برتری تبلیغات ایىتروتی
هضایبی تجلیـبت ایٌتشًتی دسهوبثل تجلیـبت سٌتی ،اص ًظش ّضیٌِ ،هبثلیت دستشسی ،گستشدگی ثبصاسیبثی ٍ ،هبثلیت اكضایص حبضیِ سَد
ثسیبس كشاتش استً .ظش ثِ ایٌٌِ هتذّبی تجلیـی چبح ٍ ًطش سٌتی آصهَدُ ضذُ ٍ پبثشجب ّستٌذ ،اهب سًٍذ تٌٌَلَطیٌی ایٌتشًت ،دس
ّش صهیٌِ ای اص آى پیص اكتبدُ ٍ ثْتش است .دس اسصیبثی ایي گلتِ ،هَاسد صیش سا دس ّش یي اص حَصُ ّبی كَم الزًش دس ًظش گیشیذ.
ثشای دسى ثْتش تلبٍت ّب ،ثبیذ تَضیحبتی دسهَسد ّشیي اص ایي سسبًِ ّبی تجلیـبتی دادُ ضَد .تجلیـبت چبپی سٌتی اص تضویٌبت
ػبدی ثبصا سیبثی تطٌیل ضذُ است .ایي تضویٌبت ضبهل ثشٍضَسً ،طشیِ ،تجلیـبت سٍصًبهِ ،ثیل ثَسدً ،بست ٍیضیت ٍ ،اهثبل ایي هی
ثبضذ .تجلیـبت ایٌتشًتی ،آهیضُ ای اص دستگبُ ّبی الٌتشًٍیٌی است ،یي ًبهپیَتش یب سِشٍِسّ ًِ ،وبى تضویٌبت ثبصاسیبثی سا دس ٍة
سبیت ّبی حشكِ ای هستوش هی ًٌذ .دس آخش ،تجلیـبت كشٍضی هثل "یٌی ثخشیذ ،دٍتب ثجشیذ" یب "" ۰۲تخلیق ،كوظ ایي ّلتِ"ٍ ،
ػولٌشدّبیی ًِ ّش ضشًت ثبیذ ثِ آى هتؼْذ ثبضذ ،ثشای اًتوبل آى اعالػبت ثِ خشیذاساى ٍ هطتشیبى ،ثِ تجلیؾ اضبكِ هی ضَد.
دس اسصیبثی ّضیٌِ ّبی تجلیـبت چبپی سٌتیّ ،ضیٌِ ّبی ٌّگلتی ثشای عشاحی تجلیؾ ثشای ّش ًَع كشٍش ٍ خذهبتّ ،ضیٌِ ی چبح
ٍ ًطش ٍ ،تسْیالت اًجبس ًشدى ایي ثستِ ّبی تجلیؾ هتحول هی ضَد .ثِ ػالٍُّ ،ضیٌِ ی پخص ٍ اًتطبس ایي تجلیـبت ًیض ثبیذ دس
ًظش گشكتِ ضَد؛ ّضیٌِ ی ًبس جوغ آٍسی اجٌبس ،حول ٍ ًول ثشای تحَیل تجلیـبت چبح ضذُ ٍ ،الجتِ ّضیٌِ ی پستٍ .هتی ایي
ّضیٌِ ّب دس سسبًِ ّبی جوؼی تلَیضیَى ٍ سادیَ ثِ ًبس ثستِ ضَد ،حتی ایي هجلؾ ثِ اػذاد پٌج یب ضص سهوی ّن خَاّذ سسیذ .اگش
یٌی اص ایي تجلیـبت چبپی ًیض ثِ تػحیح اضٌبالت داضتِ ثبضذ ،ثبیذ ّوِ ی ایي ّضیٌِ ّب اص ًَ پشداخت ضَد .ثشای تَضیح ایي
