       بعد از

 گتذاری  قیمتت  روش“ بتا  رابطته  در شتما  آگهتی  اگتر  مثتال، بته عنتوان    .طریق آن به صفحه ای از سایت شما وارد شود که متجانس و مترتب  بتا آگهتی شتما باشتد     

 یکستان  گتذاری  قیمتت  بتا  رابطته  در کته  شتود  وارد شتما  ستایت  از ای صتفحه  بته  آگهتی  ایتن  روی بتر  کتردن  کلیتک  با کننده بازدید باید بنابراین است، ”یکسان

 .شود تنظیم شکل همین به باید خود محتوای با ارتباط در نیز شما ۲ شماره آگهی .کند می صحبت

 چنین اگر البته کنند، ارسال شما برای ایمیلی یا گرفته تلفنی تما  شما با بیشتر مردم تا شود می باعث ها آگهی این از یک کدام که ببینیم باید ما مرحله این در باال

وارد سایت شما می شوند، آنها باید یک شماره تما  از شما یا یک فرم برای وارد  و کنند می کلیک شما آگهی روی بر کنندگان بازدید که زمانی .بیفتد اتفاقی

بصورت  باید هم شماره تما  و این فرم .بگیرید با آنها تما  شما فرم در آن خود اطالعاتکردن  با وارد ببینند تا راتما  خود، یا هر دو آنها  اطالعاتکردن 
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 آگهی با و متفاوت یکدیگر با باید سایت در ها آگهی از یک هر با مرتب  های صفحه در شده داده قرار تما  شماره و فرم یعنی .شود تنظیم آگهی هر برایویژه 

 .باشد یکسان ۲و ۱ های آگهی از هریک در خودش به مربوط

 

 

 تما  به منجر آگهی کدام که بگویید توانید می بنابراین دارد، را تما  و پیگیری برای خودش ویژه شماره آگهی هر

زمانی که آگهی هتا بته ایتن صتورت آمتاده شتدند، اجتازه دهیتد تتا آنهتا منتشتر شتده و نتتایج حاصتل از آنهتا را بصتورت روزانته                   .است شده بیشتری

 .کترد  خواهیتد  مشتاهده آمتاری ختود    اطالعتات اگر یکی از آگهی ها نستبت بته دیگتری مخاطت  بیشتتری را جتذب کنتد، تفتاوت را در          .بررسی کنید

 ایتتن طریتتق بتتدین کنیتتد، دریافتت  بخصتتوص آگهتتی آن روی بتتر کلیتتک ۴۴۱ تتتا ۴۱ حتتداقل کنیتتد ستعی  برنتتده بعنتتوان آگهتتی یتتک کتتردن مشتتخص از قبتل 

 .بود خواهد برخوردار بیشتری اتکاپذیری قابلیت از گیری تصمیم برای اطالعات

 

 .ایتد  یافتته  دستت  فتروش  بترای  توجیته  بهتترین  کته  نیستت  معنتا  ایتن  بته  ایتد،  کترده  پیتدا  دستت  آگهی دو بین در برنده آگهی یک به که دلیل این به فق  آن از پس

 نظتر  در توجیته  بهتترین  عنتوان  بته  توانتد  متی  آمتده  بدستت  نتیجته  واقعتا  آیتا  کته  ببینیتد  تتا  بگذاریتد  مجدد آزمون به دیگر های توجیه برابر در را آمده بدست توجیه

 .شود گرفته

 فیستبوک،  صتفحه  هتا،  ایمیتل  ویزیتت،  کتارت  شتامل  ختود  فتروش  ابتزار  تمتامی  در آن از یافتیتد،  دستت  توجیته  بهتترین  بعنتوان  فروش پیام این به که زمانی

 .دهید قرار استفاده مورد … و سایت

 در فتروش  پیتام  دو کته  برستید حتتی ممکتن استت بته ایتن نتیجته        .فتروش دستت پیتدا کنیتد     پیام این به نتوانید است ممکن خود های آزمون اولین در که بدانید

 و توجیته  بهتترین  بتوانیتد  نهایتتا  تتا  گذاریتد  آزمتون  بته  یکتدیگر  برابتر  در را متورد  دو هتر  تمتام  دقتت  بتا  رستیدید،  نتیجه این به اگر .اند رسیده بازخورد یک به عمل

 .کنید مشخص را فروش پیام

 

http://www.farshidramezani.com/seo/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c/keywords-seo-farshidramezani/
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  باشد داشته بر در تواند می را بهتری نتایج عنوان کدام شما نظر به سقف، خدمات دهنده ارائه یک برای گوگل تبلیغات نتایج

 اشدب انگیز بر اعجاب تواند می نتایج

 است؟ بقیه از بهتر پیشنهاد کدام کنید می فکر

 تخفیف 3۴۱ ۱- ببرید تا ۲ بخرید یکی -۲ قیمت نصف 3-

http://www.farshidramezani.com/seo/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c/keywords-seo-farshidramezani-2/
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 باعتث  دیگتر  متوارد  بته  نستبت  را بیشتتری  فتروش  درصتد  3٫۰۰ دوم متورد  آزمتودم،  ختودم  کتار  و کست   بتا  ارتبتاط  در را باال فروش پیام سه من که زمانی

 بهتترین  دوم متورد  متوارد،  تمتام  در امتا  دهتم،  متی  و داده قترار  آزمتایش  متورد  همچنتان  دیگتر  متوارد  بته  نستبت  را متورد  آن پیوستته  بعد به آن از .شد

 .است داشته را نتیجه

 حجتم  بته  .گترفتم  نمتی آزمتون   بته  را متوارد  دیگتر  و کترده  انتختاب  را ۰ یتا  ۱ متوارد  از یکتی  بتاال  متورد  3 بین از تنبلی روی از من اگر که کنید فرض االح

 افتزایش  را فتروش  واژگتان،  ترکیت   تغییتر  بتا  تنهتا  .شتدم  متی  آن دچتار  ۲ متورد  از استتفاده  عتدم  صتورت  در کته  کنیتد  فکتر  ای رفته دست از فروش

 .دادم

 

 شتما  مشتتریان  ببینیتد  آن بجتای  و .کنیتد  ختودداری  افتتاده  پتا  پتیش  و مبتتذل  عبتارات  و طنتز،  واژگتان،  بتا  هوشتمندانه  بتازی  بتردن  بکار از نهایت، در

 .کنید استفاده مشتریان برای همان از و دهند می بهتری پاسخ واژگان از ترکیبی چه به نسبت

 روانشناسی و طراحی سایت

ببرنتد. در اینجتا بتا    روح و روان مابرچگونگی ارتباط برقرار کردن بتا وبستایت هتای مختلتف تاثیرگتذار استت. طراحتان متی تواننتد از ایتن موضتوع بته نفتع خودشتان بهتره                

 ر طی آنها می توانید از روانشناسی و چگونگی رفتار کاربران در زمان طراحی سایت خود بهره ببرید.روش هایی آشنا می شوید که د

 

 دکنی ایجاد اعتماد

 – نگرنتد  متی  شتک  دیتده  بته  اغلت  در ابتتدا نستبت بته وبستایت      متردم  .در طراحتی ستایت استت    ها اولویت ترینباالبازدید کننده جزء  بدست آوردن اعتماد

 .کشتد  متی  طتول  ثانیته  چنتد  تنهتا  کننتده  بازدیتد  بترای  وبستایت  یتک  متورد  در کتردن  قضتاوت  .دارنتد  آنهتا  به را چیزی فروش قصد که سایتهایی مخصوصا

 .است مهم بسیار اعتماد ایجاد

 مشتخص  دقتت  بتا  نتوانیتد شتما   اگتر  حتتی  کنیتد ،  را مشتخص  ستایت  طراحتی یتک   هتم متی توانیتد کیفیتت     باز احتماالسایت باشید یا نه،  طراح شما یک چه

 تتا  استت  کننتدگان  بازدیتد  بترای  دالیتل  مهمتترین  از یکتی  ضتعیف  طراحتی  .استت  دیگتر  ستایت  بته  نستبت  ستایت  یتک  شدن بهتر باعث نکاتی و موارد چه که کنید

 در شتده  منتشتر  محتتوای  و بتروز  جدیتد  مطالت   بتا  بایتد  همیشته  شتما  ستایت  .گتذارد  متی  تتاثیر  بازدیتد  نترخ  بتر  مستتقیم  طور به که نکنند، اعتماد سایت یک به

 .دارد نیاز موضوع این به احتماال که بدانید پس دارید، شک بروزرسانی به سایتتان نیاز مورد در اگر .باشد مربوطه فعالیت و صنعت با مرتب  باید آن

 

در قال   شما نباید هدف .شود شما میوارد سایت  زمانیست که یک کاربر در واضح شما بطور کس  و کار هدف قابل تشخیص بودن اعتماد دیگر برای ایجاد روش

را  خدماتی و محصوالت چه شما شود که راحتی متوجه باشد و بازدید کننده به شما مشخص کار کس  و شود، بلکه باید یک متن بصورت کامال مشخص بیان

 اطالعاتاحتمال پذیرفته شدن .خواسته خود دست می یابدبه  بازدید کننده سریعا سریع اعتماد بازدید کننده شده و جل  باعث این موضع .رسانید می بفروش

 با ارتباط در اعتمادهای  گواهی درج با موضوع این از .است بیشتر باشد شده عنوان معتبر منبع یک طرف از اطالعات این که زمانی در مردم توس 

 برجسته و مطرح کارهای و کس  دیگر با اگر .ببرید سود خود سایت روی بر اینچنینی اعتباری های گواهی دیگر یا خود پرداخت شده پذیرفته روشهای

 و قدرت شدن بیشتر باعث که باشید داشته نظر در خود سایت به شرکتها این لوگوهای با همراه را ”مشتریان“ عنوان تحت بخشی کردن اضافه اید، داشته همکاری

