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 گرداورنده سخن

 
 نوشته درسنامه تیم توسط آموزشی کتاب این عزیز دوستان شما خدمت سالم

 است شده گرداوری سعدی عباس امیر شخص و برنامه سالم تیم توسط و

 کتاب این در صورت کامل موزش بازاریابی اینترنتی بهآ مباحث تمامی

 کتاب انتشار صورت در خواهشمندیم عزیز دوستان ماش از است شده آورده

 کنید قید را آن منبع حتما

 

 کرده پیدا انتشار http://hiprogram.ir اینترنتی آدرس توسط کتاب این

 .است
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 مفاهیم اولیه تجارت و بازاریابی -درس اول

 

 خوش آمدید!« بازاریابی اینترنتی» به دوره

ر هایی که دو پتانسیل کند که بتوانید با ابزارهای موجود در اینترنتاین دوره به شما کمک می
 فضای مجازی وجود دارد، به کسب و کار و تجارت خود رونق ببخشید.

 رود.های مهم تجارت به شمار میدانید، امروزه بازاریابی یکی از بخشهمانطور که می

با افزایش چشمگیر شمار کاربران اینترنت و با توجه به قابل دسترس بودن آن در سراسر 
های بازاریابی خود دهند تا استراتژیه تولید کنندگان و تاجران نیز ترجیح میجهان، امروزه کلی

 را از طریق اینترنت پیگیری کنند.

کند. در این نوع تر و بهینه تر میاستفاده از بازاریابی اینترنتی، اطالع رسانی را آسان
ی را به طرز های بازاریاببازاریابی، امکان هدف گیری دقیق مخاطب وجود دارد و هزینه

 دهد.های موجود در اینترنت( کاهش میچشمگیری )به دلیل ظرفیت

بپردازیم، الزم است که با تعریف بازاریابی و « بازاریابی اینترنتی»پیش از آنکه به مبحث 
 همچنین با برخی مفاهیم کلیدی در تجارت و بازاریابی آشنا شویم.

 

 بازاریابی چیست؟
بی ذکر شده است. هرکس از دریچه دید خود بازاریابی را تعریف کرده تعاریف زیادی برای بازاریا

 کنیم.است که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می

بازاریابی یک پروسه اجتماعی و مدیریتی است که در آن افراد با توجه به  تعریف نخست:
 کنند.ت میهای خود اقدام به جابجا کردن و تبادل کاال یا خدمااحتیاجات و خواسته

داشتن آن و ابدست آوردن سود برای بازاریابی هنر ایجاد مشتری و راضی نگه تعریف دوم:
 خود است.

بازاریابی یعنی رساندن خدمات یا کاالی مناسب به افراد درست در مکان  تعریف سوم:
 مناسب در زمان مناسب و با قیمت مناسب است.

است که در آن کاال یا خدمات بین ایجاد کننده آن و بازاریابی یک روند اقتصادی  تعریف چهارم:
 شود.مصرف کننده با قیمت مشخص مبادله می

ای خاص به تعریف مشخص است که تعاریف باال و دیگر تعاریف ارائه شده هرکدام از زاویه
 پردازند.بازاریابی می
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 احتیاج، خواست، و تقاضا
ها و تقاضاهای بازار هدف را بررسی کرده و بر خواستیک بازاریاب موفق باید بتواند نیازها، 

 اساس نتایج آن تصمیم گیری کند.

 دهیم:در این قسمت این سه مفهوم را مورد بررسی قرار می

ها قرار دارد. همه ما نیاز به در وجود همه انسان  یک کمبود ذاتی است که (Needنیاز ) -
توان گفت که طبیعی در وجود هر انسان است. میبنابراین نیاز یک مفهوم   کنیمغذا پیدا می

 ها مشترک هستند.اکثر نیازها در انسان

در واقع شکل تامین نیاز است. به این معنی که وقتی انسان گرسنه  (Wantخواسته ) -
تواند غذای آماده بخورد و یا به رستوران رفته و ساندویچ بخورد. خواسته دقیقا شود و میمی

تواند روی آن اثر بگذارد. یعنی وقتی که شما گرسنه هستید بازاریاب می چیزی است که یک
 به شما غذای خاصی مثال غذای آماده یا سنتی را پیشنهاد دهد.

ای است که با قدرت خرید همراه است. به طور مثال اگر فرد خواسته (Demandتقاضا ) -
بپردازد تا آن خواسته به تقاضا تبدیل  غذای ایتالیایی دوست دارد، باید بتواند هزینه خرید آن را

شود و باید با قدرت خرید همراه تبدیل به تقاضا نمی  شود. در غیر این صورت این خواسته
 باشد.