هغلتّ ،ش سٍصًبهِ یب هجلِ ای ًِ خَاستیذ سا ثبص ًٌیذ ٍ آًْب سا ثِ دهت ثشسسی ًٌیذ دس ّوِ ی آًْب هسوت ّبیی هطٌل داس ٍجَد
داسد ًِ ًیبصهٌذ اغالح ٍ تـییش است.
دس هوبثل ،ثب ایٌٌِ ّضیٌِ ی اٍلیِ ضشٍع یي ٍة سبیت ایٌتشًتی هوٌي است گْگبُ ثب ّضیٌِ ی یي تجلیؾ چبپی سٌتی هخػَظ
یي ًَع كشٍش هبثل هوبیسِ ثبضذ ،اهب ثِ دالیل صیش ّضیٌِ ّب ثِ عَس هبثل هالحظِ ای پبییي تش است؛ ّیچ ّضیٌِ ای غشف پست،
اًجبس ،تحَیل آگْی ّبی تجلیـبتی ٍ ،یب عشاحی ثشای ّش آگْی جذیذً ،وی ضَد .سبیت ّبی ایٌتشًتی هبثل استلبدُ ی هجذد ٍ هبثل
ثبصسبصی ثَدُ ٍ پشدا خت ّبی هبّبًِ ٍة سبیت حذاهل ّستٌذ .دس ثشسسی هضایبی تجلیـبت ایٌتشًتی ،هسئلِ ی اغالح ٍ تـییش
اضٌبالت آگْی ّب ًیض ضبیبى رًش است ًِ ّیچگًَِ ّضیٌِ ی آًچٌبًی غشف آى ًویطَد ٍ ایي اغالحبت كَساً هبثل اًجبم ّستٌذ.
دس اسصیبثی هبثلیت دستشسی ایي تجلیـبت ثبیذ گلت ًِ تجلیـبت چبپی سٌتی صهبى -هشًض ّستٌذ .سبػت ّبی یي حشكِ یب خذهت
هحذٍد ثِ سبػبتی است ًِ آًْب ثبص ثبضٌذ ٍ دس ًتیجِ خشیذاساى دس سبػبت ثستِ ثَدى آى هحذٍدیت خَاٌّذ داضت .ثِ ػالٍُ ،آگْی
كوظ ثشای یي دٍسُ ی صهبًی خبظ هٌبست ٍ هبثل استلبدُ است ٍ .ثِ هحض خبتوِ ی آى دٍسُ ی صهبًی ،ثبیذ ّوبى هوذاس ّضیٌِ
غشف اًجبم ًبسّبی آگْی جذیذ ضَد.
دسحبلیٌِ هبثلیت دستشسی یي ٍة سبیت ایٌتشًتی ثِ هطتشیبى ٍ خشیذاساى ایي اهٌبى سا هی دّذ دس ّش صهبى اص  ۰۲سبػت ضجبًِ
سٍص ثذٍى ّیچ تؼغیلی ،ثِ اعالػبت ٍ هْن تش اص آى ثِ كشٍش دستشسی داضتِ ثبضٌذ .ثِ ػالٍُ ،ثشای دادى ّش آگْی جذیذً ،یبص ثِ
غشف ّوبى هیضاى ّضیٌِ ًیست ٍ ،دس هذت ًَتبّی ًیض ایي ًبسّب هبثل اًجبم ّستٌذ .دس اسصیبثی هضایبی هتذّبی تجلیـبتی ایٌتشًتی
دس هوبثل هتذّبی چبپی سٌتی ،گستشدگی ثبصاسیبثی هػشف ًٌٌذُ ضبیبى رًش است ًِ هتذ سٌتی هحذٍدیت ّبی جـشاكیبیی
ثسیبسی داسد ٍ كوظ دس ًبحیِ ی هحلی هبثل هطبّذُ ّستٌذ ٍ ثشای ثبصاسیبثی هلی ًیبص ثِ غشف ّضیٌِ ی ثسیبس ٌّگلتی است.

