
 

 

 وری و تاثیر بنرهای تبلیغاتی های افزایش بهره روش

گَ گبٍ دس سسبىَ ُبی مختلف ثَ اظِبس ىظشُبی ىبدسست ً حتی مغشضبىَ ای ثشمی خٌسیم کَ اثشثخطیی ثيشُیبی لجلاغیبلی سا میٌسد     

ُبی خیبظ خیٌد سا    محذًدیتسئٌال قشاس می دُيذ! ُش چيذ لجلاغبت اص طشیق ثيش ليِب ساُکبس لجلاغ ىاست ً ایو سًش ُم مضایب ً 

( ً پاطیجشد نیشًش ثسیابس    Brandداسد، ًلی لدشثَ ىطبه می دُذ کَ استفبدٍ ٌُضینيذاىَ اص ثيیش ثیٌیدٍ دس میشنیی ىیبر لدیبسی        

اگش ثخٌاُام ماضاه آضيبیی ثب لجلاغبت ثيش سا ثَ مشاحیل  “مٌثشاست. نشاىک کبلبالىٌ مطبًس ثشخستَ ثبصاسیبثی دس سابلل آمشیکب ماگٌیذ: 

مثل ایو است کَ ثگٌئام اکيٌه دس پيدناو خلسَ مالقبت ثب ثيش قشاس داسیم؛ اًلاو خلسَ مالقبت   ،مختلف ضيبخت انشاد لطجاَ کيام

خلسَ آضيبیی است ً دس خلسبت ثیذ ثتذسیح اطالعبت ثاطتشی دس ثبسٍ مالقبت ضیٌىذٍ پایذا میی کيیام ً     ” ثب اضخبظ خذیذ مینٌال

لیشی اص   سخو اً اضبسٍ ثَ ایو ىکتَ است کیَ: ثسیابسی اص آگِیی دُيیذگبه ثیَ ضیيبخت کبمیل       ” م.خػٌغابت اً سا ثِتش می ضيبسا

ثش اسبس آمبس سبصمبه ثاو النللی لجلاغیبت   ( ىابص داسىذ لب ثتٌاىيذ ثخٌثی اص آه استفبدٍ کييذ.Banner Advertising  لجلاغبت ثيش

 IAB،)   لجلاغبت آىالیو سا لطکال دادٍ است. ثٌیدٍ اگش لٌخَ کيام کَ سقیم  کل  ٪47اص طشیق ثيش لجلاغبت ماالدی،  2000دس سبل

اص طشیق ثيش لجلاغبت پی می ثشیم. ثيبثشایو لجلاغبت مالابسد دالس ثٌدٍ، ثاطتش ثَ اُنات ایو ىٌع  2/8دس ایو سبل  لجلاغبت آىالیوکل 

 ایو مٌاسد لٌخَ کياذ:ضنب ثبضذ، ثَ ضشط آىکَ ثَ  ستشالدی لجلاغبلیمی لٌاىذ ً می ثبیست ثخطی اص ا

 ُبی خزاة ً کٌلبٍ لِاَ کياذ. ( ثشای ثيشُبی خٌد پابر1

خیٌاٍ دس   ایو آگِی ُب ثبیذ ىظش ثاييذٍ سا ثَ مذلی کٌلبٍ خیزة کييیذ. ثيیش    ثب ثالجٌسدُبی خابثبىی قبثل مقبیسَ اىذ. ثيشُبی لجلاغبلی

ُیب ثخػیٌظ    ب لػٌیش مختػش پابر خٌد سا اىتقبل دُذ. ایو آگِیثبالی غفحَ ثبضذ، یب دس ًسط ً کيبسٍ ُبی آه، ثبیذ ثب چيذ کلنَ ی

 خٌثی دس رُو خیبی میی گاشىیذ. اگیش    َ ُب یب لػبًیش کٌلبٍ ث ُبی لدبسی ثسابس مٌنق عنل می کييذ، صیشا ىبر دس میشنی ىبر ً مبسک

میشنی ىبر لدبسی ىاست( ثبص ُیم   ییيی ُذنتبه  ً خذمبت خٌد ثپشداصیذ می خٌاُاذ مستقانب ثَ لجلاغ کبال ضشکت کٌچکی داسیذ ً

ییيی کالر ً لػٌیشی سا اىتخبة کياذ کَ ثَ صیجبیی ً دس کنبل اختػبس پابر ضنب سا اىتقیبل   ثِتش است ُناو سًیَ سا دس پاص گاشیذ،

 می دُذ.