 

 عناصر هشت گانه آمیخته بازاریابی
عناصر هشت گانه آمیخته بازاریابی عواملی هستند که مدیران بازاریابی به منظور به حداکثر  

 توانند تحت کنترل قرار دهند.مشتریان در بازار هدف میرساندن رضایت 

معرفی شد. در سالهای بعد « کارتیمک »در دهه شصت چهار عنصر آمیخته بازاریابی توسط 
های خدماتی اضافه با گسترش و پیشرفت علم بازاریابی چهار عنصر دیگر هم برای شرکت

شوند به آن آغاز می Pنها با حرف شده و به هشت عنصر افزایش پیدا کرد که چون تمامی آ
8P پردازیم.گویند. در ادامه به طور خالصه به بررسی هر یک از آنها میمی 

 Product)محصول ) -۱
های یک فرد را برآورده کند دارای ارزش است. دقت ای که بتواند خواستهمحصول به هر اندازه

تواند یک محصول ویس هم میکنید که محصول تنها اشیای فیزیکی نیست. یک خدمت و سر
 تواند مشاوره او به مشتریانش باشد.باشد. به عنوان مثال محصول یک وکیل می

 Price)) قیمت -۲
قیمت مبلغی است که مشتری یک کاال یا خدمات در ازای به دست آوردن آن حاضر است 

ی اباید به اندازه بپردازد. برای قیمت گذاری یک کاال باید عوامل زیادی را در نظر گرفت. قیمت
باشد که از نظر خریدار دارای ارزش برابر با کاال باشد در غیر این صورت در یک بازار رقابتی 

 مشتری به راحتی از خرید آن کاال یا خدمات سر باز میزند.

 (Placeمکان ) -۳
ر بازار مکان یا کانال توزیع یکی از عوامل مهم در بازاریابی است. با توجه به افرایش رقابت د
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مشتری باید به   مکان مناسب یکی از عوامل اصلی در جذب و نگهداری مشتری است.
 راحتی به مکان دسترسی داشته باشد و خدمات باید به سرعت در اختیار مشتری قرار بگیرد.

 Promotion)ترفیع ) -۴
تا دهد های است که یک شرکت انجام میچهارمین عنصر ترفیع است. ترفیع شامل فعالیت

کننده قرار بگیرد. به اطالعات درباره محصوالت به درستی و به موقع در اختیار خریدار و مصرف
 توان به تبلیغات، جشنواره تخفیف و روابط عمومی اشاره کرد.عنوان مثال می

 Process)روند یا فرایند ) -۵
یکند. زیرا هرچه ها پیدا متجربه خرید در دنیای جدید هر روز اهمیت بیشتری برای بازاریاب

مشتری احساس بهتری در هنگام خرید داشته باشد احتمال برگشتن او بیشتر است. 
اطمینان دادن به مشتری برای اینکه شما یک کسب و کار قوی دارید و میتوانید از خدمات و 

 شود.کاالی خود به درستی پشتیبانی کنید باعث اطمینان خاطر مشتری می

 Physical Environment)) ی فیزیکیهاامکانات و دارایی -۶
ظاهر و امکانات فیزیکی موسسه یکی از عوامل موثر در جذب و راضی نگه داشتن مشتری 

شود. مشتریان با توجه به امکانات فیزیکی و بصری، ابزارهای ارتباطی، تجهیزات محسوب می
وانند در نگرش مشتری تبه کار رفته و غیره در مورد موسسه اظهار نظر کرده و این امکانات می

 موثر باشند.

 People)) کارکنان -۷
تمامی کارکنان یک موسسه مخصوصا آنهایی که به طور مستقیم با مشتری در ارتباط هستند 

 کنند.نقش بسیار حیاتی در شکل دادن به تجربه مشتری از آن موسسه ایفا می

 (Productivity and Quality) وری و کیفیتبهره -۸
چه راهی را برای ارائه یک سرویس خوب به مشتری برگزیده است؟ این  موسسه شما

ه کند نه دربارقسمت بیشتر در مورد چگونگی انتقال سرویس و یا کاال به مشتری صحبت می
ها. به خاطر داشته باشید که همیشه شما باید به مدیریت قیمت و پایین آوردن هزینه

کاال یا سرویسی با حداقل قیمت و حداگثر کیفیت  خواست مشتری توجه کنید و با توجه به آن
 ممکن ارائه دهید.
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 انواع بازاریابی اینترنتی -درس دوم

 

در درس نخست با مفاهیم کلیدی تجارت و بازاریابی آشنا شدیم. در این درس به توسعه 
 پرداخت.های موجود در اینترنت خواهیم و استراتژی« بازاریابی دیجیتال»مفاهیمی همچون 

کنیم تغییر داده است. پیش از این شکی نیست که اینترنت دنیایی را که در آن زندگی می
هرگز دستیابی به اطالعات، برقراری ارتباط با مردم در سرتاسر جهان و به اشتراک گذاری 

 ها و دیگر اشکال رسانه به این آسانی نبوده است.مقاالت، فیلمهای ویدئویی، عکس

های ر استفاده از اینترنت در عصر جدید منجر به کاهش استفاده از رسانهافزایش چشمگی
 ها و مجالت شده است.سنتی مانند تلویزیون، رادیو، روزنامه

ها رفته رفته با قدرت اینترنت، هم به عنوان بستری برای در طول دو دهه گذشته، بازاریاب
بان خود، آشنا شدند. اینترنت، در برقراری ارتباط و هم به عنوان روشی برای ردیابی مخاط

