روش های تبلیغ مىثر در اینترنت

اهشّصٍ ایٌتشًت آًمذس دس صًذگی سّصهشٍ ُوَ ًفْر کشدٍ اعت کَ ًوی تْاى اص پتبًغیل ثبالی کبسثشاى آى غبفل هبًذ
کبسثشاًی کَ دیگش فمط ًْجْاى ّ جْاى ًیغتٌذ ثلکَ فؼبلیي ثبصاس ّ عشهبیَ گزاساًی کَ عشهبیَ ُبی کالًی ُن دس اختیبس
داسًذ سا ُن ؽبهل هی ؽًْذ افشادی کَ هی تْاًٌذ یک هؾتشی پش عْد ثبؽٌذ اص ایٌتشًت ثشای کبس ُبی سّصهشٍ خْد اعتفبدٍ
هی کٌٌذ ًغلی کَ دس صهبى تذقیل ثب ایٌتشًت آؽٌب ؽذ اکٌْى ّاسد ثبصاس کبس ؽذٍ اعت ّ دسفذ لبثل تْجِی اص عشهبیَ ُب
کؾْس سا دس دعت داسد دبل ایي افشاد کَ هی داًٌذ ایٌتشًت هی تْاًذ چَ اثضاس پش لذستی ثبؽذ اص آى ثَ فْست سّصهشٍ
اعتفبدٍ هی کٌٌذ ّلتی کَ اص آًِب آخشیي لیوت سا هی پشعیذ آًشا ثب ایٌتشًت چک هی کٌذ ّ دیگش تلفي ّ هْثبیل آى ّعیلَ
استجبطی همتذس عبثك ًیغتٌذ .ثلکَ ثبصیگش جذیذ ّ پش لذستی آهذٍ کَ ًَ تٌِب کبسا تش اعت ثلکَ جزاثیت ثیؾتشی ُن داسد.
اهشّصٍ هتخققیي دس ُش سؽتَ ای ّلتی هی خْاٌُذ یک هٌجغ عشیغ ثشای پشعؼ خْد ثیبثٌذ اّلیي چیضی کَ ثَ خبطشؽبى
هی سعذ جغتجْ دس گْگل اعت .دیگش ایٌتشًت فمط ّعیلَ عشگشهی ّ تفشیخ ًیغت ثلکَ ثغیبسی اص هؾبغل ثَ آى ّاثغتَ اًذ
ّ هشتت ؽغل ُبی جذیذی ایجبد هی ؽًْذ کَ ثَ کوک ایٌتشًت پب گشفتَ اًذ .دس دًیبی اهشّص ثشای ُیچ کؾْسی پیؾشفت
ػلوی لبثل تْجَ سا ثذّى ّجْد ایٌتشًت ًوی تْاى هتقْس ؽذ ّ ثَ ُویي دلیل ُن ُغت کَ عشػت اتقبل ثَ ایٌتشًت دس
داًؾگبٍ ُب دس اػتجبس آًِب یک فبکتْس هثجت دس ًظش گشفتَ هی ؽْد .دبل گشایؼ ثیؼ اص پیؼ ًغل جذیذ ثَ ایٌتشًت سا ُن ثَ
آى اضبفَ کٌیذ هی ثیٌیذ کَ هخبطجیي ایٌتشًت سّص ثَ سّص دس دبل افضایؾی چؾوگیش ُغتٌذ .ثلَ ّ ُش جب کَ هخبطت افضایؼ
هی ثبیذ طجیؼتب ثبصاس پش عْد تجلیغبت ُن ّاسد هیذاى هی ؽْد ثبصاسی کَ ٌُْص دس ایشاى خیلی جذی گشفتَ ًؾذٍ اعت ّلی ثب
تْجَ ثَ هضایبی آى ّ اسصاًی فْق الؼبدٍ اػ ثغیبس جزاة اعت اهب ثَ دلیل ایٌکَ ثغیبسی اص افشادی کَ ثذًجبل تجلیغبت ُغتٌذ
ثب ًذٍْ تجلیغبت دس ایٌتشًت خیلی آؽٌبیی ًذاسًذ ًوی تْاًٌذ ثَ آى اػتوبد کٌٌذ آًِب ًوی داًٌذ کَ ثبیذ ثب تْجَ ثَ کغت ّ کبس ّ
هْلؼیت دشفَ ای خْد ًْع ّ سّػ تجلیغبت سا هؾخـ ًوبیٌذ ّ اگش افْلی عبدٍ سا سػبیت ًکٌٌذ اص تجلیغبت خْد دس