 ( اطنايبه یبثاذ کَ ثيشُب مخبطت سا ثَ خبی دسستی ُذایت می کييذ.2

( سیبیت  home pageٍ می کياذ، قبثل قجٌل اسیت کیَ مخبطجیبه سا ثیَ غیفحَ اغیلی        اگش اص ثيش ثشای میشنی سبیت خٌد استفبد

ُذایت مخبطجبه ثیَ غیفحَ    ً اسائَ پاطيِبدات خبظ طشاحی ضذٍ اىذ، منکو است ثب پاطجشد نشًشثفشستاذ. امب ثيشُبیی کَ ثشای 

ميبسجی ثشای ُذایت ایو ثبصدیذ کييیذگبه   اغلی سجت سشدسگنی ایطبه ضٌىذ. دس ایو مٌاسد، ثخػٌظ اگش پابر یب ساُينبی لػٌیشی

دس آسیتاو   M2Kثبصاسیبثی دس غفحَ اغلی پاص ثايی ىکشدٍ ثبضاذ، احتنبال آىِب سا اص دست خٌاُاذ داد. کشیس مبُش، مذیش ضشکت 

یکیی اص   اگش کبسثش سا خستَ ً سشدسگم کيام، ثذًه آىکَ اص مب خشیذ کيذ، ثَ سیبیت دیگیشی خٌاُیذ سنیت. اییو     ” ضاس می گٌیذ: گل

ثيبثشایو، ثدبی آىکَ مخبطت سا ثَ غفحَ اغیلی سیبیت ثفشسیتام، ثِتیش     ” خطبُبی مِنی است کَ آگِی دُيذگبه مشلکت ماطٌىذ.

ُیذایت   –طشاحی ضذٍ ی ً ثيش ُیب سا ثیَ آه میشلجط  لايیک( کیشدٍ اییم        پاطجشد نشًش  ثَ غفحَ ای کَ ثشای” است اً سا مستقانب

یب پاطيِبد خٌد سا ثَ غٌست مطشًح میشنی کيام ً اص مخبطت ثخٌاُام کیَ ثیب پیش کیشده نیشر       ىنبئام. دس ایو غفحَ ثبیذ محػٌل

محػٌل سا سفبسش دُذ یب ثب مب لنبس ثگاشد. ثَ ایو لشلات اگش مخبطت نشر سا ُم پش ىکيذ، مطنئو ُستام کَ پایبر میب سا دسیبنیت    

 کشدٍ است.



 

 

 خٌد سا ُذنگاشی کياذ.لجلاغبت ( 3

ذنگاشی ضذٍ، پابر سسبىی ثَ مخبطجبىی است کَ داسای عالئق مطتشک ضغلی، لخػػی، ُيشی، ًسصضی ً امثیبل  ُلجلاغبت ميظٌس اص 

اص یکذیگش لفکاک کیشد،  آگِی ُبی ىنبیص دُيذٍ  ُب سا می لٌاه ثب دستَ ثيذی سبیت اص طشیق ثيش ایو گشًٍلجلاغبت آه ُستيذ. دس 

ص ضٌد. ىبگفتَ پاذاست کَ ثَ اییو لشلایت ُضیيیَ ُیب کیبُص ً ثیبصدُی       ثشای گشًٍ خبغی اص مخبطجبه پخآگِی کَ ُش  طٌسیَ ث

 ثَ ماضاه دسخٌس لٌخِی انضایص می یبثذ.لجلاغبت 

 ُبی کٌچک محک ثضىاذ. خٌد سا ثب گشًٍلجلاغبت ( 4

کی اص مخبطجیبه  ُبی خٌد سا ثب گشًٍ کٌچآگِی ایو است کَ ثب ُضیيَ ىبچاضی می لٌاىاذ  لجلاغبت ایيتشىتییک ًخَ امتابص یب صیجبیی 

ُب ً اىذاصٍ ُبی مختلف لِاَ ً اثش ثخطیی آىِیب سا ثیب ُیم مقبیسیَ       ُب، متو ُب، سىگ ثابصمبئاذ. ُنچياو می لٌاىاذ ثيشُبیی ثب ضکل