 .شود می شما نفوذ
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 است آورده در نمایش به خود سایت روی بر را خود مهم مشتریان الکترونیک، تجارت حل راه مگنتو،

ختوبی   زمتان طراحتی ستایت کمتک     متا بتا دیگتران، نیتز متی توانتد در       ارتبتاط برقترار کتردن    معنتای شتیوه   بته  روانشانسی اجتماعی،اجتماعی  روانشناسی

در زمینته   .ختود هستتیم  اطتراف   رویتدادهای  بتا  رابطته  در کتردن  قضتاوت  طریتق  از گتروه  یتک  تاییتد  دریافتت  پی در مکرر بطور ما مثال، عنوان به .باشد

 نیستت  ایتن  معنتای  ایتن بته   .هستت  خودمتان  صتنعت طراحی سایت، این به معنای داشتن یک طراحی قابل مقایسته بتا ستایت دیگتر کست  و کارهتا در       

 هتای  وبستایت  بتین  همتاهنگی  نتوعی  وجتود  توقتع  متردم  کته  معناستت  ایتن بته  نکتته  ایتن  .دستت برداریتد   بودن برای متمایز تالشو  سعی از باید شما که

 متی  مشتاهده  هتم  عکتس  بصتورت  رونتد  ایتن  و ندارنتد  نتان  توزیتع  و پختت  بته  مربتوط  کارهتای  و کس های وبسایت بین در را توقع آن که دارند معماری

 بتا  را اشتتیاق  ایتن  توانیتد  متی  شتما  .هستتند  هتم  تعلتق  احستا   و اجتمتاع  بتدنبال  متردم  امتروزه  بتودن،  گتروه  تاییتد  دریافت خواهان کنار در .شود

 .بگیرید خود اختیار تحت کند می منتقل شما کنندگان بازدید به را تعلق احسا  که تصاویر و زبان از استفاده

 .دارد اهمیت آنها حضور و داشته تعلق اجتماع یک به کنند احسا  شما کنندگان بازدید تا کنید کاری باید شما

 نیکو و مثبت اعمال به افراد آن اسا  بر کهعمل متقابل است، تصوری  از استفاده ما بیاید که در طراحی سایت می تواند به کمک اجتماعی روانشناسی نوع دیگری از

 در رایگان محصول یک حتی یا و تخفیف کوپن الکترونیک، کتاب یک مانند ای هدیه کننده بازدید یک به شما اگر .گویند می پاسخ مثبت و نیکو اعمال با ما

 خود سایت طراحی هنگام در .دهند می پاسخ دیگر مثبت عمل یک با را شما عمل این آنها زیاد احتمال به سایت بدهید، از خروج و پرداخت لحظه آخرین

 .شوند داده پاسخمتقابل کارهای با توانند می که باشید ”مثبت اعمال“ عنوان به اینچنینی رایگان ترفیعات دادن قرار برای هایی فرصتبدنبال 

 الگو تشخیص

 متی  عمتل  ماهرانته  – موضتوع  آن در حقیقتی  الگتوی  یتک  وجتود داشتتن   بتدون  اوقتات  گتاهی  حتتی  –باوری غیر بصورت الگو تشخیص در انسان مغز

 استتفاده  هماهنتگ  صتفحات  قالت   فونتت هتا،   رنگهتا،  از .ببریتد  را بهینته  استتفاده  ختود  ستایت  در هماهنتگ  و پیوستته  طراحتی  بتا  موضتوع  ایتن  از .کند

هتای   بته عنتوان مثتال، از آدر     .مترتب  متی باشتد   و  هماهنتگ  کامتال  شتما  کتار  و کست   بتا  کته  شتوید  مطمتئن  داریتد،  تمتا   اطالعات اگر .کنید

 جیمیتل  ماننتد  عمتومی  حتل  راه یتک  از کتار  ایتن  بترای  اگتر  .باشتد  همتاهنگی ایمیلی استفاده کنید که با آدر  اینترنتی شتما در صتورت امکتان در    

http://www.farshidramezani.com/seo/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/magento-customers/
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 .باشد مشخص ایمیل این در شما کار و کس نام که کنید سعی حتما کنید، می استفاده … یا

 

کتاربران   اغلت   بته عنتوان مثتال،    .استت را هتم در ذهتن داشتته باشتید      مقترر شتده   کتاربران اینترنتت   و مهم تری را که توس  بقیه همچنین الگوهای بزرگتر

 داشتته  ارتبتاط  و لینتک  شترکت  متادر  یتا  اصتلی  ستایت  بته لوگتو   و همچنتین آن  ستایت ببیننتد   چتپ  ستمت  و باال را درقسمت لوگو یک شرکت انتظار دارند تا

 .اید انگاشته نادیده را شده پذیرفته پیش از الگو این عمل در شما نباشد اینچنین اگر .باشد

 بقیته  از متفتاوت  رنگتی  یتا  زیتر  در خطتی  بتا  لینکهتا  کته  دارنتد  عتادت  اینترنتت  کتاربران  .باشتد  متی  الگوها این از دیگری خوب مثال( ها هایپرلینک) پیوندها ابر

 متمتایز  متتن  بخشتهای  دیگتر  از آبتی  رنتگ  بتا  کته  لینکهتایی  کته  استت  رستیده  نتیجته  ایتن  بته  و داشتته  زمینه این در تحقیقاتی حتی گوگل سایت .باشند متمایز متن

 متی  شتما  ستایت  کتاربری  افتزایش  موجت   و افتزوده  شتما  اعتبتار  بته  اینچنینتی  الگوهتای  از کتردن پیتروی  .کننتد  متی  دریافتت  را بیشتتری  کلیک تعداد اند شده

 .شود

 
 

 رنگ  روانشناسی

   .گذارد می تاثیر رفتار آنها خوی افراد و خلق و چگونه بر آنها های و ترکی  مختلف رنگهای است که موضوع این در پی یافتن رنگ روانشناسی

بایتد بته ایتن موضتوع توجته داشتته باشتید. بترای اطالعتات           بستیار  ختود  ستایت  بترای  رنتگ  انتختاب  زمان در شما و بوده مهم سایت طراحی در روانشناسی

 . بیشتر در این رابطه می توانید به مقاله قبلی با عنوان )روانشناسی رنگ و تجارت الکترونیک( مراجعه کنید
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 توانتد  متی  – گرافیکتی  یتا  متنتی  – هتای احساستی   کننتده  فعتال  استتفاده از  .استت  قتوی  بستیار احستا  یتک برانگیزاننتده     احساسی های کننده فعال

هتای   تواننتد فعتال کننتده    دهنتد متی   متی  را نشتان  تصتویر  یتا یتک   متورد استتفاده کته متتن و     رنگها و نتوع قلتم   .دهد تاثیر قرار را تحت رفتار بازدید کننده

 ختود  طراحتی  در آنهتا  از کنیتد  ستعی  و شتود منجتر بته افتزایش نترخ تبتدیل       پاسخ احساستی متی توانتد    چه نوع نظر بگیرید که در .کنند فعال را احساسی

 .کنید استفاده خود سایت برای احساسی های کنندهفعال بهترین کردن مشخص برای A/B آزمون روش از توانید می .کنید استفاده

 
 

 تمایتل  کننتدگان  بازدیتد  .نماییتد  بصتری  مراتت   سلسته  یتک  ایجتاد  بته  اقتدام  ختود  ستایت  روی بتر  موجتود  اطالعتات  طریتق  ازبصری  سلسله مرات 

 هتدایت  یاطالعتات ستوی   را بته  و آنهتا  کنیتد  خصوصتیت استتفاده   از ایتن  .برونتد  متوارد برجستته تتر    سریع ستراغ  خیلی سایت بازدید از یک زمان دردارند 

گترایش دارنتد کته نستبت بته بقیته بیشتتر بته چشتم متی            متواردی  ستمت  بته  طبیعتی  مردم بطتور  داشته باشید که خاطر به .ببینند خواهید آنها می کنید که

مثتال، در کشتورهای انگلیستی زبتان      عنتوان  بته  .باشتید  در زمان ایجاد ایتن سلستله مراتت  بصتری همیشته فرهنتگ مخاطت  را هتم در نظتر داشتته          .آیند

در  میانته  ختاور  و در آستیا  ستاکن  متردم  ایتن وجتود،   بتا  .کننتد  دنبتال  بته پتایین   بتاال چپ به راست و همچنتین از   از سمت را اطالعاتتمایل دارند که  مردم

 نست   را صتورت  و چهتره  کلتی  طتور  بته  انستانها  .کنیتد  استتفاده  تصتویری  مراتت   سلستله  ایتن  ایجتاد  زمتان  در چهره تصویراز .کنند می متفاوت عمل رابطه این

 استت،  شتیء یتک  بته  نگریستتن  حتال  در کته  ببینیتد  را ای چهتره  ستایت  روی بتر  شتما  اگتر  ایتن  بتر  عتالوه  .دهنتد  می ترجیح اطالعات و اشیاء دیگر به

 .کنید می نگاه شیء آن به هم شما شک بدون

 

 
 

 .دارند تمایل دید خطوط و صورت چهره، سمت به طبیعی طور به انسانها

از  ( هیتت متپ   ) حرارتتی  نقشته  یتک  کتردن  تهیته  نگرنتد،  متی  نقتاطی  چته  بته  شتما  ستایت  روی بتر  متردم  بدانیتد  که هستید کنجکاو رابطه این در اگر

 متی  نشتان  را شتوند  متی  خیتره  آنهتا  بته  اغلت   کننتدگان  بازدیتد  کته  را حرارتتی  پتر  نقتاط  هتا  نقشته  این .سایت خود را حتما در نظر داشته باشید صفحه

http://www.farshidramezani.com/seo/%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%BE-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F-heat-map/
http://www.farshidramezani.com/seo/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/face-heat-map/
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 .دریابید را خود صفحه محبوب نقاط شما تا دهند

