هسایای تبلیغات اینترنتی
تجلیغ در ایٌتزًت هشیت ّبی سیبدی ًسجت ثِ تجلیغبت سٌتی دارد کِ اس آى هیبى هیتَاى هَارد سیز را ًبم ثزد:


ایجاد ارتباط دوطرفه :تجلیغبت ایٌتزًتی یک ارتجبط دٍطزفِ ثیي تجلیغ کٌٌذُ ٍ هخبطت ایجبد هیکٌذ .هخبطجبى ًِ تٌْاب تجلیغابت را
دریبفت هیکٌٌذ ثلکِ لبدرًذ ثبسخَرد ثذٌّذ ٍ سئَاالت خَد را در هَرد هحػَالت ثب تجلیغکٌٌذگبى هطزح کٌٌذ.



ایجاد یک پیوند هستقین به لیست هحصوالت :تجلیغبت ایٌتزًتی ثب یک پیًَذ هستمین ،دستزسی ثِ اطالعبت هحػَالت هازتج را
ثزای هخبطجبى فزاّن هی سبسد .ایي لبثلیت غبلجبً هٌجز ثِ هجبدلِ هحػَالت ٍ افشایص تعبهالت تجبری هیضَد.



توانایی هدف گیری ایستا و پویای هشتریان :در تجلیغبت ایٌتزًتی اس رٍش ّبی هتٌَعی ثزای ّاذ گیازی هطاتزیبى ثاِ هٌواَر
اًتخبة ،ارائِ ٍ ًوبیص تجلیغبت ثػَرت ایستب یب پَیب استفبدُ هی ضَد .ایي رٍش ّب هوکي است ثاز اسابم هحتاَای غافحِ ،اطالعابت
ضخػی ٍ هجبدلِ پَیبی اطالعبت ثبضٌذ.



دسترسی جهانی و شبانهروزی :تجلیغبت ایٌتزًتی دارای دستزسای هْابًی اسات ٍ در توابم رٍسّابی سابا ٍ توابم سابعت رٍس در
دستزم هیثبضذ کِ ایي هَهت افشایص لبثلیت هطبّذُ ٍ گستزش ثبسار آى هیضَد.



ارسال ،نگهداری و به روز رسانی آسان :تجلیغبت ایٌتزًتی دارای ٍیژگی ًوبیصً ،گْذاری ٍ ثزٍس رسبًی آسبى است کِ ایي ثِ دلیل
هبّیت دیجیتبلی آى هیثبضذ .کبّص فزایٌذ تْیِ ٍ اهزای تجلیغبت اس هولِ ًتبیج ایي ٍیژگی تلمی هیضَد.



قابلیت اندازهگیری و ردگیری باال :تجلیغبت ایٌتزًتی ثِ دلیل هبّیت دیجیتبلی ،اس لبثلیت ردگیزی ٍ اًاذاسُگیازی ثابالیی ثزخاَردار
است .اس رٍش ّبی گًَبگًَی ثزای ردگیزی ،ارسیبثی عولکزد ٍ سٌجص اثزثخطی تجلیغبت ایٌتزًتی استفبدُ هیضَد.



طراحی پیام آگهی :ثِ دلیل لبثلیت ّذ لزار دادى دلیك ٍ هطخع هخبطجبى ،هی تَاى پیبم ّب را ثزای هذة ًیبسّب ٍ خَاساتِّابی
هعیي هخبطجبى ،طزاحی کزدٌّ .گبهی کِ هب دلیمبً هخبطجبى را ضٌبسبیی هیکٌین اطالعبت ثْتزی در خػَظ ًیبسّب ٍ خَاستِّبی آًْب
ثِ دست هیآیذ .اس ایي رٍ پیبم آگْی هب ثسیبر هذاةتز خَاّذ ثَد.



قابلیت فروش :در ایي ًَع اس تجلیغبت پس اس ًوبیص آگْی هیتَاى ثالفبغلِ فزٍش را ًیش اًجبم داد.

در هذٍا  ۳ضوي همبیسِ تجلیغبت ایٌتزًتی ثب تجلیغبت سٌتی ،هشیت ّبی تجلیغ در ایٌتزًت هطخع ضذُ است.
جدول  -۳هقایسه تبلیغات اینترنتی و تبلیغات سنتی (گائو و دیگران)
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نتیجه گیری:
در همبیسِ ثب تجلیغبت ساٌتی ،تجلایغ در ایٌتزًت اس هشیتّبی لبثل هالحوِای ثزخَردار است اس آى هولِ هیتَاى ثِ ایجابد ارتجابط
دٍ طزفِ ثب هخبطت ،ایجبد یک پیًَذ هستمین ثِ لیست هحػَالت ،تَاًبیی ّذ گیزی ایستب ٍ پَیبی هطتزیبى ،دستزسی هْابًی ٍ
ضجبًِرٍسی ،ارسبا ٍ ًگْذاری ٍ ثزٍس رسبًی آسبى ،لبثلیت اًذاسُگیزی ٍ ردگیزی ثبال ،طزاحی پیبم آگْی ٍ لبثلیت فزٍش اضبرُ کزد.
ثعالٍُ ّشیٌِ تجلیغ در ایٌتزًت ًیش ثِ هزاتت کوتز اس رسبًِّبی دیگز هیثبضذ .ضزکت ّبی تجبری اگاز ثخَاٌّاذ در عزغاِ فعبلیات
ثبلی ثوبًٌذ ٍ هَلعیت خَد را در ثبسار پزرلبثت اهزٍس حفظ کٌٌذ چبرُ ای هش ثِ کبرگیزی ایي ًَع اس تجلیغبت ًخَاٌّذ داضت .ایي اهز
در هَرد ضزکت ّبیی کِ ثخَاٌّذ در سطح هْبًی فعبلیت کٌٌذ هػذاق ثبرستزی خَاّاذ داضات .تجلیغابت ایٌتزًتای دارای اضاکبا
هختلفی است کِ ّز ضکل آى دارای ٍیژگیّبی خبظ خَد است .ثب تَهِ ثِ ّذ تجلیغبتًَ ،ع هحػاَاٍ ،یژگایّابی هخبطجابى،
ثبیذ ضکل هتٌبست اًتخبة ضَد.
هٌجع :پَرتبا هَفمیت در کست ٍ کبر

