قًاویه طالیی تبلیغات ایىتروتی
أشٚص تا تٛخ ٝت ٝواسوشدٞای ٚػیغ ایٙتش٘ت ،إٞیت تثّیغات ایٙتش٘تی تیؾ اص ٌزؿتٕٛ٘ ٝد یافت ٝاػت ،تهٌ٘ٛ ٝهٝای وه ٝتؼهیاسی اص
ؿشوتٞای تضسي  ٚتشتش ،تا ٚخٛد تثّیغات دس ػایش سػا٘ٞٝا اص خّٕ ٝسادی ،ٛتّٛیضیٔ ٚ ٖٛطثٛػات ،خایٍهاٚ ٜیهظٜای سا تهشای تثّیغهات
ایٙتش٘تی لائّٙذ .ت ٝطٛس وّی پٙح لا٘ ٖٛوّی تشای ٔٛفمیت دس تثّیغات ایٙتش٘تی حایض إٞیت اػت وٌ ٝشچٛٙٞ ٝص دس حهاَ تغییش٘هذ،
ِٚی ػت ٖٛفمشات داػتاٖ تثّیغات دس ؿثىٝء خٟا٘ی ایٙتش٘ت أشٚصی سا تـىیُ دادٜا٘ذ .ایٗ پٙح لا٘ ٖٛػثاستٙذ اص:
 -۱لا٘ ٖٛخیاتاٖ تٗتؼت
 -۲لا٘ ٖٛدادٚػتذ
 -۳لا٘ ٖٛاػتٕاد
 -۴لا٘ ٖٛوـؾ  ٚاسػاَ
 -۵لا٘ ٖٛتاصاس خاِی.
دس ادأٔ ٝختلشا ت ٝتـشیح ٞش یه اص ایٗ لٛا٘یٗ ٔیپشداصیٓ.
قاوًن خیابان بهبست
تش اػاع ایٗ لا٘ ،ٖٛػاختٗ یه ػایت دس ؿثىٝء خٟا٘ی ایٙتش٘تٔ ،ا٘ٙذ ػاختٗ ٚیتشیٗ ٔغاص ٜدس یه خیاتاٖ تهٗتؼهت اػهت صیهشا
وؼی اص ٘ـا٘ی ػایت ٞا ت ٝخٛدی خٛد خثش ٘ذاسد  ٚتایذ تٙا ت ٝػّتی تا ٘ـا٘ی ػایت ؿٕا آؿٙا ؿٛد  ٚت ٝآٖ ٔشاخؼ ٝوٙهذ ،پهغ اٌهش
ٔیخٛاٞیذ ٔـتشی ت ٝػشاؽ ؿٕا تیایذ ،تایذ ت ٝد٘ثاَ دِیّی تشای آٔذٖ ٚی تاؿیذ .ایٗ ٔٛضٛع دس ٔٛسد ایٙتش٘ت إٞیتهی د ٚچٙهذاٖ
ٔی یاتذ چشا و ٝأشٚص ٜؿثى ٝخٟا٘ی ایٙتش٘ت ّٕٔ ٛاص ػایتٞا ٚ ٚتاليٞایی اػت و ٝاص ػش تف ٚ ٗٙت ٝكهٛست ا٘ثاؿهتٝای اص ػهیاٞی
ِـٍش اص ػٛی افشاد حشفٝای  ٚغیشحشفٝای پذیذ آٔذٜا٘ذ  ٚدس ایٗ ٔیاٖ احتٕاَ دیذ ٜؿذٖ ػهایت خاكهی ،تهذ ٖٚایدهاد تٕٟیهذات
ٔٙاػة دس ایٗ ساػتا تمشیثا ٘إٔىٗ اػت .اص ایٗ س ٚاِٚیٗ ػٛاِی و ٝلثُ اص ػاختٗ ػایت تایذ اص خٛد تپشػیذ ایٗ اػت وه ٝچٍ٘ٛهٝ
ٔشدْ سا ػاللٙٔٝذ ت ٝتاصدیذ اص ایٗ ػایت وٙیذ؟
قاوًن داديستد
یىی اص ٚاطٜٞای ٔ ٟٓفش ًٙٞایٙتش٘ت ،واالٞای سایٍاٖ اػت .لا٘ ٖٛدادٚػتذ ٔیٌٛیذ« :تاصدیذوٙٙذٌاٖ سا تا اٞذای واالٞهای سایٍهاٖ
خزب ػایت خٛد وٙیذ  ٚػپغ ػؼی وٙیذ واالی دیٍشی سا ت ٝآٖٞا تفشٚؿیذ .ایٗ ٕٞاٖ سٚؿی اػت و ٝدس تؼیاسی اص فشٚؿهٍاٜٞها