های در هم آمیخته است. کار ما به عنوان بازاریاب این ای از گرهماهیت ذاتی خود، شبکه
 ها برای پیگیری مکالمات و در نتیجه الگوها استفاده کنیم.است که از این گره

اینترنت نیز به اتاق تعبیر کرد. امروزه « مکالمه»توان به بازاریابی را در یک تعریف نیز می
دهد که این مکالمات را مکالمه تبدیل شده است. ماهیت ارتباطی اینترنت به ما اجازه می

های مورد نظر برای کاال و کسب و کار تجاری خود را دنبال و پیگیری کرده تا بتوانیم مشتری
یق اینترنت را پیدا کنیم. در این دوره ما روشهای گفتگو با مشتریان موجود و بالقوه از طر

 خواهیم آموخت.

  

 بازاریابی دیجیتال

بستر »شود، بازاریابی دیجیتال با استفاده از قدرت اینترنت اگر بازاریابی باعث ایجاد تقاضا می
 کند.را فراهم می« ایجاد تقاضا

برای همگان به یک اصل تبدیل شده « دوجانبه بودن معامله»ی امروزه در دنیای تجارت، مساله
به عبارت دیگر، هر نوع مبادله و معامله مانند خیابانی دوطرفه است که به طور  است.

 همزمان برای هر دو طرف سود آور باشد.

و الگوی جدیدی در روشی که مصرف کنندگان با محصوالت   اینترنت دنیای تجارت را تغییر داده
 کنند، طراحی کرده است.تجاری و یا با یکدیگر ارتباط برقرار می

 انه آنالین انتخاب، نفوذ و قدرت بیشتری برای مصرف کنندگان فراهم کرده است.رس

  

 استراتژی بازاریابی دیجیتال

های سنتی برای بازاریابی محصوالت خود بهره پیش از فراگیری اینترنت، تاجران از روش
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ه شده ساخت بردند. باید گفت که بازاریابی دیجیتال نیز بر پایه همان اصول بازاریابی سنتیمی
 گیرد.های دیجیتال نیز بهره میبا این تفاوت که از فناوری و رسانه

در هنگام ایجاد یک استراتژی بازاریابی دیجیتال موفق، تفکر کاربر محور، که کاربر را در مرکز 
 دهد، امری حیاتی است.تمام تصمیمات قرار می

استراتژی بازاریابی دیجیتال امروز نه تنها ظهور فناوریهای جدید به این معنی است که طراح 
ای برای سنجش سابقهای از امکانات تاکتیکی جدید در اختیار دارد، بلکه روشهای بیمجموعه

ها و تاکتیکهای انتخاب شده دارد. این حقیقت که بازاریابی دیجیتال امری اثربخشی استراتژی
 ود.شبسیاری تجربی است یکی از نقاط قوت آن محسوب می

ها گرفته تا اقدامات، روش اقدام در بازاریابی دیجیتال همه چیز قابل اندازه گیری است: از رفتار
و نتایج. این بدان معنی است که طراح استراتژی بازاریابی دیجیتال باید با تفکر روی بازگشت 

یی سرمایه کارش را آغاز کند. هماهنگی با یک استراتژی باید چارچوب آزمایشی و توانا
انعطاف پذیری و پویایی در محیطی را داشته باشد که همزمان با رفتار کاربران دچار تغییر و 

 شود.تحول می

  

 تاکتیک در بازاریابی دیجیتال

بدانیم، « ای خاصبرنامه عملی طراحی شده به منظور رسیدن به نتیجه»اگر استراتژی را یک 
زاریابی دیجیتال باید همسو با اهداف کسب و آنگاه نتیجه مورد نظر یک دیدگاه استراتژیک با

کار سازمان باشد. به عنوان مثال، اگر یکی از اهداف کلی کسب و کار جذب مشتریان جدید 
 تواند ایجاد آگاهی آنالین در مورد نام تجاری باشد.باشد، اهداف محتمل بازاریابی دیجیتال می

 کنیم:مطالعه می« امهدرسن»ی انواع بازاریابی اینترنتی که در این دوره

توان های زیادی برای بازاریابی اینترنتی وجود دارد. اما در یک تعریف کلی، میامروزه روش
 های زیر تقسیم کرد:انواع بازاریابی اینترنتی را به بخش

 )بازاریابی از طریق پست الکترونیک )بازاریابی ایمیلی 

 بازاریابی از طریق تبلیغات نمایشی 

 طریق موتورهای جستجو بازاریابی از 

  بازاریابی از طریق تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک یاPPC 

 های اجتماعیبازاریابی از طریق شبکه 

 بازاریابی از طریق موبایل 

توان بر شمرد، اما ما در این دوره، به این موارد بسنده تردید موارد بیشتر از این هم میبی
 کنیم.می

  

 الکترونیک )بازاریابی ایمیلی( بازاریابی از طریق پست

های تجاری را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی به شکلی از بازاریابی مستقیم که پیام
رساند. این نوع بازاریابی روشی بسیار مقرون به صرفه، هدفمند، قابل استفاده مخاطبان می
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دهند که ن موارد نشان میدر مقیاس انبوه و به طور کامل قابل اندازه گیری است که تمام ای
 های بازاریابی دیجیتال است.این نوع بازاریابی یکی از قدرتمندترین تاکتیک

