چگونگی ایجاد ارتباط بنرهای تبلیغاتی با مشتریان
تثلیغات تىس تاکىًن اش محثًب تسیه ي ضایع تسیه اضکال تثلیغاات ایىرسوراب تاًاٌ ا ا  .تقسیثاا َاس  websiteاواًا وًوااوًوب اش
تثلیغات تىس زا اازا مب تاضد اما وطسیات ي ز اوٍ َا تس ایه تايزود کٍ تثلیغات تىس َیچ تأثیسی ودازواد ي اسمایٍ وارازی تاس زيی ن
صسفا تٍ مىصلٍ َدز ااان سمایٍ مب تاضد .از حقیق تثلیغات تً یلٍ تىس حسف َایب تسای وفره اازواد .تثلیغاات تىاس ماب تًاوىاد
تاشاَب تاالیب ااضرٍ تاضىد اما از عیه حال ویص مب تًاوىد عامل مخستب تسای ضثکٍ َایب کٍ مالکیىطاان از از ا ي کااملب اش
تثلیغات تىس ودازود ،تاضىد .تىسَایب کٍ ترًاوىد تا مطرسیان ازتثاط خًتب تسقساز کىىد ،جصي مًفق تسیه تىسَا محسًب ماب وساواد .از
ایىجا عًاملب کٍ مىجس تٍ کلیک افساا تس زيی تثلیغات  Bannerمب وساود ،ذکس ضدٌ ا .
▪ تىُا تا تاشاز مًزا وظستان ازتثاط تسقساز کىید.
▪ قصد اازید چٍ کساوب زيی تثلیغات  Bannerضما کلیک کىىد ؟ تاشازَای مًزا وظستان! از صًزتیکٍ تً یلٍ تثلیغ تىاس تاس تااشاز
مًزا وظستان تاکید وىمایید ،مقداز شیاای اش سمایٍ ي شمان خًا زا تلف کساٌ اید.
▪ َساوداشٌ کٍ تىس تثلیغاتب تا اَداف تاشازیاتب ضما مىطثق تس تاضد ،تٍ َمان اوداشٌ تىس ضما تاثیس ورازتس خًاَد تًا.
▪َسوص تثلیغات تىستان زا از جایب قساز ودَید کٍ احرمال خسید وچٍ کٍ ضما ازائٍ مب اَید يجًا ودازا! ضما محصًل یا خدمرب زا
اازید کٍ تاشاز مًزا وظستان ن زا مب خًاَد ،تىاتسایه تىس تثلیغاتب ضما تاید از محدياٌ ماًزا وظستاان قاساز ویاساَ .اس اواداشٌ تىاس
تثلیغاتب خًا زا تا خًا رٍ َای تاشاز مًجًا مىطثق تس اشید ،تٍ َمان میصان ،ورایج تُرسی کسة خًاَید ومًا.
▪ ازتثاط تسقساز اشید ي تا ازتثاط از

 ،ایجاا اوگیصٌ ومایید.

▪ یکب اش عًامل کلیدی از تثلیغات  ،Bannerایه ا
▪ از صًزتیکٍ از
تسااضرٍ اید.

کٍ ضما تا مطرسیان کىًوب ي تب خًا ،چگًوٍ ازتثاط تسقساز اشید.

کاملب اش تاشاز فسيش محصًالت ي خادماتب کاٍ ازائاٍ ماب کىیاد ااضارٍ تاضاید ،قاد تصزواب تاسای مًفقیا

▪ عب کىید ماوىد مطرسیاوران فکس کىید.تٍ ایه مسالٍ تٍ طًز اقیق ي عمیق تىگسید.
▪ طسح ًاالتب وظیس:
قصد عسضٍ چٍ جیصی زا اازید؟
خًا ي عالیق مطرسیاوران چیس ؟
ویاشَای وُا ضامل چٍ چیصی مب ضًا؟
عالیق ي محس َای ي ً ٍ اوگیصی کٍ مطرسیاوران از جسرجًی وُا مب تاضىد ،چیس ؟
ياکىص ضما از شمان زيیازيیب تا تثلیغات  Bannerچیس ؟
یا مب تًاوید اش تاکریک َای مطاتٍ تسای تثلیغات  Bannerتان ا رفااٌ ومایید؟

▪ تٍ ضما کمک مب کىد از طساحب تىس خًا مًفق تس عمل کىید ي تا از ال پیا صحیح ،مطرسیان زا جرب ومایید .عب کىید
تثلیغ  Bannerتان زا تا تًجٍ تٍ وقطٍ وظس مطرسیاوران طساحب ومایید.
● اورقال یک ویاش فًزی
▪ الش ا حالرب اش ضسيزت ي فًزی از تثلیغات  Bannerتان ایجاا ومایید .تثلیغ تىسی ضما مب تایس تاٍ وًواٍ ای تاضاد کاٍ
ذَه تیىىدٌ زا اش ایس قسم َای يب ایرب کٍ تىسضما از ن قسازاازا ،تٍ ًی تثلیغ  Bannerضما جرب وماید.
▪ تاید وچٍ زا کٍ مًزا الخًاٌ تیىىدواوران ا

ي تمایل تٍ ضىیدن ن اازود ،ازایٍ ومایید.

▪ وُا زا قاوع اشید تا اش جسرجًی ایس ای َا مىصسف ضدٌ ي تٍ ای مًزا اضازٌ  Bannerتان ،مساجعٍ ومایىد .عثازاتب وظیاس
االن کلیک کىید اغلة ايقات تاثیس ورازود اما ایه زا ویص از وظس ااضرٍ تاضید کٍ چقدز از ای َای ایگاس تاا ایاه عثاازات مًاجاٍ
خًاَید ضد!.
▪ عثازاتب ماوىد مصایای يیژٌ تسای ايلیه مطرسیان! یا ،تا خسید اش ماَ ،م از پًلران صسفٍ جًیب وماییاد ي َام یاک محصاًل زایگاان
ازیاف ومایید! تسفىد خًتب تٍ وظس مب ز د.
▪تا تکاز ویسی ایىگًوٍ ایدٌ َا از تثلیغ  Bannerتان ،قااز خًاَید تاًا تاٍ طاًز محسً اب تاثیسوارازی تثلیاغ Bannerخاًا زا
افصایص اااٌ ي اش َمیه حاال مىرظس افصایص کلیک َایران تاضید.
▪از صًزت تکاز ویسی ایه وًوٍ عًامل مکمل از ا رساتژی تاشازیاتب تىسی خًا ،تاٍ شيای ضااَد افاصایص کلیاک َاا ي مىاافع تاان
خًاَید تًا

ایدٌ پًیا