اص آٖ اػتفادٔ ٜیؿٛدٔ ،ثال ٔیٌٛیٙذ« :ؿاَ ٌشدٖ پـٕی سایٍاٖ تشای ٘ ۵۵فش اِٚی و ٝتشای حشاج یه سٚص ،ٜدس ؿة یّهذا اص ٔغهاصٜ
ٔا دیذٖ وٙٙذ .آٖٞا أ َٚـتشی سا تا واالٞای سایٍاٖ خزب ٔیوٙٙذ  ٚتؼذ ػؼی ٔیوٙٙذ چیضی ت ٝآٖٞا تفشٚؿٙذ .اػتشاتظی ػهادٜ
ایٗ اػت :أ َٚشدْ سا تا دادٖ ٔمذاس صیادی اطالػات سایٍاٖ ت ٝػایت خٛد خزب وٙیذ ،تؼذ آٖٞا سا اص واالٞها  ٚخهذٔات خهٛد آٌهاٜ
وٙیذ .ایٗ سیتٓ (دادٚػتذ) سا ت ٝخاطش تؼپاسیذ چشا و ٝتؼیاس ٔٛثش اػت ِٚی تشای فشٚؽ ،ؿٕا تایذ ت ٝلا٘ ٖٛػٔ ْٛؼّط ؿٛیذ.
قاوًن اعتماد

فشم وٙیٓ واالٞا یا خذٔات ؿٕا ت ٝطٛس سلاتتی لیٕتٌزاسی ؿذ ٜا٘ذ  ٚاص ویفیت خٛتی تشخٛسداس٘ذ .تضسيتشیٗ ػذ سا ٜؿهٕا تهشای
فشٚؽ ،ػذْ اػتٕاد ٔشدْ اػت .خّة اػتٕاد ،سٚاٖوٙٙذٜء چشخٞای وؼة  ٚواس ایٙتش٘تی اػت .تذ ٖٚخّة اػتٕادٌ ،شدؽ چشخٞای
وؼة  ٚواس ؿٕا تا ٔـىُ ٔٛاخٔ ٝی ؿٛد .ؿٟشت ٘ـاٖ تداسی (تش٘ذ) یه فشٚؿٍا٘ ،ٜاؿی اص كذٞا تشداؿت رٙٞی ٔثثهت اػهت وهٝ
تٛػط أٛاج تثّیغات پشٞضی ،ٝٙػاخت ٝؿذ ٜا٘ذ .ایٗ تثّیغات ،اػتٕاد ٔشدْ ت٘ ٝـاٖ تداسی سا تاال ٔیتش٘ذ ِٚهی اٌهش ؿهٕا ٔاِهه یهه
وؼة  ٚواس وٛچه ٞؼتیذٔ ،ؼّٕا ٞضیٝٙء چٙیٗ تثّیغاتی سا ت ٝػادٌی ٕ٘یتٛا٘یذ تأیٗ وٙیذ .تشای ایٗ ٔٙظٛس ؿهٕا ٔهیتٛا٘یهذ اص
ػایت ایٙتش٘تی تاٖ تشای خّة اػتٕاد ٔـتشیاٖ خٛد وٕه تٍیشیذٕٞ .اٖ طٛس ؤ ٝیدا٘یذ ،ػایتٞای ایٙتش٘تی خیّی ٔهٛسد اػتٕهاد
ٔشدْ لشاس ٕ٘ی ٌیش٘ذ ،صیشا دس ٔٛسد ؿخلیت حمیمی یا حمٛلی ؿاٖ اتٟاْ ٚخٛد داسد .پغ اِٚیٗ واسی و ٝتایذ تىٙیذ ایهٗ اػهت وهٝ
ایٗ اتٟاْ سا تا دادٖ یه ٘ـا٘ی وأُ  ٚؿٕاس ٜتّفٗ ٔٛثك ،تشطشف وٙیذ .اٌش دفتش  ٚیا فشٚؿٍاٞی داسیهذ ،ػىؼهی اص آٖ سا دس ػهایت
خٛد تٍزاسیذ  ٚتٟتش آٖ اػت و ٝػىغٞایی اص خٛدتاٖ یا واسوٙا٘تاٖ سا ٘یض دس ػایت لشاس دٞیذ .دس ایٗ كٛست ٔـتشیاٖ ،ؿٕا سا تهٝ
خای ٔٛخٛدی ٘اؿٙاخت ٝو ٝوؼی ٕ٘یدا٘ذ وداػت ،ت ٝدیذ فشدی ٚالؼی ٔیتیٙٙذ.