بازاریابی از طریق پست الکترونیک ابزاری برای برقراری ارتباط، هم با مشتریان بالقوه و هم 
به حداکثر مشتریان فعلی است. این بازاریابی باید این مشتریان را حفظ کرده و ارزششان را 

برساند تا در نهایت منجر به سودآوری بیشتر برای کل سازمان شود. یک پایگاه داده هدفمند و 
تواند به تقسیم بندی شده پست الکترونیک به این معنی است که یک محصول تجاری می

 هایی را به عده خاصی از مشتریان برساند.منظور دستیابی به بهترین نتایج، پیام

  

 از طریق تبلیغات نمایشی بازاریابی

شود: صفحات نتایج موتورهای جستجو، تبلیغات آنالین شامل تبلیغات در سراسر اینترنت می
های اجتماعی و در شبکه های قرار گرفته در شبکهها، آگهیتبلیغات قرار گرفته در ایمیل

 نمایش گوگل.

بت به نام تجاری است. این هدف اصلی تبلیغات افزایش فروش با باال بردن آگاهی آنالین نس
تر و در نتیجه با تاثیر مخرب کمتری نسبت به تبلیغات سنتی و تواند تعاملینوع تبلیغات می

تبلیغات آنالین غیرتعاملی صورت بگیرد؛ زیرا کاربران در صورت دلخواه با آگهی تعامل برقرار 
ی خاص، بازارهای خاص و تواند از طریق هدف قرار دادن مناطقکنند. تبلیغات آنالین میمی

 ایجاد بافت بهینه سازی شود.

  

 بازاریابی از طریق موتورهای جستجو

ها نفر در سراسر جهان از موتورهای جستجو برای یافتن محتوا در اینترنت هر روز میلیون
هایی بر پایه وب هستند که وب را نمایه کنند. موتورهای جستجو برنامهاستفاده می

دهند تا آنچه به دنبالش هستند را پیدا کنند. ه و به مردم اجازه میسازی/ایندکس کرد
اغلب به صنعتی اشاره دارد که در اطراف موتور « بازاریابی بر اساس جستجو»یا « جستجو»

توانید محصول یا محصوالت کنید که چگونه میشود. حتما با خود فکر میجستجو ایجاد می
مشتریان بیشتری نشان دهید؟! در این دوره، دو درس  خود را از طریق موتورهای جستجو به

 ایم تا بتوانید به این مهم، بپردازید!را به بازاریابی از طریق موتورهای جستجو اختصاص داده

  

 PPCبازاریابی از طریق تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک یا 

یک سیستم تبلیغاتی است که در آن تبلیغ کننده  PPCتبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک یا 
کند؛ از این رو پرداخت به ازای هر کلیک نام تنها به ازای هر کلیک روی آگهی پول پرداخت می

 گرفته است.

های تبلیغاتی ارائه شده توسط موتورهای در حالی که این اصطالح بیشتر به سیستم
های پرداخت به ازای هر کلیک در شود، آگهیجستجو، مانند گوگل، بینگ و یاهو! اطالق می

 شود.های اجتماعی نیز استفاده میهای محتوا و شبکهسایت
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شوند و به بنرهای فلش و حتی های رایج این نوع تبلیغات، از متنی ساده شروع میفرمت
رسند. تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک باعث ایجاد انقالبی های ویدئویی نیز میآگهی

درصد از درآمد گوگل  ۹۹اره در صنعت تبلیغات آنالین شده است و امروزه، این نوع تبلیغات دوب
 دهند.را تشکیل می

 در دو درس از این دوره، شما را با این روش تبلیغ و چگونگی انجام آن آشنا خواهیم کرد.

  

 های اجتماعیبازاریابی از طریق شبکه

دنیای امروز اینترنت از اهمیت بسیاری برخورداند. های اجتماعی به دلیل گستردگی در شبکه
های اجتماعی به ها مخاطبین زیادی دارند، بسیار پویا هستند. شبکهاز آنجایی که این شبکه

های تجاری فرصت بیشتر و بهتری برای تعامل با مشتری از طریق ارتباطات ها و نامشرکت
به اشتراک »های اجتماعی، کههای شبترین خصوصیتدهند. یکی از مهمهدفمند می

است. اگر کاربران محتوا را دوست داشته باشند با دوستان خود به اشتراک خواهند « گذاری
های پی در پی میتواند باعث شود کاربران زیادی از عکس یا گذاشت و این اشتراک گذاشتن

ریابی، ما در این های اجتماعی در بازاویدئو تبلیغی شما بازدید کنند. به دلیل اهمیت شبکه
 ایم.ها اختصای دادهدوره، دو درس را به بازاریابی در این شبکه

  

 بازاریابی از طریق موبایل

های همراه همیشه توسط تلفن همراه وسیله مهمی در استراتژی بازاریابی است. تلفن
ایجاد مردم حمل شده و روشن هستند که این دو ویژگی، ترکیبی قدرتمند برای هر بازاریابی 

توان تلفن همراه را در طرح بازاریابی گنجاند هایی که میکنند. در این درس به روشمی
 خواهیم پرداخت.