 

استت، بنتابراین    انگیتز  بستیار وسوسته   محتتوا  بتا  از ستایت  موجتود در یتک صتفحه    فضتای  از بیشتتر  هر چته  پر کردن گاهی اوقاتکنید  استفاده فضای منفی از

 آیتد،  متی  منطقتی  و ختوب نظتر   و تئتوری بته   در قالت  حترف   حالیکته ایتن موضتوع    در .داشتت  نخواهنتد  اطالعات دیگر نیازی به جستجو برای یافتن کاربران

شتود بازدیتد کننتده احستا  نتاراحتی و عصتبیت       باعتث   اینکته  شتود یتا   انتختاب  بتا تعتداد زیتادی    کننتده  بازدید کردن گیج تواند موج  می در حقیقت

 متی  وی گیتری  تصتمیم  زمتان  متدت  افتزایش  موجت   شتود،  داده کتاربر هتای بیشتتری بته     هر قتدر انتختاب   گوید می رابطه در این هیکس قانون .کند

 دلیتل  یتک  متن  بترای  .کنیتد  استتفاده  کتاربر  هتای  انتختاب  کتردن  محتدود  و تتر  مهتم  محتتوای کتردن  تنظتیم  بترای  فراوان منفی های فضای از .شود

 اینکته  بترای  آورم متی  بهتتر  دلیتل  ۱ متن  و ببریتد،  بهتره  خودتتان  کتار  و کست   در مارکتینتگ  ایمیتل  از نبایتد  شتما  آن استا  بر که بیاورید کننده قانع و خوب

 .است قانون یک مثابه به کار و کس  در آن از کردن استفادهبگویم

 

کته   لیستتی از افترادی   اگتر  .بمانیتد  ارتبتاط  در آنهتا  بتا  پیوستته  بتوانیتد  تتا  کنیتد  تهیته  مختلتف  افتراد  از لیستتی  بایتد  اول هستتید،  راه این ابتدای در تازه که شمایی

 فیستبوک  صتفحه  یتا  و ستایت  بته  شتما  کننتدگان  بازدیتد  کته  زمتانی دوم .دهتد  شتما پتول   کته بته   نداریتد  را کسی در نتیجه ندارید، کنید، کار با آنها خواهید می

 شتما  .باشتید  تمتا   در آنهتا  بتا  بتاز  توانیتد  متی  آن نتیجته  در کته  چترا  استت،  برختوردار  زیتادی  بسیار اهمیت از آنها ایمیل گرفتنآدر  کنند، می مراجعه شما

را  ستایت شتما   دلیلتی مبنتی بتر اینکته کستی      هتیچ  هستتید،  یک دندانپزشک یا یتک شترکت ختدمات گرمایشتی و سرمایشتی      کش، لوله یک وکیل، یک اگر

 بترای  آنهتا دادن  دستت  از روی بنتابراین  کنیتد،  نمتی  دریافتت  ختود آدر  ایمیتل   کننتدگان  بازدیتد  از شتما  اگتر  .نتدارد  کنتد وجتود   بازدیتد  از یکبتار  بیش

 بستیار  هزینته  دهنتد،  قترار  ختود  بازدیتد  متورد  را شتما  ستایت  آنهتا  تتا  ایتد  شتده  متقبتل  کته  ای هزینه گرفتن نظر در با این و .کنید حساب باید بسیار همیشه

 .است زیادی

 

 اجتازه متی دهتد تتا بتا      فیستبوک بته شتما    .کنیتد  ذخیتره  و دریافتت کترده   را آنهتا  هم باید آدر  ایمیتل  تعامل دارید، باز با مردم در محی  فیسبوک حتی اگر

مشتتریان و متراجعین خودتتان محتدود متی کنتد،       بته   همتین شتکل دسترستی شتما را     بته  امتا آنهتا   و مراجعین خود ارتباط داشتته باشتید،   تمامی عاملین

کتاری   آدر  ایمیتل متراجعین   آوری جمتع  و دریافتت  بنتابراین  .کنیتد شما توقتع دارنتد در برابتر دریافتت ایتن ختدمات هزینته ای را پرداختت          از که چرا

 آدر  شتما  اگتر  .آنهاستت  بته  شتما  تبلیغتات  ارائته  بترای  شتما  از مختلتف  هتای  هزینته  چرا کته فیستبوک پیوستته بتدنبال دریافتت      اهمیت است، بسیار پر

متی   شتما  بته عنتوان نکتته ستوم اینکته،      .داشتت  نخواهیتد  منظتور  ایتن  بته  فیستبوک  بته  هزینته  پرداختت  بته  نیازی دیگر باشید، داشته را خودتان مخاطبین ایمیل

وصتول   بتر  مبنتی  طترف آنهتا پاستخی    از لحظته  و در لیستت ایمیلتی ختود بفرستتید     بته تمتامی اعضتای    یه هایی را با قابلیت حساستیت بته زمتان   اطالع توانید

 نترخ  از همیشته  ایمیتل  کته  اینستت  رابطته  ایتن  در منفتی  نکتته  .نیستت  پتذیر  امکتان  نشتریات در  یتا تبلیغتات   عمتل در تلویزیتون   کتاری کته در   .دریافت کنیتد 

 هتا  ایمیتل  ایتن  انتد،  کترده  دریافتت  را ایمیتل  کته  شتما  لیستت  افتراد  از درصتد  ۴۲ تنهتا  استت  ممکن دیگر، عبارت به .نیست برخوردار یباالی بازگشایی

 نتزول  هتم  درصتد  ۱اگر شما تجربه کافی نداشته باشید یا بتد عمتل کنیتد ممکتن استت نترخ بازگشتایی ایمیتل بترای شتما حتتی بته              .کنند مطالعه و کرده باز را

 بتاال  بترای  را راههتایی  ادامته  در .بترود  هتم متوست   نترخ  بتاالی  حتتی  شتما  بترای  بازگشتایی  ایتن  نرخ است ممکن کنید عمل خوب زمینه این در اگر و کند

 .کنیم می مطرح بازگشایی نرخ این بردن
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 رایگتان  بصتورت  آنهتا  بترای ایمیتل   بتا استتفاده از   و شتما متی توانیتد    اینترنتت هستتند   ویتدئو در محتی    آن مردم دوستدار مشتاهده  اسا  چهارم که بر نکته

چترا کته متردم بطتور کلتی تماشتای ویتدئو را بته خوانتدن           هستتند،  برختوردار  بیشتتری  قتدرت  از ایمیتل  طریتق  از ویتدئو  فایلهتای  ارسال .کنید ارسال ویدئو

ز ایتن  متن ترجیح می دهند. من این نتیجته را پتس از ارستال یتک دوره ایمیتل بتا محتتوای نگارشتی و یتک دوره بتا محتتوای ویتدئو و مقایسته نتتایج حاصتل ا               

   ارسال ها بدست آوردم.

 

 بته  ختود  دفتتر  در محتی  ختارج از   خواهیتد؟  گتواه متی   و متدرک  .رشتد استت   حتال  در نتدی رو اینترنتت بتا گوشتیهای موبایتل     دسترسی به نکته پنجم اینکه

 چتک  بترای  ختود  گوشتی  از آنهتا  .هستتند  تلفتن ختود   گوشتی  حتال استتفاده از   در نفتر از آنهتا   چنتد  کته  ببینیتد  بنگریتد و  گتذر  حال در جمعیتی از مردم

 استتفاده  ایمیتل  کتردن  چتک  البتته  و کتردن،  بتازی  ا ، آر پتی  جتی  از استتفاده  موستیقی،  بته  دادن گتوش  ختود،  فیستبوک  کاربری حساب وضعیت کردن

 مشتتریان  بتا  بنتابراین  .هستتند  اینترنتت  در گتذار  و گشتت  بترای  کامپیوترهتا  بتا  شتدن  جتایگزین و رشتد  حتال  در زیتاد  بستیار  سترعت  با تلفن گوشی .کنند می

 .هستند خود تلفن گوشیهای با ایمیل کردن چک حال در اینترنت فضای در آنها که چرا باشید، ارتباط در خود احتمالی

 

 .بپردازیم شما های ایمیل بازگشایی نرخ بردن باال برای هایی استراتژی با رابطه در صحبت به هم با تا بیایید حال

 عامتل  امتا،  .باشتند  کننتده  سترگرم  بایتد  هتا  ایمیتل  ایتن  اول درجته  در .ام کترده  پیتدا  دستت  رابطته  این در مهم نتیجه دو به من بسیار های بررسی از بعد

 .است آن برای مناس  موضوع انتخاب شود، خوانده ایمیل یک اینکه برای تر مهم

 
 

در  روزنامته  تیتتر  .کنتد  متی  بتازی  روزنامته  مقالته  یتک  بترای  خبتری  تیتتر  یتک  کته  کنتد  متی  بتازی  را نقشتی  همتان  ایمیتل  در موضوعایمیل  موضوع

 موضتوع  ایتن  توانیتد  متی  شتما  .استت  صتادق  نیتز  ایمیتل  بترای  موضتوع  همتین  .کنتد  مقالته  خواندن به متقاعد را وی تا کند می کنجکاوی ایجاد خواننده

 در .شتد  خواهیتد  شتوکه  آزمتون  ایتن  نتتایج  دیتدن بتا  شتما  .دارنتد  را بیشتتری  شتدن  بتاز  شتانس  یتک  کتدام  که ببینید تا کنیند امتحان ها ایمیل با رابطه در را

 :است موضوع همین کننده گو باز که ببینید را تصویری توانید می اینجا

 

 

 ببیند  بهتر نتایج برای دریافت را درج موضوع شما می توانید تاثیر

http://www.farshidramezani.com/seo/%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4/email-marketing/
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 در بتتوده، درصتتد برختتوردار ۱٫۱۰ بازگشتتایی نتترخ از A گتتروه کتته معنتتا بتته ایتن  – هستتتند تریبتتاال بازگشتتایی دارای نتترخ A گتتروه در هتتای ارستتالی ایمیتل 

نیتز بترای هتر دو گتروه ارستال شتده بودنتد. چهتل و پتنج           هتر یتک از   بدانیتد  توجته استت   جالت   .باشد درصد می ۱٫۱۰با  برابر B گروه برای نرخ حالیکه این

را دریافتت کترده بودنتد و هتر دو ایمیتل از نظتر محتتوا کتامال یکستان بتوده و فقت  در موضتوع در نظتر گرفتته                 Bو چهل و پنج نفر هتم ایمیتل     Aنفر ایمیل 

 شده با هم تفاوت داشتند.