دس ایي ساثغِ ،تجلیـبت ایٌتشًتی ًبهالً ثشػٌس هتذ سٌتی است ٍ ّیچ هحذٍدیت كیضیٌی ٍ جـشاكیبیی ًذاسد .اًجبم گیشی ایي
تجلیـبت ثِ غَست ًطَسی ٍ یب حت ی جْبًی ّیچگًَِ هحذٍدیتی ًذاسد ٍ ّوِ هبدس ثِ هطبّذُ ی ایي آگْی ّب ّستٌذ .ثشای ّش
هػشف ًٌٌذُ ًِ ًبهپیَتشی داضتِ ثبضذ ًِ ،دس ایي ػػش توشیجبً ضبهل ّوِ ی هػشف ًٌٌذگبى هی ضَد ،هبثل دستشسی است.
خظ آخش ایي است ًِ هضایبی تجلیـبت اص عشین ایٌتشًت اص ًظش ّضیٌِ ،هبثلیت دستشسی ،گستشدگی ثبصاسیبثی ٍ ،هبثلیت اكضایص
حبضیِ سَد ثسیبس كشاتش اص هتذ تجلیـبت چبپی سٌتی است.
مسایای دیگر
تبلیغات ایىتروتی گستردٌ است

ثب سضذ اعالػبت دس ایٌتشًت ،صهبًی ًِ اكشاد ٍهت خَد سا غشف آى هی ًٌٌذ ًیض اكضایص هی یبثذّ ٍ ،ویي هسئلِ ثبصاس تبصُ ای ثشای
تجلیـبت ایٌتشًتی ثبص ًشدُ است .اًثش ًوپبًی ّب ٍ ضشًت ّبی ثضسٍ ٍ تَاًگش دس جْبى توبم ّن ٍ ؿوطبى ثِ دست آٍسدى یي تٌِ
جب ثشای تجلیؾ دس ایٌتشًت است تب ّوِ ثتَاًٌذ آگْی ّب ی آًْب سا ثخَاًٌذ ٍ استوجبل ًٌٌذ.
تبلیغات ایىتروتی متمرکس است

تجلیـبت ایٌتشًتی ،هتذ ّبی هتوشًض ٍ ّذكذاسی ثشای ًوپبًی ّب ٍ ضشًت ّبیی ًِ هػذ تجلیؾ داسًذ اسائِ هی دّذ ًِ ضوبًت هی
ًٌٌذ ًِ ّوِ ی اكشادی ًِ تجلیؾ سا هطبّذُ هی ًٌٌذ ثِ عَس هغغ خشیذ ّن هی ًٌٌذ .پس دیگش اص كٌش تجلیـبت سٌتی ٍ هذیوی
دس سٍصًبهِ دسآییذ ،تجلیـبت ایٌتشًتی سا اهتحبى ًٌیذ!
تبلیغات ایىتروتی قابلیت ردگیری بیىىدگان را فراَم می کىد

ثشآٍسد تؼذاد اكشادی ًِ هوٌي است یي تجلیؾ دس سٍصًبهِ سا هطبّذُ ًٌٌذ ،توشیجبً ؿیشهوٌي است .اهب تجلیـبت ایٌتشًتی ایي اهٌبى
سا داسد ًِ تؼذاد اكشاد ثیٌٌذُ ی آى تجلیؾ سا سدگیشی ًٌذ .اص ایي عشین هطخع هی ضَد ًِ چِ تؼذاد اكشاد ثب هطبّذُ ی یي
تجلیؾ ثِ ٍة سبیت اغلی آى ًیض سش هی صًٌذ ٍ چِ تؼذاد هطتشی جذیذ اص عشین آى تجلیؾ اضبكِ هی ضَد.
تبلیغات ایىتروتی حق السحمٍ ی ايلیٍ ی کمتری دارد

اگش ثَدجِ ی هحذٍدی داسیذ ،تجلیـبت ایٌتشًتی ثسیبس هوشٍى ثِ غشكِ تش اص تجلیـبت چبپی سٌتی ثشای ضوب خَاّذ ثَد .یي تجلیؾ
هؼوَلی ثِ هتذ سٌتی هی تَاًذ چٌذ غذ ّضاس تَهبى ثشای ضوب ّضیٌِ ثتشاضذ .اهب ،ثب تجلیؾ ثش سٍی سبیت ّبی هؼشٍف ثسیبس دس ایي
ّضیٌِ ّب غشكِ جَیی خَاّیذ ًشد .ثب ایي سٍش ضوب كوظ صهبًی ثبیذ پَل ثپشداصیذ ًِ ثیٌٌذُ ای سٍی تجلیؾ ضوب ًلیي ًٌذ.
تبلیغات ایىتروتی ارزان تر است

ثِ خبعش عجیؼت هتوشًض ٍ ّذكذاس تجلیـبت ایٌتشًتی ٍ هبثلیت سدگیشی هَثش ٍ ًبسآهذ ثَدى تجلیؾّ ،ضیٌِ ّبی ٍاسدُ ثسیبس ًوتش اص
تجلیـبت سٌتی خَاّذ ثَد.