کلید اصلی موفقیت بازاریابی در موبایل، شناسایی مخاطبان است. به کارگیری موبایل 
یا به  های ارتباطی آن به عنوان یک استراتژی به کارگیری وتواند به استفاده از ویژگیمی

های کاربردی شما برای موبایل کمک کند. در این دوره ها یا برنامهایجاد ترافیک برای وبسایت
های جستجوی بهتر ایم و به تاکتیکما دو درس را به بازاریابی از طریق موبایل اختصاص داده

 در موبایل خواهیم پرداخت.
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بخش  -بازاریابی از طریق پست الکترونیکی -درس سوم

 اول

 

بازاریابی به وسیله پست الکترونیک، در معنای اصلی خود، ابزاری برای مدیریت ارتباط با 
تواند یکی از باالترین بازگشت سرمایه مشتری است. این نسخه از بازاریابی اجازه محور می

 گذاری نسبت به هرگونه فعالیت بازاریابی دیجیتالی را ارائه دهد.

تر، نوعی بازاریابی مستقیم است که با ونیک، به عبارت سادهبازاریابی به وسیله پست الکتر
دهد. این یکی از های تجاری را به یک مخاطب انتقال میاستفاده از ابزارهای الکترونیکی، پیام

 های بازاریابی دیجیتال است.ترین و در عین حال قدرتمندترین تاکتیکقدیمی

 ن به موارد زیر اشاره کرد:تواهای مثبت بازاریابی ایمیلی، میاز ویژگی

 .به دلیل هزینه کم برای هر مخاطب، فوق العاده مقرون به صرفه است 

 های دیجتیالی بسیار هدفمندتر است.این بازاریابی نسبت به انواع بازاریابی 

 .قابلیت برنامه ریزی در مقیاس انبوه را دارد 

 .به طور کامل قابلیت اندازه گیری دارد 

قدرت اصلی بازاریابی ایمیلی این است که از پر رونق ترین نوع تماس مشتری با عالوه بر این، 
برد. بسیاری از اصول مطرح شده در این فصل را اش بهره میاینترنت، یعنی صندوق پستی

توان در دیگر انواع بازاریابی اجازه محور، به ویژه ارتباطات پیامکی به وسیله تلفن همراه نیز می
بازاریابی توسط پست الکترونیک ابزاری برای ایجاد روابط با مشتریان فعلی و استفاده کرد. 

مشتریان بالقوه است. این نوع بازاریابی باید نگهداری و ارزش هر مشتری را به حداکثر 
 شود.برساند و در نهایت به سودآوری بیشتر منجر می

خواهیم پرداخت. اما پیش از آن در این درس و درس آینده، به طور مفصل به این نوع بازاریابی 
 الزم است با برخی اصطالحات مرسوم تجاری آشنا شویم.

  

 (B2Bتجارت به تجارت )

زمانی که هر کسب و کاری محصوالت یا خدماتش را به کسب و کارهای دیگر، و نه به مصرف 
فروشد. به طور مثال شرکتی، محصوالتش را به جای فروش مستقیم به کنندگان، می

 فروشد.مشتری، به شرکت دیگری می

 (B2Cتجارت به مصرف کننده )

هنگامی که کسب و کاری محصوالت یا خدماتش را به طور مستقیم به مصرف کنندگان 
 فروشد.می

 (CTAفراخوانی به اقدام )

کند که اقدام به ست که در مخاطب این انگیزه را ایجاد میمنظور از فراخوانی به اقدام، عملی
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ایم )مانند ثبت نام برای خبرنامه، رزرو تاکسی در ند که ما از آن درخواست کردهعملی ک
 …(.اینترنت و 

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری )

راهکاری برای مدیریت تعامالت یک شرکت با مشتریان و مشتریان بالقوه است. این استراتژی 
ار در یک سازمان، از تکنولوژی برای فروش، بازاریابی، خدمات مشتریان و فرآیندهای فنی خودک

 کند.استفاده می

 پایگاه داده

شود که در بازاریابی از طریق پست الکترونیک، پایگاه داده شامل مشتریان احتمالی می
گردد. همچنین اطالعات اضافی مربوط به این لیست نیز در پایگاه ایمیلی برایشان ارسال می

 داده موجود است.

 ثبت نام دوگانه

بازاریابی از طریق پست الکترونیک، معموال برای اطمینان از اینکه فرد مشترک شونده  در روش
کنند( ها در اینترنت فعالیت می)که این روزها به منظور ارسال هرزنامه« ربات اینترنتی»یک 

ی واقعی برای ارتباط با سازمان شما را دارد، نباشد و برای اطمینان از اینکه مشتری انگیزه
 گیرند.ها اینترنتی درنظر میرا به عنوان راهکار ثبت نام« ثبت نام دوگانه»عمل 

این عمل، درواقع عمل درخواست از مشترکین برای تایید اشتراک اولیه خود از طریق پیگیری 
 ایمیل حاوی لینک تایید آدرس الکترونیک و سپس ورود مجدد است.