ایٌتشًت ثبصدُی کبفی سا ثذعت ًوی آّسًذ .ایي فذجت ُب دبفل تجشثیبت ًضدیک ثَ دٍ عبل ثٌذٍ دس یبد ثگیش دات کبم ّ
ّة عبیت ُبی دیگش ّ عش ّ کبس داؽتي ثب اًْاع هؾتشی ُبعت .ثٌبثشایي تقوین گشفتن همبلَ ای دس ایي ساثطَ خذهتتبى اسائَ
ًوبین تب دس آى هضایبی ُش سّػ سا ثب تْجَ ثَ هؾتشیبى ُذف ّ ًْع کغت ّ کبسی کَ لشاس اعت ثشای آى تجلیغ ؽْد ساُکبس
هٌبعت اسائَ گشدد ّ .دّعتبًی کَ هی خْاٌُذ اص ایي فضب اعتفبدٍ کٌٌذ ثِتشیي عْد سا اص ُضیٌَ خْد داؽتَ ثبؽٌذ.

تبلیغات متنی در وب سایت ها
ایي سّػ ثِتشیي سّػ ثشای کغبًی اعت کَ یک ّة عبیت ایٌتشًتی داسًذ ّ هی خْاٌُذ ستجَ آى سا دس گْگل استمب دٌُذ ّ
دس ػیي دبل تشافیکی ُن ثَ عوت ّة عبیت خْد ُذایت ًوبیٌذ .دس ایي سّػ دس یک ّة عبیت پش ثبصدیذ ّ ثب ساًکیٌگ
هتْعط ّ ثبالتش یک لیٌک هتٌی لشاس هی گیشد ایي هتي یب ػٌْاى لیٌک ثغیبس هِن اعت .ػجبست جزاثی کَ ثشای ػٌْاى لیٌک

خْد اًتخبة هی کٌیذ دس هیضاى کلیکی کَ فْست هی گیشد ثغیبس هْثش اعت ُش چٌذ ایي ػجبست ًجبیذ گوشاٍ کٌٌذٍ ّ
دّسغیي ثبؽذ چْى اػتجبس ؽوب سا خذؽَ داس هی کٌذ .فشاهْػ ًکٌیذ یکی اص اُذاف تجلیغبت کغت اػتجبس اعت پظ آى سا
خشاة ًکٌیذ.
تجلیغبت هتٌی سّؽی اسصاى ثشای تجلیغبت اعت اهب ثشای ایٌکَ ایي سّػ دس افضایؼ ساًکیٌگ ّة عبیت ؽوب هْثش ثبؽذ ثبیذ
ثَ فْست طْالًی هذت سّی آى عشهبیَ گزاسی ًوبییذ .هثال ّلتی کَ هؾتشیبى ثب ثٌذٍ فذجت هی کٌٌذ ّ ساٌُوبیی هی
خْاٌُذ ثَ آًِب هی گْین کَ ایي سّػ تجلیغبت سا دذالل عَ هبَُ اًجبم دٌُذ ّ ثَ کوتش اص آى فکش ًکٌٌذً .کتَ دیگش ایٌکَ دس
ایي سّػ ًجبیذ ثَ یک ّة عبیت ایٌتشًتی تکیَ کٌٌذ ثلکَ ثبیذ دس ّة عبیت ُبی ثیؾتشی لیٌک هتٌی داؽتَ ثبؽٌذ ّ ایي کبس
سا ثَ هشّس اًجبم دٌُذ ایي ّاضخ اعت کَ دس الگْسیتن ُبی گْگل ثشای ایي گًَْ سّػ ُب ساُکبسُبیی لشاس گیشد تب ثذیي
سّػ یک ّة عبیت فمط ثب پْل خشج کشدى یب تملت ًتْاًذ ساًکیٌگ خْد سا ثبال ثجشد! ّ ثَ ُویي دلیل اعت کَ ًجبیذ ثَ یک
ثبسٍ دس تؼذاد صیبدی ّة عبیت لیٌک هتٌی لشاس دُیذ .اگش ؽوب ثَ یک ثبسٍ دس ّ ۰۱۱ة عبیت تجلیغبت هتٌی لشاس دُیذ
هطوئي ثبؽیذ ًتیجَ خْثی ًخْاُیذ گشفت ثلکَ ثبیذ اثتذا دس چٌذ ّة عبیت ثب ساًکیٌگ هٌبعت تجلیغبت هتٌی عفبسػ دُیذ آًِن
ثَ فْست طْالًی هذت ّ عپظ ثَ هشّس تؼذاد ایي ّة عبیت ُب سا ثبال ثجشیذ.