تبلیغات ایىتروتی حًزٌ ی دسترسی يسیعتری دارد

اص ایي جْت ًِ ایٌتشًت دس ّوِ ی جْبى هبثل استلبدُ است ،تجلیؾ ضوب ًیض هی تَاًذ تَسظ ّوِ ی اكشاد سٍی ًشُ ی صهیي دیذُ
ضَد ٍ .ثِ جبی ایٌٌِ دًجبل اًتطبساتی ّب ،سٍصًبهِ ّب ،ایستگبُ ّبی سادیَیی ٍ تلَیضیًَی هختلق ثبضیذ ،ثب یي تجلیؾ هی تَاًیذ دس
سشتبسش جْبى دیذُ ضَیذ.
ٍ ثِ عَس ًلی ،تجلیـبت ایٌ تشًتی ساُ ثسیبس خَثی ثشای ثب اعالع ًشدى ّوِ جْبى اص تَلیذات یب خذهبت خَد ثِ عشیوی ثسیبس ًن
ّضیٌِ ٍ ًبسآهذ هی ثبضذ.

ارسال ایمیل مستقیم یا تبلیغات آوالیه؟

اگش ضوب ّن ثِ اًذاصُ ی هي دس ایٌتشًت سبثوِ داضتِ ثبضیذ ،هی داًیذ ًِ خیلی چیضّب دس آى تـییش ًشدُ است ۶ .یب  ۷سبل هجل
اگش ًبسی دس ایٌتشًت داضتیذ ،ثشهشسای استجبط ثب اكشادی ًِ هبیل ثِ ّوٌبسی ثب ضوب ثَدًذ ،ثسیبس سبدُ تش ثَد .ایي سٍصّب ّوِ چیض
كشم ًشدُ است .هشدم ثشای گشكتي اعالػبت دسهَسد تَلیذات یب خذهبت ضوب ،پشسطٌبهِ ّبی آًالیي پش هی ًٌٌذ اهب ٍهتی سؼی هی
ًٌیذ ثب آًْب توبس ثشهشاس ًشدُ یب ایویل ثضًیذ ،دیگش پبسخگَی ایویل ّب یب توبس ّبی ضوب ًخَاٌّذ ثَد ٍ ضوب دیگش خجشی اص آًْب
پیذا ًخَاّیذ ًشد.
ٍهتی ثش سٍی ایٌتشًت تجلیؾ هی ًٌیذ ٍ ،پشسطٌبهِ ّبی آًالیي دسیبكت هی ًٌیذّ ،ویي هسئلِ اتلبم هی اكتذ .اگش سؼی ًٌیذ ثب
ًسی ًِ پشسطٌبهِ ای دس ساثغِ ثب تَلیذات یب خذهبت ضوب پش ًشدُ است توبس ثشهشاس ًشدُ یب ایویل اسسبل ًٌیذ ،توشیجبً "۰۲
پبسخی دسیبكت ًخَاّیذ ًشد.
ایٌتشًت ،ؿیشضخػی تشی ي چیضی است ًِ عی صًذگیتبى ثب آى سٍثِ سٍ خَاّیذ ضذ .اكشاد آًالیي هی ضًَذ ،سبیت ّبی صیبدی سا
صیش ٍ سٍ هی ًٌٌذ ٍ ،حتی اگش پیبهی ثشای ثبصدیذ اص سبیت ضوب ثشایتبى ثگزاسًذ ،ثِ چیضی هتؼْذ ًیستٌذ .آًْب ضوب سا ًوی ثیٌٌذ،
ضوب ّن ًوی تَاًیذ آًْب سا ثجیٌیذ ،پس دلیل ایي ػذم تؼْذ ًبهالً سٍضي است .هْن تش ایٌٌِّ ،ضیٌِ ی ًبچیض تجلیـبت ثش سٍی
ایٌتشًت ثبػث ضذُ ًِ اكشاد ًبثبة صیبدی جلت ایٌتشًت ضًَذ ًِ ادػبّبی هسخشُ ٍ ؿیشهسئَالًِ ی صیبدی داسًذ.
ثِ ایي دلیل ،هي ػویذُ داسم ًِ هطتشیبى احتوبلی ًسجت ثِ ٍػذُ ّبیی ًِ دس تجلیـبت كشٍش ایٌتشًتی دادُ هی ضَد ًسجت ثِ
آًچِ دس ایویل ّبی هستوین ،تلَیضیَى ،سادیَ یب سٍصًبهِ ٍػذُ دادُ هی ضَد ،ضٌبى تش ّستٌذّ .وچٌیي دس ایویل ّبی هستوین،
كشغت ثسیبس ثْتشی ثشای ػٌَاى ًشدى ًٌبت هْن هشثَط ثِ توبضبی خَد داسیذ .یي ثشٍضَس یب گضاسش خبظ ثبص ّن ثِ ًسجت ایویل
یب یي غلحِ ی ٍة دس ایي صهیٌِ كشغت ثیطتشی ثِ ضوب خَاّذ داد.
الجتِ تجلیـبت آًالیي ثش سٍی غلحبت ٍة ثسیبس اسصاى تش اص اسسبل ایویل ّبی هستوین ثِ اكشاد هی ثبضذ .توشیجبً چیضی دسحذٍد ۲۰
ثیلیَى غلحِ ی ٍة ٍجَد داسد ٍ ّش سٍص  ۲۲هیلیَى ثِ آى اضبكِ هی ضَد .ضوب هی تَاًیذ ثذٍى غشف ّضیٌِ ای خَدتبى یي ٍة
سبیت ساُ اًذاصی ًٌیذ.