 (ISPارائه دهنده خدمات اینترنتی )

 رسی به اینترنت را برای شما فراهم نموده است.شرکتی که دست

 میزان خوانده شدن

های ارسالی را های مشخص شده به عنوان خوانده شده نسبت به کل ایمیلدرصد ایمیل
 گویند.می« میزان خوانده شدن»

 Unsubscribe)لغو ثبت نام یا لغو اشتراک )

اطالعاتی مشخص از طریق  عمل حذف خود از یک یا چندین لیست به منظور لغو دریافت
 گویند.ایمیل را لغو ثبت نام یا لغو اشتراک می

 مشخصات فرستنده

( برای تایید این ISPهای عمده ارائه دهنده سرویس اینترنت )روش مورد استفاده شرکت
 کنند.ها واقعا از دامنه ای ارسال شده اند که ادعا میموضوع که ایمیل

 (SMTPپروتکل انتقال ساده ایمیل )

SMTP هایی از یک سرور به سرور دیگر است.یک پروتکل برای ارسال پیام 

 Soft Bounce)تحویل ناموفق ایمیل )

ی خرابیا  ظرفیت بیش از حد صندوق پستیتحویل ناموفق ایمیل به دلیل مشکالتی نظیر 
 سرور.
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 اسپم یا هرزنامه

که عملی ناخوشایند  -است های ارسالی به کسی که درخواست دریافت آن را نداده ایمیل
 است!

 لیست سفید
، یک اشتراک دهنده یا دیگر ارائه دهنده خدمات ایمیل ISPهای ایمیل که یک لیستی از آدرس

 دهد.به پیام هایشان، بدون توجه به تنظیمات فیلتر اسپم، اجازه تحویل می

 خبرنامه

اشتن مشتریان برای آنها ارسال خبرنامه ایمیلی است که به منظور ارائه اطالعات و آگاه نگه د
شود. آنها لزوما حامل تبلیغات آشکار نیستند و فقط از تماس منظم مشتری با آن نام می

 کنند.تجاری اطمینان حاصل می

  

 ایمیل تجاری
 به طور کلی دو نوع ایمیل تجاری وجود دارد:

جلب توجه کاربر برای تر بوده و به منظور ها مستقیم: این ایمیلهای تبلیغاتیایمیل -۱
 شوند.اقدامی سریع ارسال می

که به خبرنامه نیز مشهورند. ممکن است این  هایی بر اساس حفظ مشتری:ایمیل -۲
های تبلیغاتی نیز باشند اما باید بر روی ارائه اطالعات با ارزش برای کاربر ها شامل پیامایمیل

 د.تمرکز و ارتباطی طوالنی مدت با کاربر ایجاد کنن

های بازاریابی دیجیتال برنامه ریزی دقیق و همچنین آزمایش و درست مانند تمام فعالیت
ارزیابی مناسب برای بهینه سازی درآمدتان نیز مورد نیاز است. بازاریابی از طریق پست 

د توانالکترونیک ممکن است بسیار مقرون به صرفه باشد اما هزینه انجام اشتباه آن نیز می
 باشد. بسیار باال

ای بلند مدت با یک ستاد تبلیغاتی ایمیلی موفق آن است که در راستای حفظ و ایجاد رابطه
 خوانندگان ایجاد شده باشد.

 گویند.مخاطبین خود را بشناسید! آنها چگونگی ایجاد تعامالت را به شما می

  

 های بازاریابی ایمیلیهدف
 شود:در بازاریابی ایمیلی دو هدف دنبال می

ا به هبا متصل کردن این ایمیل ترغیب کاربران اینترتی به بازدید از وبسایت شما: -۱
وبسایت خود کاربران با کلیک بر روی هر قسمت از این ایمیل به قسمت مرتبط با آن در 

 شوند.وبسایت فرستاده می

حتی در صورتی که کاربران مایل به  مطلع کردن و تبلیغ محصوالت یا خدمات شرکت: -۲
توانید از ایمیل برای مطلع ساختن آنها از محصوالت یا خدمات خود یک نباشند شما میکل

 استفاده کنید.
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اولین قدم برای انجام بازاریابی ایمیلی ایجاد یک پایگاه اطالعاتی از ایمیل های کاربرانی که 
 مایل به دریافت خبرنامه شما هستند است.

  

 ایجاد یک پایگاه داده

تاد تبلیغاتی ایمیلی موفق نیازمند این است که یک پایگاه داده واقعی از ثبت راه اندازی یک س
های ها ایجاد شود. این پایگاه داده، یا لیست مشترکانی که با دریافت پیامها و ایمیلنام

 ترین دارایی ستادهای تبلیغاتی ایمیلی است.تبلیغاتی شرکت موافقت کرده اند، با ارزش

شید ضروری است که از این مخاطبین دریافت ایمیل به وضوح اجازه توجه داشته با نکته:
 گرفته شود.