ؿٕا ٔیتٛا٘یذ اػتٕاد ٔـتشیا٘تاٖ سا اص طشق ٔختّف ت ٝدػت آٚسیذ; تا فشٚؽ ٔحلٛالت تا ٔاسنٞای ؿٙاخت ٝؿهذ ،ٜتها ٘ـهاٖ دادٖ
ػیاػتٞای تحٛیُ  ٚپغ ٌشفتٗ ٔحلٛالتتاٖ ،تا پیٛػتٗ ت ٝػاصٔاٖٞای ؿٙاخت ٝؿذّٔ ٜهی  ٚیها تها دادٖ تشٌهٝء پـهتیثا٘ی تهشای
ٔحل َٛخٛد .ؿٕا اػتٕاد ٔـتشیا٘تاٖ سا تا ٘لة یه ػیؼتٓ سإٙٞای ٔـتشیپؼٙذ  ٚتیٚاػط ٚ ٝیه ػهشٚس أهٗ تهشای ٔؼهأالت
تٛػط واستٞای اػتثاسی ت ٝدػت ٔیآٚسیذٕٞ ،چٙیٗ ٔیتٛا٘یذ اػتٕاد سا تا تشلشاسی تٕاعٞای ٔدذد ت ٝدػت آٚسیذٞ .هش ٌها ٜایهٗ
اػتٕاد حاكُ ؿذ ،فشٚؽ ٘تیدٔ ٝیدٞذ.
قاوًن کشش ي ارسال
چٟاسٔیٗ لا٘ ٖٛتثّیغات ٚب ایٗ اػت و ٝافشاد سا تٚ ٝػیّٝء ٔحتٛای خزاب ت ٝػایت خٛد تىـا٘یذ  ٚػپغ اطالػات تا ویفیت سا تٝ
طٛس ٔذا ْٚت٘ ٝـا٘ی پؼتاِىتش٘ٚیىی ؿاٖ اسػاَ داسیذ .تا ا٘داْ ایٗ واس ،ؿٕا ٘اْ ٘ ٚـا٘ی ایٙتش٘تی خٛد سا ٔىشسا دس ٌٛؽ ٔخاطثهاٖ
صٔضٔٔ ٝیوٙیذ  ٚآٖٞا سا ٔؼتؼذ ت ٝخاطش آٚسدٖ خٛد ،دس ٍٙٞاْ ٘یاص ٔیوٙیذ .اص آٖخا وٞ ٝضی ٝٙی خزب ٔـتشی تؼیاس صیاد اػت،
وؼة  ٚواسٞا ٕ٘یتٛا٘ٙذ تش پای ٝیهتاس فشٚؽ دٚاْ تیاٚس٘ذ .آٖٞا ٘یاصٔٙذ تاصٌـت دٚتاس ٜی ٔـتشیاٖ ساضهی خهٛد ٞؼهتٙذ  ٚلهاٖ٘ٛ
وـؾ  ٚاسػاَ ،ایٗ ٔأٛسیت حیاتی سا ا٘داْ ٔیدٞذ .دس ایٗ اػتشاتظی ؿٕا ٘یاص ت ٝفشدی داسیذ و٘ ٝأهٞٝهای اِىتش٘ٚیىهی سا تهشای
تاصدیذوٙٙذٌاٖ ػایت اسػاَ وٙذ.