 انجتام  را کتار  دو توانیتد  متی  شتما  مرحلته  ایتن  در .داریتد  اختیتار  در آدر  ایمیتل  از متوردی  ۴۴۴۱ لیستت  یتک  شتما  کته  کنتیم  فرض دهید اجازه االح

 .دهید

 

می توانید موضوع برتر و جذاب تر را در برابر یک موضوع دیگر مورد آزمون قرار دهید و آنها را برای افراد موجود در لیست خود ارسال  مرحله اولدر 

کمتری برخوردار جذابیت  موضوعی که از سپس جذاب تر و ایمیلو البته در یک مرحله دیگر می توانید همین آزمون را با استفاده و از هر دو موضوع  .کنید

 ۱٫۱۰ و کنند می باز را تر جذاب موضوع با ایمیل افراد از درصد ۱٫۱۰ که دارد می بیان تقریبی بطور آید می از این آزمون بدست نتیجه ای که .کنید است، تکرار

 .کنند می بازگشایی را است شده فرستاده دیگر موضع با که ایمیلیهم افراد از درصد

 

 همچنتین  .دارد بتر  در دالر ۴۰بتا   برابتر  ستودی  خریتدار  بترای  شتما  پیشتنهاد  کنیتد کته   فترض  :کته  شود می مشخص اینجا در موضوع این اهمیت

بتا   .خریتد پیشتنهاد شتما متی کنتد      بته  اقتدام  نفتر ایمیتل شتما را متی خوانتد، یتک       نفر که ۴۱آماری سایت شما از هر  اطالعات اسا  کنید که بر فرض

 درصتد  ۴۱ * خواننتده  نفتر  ۱۱۰) .شتود  متی  دالر ۴۰۰۱ بتا  برابتر  چیتزی  بتاال  مفروضتات  احتصتاب  بتا  شتما  ستود  خود ایمیل در جذابموضوع  از استفاده

 .کردیتد  متی  کست   دالر ۴۰۱معتادل  ستودی  کردیتد  متی  استتفاده  استت  توجته  متورد  کمتتر  کته  موضوعی از شما اگر محاسبات همین با – $(۴۰ *خرید

 آزمتون  ایتن  کته  کنیتد  توجته  امتا،  .باشتد  متی  تتر  جتذاب موضتوع   از استتفاده  صتورت  در بیشتتر  دالر ۴۱۰ بتا  برابتر  شتما  سود میزان در حالت دو این تفاوت

 .آورد می بار به را ای هزینه چه شما برای آزموناین انجام عدم که کنید فکر باال نداشته، برابر در را ای هزینه شما برای

داشتته   بترای شتما   دالر ۴۴۴۱طتور متوست  ستودی برابتر بتا       ختود بته   عمتر  در دوران شتما  مشتتریان  هتر یتک از   دندانپزشتک  یتک  عنوان کنید که به فرض

تعتداد افترادی    .دهنتد  یتک دندانپزشتک دیگتر متورد استتفاده قترار       را بجتای  احتمتالی شتما، شتما    درصتد از مشتتریان   ۴۱این فرض کنید کته   بر عالوه .باشند

 ۴۴۴۴۱۰ معتادل  مبلغتی  ختود  عمتر  دوره طتی  در تعتداد  ایتن  بتود،  خواهتد بیشتتر   نفتر  ۴3 آورنتد،  شتما متی   رو به جذاب تر در نتیجه ایمیل با موضوع که

 نتداده  انجتام  را آزمتون  ایتن  کته  صتورتی  در بدهیتد،  دستت  از آنترا  توانستتید  متی  شتما  کته  باشتند  داشتته  توانند می همراه به زایی درآمد شما برای دالر

 .بودید

 

 خواننتده حوصتله   .شتود  همتراه  لتذت  خواننتده بتا   بترای  آن خوانتدن  کنیتد کته   کنیتد، آنترا بصتورتی مرتت      متی  ایجاد را خود زمانی که ایمیلایمیلها  نوشتن

 خالصته،  آنترا  دهیتد،  انتقتال  را فتروش اگتر متی خواهیتد یتک پیتام      .ستر نبریتد   نیستت،  آستان  همته  برای آنها درک که متونی و فروش به مربوط مطال  با را خود

 .کنید جذاب و کوتاه
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نصتف قیمتت معمتول انجتام     و یتک معاینته کلتی از دنتدانها را بتا       پیشتنهاد ستفید کتردن دنتدان هتا      هستید ممکن است دندانپزشک یک اگرعنوان مثال،  به

 بترای  هتم  عمتومی  معاینته  یتک  و کنیتد  استتفاده  فرصتت از ایتن   .بیمار مراجعه می کند و ممکن است فق  چنتد ختدمت اضتافی نیتاز داشتته باشتد       .دهید

 طریتق  ایتن  از و کنتد  معرفتی  شتما  مطت   بته  هتم  را دیگتری  مشتتریان  او تتا  شتود  باعتث  توانتد  متی  او ستاختن  وفتادار  بر عالوه فرصت این .بگیرید نظر در او

 .شود شما کار و کس  رشد باعث

 

 مارکتینگ ویدئو اهمیت مارکتینگ ویدئو طالیی قانون ۴ 

 ) Marketing Video ( آن طالیی قوانین و 

 بته  ایتن  . نیستت  پوشتیده کتس  هتیچ  بتر  آن رنکینتگ  افتزایش  آن تبتع  بته  و ، ستایت  بترای  بازدیدکننتده  جتذب  در اجتماعی های شبکه نقش ”قطعا

 ستاخت  در. استت  اهمیتت  حتائز  و توجته  قابتل  بستیار  آمتار  ایتن  کته  استت  متنتی  اطالعتات  و نوشتتار  برابتر  ۴۱ مارکتینتگ  ویتدئو  تتاثیر  کته  است رسیده اثبات

 ویتدئو  یتک  ولتی  میشتود  پرداختت  یکبتار  هزینته  ایتن  و استت  ارزان ”نستبتا آن ستاخت  هزینته  کته  چترا  کترد  عمل ای حرفه بسیار باید ، ویدئومارکتینگ

 .بگیردقرار استفاده مورد سالها میتواند خوب مارکتینگ

 .ببرید بکار آن از استفاده هنگام و مارکتینگ ویدئو درساخت را زیر طالیی نکات

 

 مارکتینگ ویدئو عنوان – ۱

 .آن مخاط  را به دیدن آن ترغی  کنید کمک به و کنید انتخاب نام خود ویدئوی برای ، وبالگ برای تیتر یک مثل

 

 عنوان در کلیدی کلمات – ۲

) TITLE ( عنوان در  چه است قرار بداند باید مخاط  . کنید استفاده گذار تاثیر و مهم و کلیدی کلمات از خود فیلم

 بپرهیزید … و ”ببینید حتما“ و ” فیلم بهترین“

 

 مثل ، اسپم و تبلیغاتی عنوانهای از . ببیند را چیزی

 

 مختصر و مفید -3

http://www.farshidramezani.com/seo/10-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af/
http://www.farshidramezani.com/seo/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af/
http://www.farshidramezani.com/seo/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af/
http://www.farshidramezani.com/seo/wp-content/uploads/2012/04/video-marketting-farshidramezani.png
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 . دارند کمتری مخاط  بلند ویدئوهای . بسازید گویا و کوتاه خودرا ویدئوی

 .خاص های رسانی اطالع و خاص شرای  در مگر. استدقیقه چهار از کمتر خوب ویدئوی یک ”معموال

 

 دسترسی اطالعات – ۴

  . بگیرید نظر در ، شما با تما  های طریقه و آدرسها معرفی برای را بخشی خود ویدئوهای در حتما

 .باشد مفید و کوتاه میتواند … و ایمیل ، تلفن ، بوک فیس ، سایت وب آدر 

 

  . بپردازید خود لوگوی و آرم نمایش و معرفی به خود ویدئوهای در حتماتجاری  نمادهای – 5

 شود داده نمایش کلیدی لحظات در یا و فیلم طول تمام در میتواند آرم این

 

 کنید. منتشر … و ئودوی و یوتیوب مثل اجتماعی سایتهای در را خود ویدئویانتشار ویدئو  – 6

 .نکنید بسنده خود سایت در فق  آن انتشار به هرگز . دهید لینک آن به توییترو بوک فیس مثل اجتماعی های شبکه در و 

 

  ، اجتماعی های شبکه در فیلم یک گذاری اشتراک به هنگامکلمات کلیدی در بدنه  – 7

 .بگیرید نظر در را مناسبی کلیدی کلمات ”حتما

 

  خبر درج یا و ایمیل توس رسانی به مخاطبین  اطالع –8

 .برسانید مخاطبین و مشتریان اطالع به را جدید ویدئوی وجود سایت در

 