شوند کنند باعث به خطر انداختن شهرتشان میهایی که از این کار سوء استفاده میشرکت
های ناخواسته یا اسپم هایی که ایمیلو در بسیاری از کشورها ممکن است علیه شرکت

های نجام بگیرد. در صورتی که شما بدون اجازه از ایمیلکنند اقدامات قانونی اارسال می
های کاربران استفاده کرده و کاربران زیادی از شما شکایت کنند و یا اینکه تعداد زیادی از ایمیل

های تمامی ایمیل Yahooو  Googleهای بزرگ مانند بیندازند، شرکت Spamشما را به پوشه 
 فرستند.می Spamاتوماتیک به پوشه  تشخیص داده و به صورت Spamشما را 

ایجاد این پایگاه داده و هدفمند نگاه داشتن آن یک عامل کلیدی در ستاد تبلیغاتی ایمیلی 
 شود.محسوب می

هرچقدر که یک بازاریاب بتواند اطالعات بیشتری گردآوری کند، به شکل بهتری قادر خواهد بود 
اما هر چه مقدار اطالعات درخواستی در  های بازاریابی خود را سفارشی کند.که پیام

پرسشنامه بیشتر باشد، احتمال کمتری وجود دارد که ثبت نامی صورت بگیرد. اطالعات 
 توان در یک بازه زمانی از مخاطبین درخواست کرد.بیشتر را می

وجود یک فرم ثبت نام در وبسایت شرکت بسیار اهمیت دارد. بازدید کنندگان یک سایت از قبل 
اند. عالقمندان به شان را از طریق کلیک روی آدرس سایت به آن شرکت نشان دادهقهعال

توانند خبرنامه شما را دریافت کنند. نام در این فرم میدریافت خبرنامه به راحتی با ثبت
بوک خود یا در امضای ایمیل خود یا حتی بر روی کارت توانید این فرم را در صفحه فیسمی

 یغ کنیدویزیت خود تبل

  

 مالحظات طراحی

ظاهر ایمیل و میزان پذیرش آن از سوی مشتریان موجود در پایگاه داده دو اصل جدایی 
تواند بر پذیرفته شود که میناپذیرند. همچنین طراحی به چگونگی ساخته شدن آن مربوط می

یر گنجانده شده شدن ایمیل یا تعامل کاربران با آن تاثیر بگذارد. برخی از مالحظات طراحی در ز
های زیر تر هستند؛ پس مطمئن شوید که تمامی دستوراست. تعداد کمی از آنها اندکی فنی

 اید تا امکان خوانده شدن ایمیل شما توسط کاربران بیشتر شود.را رعایت کرده
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 های طراحی عمومیدستورالعمل

را در رابطه با طراحی  برای وب و ایمیل متفاوت هستند. نکات زیر CSSو  HTMLاصول طراحی 
ایمیل خود در نظر داشته باشید. توجه داشته باشید که برای فهمیدن و اجرای این اصول شما 

 را در حد متوسط بدانید: CSSو  HTMLباید 

  از صفحاتExternal Style یا Embedded Style ها و استفاده نکنید و از ردیف
 های غیر ضروری اجتناب ورزید.ستون

 ی شده استفاده کنید. طراحان پست الکترونیک به تا جای ممکن از جداول مرتبه بند
استفاده از جداول برای طراحی صفحه بندی ایمیل خود گرایش دارند و از سبک درون 

کنند. مرتبه بندی خود را به خاطر کسانی که آن را با خطی در این جداول استفاده می
 بینند، تا جای ممکن ساده کنید.می ۷۰۰۰یا  ۷۰۰۲نسخه  Outlookنرم افزار 

  با مشخص کردن عرض و فاصله هر سلول )و نه کل جدول(، عرض ثابتی برای ایمیل
های خدمات ها اعالم نشود، بعضی از شرکتخود در نظر بگیرید. زمانی که این ویژگی

های خود ارائه داده و دهنده ایمیل تمایل دارند که ایمیل را با توجه به پیش فرض
 احتماال طراحی را از بین ببرند.

 ۰۰۰کنید مطمئن شوید که از جدولی با عرض اگر از رنگ پس زمینه بلوک استفاده می 
 گیرید تا تمام ایمیل را پوشش دهد.درصد بهره می

 9ها را در طراحی ایمیل بزرگتر از فونتpx  انتخاب کنید. فونت کوچکتر از آن در برخی از
شود. همچنین در نظر داشته باشید که های مدیریت ایمیل سخت خوانده میبرنامه

اگرچه ممکن است متن رنگی )یا متن نوشته شده با رنگ روشن در زمینه تیره( 
ار تاثیرگذار به نظر برسد اما خواندن تمام متن را دشوار و به چشمان مشترکان فش

های کوچکتری از ایمیل خود های بصری را به بخشکند. ترجیحا این گونه حقهوارد می
 هایی که محتوای نوشتاری کمتری دارند، اختصاص دهید.یا به ایمیل

  ازCSS های مدیریت ایمیل برخی از برنامه -های درون خطی استفاده کنیدCSS ها را از
 کنند.ابتدا و درون ایمیل حذف می

 های مختلف مدیریت ایمیل امتحان از ارسال پیام الکترونیک،حتما آن را در برنامه قبل
 کنید.
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 بخش -بازاریابی از طریق پست الکترونیکی -درس چهارم

 دوم

 

های کلی یک بازاریابی از های عمومی طراحی ایمیل و ویژگیدر درس قبل با دستورالعمل
درس به موارد دیگر مرتبط با بازاریابی ایمیلی طریق پست الکترونیکی آشنا شدیم. در این 

 خواهیم پرداخت.