قاوًن بازار خالی
وؼة  ٚواسٞای تضسي ،ػشٔای٘ ٚ ٝفٛر الصْ تشای ت ٝدػت آٚسدٖ تٕاْ تخؾٞای تاصاس سا داس٘ذ ،أا وؼةٚواسٞای وٛچه تشای ٔٛفك
ؿذٖ تایذ ت ٝػشاؽ تاصاسٞای خاِی  ٚیا تخؾٞای خاِی تاصاس تش٘ٚذ  ٚآٖٞا سا ت ٝتٟتشیٗ ٘ح ٛپش وٙٙذ .تشای ٔثاَ ،ؿهشوت خاػهتتهاِض
( )www.justballs.comیه تاصاس خاِی دس فشٚؽ ِٛاصْ ٚسصؿی دیذ  ٚت ٝخای ایٗ وِ ٝمٕ ٝی تضسيتش اص دٞا٘ؾ تشداسد  ٚا٘هٛاع
 ٚالؼاْ ِٛاصْ ٚسصؿی سا تفشٚؿذ ،ت ٝد٘ثاَ ِمٕٝء وٛچهتش (تٛج) سفت  ٚتضسيتشیٗ فشٚؿٍا ٜتٛج سا دس ایٙتش٘ت ایدهاد وهشد وه ٝدس
آٖ ا٘ٛاع  ٚالؼاْ تٛجٞای ٚسصؿی سؿتٞٝای ٔختّف سا اسایٔ ٝیدٞذٞ .ذف آٖ ٞا اص ا٘داْ ایٗ واس ایٗ تٛد وٚ ٝلتی ؿٕا دستاسٜء تٛج
(اص ٞش ٘ٛع آٖ) فىش ٔیوٙیذ ت ٝیاد ایٗ ؿشوت تیافتیذ .ؿٕا ٘یض تشای ػایت خٛد ٞذف فشٚؽ ٔٙحلش ت ٝفشد تؼییٗ وٙیذ .وّیذ ایهٗ
٘ٛع اص تاصاسیاتی ٛٞؿٕٙذا٘ ٝطثك لا٘ ٖٛتاصاس خاِی ،تٟی ٝیه تش٘أٝء وؼة  ٚواس دلیك اػت وٞ ٝذف فشٚؽ ٔٙحلش ت ٝفهشد ؿهٕا سا
تؼشیف وٙذ .ایٗ ٞذف سا تایذ تتٛاٖ ت ٝخٛتی دس یىی ،د ٚخّٕ ٝتیاٖ وهشدٚ :خه ٝتٕهایض وؼهة  ٚوهاس ؿهٕا اص دیٍهش سلثها چیؼهت؟
لؼٕتٞای خاِی تاصاس و ٝؿٕا ت ٝد٘ثاَ پش وشدٖ آٖٞا ٞؼتیذ ودا تٛد ٚ ٜؿٕا چٍ ٝ٘ٛللذ پش وشدٖ آٖٞا سا داسیذ؟

تشای ٔٛفمیت دس ٞش وؼة  ٚواسی ؿٕا تایذ ٞذف فشٚؽ ٔٙحلش ت ٝفشدتاٖ سا دلیما ٔـخق وٙیذ .تا یه ٞذف فشٚؽ ٔٙحلهش تهٝ
فشد اػت ؤ ٝیتٛا٘یذ ٔٛفك ؿٛیذ  ٚتذ ٖٚیه ٞذف فشٚؽ خاف ٚ ٚیظ ،ٜاحتٕاَ ایٗ و ٝتا الثاَ سٚتٝس٘ ٚـٛیذ صیاد اػهت .ؿهایاٖ
روش اػت و ٝلٛا٘یٗ ٔزوٛس ٍٕٞی اص إٞیت یىؼاٖ تشخٛسداس٘ذٞ .ش یه اص ایٗ لٛا٘یٗ ت ٝتٟٙایی واسػاص ٘یؼهت تّىهٔ ،ٝدٕٛػه ٝی
آٖٞاػت ؤ ٝیتٛا٘ذ ٔٛفمیت ؿٕا سا دس ایداد یه وؼة  ٚواس ایٙتش٘تی تضٕیٗ وٙذ .دس ػلش ایٙتش٘ت تالؽ وٙیذ تا لهٛا٘یٗ تهاصی
سا تـٙاػیذ  ٚآٌاٞا٘ٚ ٝاسد ٔیذاٖ سلاتت ؿٛیذ.
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