  ، به شما میدهد این امکان را و خدمات شما ، نوع کار منظم اگر انتشار – 9

 .کنید منتشر و بسازید ویدئوی خود را منظم بازه های زمانی و در منظم به شکل

 

 و مناس  لحنی با ، آراسته آنرا … شماست مجموعه از همکاری و شخص همانند و بازاریاب ، مارکتینگ ویدئو -۱۰

 .بگیرید بهره ، سازی فیلم لحا  به متخصص افراد از و بگذارید نمایش به آل ایده ظاهری

 

 

 مناس  تبلیغاتی رسانه کردن پیدا

 

پیدا کردن رسانه تبلیغتاتی مناست  بترای معرفتی محصتول ختود بته یتک رستانه بستنده نکنیتد و روشتها و رستانه هتای مختلتف را ارزیتابی کترده و متورد                   

 باشتید انتختاب   نتوانستته  و شتده باشتید   دچتار مشتکل   ختود  تبلیغتات  روش بهتترین  در انتختاب  کته  وضتعیتی پتیش آمتده    بحال آیا تا .دهید قرار استفاده

 تابلوهتای  در دهیتد، یتا   متی  را انجتام  ختود اینکتار   شتهر  زرد در کتتاب  ، دهیتد  متی  ارائته  محلتی  روزنامته  در را ختود  دهیتد؟ آیتا تبلیغتات    مناسبی انجتام 
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 بتین  انتختاب  در اگتر  دهیتد؟  متی  انجتام  را ختود  ختدمات  تبلیغتات  تلویزیتون  یتا  رادیتو  درحتتی   کنیتد، یتا   خود اقدام می محصول شهر به معرفی تبلیغاتی

 .دارند شما مشابه مشکلی افراد از بسیاری و نیست شما به منحصر مشکل این کهبدانید هستید، مشکل دچار ها رسانه این

 

 از قبتل  .کننتد  انتختاب  را تبلیغتاتی  هتای  رستانه  از کتدامیک  ختود  محتدود  بودجته  بته  توجته  بتا  کته  دارنتد  را مشتکل  ایتن  کوچک مشاغل صاحبان بیشتر

 .بپرستید  ختود  از را محصتول  بازاریتابی  زمینته  در مهتم  و استتراتژیک  ستوال  پتنج  و بگردیتد  عقت   بته  قتدم  چنتد  بایتد  کنیتد  انتختاب  را ختود  تبلیغاتی رسانه اینکه

 : است زیر بصورت سوال پنج .بکند زیادی کمکتبلیغاتی رسانه بهترین کردن پیدا در شما به تواند می سوالها این پاسخ

 

 ؟ دهند می تشکیل را شما هدف بازار کسانی یا کسی چه (۱

 

 محصتول  شتما  آیتا  .استت  مهتم بستیار   تبلیغتاتی  رستانه  بهتترین  یتافتن  در ستوال  ایتن  بترای  صتریح  و روشن پاسح یک داشتن اما است ساده بسیار سوال این

 هتای  بچته  شتما  مشتتریان  اینکته  یتا  کننتد  متی  تهیته  آنترا  درآمتد  از خاصتی  ستطح  بتا  خاصتی  افتراد  کته  دهیتد  می ارائه را ای پیشرفته بسیار خدمت یا

 هستند؟ مدرسه

 

 چته  کته  شتد  خواهیتد  متوجته آنهتا   ارزیتابی  بتا  .استت  موجتود  مشتتریان  ارزیتابی  کتار  بهتترین  کنیتد،  پیدا سوال این برای مناسبی جواب بتوانید اینکه برای

 انتظتار  کته  برستید  آوری شتگفت  نتتایج  بته  شتاید  ختود اطالعتات  آمتاری  بررستی  بتا  .هستتند  شتما  ختدمت  یا محصول مشتری درآمدی سطح چه با و افرادی

 .اید نداشته

 

 ؟ است من هدف بازار در موجود افراد توجه مورد محلی رسانه چه( ۲

 

 متی  کته  راهتی  بهتترین  .بعد از اینکه شما بازار هدف خود را پیدا کردید، بایتد بررستی کنیتد کته آنهتا چته رستانه ای را بیشتتر متورد توجته قترار متی دهنتد             

   :دهند پاسخ زیر های زمینه در شما سواالت به که بخواهید آنها از .است مستقیم بصورت آن پرسیدن آورید، بدست را اطالعات این تواند

 نام مجالت و موسسه ها و انتشاراتی را که عضو آن هستند. -

 برنامه رادیوئی مورد عالقه -

 چه نوع نامه  هایی را باز کرده و  مطالعه می کنند -

 

 تابلوهای تبیغاتی در سطح شهر توجه می کنند در صورت مثبت بودن پاسخ، بیشتر در چه مکانهایی رفت  و آمد می کنند.آیا به   -

 

 ایتن  در باشتید  داشتته  نظتر در  .کنیتد  مطترح  را پرسشتها  ایتن  ، ختود  مشتتریان  تصتادفی  انتختاب  بتا  توانیتد  متی  بودنتد  زیاد شما مشتریان دتعدا صورتیکه در

 .باشد گیری تصمیمبرای مناسبی معیار آمده بدست نتیجه تا شود انجام تصادفی بصورت مشتریان انتخاب باید حالت
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 دهد؟ قرار پوشش تحت مرا خدمات و محصول متقاضیان وسیع بصورت تواند می ها رسانه از میکاکد( 3

 

 ای بتین  روش مقایسته  یتک  دادن بته ایتن ستوال، شتا بایتد      جتواب  بترای  .آنترا بدستت آوریتد    پاستخ  مهمترین سواالتی باشد کته شتما بایتد    شاید یکی از این

 را هتر مشتتری   ازاء آگهتی بته   هزینته نمتایش   مختلتف بتوانیتد   استتفاده از پارامترهتای   بایستتی بتا   استت کته شتما    منظور این .مختلف داشته باشید های رسانه

 .کنیتد  بررستی  ختود  ارائته  تعتداد  نستبت  بته  را گتذاری  سترمایه  هزینته  توانیتد متی   شتما  روش بتا ایتن   .استت  CPM رهاتپارامتت  یکی از ایتن  .کنید اندازه گیری

 مقتدار  نفتر شتما   زینه بترای هتر  تهت  شتود،  پختش متی   هتزار نفتر   ۴۴۴۱۰ رادیتوئی بترای   و برنامته  استت  دالر ۴۴۱ رادیتوئی  برنامته  یتک  هزینته  اگر مثال بعنوان

 هزینته  توانیتد  متی  روش ایتن  بتا  .کنتد  دریافتت  را شتما  آگهتی  تتا  کنیتد  متی  هزینته  ستنت  یتک  مبلتغ  نفر هر برای شما که معنیاین  به (۱۱۴/۴ ) است ۴۴۴۱۰/۴۴۱

 .کنید مقایسه هم با و آورده بدست مختلف های رسانه در را نفر هر

 

 کند؟ کمک من به هدف این به رسیدن در تواند می رسانه این اندازه چه تا و چیست من تلبلیغاتی اهداف( ۴

 

 شتما مشتخص   بترای را  رستانه  آن بتودن  متوثر  توانتد  نمتی  ایتن  امتا  آوریتد،  بدستت  را رستانه  هتر  در نفتر  هتر  هزینه توانید می شما CPM از استفاده با

 کته  داریتد  ای رستانه  بته  نیتاز  شتما  دهیتد،  ارائته را  استت  استتفاده کننتده   راهنمتای  حتاوی  را کته  رایگان یا یک ویتدئو  کتابچه خواهید یک می مثال اگر .کنید

 .باشد داشته شما آدر  یا تلفن شماره یادداشت برای کافی فرصت و ببیند را ویدئو این محتوای بتواند شما مشتری

 

 کوتتاه  زمتان  همتان  دراعتبتار استت و    مثال اگر محصول شما نیاز به نمایش در مدت زمتان کوتتاه دارد و یتا اینکته بترای متدت زمتان خاصتی فقت  دارای         

 بترای  هتم  محلتی  هتای  روزنامته  رستانه  از توانیتد  متی  شتما  حالتت  ایتن  در .کنیتد  استتفاده  تلویزیتون  رستانه  از توانیتد  متی  شتود  ارائته  مشتتری  بیشتری تعداد به باید

 .کنید استفاده تبلیغ

 

 مصترف  دوره هتم  اطالعتات  ایتن  و شتود  ارائته  مشتتری  بته  زیتادی  نستبتا  اطالعتات  بایستتی  کته  متواردی  بترای  نیتز  ها نامه هفته و ها ماهنامه رسانه از استفاده

   .باشد مفید تواند می ندارند خاصی

 .است استفاده قابل و دستر  در منازل و ها کتابخانه در مدتها ها ماهنامه و ها نامه هفته این بیشتر

 

 کند؟ کمک مشتریان العمل عکس ارزیابی در من به تواند می ام، کرده انتخاب بازاریابی برای من که ای رسانه چگونه( 5

 ای کته  رستانه  هیچگتاه  کنیتد،  متی  پرداختت  تبلیغتاتی  رستانه  بترای  کته  استت  ای هزینته  ازاء بته  مشتتری  بیشتترین  آوردن بدستت  شتما  هدف اینکه به توجه با

 قابتل  مشتتریان  العمتل  عکتس  آنهتا  در کته  تبلیغتاتی  ازهیچگتاه   .انتختاب مناستبی نیستت    دهتد،  نمتی  را بته شتما   مشتتریان  امکان اندازه گیری عکس العمتل 

 .نکنید استفاده نیز دهند نمی قرار شما اختیار در را مشتریان العمل عکس ارزیابی امکان که هائی رسانه از همچنین .نکنید استفاده نیستند ارزیابی