هشدم ّش سٍص ثب دسخَاست ّب ٍ توبضبّبی هختلق گلَلِ ثبساى هی ضًَذٍ .هتی اكشاد ثشای تَلیذات یب خذهبتی دس ایٌتشًت جستجَ
هی ًٌٌذ ،هَتَسّبی جستجَ غذّب ّضاس ٍة سبیت پی سٍی آًْب هشاس هی دٌّذ .اسسبل پشسطٌبهِ ثشای ّشًذام اص ایي ٍة سبیت ّب
یب آگْی ّبی هَجَد دس آى ثسیبس سبدُ است ٍ ثب یي ًلیي اًجبم هی گیشد .اگش یي ًبسثش آًالیي  ۲۲پشسطٌبهِ پش ًٌذ ثِ ایي
هؼٌی است ًِ ّش ضشًت یب ًوپبًی " ۲۲ضبًس ثستِ ضذى آى ًوًَِ سا داسد .ایي یؼٌی آى پشسطٌبهِ ثسیبس جذی ثَدُ استً .ظش
ثِ ایٌٌِ توشیجب یٌی اص ً ۲۲لش حتی صحوت جَاثگَیی ثِ توبس ّب ٍ ایویل ّبی ضوب سا ثِ خَد ًوی دّذ ،هی تَاًن ثگَین ًِ ضوب
ثشای ثستي یٌی اص آًْب ًیبص ثِ  ۲۲۲پشسطٌبهِ داسیذ.
تلبٍت اغلی ثیي تجلیـبت ایٌتشًتی ٍ اسسبل هستوین ایویل ایي است ًِ ٍهتی ضوب یي ًبست پستبل یب ًبهِ ثِ گیشًذُ ای هی
كشستیذ ،ایي ثیي اٍ ضوب هحلَػ است .آًْب هوٌي است دسخَاست یب توبضبی ضوب سا ثخَاًٌذ ٍ اگش هبیل ثَدًذ ثب ضوب توبس ثگیشًذ.
ثشخالف پشسطٌبهِ ّبی آًالیي ًِ دس آى ًبسثشای آًالیي كشم ّبی هخػَظ سا پش هی ًٌٌذّ ،یچگًَِ تؼْذی ثشای آًْب ًخَاّذ
داضتّ .یچ استجبعی ثب ضوب ثشهشاس ًخَاٌّذ ًشدّ ،یچ سَالی اص ضوب ًوی تَاًٌذ ثپشسٌذ ٍ ،ثٌبثشایي ضوب ًوی تَاًیذ اػتشاضبت ٍ
ایشادّبی آًْب سا ثشعشف ًٌیذ.
هشدم اص ًسبًی خشیذ هی ًٌٌذ ًِ آًْب سا دٍست داضتِ ٍ ثِ آًْب اعویٌبى داضتِ ثبضٌذٍ .هتی ًسی ایویل ضوب سا هی خَاًذ ،تٌْب
ساُ ًست اعالػبت ثیطتش دسهَسد دسخَاست ضوب ،ثشهشاسی توبس ثب ضوب خَاّذ ثَد .ایٌٌِ ثب ضوب توبس ثگیشًذ ًطبًذٌّذُ ی ایي