تبلیغات گرافیکی و بنری در وب سایت ها
ایي سّػ تجلیغ هی تْاًذ ثغیبس عْد آّس ثبؽذ اگش ثب عیبعت دسعتی اًجبم ؽْد .اّلیي ًکتَ دس ایي ًْع تجلیغ ایي اعت کَ
سّی چَ ّة عبیتی تجلیغ هی کٌیذ هخبطجبى چٌیي ّة عبیتی کَ ُغتٌذ؟ هؾتشی ُذف ؽوب کیغت؟ چَ دسفذی اص هؾتشی
ُذف ؽوب هخبطت ایي ًْع تجلیغبت اعت؟ ُش ثبس کَ خْاعتیذ یک ّة عبیت ایٌتشًتی سا ثشای هذل تجلیغبت خْد اًتخبة
ًوبییذ ثب پشعیذى ایي عْال ُب اص خْد هی تْاًیذ ثِتش ّ ػبلالًَ تش تقوین ثگیشیذ ؽوب ثشای تجلیغبت ُضیٌَ هی کٌیذ کَ عْد
ثجشیذ پظ ثبیذ ثب چؾن ثبص ّة عبیت هٌبعجی ثشای تجلیغبت خْد پیذا کٌیذ.
دیگش هذل ًوبیؼ تجلیغبت ؽوب دس ففذَ اعت کَ ثغیبس هِن اعتُ .ش چَ لْگْی تجلیغبتی ؽوب ثیؾتش دس دیذ ثبؽذ ؽبًظ
تبثیش گزاسی آى ثیؾتش اعت ثٌبثشایي عؼی کٌیذ هذل هٌبعجی سا ثشای ًوبیؼ لْگْی تجلیغبتی خْد اًتخبة ًوبییذ.
طشادی لْگْ ثش تبثیش گزاسی آى ثغیبس هْثش اعت لْگْی ؽوب ثبیذ ثَ ّضْح پیبم ؽوب سا ثیبى کٌذ ،کغت ّ کبس ؽوب سا
هؼشفی کٌذ ّ لبثلیت ثَ خبطش عپشدى ثبال داؽتَ ثبؽذ .طشادی لْگْ ًَ تٌِب کبسی ٌُشی اعت ثلکَ ثبیذ افْل سّاًؾٌبعی ُن
دس آى سػبیت ؽْد دتی سًگ ُبیی کَ دس طشادی لْگْ اًتخبة هی ؽًْذ ثبیذ یب کغت ّ کبس ؽوب ُوخْاًی داؽتَ ثبؽٌذ .ثبیذ
آًمذس جزاثیت داؽتَ ثبؽذ کَ تْجَ ثبصدیذ کٌٌذٍ سا ثَ خْد هؼطْف کٌذ ّ اّ سا ثَ کلیک کشدى سّی آى لبًغ کٌذ .ثشای
آؽٌبیی ثب افْل طشادی لْگْ هی تْاًیذ ایي همبلَ سا ثخْاًیذ.
ُوبى طْس کَ دس تجلیغبت هتٌی ُن رکش ؽذ دس لْگْی خْد ًجبیذ عؼی کٌیذ ثیٌٌذٍ سا گْل ثضًیذ عؼی کٌیذ ثب اػتجبس ثبال ػول
کٌیذ ًجبیذ دس ثشاثش هؾتشی طْسی سفتبس کٌیذ کَ کالُجشداساى ػول هی کٌٌذ .ایي کبس افشاد ثی تجشثَ اعت.