   .شدید خودآشنا موردنیاز ای رسانه تعیین روشهای با اینجا در شما



   

 تهیه و تنظیم : دکتر مهدی رجبی                                                                                                                           جزوه تبلیغات اینترنتی 

 

 .کنید استفاده موجود های رسانه از قبل از بهتر بار هر و کرده تصحیح را خود انتخاب توانیدمی آورید می بدست رسانه هر از که نتایجی ارزیابی با

 هتتای دوره در .شتتود انجتتام مستتتمر بصتتورت بایستتتی روش و رستتانه هتتر از آمتتده بدستتت نتتتایج ارزیتتابی همچنتتین و محصتتول معرفتتی روشتتهای ارزیتتابی

 .است متفاوت مختلف روشهای و ها رسانه برابر در مشتریان العمل عکس زمانی مختلف

 

 .باشد داشته خدمت یا محصول یک موفقیت در زیادی تاثیر تواند می جدید روشهای ارائه و ها رسانه ارزیابی زمینه در مشاور یک از استفاده

 

 تبلیغات انتشار آینده موج موبایل؛ اینترنت

 

 موبایل اینترنت شبکههای روی را تبلیغات آینده بزرگ موج فرانکفورت "نت فاز" آلمانی مجله با گفتگو در اشمیت تبلیغاتاریک انتشار آینده موج موبایل؛ اینترنت

 واشنگتن شهر در ۱۱۱۱ آوریل 3۲ متولد اشمیت امرسون اریک.است برخوردار آنالین تبلیغات توسعه در یباالی پتانسیل از موبایل اینترنت :گفت و دانست

 .کردند تأسیس ۰۱۱۱ سال در برین سرگی و پیج لری را گوگل شرکت .است گوگل شرکت اجرایی مدیر و مدیرههیئت رئیس حاضر حال در وی .است

 

 :خوانید می ادامه در که است داده انجام "اشمیت اریک" با را ای مصاحبه آلمان فرانکفورت "فازنت" مجله

 

 ؟۲ وب یا و فیلم اینترنت موبایل، :داردبازاریابی خیلی خوب پیش می رود اما پتانسیل رشد برای گوگل در کجا قرار  جستجوی فعالیتهای ▪  

 

 تبلیغتاتی  بته طوریکته متی توانتد بته متا فنتاوری بهتتری بدهتد تتا اهتداف            .اول از همه باید بگویم که هنوز منافع زیادی در جستجوی بازاریتابی وجتود دارد   -

در ایتن بختش محتدودیت وجتود      کته  متی کننتد  متردم تصتور    .نتدارد  بازاریتابی وجتود   جستتجوی  محتدودیتی بترای   هیچ در اینجا .دهیم را توسعه خود

اینترنتت   فضتای وستیع تبلیغتاتی، شتبکه     یتک  بترای کست    متا مهمتترین هتدف    اینکته  دوم .دارد اما ما ایده های زیتادی دربتاره ایتن فنتاوری داریتم     

 ایتن تلفتن   .کنتیم  نگتاه  کشتور  در ایتن  اپتل  "فتن  -آی" موفقیتت  بته  کته  استت  کتافی  متورد فقت    دارند در ایتن  همراه ها یک تلفن تمام آلمانی .موبایل است

 در باشتند،  برختوردار  پتانستیل  ایتن  از کته  نیتز  دیگتری  همتراه  هتای  تلفتن  و استت  همتراه  گاهتدستت  یتک  روی ویتقت واقعتا   وب رورگرتمت  مجهز به اولین راهتهم

متی   وارد بتازار  و موتتوروال نیتز متدلهایی را    "بالتک بتری  " همتین ترتیت    متی کنتد بته    عرضته  تلفنهتا را  ایتن نتوع   از متدل  زودی یک به نوکیا .هستند راه

 عنتوان  بته  توانتد  متی  تبلیغتات  ،محصتوالت  ایتن  کمتک  بتا  بنتابراین  .گیرنتد  قترار  دستتر   در ستال  ایتن  پایتان  تتا  تواننتد  متی  همتراه  تلفنهتای  ایتن  تمام .کنند

 ایتن  .استت  امکانپتذیر  آنهتا  وستیله  بته  تبلیغتات  ارائته  و هستتند  شخصتی  کتامال  همتراه  تلفنهتای  چراکته  شتود  تبتدیل  موبایتل  اینترنت عرصه در هدف مهمترین

 .بود خواهد موبایل اینترنت ها، آگهیانتشار در بعدی بزرگ موج و کرد خواهد رشد تبلیغات که است معنی بدان

 

 چیست؟ ویدیویی و تصویری تبلیغات درخصوص شما نظر ▪
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 برخی مورد در دیگر سوی از و دهیدانجام  آنها برای را خود تبلیغات توانید می شما که هستند چیزهایی اما دارد، وجود تصویر و فیلم در زیادی فرصتهای -

 اوقات گاهی تنها تصویری تبلیغات .دهید انجام را کار این توانید نمی دیگر چیزهای

 .کند می کار زمانی هر در موبایل اما کنند می کار

 

 شود؟ تر گسترده شخصی رایانه و وب به نسبت تواند می موبایل کار و کس  آیا  ▪

 

 .است مانده سالی چند توسعه این به رسیدن برای اما شود تر گسترده شخصی رایانه و وب به نسبت تواند می موبایل کار و کس  .بله -

 

 گویتد  متی  یتاهو  از بتوریس  متارکو  استت؟  بتازار  ایتن  بته  ورود در درستتی  پاستخ  همتراه  تلفتن  ویتژه  "آندروئیتد " عامتل  سیستم ارائه در گوگل ابتکار آیا  ▪

 .است لینوکس روی موبایل ویندوز نوعی فق  آندروئید که

 

 و واست   توستعه  یتک  آندروئیتد  .چیستت  لینتوکس  کته  فهمتد  متی  و استت  بتاهوش  خیلتی  او .دانتد  متی  بهتتر  ختودش  مارکو .نیست درست مقایسه این -

 بنتابراین  و استت  همتراه  تلفنهتای  ویتژه  "پایته -جتاوا " هتای  برنامته  بترای  ای توستعه  ستکوی  یتک  عامتل  سیستتم  ایتن  .استت  عاملها سیستم بقیه از متفاوت

 .شود می اصالح راحتی به و است رایگان آندروئید .ندارد مایکروسافت با کاری

 .است نیافته توسعه هنوز که چرا کند می عمل چگونه که بگوییم توانیم نمی ما

 

 پترده  پشتت  استتراتژی  توانیتد  متی  آیتا  .استت  داده انجتام  وستیعی  گتذاریهای  سترمایه  آمریکتا  در "مکتس  وای" ستیم  بتی  های شبکه عرضه در گوگل ▪

 بگویید؟ را خودتان

، Clearwire شتبکه در .کننتد  قطتع  را شتبکه  همتراه  آمریکتا دستتگاههای   در استت  ممکتن  متوجته شتدیم   متا  کته  است این سرمایه گذاری این ایده -

 گوگتل  .دهتد  پاستخ  شتود  متی  متصتل  اینترنتت  بته  در حتال حرکتت   کته  تمتام دستتگاههایی   بته  در آمریکتا متی توانتد    (ستیم   اینترنت بی دهنده ارائه )

 ختوبی  تجتارت  Clearwire در متا  گتذاری  سترمایه  .دارد بتاز  هتای  شتبکه  و بتاز  هتای  برنامته  اینترنتت،  بته  بتاز  ورود بترای  را پرقتدرتی  بسیار موقیعت

 .هستیم باز رقابت دنبال به واقعا ما .کند می حمایت نیز آزاد منابع اصول از حال عین در و است

 

 کنند؟ می ایفا بازار ایندر را نقشی چه آینده در اجتماعی های شبکه .است جزئی بسیار آنالین تبلیغات بازار با اجتماعی های شبکه اشتراک  ▪

 

 در تواننتد  متی  جدیتد  تبلیغتاتی  محصتوالت  از برختی  متن  اعتقتاد  بته  .گذراننتد  متی  اجتمتاعی  هتای  شبکه در را زیادی وقت مردم که است بدیهی -

 اجتمتاعی  تبلیغتاتی  محصتوالت  روی بتر  دیگتران و متا  اکنتون  هتم  .باشتند  شتده  اختتراع  هنتوز  محصتوالت  ایتن  که کنم نمی تصور اما کنند کار ها شبکه این

 .کنیم می کار

 

 ناشتتران از برختتی .دهتتد متتی نشتتان نقشتته روی را محلتتی اخبتتار کتته استتت کتترده انتتدازی راه ارث گوگتتل و نیتتوز گوگتتل ترکیتت  از را سرویستتی گوگتتل ▪

 .هستند نگران سرویس این آینده عملکردهای درباره آلمانی
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 نگتاه  ناشتران  انتداز  چشتم  بته ما همیشه سعی کرده ایم که از جنبه های مختلف به کاربران نهایی نگاه کنتیم و اگتر ایتن جنبته هتا ختوب جتواب دهنتد، دیگتر           -

 .کنیم حل بهتر را نهایی کاربران مشکالت دهیم می ترجیح کنیم توجه دیگران نگرانیهای به اینکه جای به ما .کنیم نمی

 

 کرد؟ خواهید کار سال ۴۲ "سرگی" و "لری" با شما که است درست این آیا ▪

 

 .هستم آنها کنار در دیگر سال ۰۱ تا من بنابراین .کنیم کار هم با سال ۴۲ که کردیم توافق ما قبل سال چهار -

 

 :گوگل در تبلیغات روش و راه

گوگتتل دو  معمتتوال .داردبستتیار  خواهتتان بازاریتتابی اینترنتتتی در مقولتته کتته گوگتتل از ابزارهتتایی استتت جتتوی و جستتت گوگتتل موتتتور در تبلیغتتات روش و راه