عالئیق گشًُیی مخبطجیبه     ای ليظام ىنبئاذ کَ ثب خػٌغابت ً کياذ. ثب کنی دقت ً حٌغلَ می لٌاىاذ پاطيِبد ُبی نشًش سا ثگٌىَ

لٌمیبه اسیت، کیَ سقیم      1200ثيش دس حیذًد   1000ٍ ً ثاطتشیو ىتادَ سا ثَ ثبس آًسد. دس ایشاه متٌسط ُضیيَ ىنبیص سبصگبسلش ضذ

ُب اطالعبت نشاًاىی ثَ آگِی دُيذٍ می دُذ کَ اسصش آه  ثسابس کنی است ً امکبه ُش ىٌع آصمبیطی سا نشاُم می کيذ. ایو آصمبیص

است. حتی می لٌاىاذ ُضیيَ ً اثش ثخطی لجلاغبت ثيش سا، ثشای کبال یب خذمبت مٌسد ىظیش،   ُب ً گبٍ غذُب ثشاثش ُضیيَ ُبی مشثٌطَ دٍ

ثب سبیش اىٌاع لجلاغبت سيتی ً ایيتشىتی مقبیسَ کياذ. دس ایو غٌست مالحظَ خٌاُایذ کیشد کیَ لجلاغیبت ثيیش دس میٌسد ثسیابسی اص        

 ضٌد ً ىتادَ ثِتشی داسد. لش لنبر می  محػٌالت اسصاه

 استشالدی کلی لجلاغبت خٌد سا ثَ ثيش اختػبظ دُاذ. ( ثخطی اص5

ُبی مختلف ثشای سسبىذه پابر ثَ مخبطیت اسیتفبدٍ    ثَ ثبس می آًسد کَ اص سسبىَ ُب ً سًش لجلاغبت مینٌال ًقتی ثاطتشیو ىتادَ سا

ثیب سسیبىَ ُیبی مختلیف ثیَ      ُبی خٌد سا  ُبی ثضسگ ً ثبسبثقَ ایو مطلت سا می داىيذ ً می کٌضيذ پابر ُب ً ضشکت کيام. سبصمبه

َ ( ثی … پٌستش، ثالجٌسد، الٌثیٌس،   اص سادیٌ، للٌیضیٌه، ساينب، مطجٌعبت، لجلاغبت محاطی” ُب مینٌال مخبطجبه ثشسبىيذ. ایو ضشکت

اگیش ثٌدخیَ ضینب     آىالیو سا ُم ثَ ایو مدنٌعَ انضًدٍ اىذ.لجلاغبت ُبی مختلف  ُبی اخاش سًش خٌثی استفبدٍ می کييذ ً دس سبل

دس خجشىبمَ ُبی آىالییو  آگِی قانت سا ىنی دُذ، اص سبیش اىٌاع لجلاغبت آىالیو استفبدٍ کياذ. دسج  دس سسبىَ ُبی گشاهلجلاغ بف کف

 کيبس لجلاغبت ثيش می لٌاىذ ثَ ضنب کنک کيذ. ُبی لجلاغبلی اص ىنٌىَ ُبئی است کَ دس ً اسسبل ای مال

 لٌٍ ُبی ثػشی ثِشٍ ثگاشیذ.( دس طشاحی ثيش اص گشاناک، اىاناطو، ً سبیش خ6

ش صیجب ً لشکات ثيذی، سىگ، ىٌس، حشکت، حشًف ً خطٌط صیجب اثش محسٌسی ثش خلت لٌخَ ثاييذگبه ً مٌنقات ثيشُبی ضنب داسد. ىث

ُب دس رُو ثاييیذٍ   ضٌد. ایو مدنٌعَ منکو است مذت کَ پاطتش ثَ آه اضبسٍ ضذ( ىاض دس لشکات ثب ایو عٌامل اثشگزاسلش میسًاه  

ثنبىذ ً ثَ اُذاف آگِی دُيذٍ کنک کيذ. ثشای طشاحی ثيشُب اص انشاد متخػع ً ثب لدشثَ استفبدٍ کياذ. ُضیيیَ طشاحیی ثيیش سقیم     

 دسخٌس لٌخِی ىاست امب اثش مِنی ثش لجلاغبت ضنب داسد.

 (عيٌاه متو اغلی: ثِشٍ ميذی ثاطتش اص لجلاغبت ثب ثيش   -  ىٌیسيذٍ: محنذ لقی احنذیبه

 لجلاغبتچِبسساٍ 