آگهی اینترنتی
یکی اص ثِتشیي ّ اسصاى تشیي سّػ ُبی تجلیغبت دس ایٌتشًت آگِی ایٌتشًتی اعت .ایي سّػ ثشای کغبًیکَ داسای ّة عبیت
ًیغتٌذ ّ هی خْاٌُذ دس ایٌتشًت تجلیغبت کٌٌذ ثغیبس هٌبعت اعت آًِب هی تْاًٌذ ؽوبسٍ ُبی توبط آدسط هذل کغت ّ ایویل
خْد سا ُوشاٍ ثب اطالػبت هٌبعت دس ایي آگِی اسائَ ًوبیٌذ تب هؾتشیبى ثتْاًٌذ ثَ عبدگی آًِب سا پیذا کٌٌذ.
ثشای ایٌکَ آگِی ایٌتشًتی ؽوب ثیؾتشیي تبثیش سا داؽتَ ثبؽذ ًجبیذ هذت داس ثبؽذ یب دذالل طْالًی هذت ثبؽذ گبٍ یک ففذَ
آگِی ثؼذ اص عَ هبٍ دس گْگل گل هی کٌذ ّ دتی هوکي اعت ایي صهبى یک عبل طْل ثکؾذ .ثٌبثشایي هذت ًوبیؼ تجلیغبت
ثغیبس هِن اعت ّ ُش چَ ایي صهبى طْالًی تش ثبؽذ ثِتش اعت ثَ ُویي دلیل ُن هب دس یبد ثگیش دات کبم آگِی سا ثَ فْست
هبدام الؼوش ُن لشاس هی دُین تب ثشای عفبسػ دٌُذٍ آى تبثیش گزاسی ثلٌذ هذت داؽتَ ثبؽذ .گبٍ دّعتبى هی پشعٌذ هبدام الؼوش
یؼٌی تب کی پبعخ سّؽي تب صهبًی کَ ّة عبیت یبد ثگیش دات کبم فؼبل ثبؽذ.

ًکتَ دیگشی کَ دس ایي ًْع تجلیغ هِن اعت ّة عبیتی اعت کَ اًتخبة هی کٌیذ ایي ّة عبیت ثبیذ داسای ساًکیٌگ خْثی دس
گْگل ثبؽذ ُش چَ ّة عبیتی کَ دس آى آگِی هی دُیذ ساًکیٌگ ثیؾتشی داؽتَ ثبؽذ ؽبًظ ًوبیؼ آگِی ثیؾتش اعت.
هتي ّ گشافیک ُن ثغیبس هِن اعت عؼی کٌیذ دس ّة عبیتی آگِی دُیذ کَ ثَ ؽوب اجبصٍ لشاس دادى تقبّیش گشافیکی سا هی
دُذ تقبّیش دس تبثیشگزاسی تجلیغبت ؽوب ًمؾی اعبعی ثبصی هی کٌذُ .ویٌطْس هتٌی کَ دس ایي آگِی لشاس هی دُیذ ثغیبس
هِن اعت ایي هتي ًجبیذ خیلی کْتبٍ ثبؽذ اگش هتي ؽوب دذالل  ۰۱خط ثبؽذ ثِتش اعت چْى دس ساًکیٌگ ایي ففذَ ّ دس
ًتیجَ ًوبیؼ آى تبثیش هثجت خْاُذ داؽت .ثٌبثشایي ّة عبیتی سا اًتخبة ًوبییذ کَ ثَ ؽوب اجبصٍ دُذ هتي ثیؾتشی دس آگِی
خْد لشاس دُیذ.

تبلیغات به صىرت ایمیل
یکی دیگش اص اًْاع تجلیغبت ایٌتشًتی تجلیغ کبال ّ خذهبت ثَ کوک ایویل اعت .ایي سّػ هی تْاًذ ثغیبس کبسعبص ثبؽذ ثَ
ؽشطی کَ دسعت اًجبم ؽْد.