 وب محتتتوای در حضتتور دیگتتری و جستتتجوهایکتتی تبلیغتتات در نتتتایج حاصتتل از   .روش و مجتترای تبلیغتتاتی پتتیش روی مشتتتریانش قتترار میدهتتد 

   .میکنند استفاده روشها این دوی هر از شود، معرفی گوگل در کارشان و کس  میخواهند افرادیکه بیشتر واقع در .سایتها

 و گتذار  و گشتت  بته  شتروع  گوگتل  جستتجوی  موتتور  بتا  کتاربر  کته  ایتن  از پتس  کتار  و کست   یتک  تبلیغتاتی  طترح  و مشخصات نام، که معناست این به اول روش

 Search روی کلیلتک  از پتس  کته  صتفحاتی  بتا  تبلیغتات واقتع  در .میگیترد  قترار  چشتمانش  پتیش  گوگتل  کاوهتای  و کنتد  نتایج، کنار در میکند، جستجو

 .میشود همراه میآیند، پدید

 همتتانیتتا  Adsense .کنتتد استتتفاده گوگتتل در ، Adsense ختتدمات از کتته استتت ستتودمند ستتایتهای وب بتترای دوم روش از استتتفاده

programe serving Ad تغذیته  تصتویری  و صتوتی فایلهتای   و تصتاویر  هتا،  آگهتی  بتا  را عضتو  ستایتهای  وب کته  استت  گوگتل  مجموعه از برنامهای 

 از استتفاده  بتا  .میشتوند  منتد  بهتره  امتیتازاتش  از ستایت  وب میلیونهتا  حاضتر  حتال  در بتوده  گستترش  و رشتد  حتال  در سترعت  بته  سترویس  ایتن  .میکند

Adsense ، میشوند منتشر وسیعی دامنه در و سرعت به تبلیغاتی های آگهی. 

 .میدهند نشان همه به را خود گرفته، جای میکنند، استفاده سرویس این از که وبسایتهایی محتوای در مطال  این

 

را بتر ایتن حتوزه متمرکتز     تبلیغاتیشتان   را تترجیح میدهنتد و قتوای    صتاحبان وبستایتها، حضتور در نتتایج جستتجوهای اینترنتتی       از وجتود بستیاری   با این

متعتددی وجتتود دارنتد ولتتی در ایتن بتتین مقولته اعتمتتاد و صتداقت در درجتته اول اهمیتت قتترار میگیترد وبستتایتهای کوچتتک و         دالیتتل .مینماینتد 

 میدهنتد  تترجیح  بتوده،  زیتاد  آنهتا  وبستایت  در نفتوذ  و هبترداری الک مشکل ایتن گتروه اینستت کته احتمتال      .تازهکار به این مقوله توجه ویژهای دارند

 .است کمتر مرات  به آن شیوع میزان ولی دارد وجود نیز جستجوها نتایج حیطهدر چالشها نوع این .کنند استفاده جستجوها نتایج از که

 

 بتترآورده را نیازهتتایشمیتوانتتد  کتتامالرا بیابتتد کتته  و مشخصتتاتی اطالعتتات اگتتر بازدیدکننتتده یتتک وب ستتایت آن اینکتته دارد و وجتتود نکتتته دیگتتری هتتم

 کتامال  دالیلتی  بته  استت  ممکتن  میکنتد،  گتذار  و گشتت  بازاریتاب،  آن ستایت  از غیتر  وبستایتی  در کتاربر  کته  وقتتی  .رفتت  خواهتد  ستراغش  به سازد،

بحتث و گفتگتو میکنتد و     Adsenseمضترات استتفاده از   و  معایت   دربتاره  ستایت  وب یتک  مثتال  طتور  بته  .باشتد  آمتده  ستایت  وب ایتن  بته  متفاوت
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 را سترویس  ایتن  بخواهتد  کستی  اگتر  .باشتد  توجته  جالت   و جتذاب  مخالفتان را بته ختود جلت  کنتد و هتم بترای        Adsenseممکن است هم طرفداران 

 مجریتان  و بازاریابتان  .کترد  نخواهتد  را کتار  ایتن  هرگتز  اینچنتین،  بازخوردهتای  و عقایتد  خوانتدن  بتا  کنتد،  جستتجو  اینترنت در منظور همین برای و بخرد

 محتتتوای در تبلیغتاتی  متتتون و هتا  آگهتتیو  Adsense سترویس  استتتفاده از نمیکننتتد و میتل ندارنتد کتته بتا    استتقبال  ایتن کتتار  چنتتدان از هتم  تبلیغتات 

کتترد کتته  زمتتانی ایتتن مجتترای تبلیغتتاتی ختتوب عمتتل خواهتتدواقتتع  در .میداننتتد پردردستتر و وقتگیتتر را روش ایتتن آنهتتا .کننتتد بازاریتتابی وبستتایت،

 اینترنتت حضتور فعتال    همچنتان بتواننتد در   ایتن کته   همته  از و مهمتتر  باشتند  های مجموعته حاضتر، بته مطلت  و مقولته متورد نظتر مترتب          وبسایت

 زمتان  دشواریستت و  متورد نظتر کتار    هتدف  از مترتب  بتودن آنتان بتا     و آگتاهی  آنهتا  چک کتردن و بررستی محتتوای    .جذب نمایند را بازدیدکنندگان داشته،

 دوجانبته،  تعامالتت  برقتراری  و در آنهتا  تبلیغتات  ستایت و  وب ۴۴۱ متشتکل از  ای در مجموعته  حضتور  کته  استت  ایتن ترتیت  معلتوم    بته  .دارد الزامزیادی 

 ستعی  توجته ندارنتد و   هتم  کیفیتت متتن وبسایتشتان    صتاحبان ایتن وبستایتها بته ارتقتای      ایتن کته عتدهای از    از همته  بتدتر  .استت  سخت و پرهزینه کاری

، بتتانکی از لغتتات و  Adsenseستتایتهای  و هتتا مجموعتته در اینچنتتین معمتتوال .در متتتن بگنجاننتتد را بیشتتتری و روشتتنتر کلیتتدی نمیکننتتد کلمتتات

در ایتن حتال همته     .توانتد در آغتاز راه کمتک کننتده باشتد ولتی پتس از چنتدی دیگتر ستازنده نخواهنتد بتود             اصطالحات کلیدی وجود دارد که می

هتا بهتره بردهانتد و یتک وب ستایت موفتق ستعی میکنتد لغتات و عبتاراتی را در محتتوایش بگنجانتد کته در عتین یگتانگی و                 اژهوبسایتها از این و

 ستب   چالشتها  و تکاملمشت  ایتن  .جلت  نمایتد   ختود  بته ستوی   را جستتجوگران اینترنتتی   برجستگی، گویای مفهتوم و هتدف آن وب ستایت بتوده    

 کننتتد معرفتتی مجتتازی دنیتای  در را خودشتتان حقیقتتی یتا  اینترنتتتی کتتار و کست   میخواهنتتد کتته کاستبانی و  بازاریابتتان از کثیتری  جمتتع کتته شتده 

 .میدهند ترجیح را دیگرروشهای از استفاده

 

 اینستت  مهتم  علتت یتک   .هتای متعتددی از بازاریابتان استتفاده از محتتوای وب ستایت را روشتی کارآمتد میداننتد          علیرغم این شرای ، باز هتم گتروه  

 ایتن  و بتود  نخواهتد  شتلوغ  چنتدان  رقابتت  میتدان  جهتت  ایتن  بته  و میکننتد  فعالیتت  اینترنتتی  جستتجوهای  مجاری از فق  فراوانی بازاریابان روزها این که

 .کنند کار راحتتر میتوانند گروه

 

 .هستت  هتم  پیشرفتشتان  بترای  ختوبی  منبتع  آنهتا،  مشتتری  ستایت  وب کته  دریافتهانتد  میدهنتد،  تترجیح  را ستایتها  وب محتتوای  در کتار  کته  بازاریابانی

 تبلیغتات  مجریتان  گرفتت،  قترار  همگتان  دیتد  معترض در  و شتد  گنجانتده  ستایت  وب محتتوای  و در متتن  تبلیغتاتی آنهتا   ترفنتدهای  و آگهیها که از این پس

 .بکوشند کارشان سازی بهینه در و دهند تشخیص را قوت و ضعف نقاط میتواند سایت وب مالک خود و

 

 دامنتته در را ختود  تبلیغتاتی پیامهتای   تتا  میدهتد  اجتازه  اینترنتتی  کتار  و کست   یتک  صتاح   بته  اینترنتتی،  بازاریتابی  در ستایتها  وب محتتوای  از استتفاده 

 Adsense Google شتتبکه از کتته میکنتتد ملتتزم را بازاریابتتان ایتتن کتته دارد وجتتود اصتتلی ضتتمن، در .کنتتد منتشتتر ستتایتها وب دیگتتر از متنتتوعی

 .نمایند استفاده

 

هتا و تبلیغتات گوگتل     شتبکه تتامین و توزیتع آگهتی     .میان هستند که چهره دیگر تبلیغتات در محتتوای وب ستایتها را نشتان میدهتد     حقایقی در این 
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 .بتترای بازاریابتتان و صتتاحبان مشتتاغل بگیتتردرا )جستتتجو(  Search، ابتتزار قتتوی و موثریستتت امتتا بتته هتتیچ وجتته نمیتوانتتد جتتای  Adsenseیتتا همتتان 

 ترتیت ،  همتین  بته  .استت  کمتتر  فرآینتد  ایتن  در نیتز  هبرداریکتامل  و استتفاده تر صتورت میپذیرنتد و امکتان ستوء     بتاال و با کیفیتت  جستجوهای اینترنتی منظمتر 