است ًِ دس پشسطٌبهِ ی خَد جذیت ثیطتشی داسًذٍ .هتی تَاًستیذ ثب آًْب غحجت ًٌیذ ،خَاّیذ تَاًست گضاسضی تْیِ ًشدُ ٍ
كوظ آى صهبى است ًِ كشٍش غَست خَاّذ گشكت .اگش ّوِ چیض خَة پیص سٍد ،آًْب ثذٍى پشس ٍ جَ اص جبّبی دیگش ًضد ضوب
خَاٌّذ آهذ.
ثِ ایي خبعش است ًِ ّیچَهت ًجبیذ هذست تجلیـبت اص عشین ایویل هستوین ،سادیَ ٍ تلَیضیَى سا دست ًن ثگیشیذٍ .هتی اص عشین
ایي سسبًِ ّب تجلیؾ ًٌیذ ،ضبًس غحجت ًشدى ثب هطتشیب ى سا پیذا خَاّیذ ًشد ٍ كوظ آى صهبى است ًِ هی تَاًیذ آًْب ثشای خشیذ
اص خَدتبى هبًغ ًٌیذ .اهب ایٌتشًت ّیچیي اص ایي هضایب سا كشاّن ًوی ًٌذ.
تجلیـبت اضتشاًی
دسست است ًِ اسسبل ایویل هستوین یب تجلیـبت اص عشین سادیَ ٍ تلَیضیَى ثسیبس پشّضیٌِ ّستٌذ ،اهب ًبسایی ثسیبس ثیطتشی ّن
داسًذ .ثشای ًوتش ًشدى ایي ّضیٌِ ّب هی تَاًیذ اص تجلیـبت اضتشًی استلبدُ ًٌیذ .هي سٍصًبهِ ی هحلی سا پیذا ًشدم ًِ ثِ اصای
ً ۲۲،۲۲۲بؿز تجلیـبتی  x 8.5 ۵٫۵توبم سًگی كوظ ّ ۰۷۲ضاس تَهبى دسیبكت هی ًٌذ .هی داًیذ چِ ًبس هی ًٌن؟ اص یي ًوپبًی
دیگش توب ضب هی ًٌن ًِ دس عشف دیگش ًبؿز آگْی دّذ ٍ ّضیٌِ ام سا ثب اٍ ًػق هی ًٌن .ایٌٌبس ٍاهؼبً هوشٍى ثِ غشكِ خَاّذ ثَد.
چٌبًٌِ تجلیـبت آًالیي ّش سٍص پشعشكذاستش ٍ ضلَؽ تش هی ضَد ٍ ،هَتَسّبی جستجَ ّش سٍص الگَسیتن خَد سا تـییش هی دٌّذً ،جبیذ
ثشای حشكِ ّبی عَالًی هذت س ٍی آى حسبة ًٌیذ .اگش ایٌٌبس سا ثٌٌیذ ،دیش یب صٍد هطٌالتی ثشایتبى ایجبد خَاّذ ضذ .خبعشتبى
ثبضذ ،تٌٌَلَطی خیلی صٍد تـییش هی ًٌذ.
هٌجغ :هشدهبى