ثشای تبثیش گزاسی تجلیغبت ثَ ایي سّػ ثبیذ ُش ایویل ثَ طْس خبؿ ثشای فشد دسیبفت کٌٌذٍ عبختَ ؽْد ایي کبس عبدٍ ای
ًیغت چْى ثبیذ تؼذاد ثغیبس صیبدی ایویل ثفشعتیذ تب یک هؾتشی ّالؼی پیذا کٌیذ .یؼٌی ثبیذ ثبصاس ُذف سا پیذا کٌیذ.
ًذٍْ عبختي ُش ایویل ُن دس تبثیش گزاسی آى ثغیبس هِن اعت اّلیي چیضی کَ دس ایویل جلت تْجَ هی کٌذ هْضْع ایویل
اعت ّ فشد ثب تْجَ ثَ آى تقوین هی گیشد کَ آیب آى سا ثبص کٌذ یب خیش .ثٌبثشایي ثبیذ هْضْػی اًتخبة ًوبییذ کَ هؾتشی ؽوب
سا تشغیت ًوبیذ ثشای ایي هٌظْس ثبیذ خْد سا جبی هؾتشی ثگزاسیذ ّ ثجیٌیذ چَ ًیبصی داسد چَ هؾکلی داسد کَ ثَ دعت ؽوب
دل هی ؽْد یب دس یک کالم ثِتشیي خذهتی سا کَ ثَ اّ هی تْاًیذ اسائَ دُیذ چیغت؟ آى سا دس هْضْع ایویل هؾخـ
ًوبییذ.
دس تلَ ایویل ُبی دعتَ جوؼی ًیفتیذ .ؽشکت ُبی تجلیغبتی صیبدی ُغتٌذ کَ ثشای ؽوب تؼذاد صیبدی ایویل هی فشعتٌذ اهب ایٌکَ
ایي ایویل ثَ دعت کَ هی سعذ افال هؾخـ ًیغت آًِب ُیچگبٍ لیغت ایویل ُبی خْد سا دس اختیبس ؽوب لشاس ًوی دٌُذ تب
آًِب سا ثشسعی کٌیذ .دیگش ایٌکَ ایي ؽشکت ُب یک هتي ّ گشافیک ّ هْضْع ایویل هؾتشک ثشای ُوَ هی فشعتٌذ ّ .ایي
کبس دّ هؾکل داسد اّل ایٌکَ عیغتن ُبی تؾخیـ اعپن ثغیبس ُْؽوٌذ ؽذٍ اًذ ّ ایویل ُبی ایي چٌیٌی سا ثَ عشػت
تؾخیـ هی دٌُذ ّ آًِب سا ساُی آؽغبل داًی ایویل هؾتشی ادتوبلی ؽوب هی کٌٌذ .دّم ایٌکَ چْى ایویل ُبیی ثَ ایي ؽکل
ُش سّص ّ ثَ تؼذاد ثبال ثشای ُوَ اسعبل هی ؽْد ػوال کغی ػاللَ ثَ خْاًذى چٌیي ایویل ُبیی ًذاسد ّ ُوَ ثَ آًِب ثَ چؾن
یک هضادن هی ًگشًذ کَ فمط لقذ عْد ثشدى اص آًِب سا داسد .ثٌبثشایي ثِتش اعت کَ عیغتوی ثشای جوغ آّسی ایویل ُب
هؾتشیبى ادتوبلی خْد داؽتَ ثبؽیذ ّ دس لغوت هْضْع ایویل تب دذ اهکبى ًبم ؽشکت یب ؽخقی کَ لشاس اعت ایویل سا
دسیبفت ًوبیذ رکش کٌیذ .ایویل ُبی تجلیغبتی سا ثبیذ خْد ؽوب یب کبسهٌذ ؽوب ثب ًظبست ؽوب تِیَ کٌٌذ ایي ایویل ُب ثبیذ ؽجیَ یک
ایویل یب یک پیؾٌِبد ؽخقی ثبؽذ ثَ طْسی کَ ّلتی هؾتشی ؽوب آًشا دسیبفت کٌذ ادغبط کٌذ ایي ایویل هخقْؿ اّ ّ
ثشای اّ اسعبل ؽذٍ اعت ّ .ثشای هؾتشیبى ُذف اسعبل ؽْد تب ًتیجَ ثخؼ ثبؽذ.
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