مجریتتانی کتته بازاریتتابی  .ستتایتها میداننتتد در محتتتوای وب حضتتور را، پاستتخگوتر از اینترنتتتی جستتتجوهای نتتتایج راه از تبلیغتتات پروستته اینترنتتتی بازاریابتتان

 در متورد  .مختارج صترف شتده باشتند     و هتا  کوشتش  و تتالش برگشتت   و ثبتت میتزان   مشتاهده نتتایج   دنبتال  اند بایتد همتواره بته    در پیش گرفته را اینچنینی

 نشتان  را سترمایه  بازگشتت  و درآمتد  کست   جریتان  و پیشترفت  رونتد  قادرستت  ابتزار،  همتین  ختود  بازاریتابی  در ستایت،  وب محتوای از استفاده

 .دهد

 

وب ستایتها را بتر نتتایج    بازاریابتان   دارد و گروهتی از  وجتود  نظرهتایی  اختتالف  بتر دیگتری،   روشتها  از ایتن  هتر کتدام   برتتری  دربتاره  کته  در پایان باید گفت

 آیتد،  برمتی  فتن  اهتل  نظترات  و هتا  داده وآن چته از مجمتوع شترای      .حاصل از جستتجوها مقتدم میدارنتد و گروهتی بترعکس آن را بیتان میکننتد       

 .دارند قرار تبلیغاتیمجریان های گزینش صدر در همچنان اینترنتی عمومی جستجوهای که میدهد نشان

 

 :بنر تبلیغات از بیشتر مندی بهره

 

 بتین  ستازمان  آمتار  براستا   .استت  متوثر  بستیار  فتروش  پیشتبرد  و (برنتد ) تجتاری  نتام  معرفتی  در ویتژه  بته  بنتر  از هوشتمندانه  استفاده که دهد می نشان تجربه

 کته  کنتیم  توجته  اگتر  ویتژه  بته  .استت  داده تشتکیل  رای آنالینت  درصتد کتل تبلیغتات    3۰بنتر   تبلیغات از طریتق  میالدی ۴۴۴۲ر سال ( د IAB ) تبلیغات المللی

 بایتد  و توانتد  متی  بنتر  طریتق  از تبلیغتات  بنتابراین  بتریم  متی  پتی  تبلیغتات  نتوع  ایتن  اهمیتت  بته  بیشتتر  بوده، دالر میلیارد ۲/۰ سال این در آنالین تبلیغات کل رقم

 :کنید توجه موارد این به آنکه شرط به باشد شما تبلیغاتی راهبرد از بخشی
 

 کنید تهیه کوتاه و جذاب های پیام خود بنرهای برای( ۱

 و وست   در یتا  باشتد  صتفحه  بتاالی  در ختواه  بنتر  .کننتد  جتذب  کوتتاه  متدتی  بته  را بیننتده  بایتد  هتا  آگهی این .اند مقایسه قابل خیابانی بیلبوردهای با تبلیغاتی بنرهای

 .دهد انتقال را خود پیام مختصر تصویر یا کلمه چند با باید آن های کناره

 

 متی  جتای  ذهتن  در بته ختوبی   کوتتاه  تصتویرهای  یتا  هتا  نتام  زیترا  کننتد  متی  عمتل  موفتق  بسیار تجاری های مارک و نام معرفی در خصوص به ها آگهی این

 یعنتی  گیریتد  پتیش  در را رویته  همتین  استت  بهتتر  هتم بتاز   بپردازیتد  ختود  ختدمات  و کتامال  تبلیتغ  بته  مستتقیماً  خواهید می و دارید کوچکی شرکت اگر گیرند

 را انتقال دهد. شما پیام اختصار کمال در و زیبایی به که کنید انتخاب را تصویری و کامال

 

 .کنند می هدایت درستی جای به را مخاط  بنرها که یابید اطمینان

 

 پیشتبرد  بترای  کته  بنرهتایی  امتا  بفرستتید  ستایت  اصتلی  صتفحه  بته  را مخاطبتان  کته  استت  قبتول  قابتل  کنیتد  متی  استتفاده  ختود  ستایت  معرفی برای بنر از اگر

 .شوند ایشان سردرگمی سب  اصلی صفحه به مخاطبان هدایت با است ممکن اند، شده طراحی خاص پیشنهادهای ارائه و فروش
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 بینی پیش اصلی صفحه در بازدیدکنندگان این هدایت برای مناسبی تصویری راهنمای یا پیام اگر خصوص به مورد این در

 .داد خواهید دست از را آنها احتماال باشید، نکرده

 

 ستایت  بته  کنتد  خریتد  متا  از آنکته  بتدون  کنتیم  ستردرگم  و خستته  را کتاربر  اگتر  :گویتد  متی  تگتزا   آستتین  در M۲K بازاریتابی  شترکت  متدیر  ماهر کریس

 .شوند می مرتک  دهندگان آگهی که است مهمی خطاهای از یکی این .رفت خواهد دیگری

شتده   طراحتی  بترای پیشتبرد فتروش    کته  کنتیم  هتدایت  ای صتفحه  بته  مستتقیماً  را او استت  بهتتر  بفرستتیم،  ستایت  اصتلی  صفحه به را مخاط  آنکه جای به بنابراین

 پتر  بتا  کته  بختواهیم  مخاطت   از و کنتیم  معرفتی  مشتروح  صتورت  بته را  ختود  محصتول یتا پیشتنهاد    باید صفحه در این .کرده ایم (پیوند)مرتب   را به آن بنرها و

 کترده  دریافتت  را متا  پیتام  کته  هستتیم  مطمتئن  نکنتد،  پتر  هتم  را فترم  مخاطت   اگتر  ترتیت   ایتن  بته  .بگیترد  تمتا   ما با یا دهد سفارش را محصول فرم، کردن

 .است

 

 :کنید گیری هدف را خود تبلیغات

 از تبلیغات در .هستند آن مانند و ورزشی هنری، تخصصی، شغلی، مشترک عالقه دارای که است مخاطبانی به رسانی پیام شده گیری هدف تبلیغات از منظور

 .شود پخش مخاطبان از خاصی گروه برای آگهی هر که طوری به کرد تفکیک یکدیگر از آگهی دهنده نمایش های سایت بندی دسته با توان می را ها گروه این بنر طریق

 .یابد می افزایش توجهی درخور میزان به تبلیغات بازدهی و کاهش ها هزینه ترتی  این به که پیداست ناگفته

 :بزنید محک کوچک های گروه با را خود تبلیغات

 

می توانید  همچنین .بیازمایید مخاطبان از کوچکی گروه با را خود های آگهی توانید می ناچیزی هزینه با که است این اینترنتی تبلیغات زیبایی یا امتیاز وجه یک

 به را فروش پیشنهادهای توانید می حوصله و دقت کمی با .کنید مقایسه هم با را آنها اثربخشی مختلف تهیه و های اندازه ها و ها، متن رنگ ها، شکل بنرهایی با

 .آورد بار به را نتیجه بیشترین و شده سازگارتر مخاطبان گروهی عالقهو خصوصیات با که کنید تنظیم ای گونه

 

 دهید اختصاص بنر به را خود تبلیغات کلی استراتژی از بخشی( ۱

 

 .کنیم استفاده مخاط  به پیام رساندن برای مختلف های روش و ها رسانه از که آورد می بار به را نتیجه بیشترین وقتی معموال تبلیغات

 

 .مخاطبتان برستانند  بته   مختلتف  هتای  رستانه  بتا  را ختود  هتای  پیتام  کوشتند  متی  و داننتد  متی  را مطالت   این سابقه، با و بزرگ های شرکت و ها سازمان

 مختلتف  هتای  روش اخیتر،  هتای  ستال  در و متی کننتد   ختوبی استتفاده   تبلیغتات محیطتی بته    مطبوعتات و  ستینما،  رادیتو، تلویزیتون،   از معموالها  این شرکت

 آنالیتن  تبلیغتات  انتواع  ستایر  از دهتد  نمتی  را گرانقیمتت  هتای  رستانه  درتبلیتغ   کفتاف  شتما  بودجته  اگتر  انتد  افتزوده  مجموعه این به هم را آنالین تبلیغات

 کمتک  شتما  بته  توانتد  متی  بنتر  تبلیغتات  کنتار  در کته  استت  هتایی  نمونته  از تبلیغتاتی  هتای  میتل  ای ارستال  و آنالیتن  هتای  خبرنامته  در آگهی درج .کنید استفاده

 .کند
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 بگیرید بهره بصری های جلوه سایر و انیمیشن گرافیک، از بنر طراحی در (۲

 ایتن  بتا  ترکیت   در نیز زیبا و روان نثر .دارد شما بنرهای موفقیت و بینندگان توجه جل  بر محسوسی اثر زیبا خطوط و حروف حرکت، نور، رنگ، بندی ترکی 

 افتراد  از بنرهتا  طراحتی  بترای  .کنتد  کمک دهنده آگهی اهداف به و بماند بیننده ذهن در ها مدت است ممکن عوامل، مجموعه این .شود می اثرگذارتر عوامل

 .کنید استفاده تجربه با و متخصص

 رقم بنر، طراحی هزینه ●

 .دارد شما تبلیغات بر مهمی اثر اما نیست توجهی خور در

 شتعار  و رنتگ  لوگتو،  از ای مجموعته  بایتد  بگتوییم  استت  بهتتر  یا تواند می شما تبلیغاتی بنر .است تجاری نام جاانداختن بنری تبلیغات از دیگر مهم خیلی هدف یک

 .باشد شما تبلیغاتی

 تبلیغتات  از اساستی  بختش  ولی نیست اینترنت در تبلیغات روش تنها تبلیغات این .است اینترنت در شما تبلیغاتی های پیام نمایش برای موثر راه یک بنری تبلیغات

 .آید می حساب به آنالین