  

 ایمیل و تصاویر

افزار خواهید عکسی به ایمیل خود ضمیمه کنید، بهتر است از طریق تنظیمات نرموقتی می
کنید، عکس را طوری ضمیمه کنید که به هنگام باز شدن ایمیل، ایمیلی که از آن استفاده می

 د.تصویر نیز دیده شو

های مدیریت ایمیل به طور پیش فرض بر روی عدم به یاد داشته باشید که بسیاری از برنامه
نمایش عکس تنظیم شده اند. راه دیگری هم وجود دارد که در ایمیل خود مشخص کنید که آیا 

 های ایمیل را برای نمایش فعال کند یا خیر.خواهد عکسکاربر می

عکس استفاده نکنید. مطمئن شوید که متن ایمیل در عکس  برای انتقال مفاهیم پر اهمیت از
 گنجانده نشده باشد.

 نکاتی برای استفاده از تصاویر در طراحی ایمیل:

میل، هر شوند. به عنوان مثال، جیتصاویر پس زمینه به خوبی در ایمیل نمایش داده نمی -
یک رنگ پس زمینه بلوک به  گیرد. با این حالویژگی مربوط به تصویر پس زمینه را نادیده می

 شود.های مدیریت ایمیل نمایش داده میخوبی در بیشتر برنامه

کنید، الزم است که طول و عرض هر عکس را خود ارائه می HTMLزمانی که تصاویری در  -
 های مدیریت ایمیل اطمینان یابید.اعالم کنید تا از نمایش آن در بیشتر برنامه

  

 Call to Action)فراخوان به عمل )

ایمیل شما پشتیبانی کند. به این معنی که کاربر را « فراخوان به عمل»طراحی ایمیل باید از 
متقاعد کند تا مثال بر روی یک لینک کلیک کرده، فایلی را دانلود کند و یا عملی انجام دهد که 

ک شده یا های لینتوانند متنهای به عمل میفراخوان  هدف شما از فرستادن ایمیل است.
ها هستند. اما فراموش نکنید که اگر تصاویر مسدود شده تصاویری باشند که شبیه گزینه

 ها هم مسدود خواهند شد.باشند، گزینه

ها های ایمیلی اعتقاد دارند که تصاویر گزینهدرصد از بازاریاب ۲۷ها، بنابر یکی از نظرسنجی
زمانی که (. ۷۰۰۲کنند )شورای تجربه پست الکترونیک های لینک شده عمل میبهتر از متن
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« بیشتر بدانید»یا « رزرو کنید»های تصویری مانند شما برای فراخوان به عمل از گزینه
د را انباشته از تصاویر کنید و بهتر است که برای کنید دیگر نباید ایمیل خواستفاده می

 های اضافی از لینک متنی بهره ببرید.لینک

متن یک فراخوان به عمل بسیار مهم است. متنی که به خوبی پیش نویس شده باشد تفاوت 
آورد. بار دیگر با چند آزمایش مشخص کنید که زیادی در عملکرد بازاریابی شما به وجود می

 رد.آونی بیشترین میزان کلیک و باالترین میزان تبدیل را برای شما به ارمغان میچه نوع مت

های مدیریت ایمیلی مانند گوگل و یاهو مورد آزمایش باید طراحی انجام شده درهمه سیستم
قرار بگیرد تا از نمایش واضح آن اطمینان حاصل شود. مطمئن شوید که تصاویر در یک راستا 

 کنند.ها کار میروشن باشد و تمام لینک بوده و متن واضح و

  

 ها ادغام کنیدروش تبلیغاتی ایمیلی را در دیگر کانال

تواند به عنوان روش تبلیغاتی مستقلی ایفای نقش کند، در حالی که بازاریابی ایمیلی می
و هم چه آنالین و چه آفالین، هم باعث تقویت پیام آن نام تجاری ها، ادغام آن با دیگر کانال

های ها خواهد شد. هیچگاه نباید بین محتوا، لحن و طراحی ایمیل و دیگر ارائهافزایش پاسخ
 یک شرکت اختالفی وجود داشته باشد.

باید برای هر پیشنهاد ارائه شده ای در ایمیل « صفحات هدف یا مقصد»در هنگام نیاز یک 
ر جذب مشتری به سایت ارسال های بازاریابی به منظوساخته شوند. در اکثر موارد، ایمیل

شوند؛ بنابراین این صفحات هدف ضروری هستند. این صفحات باید بر اساس پیامی که در می
داخل ایمیل داده شده طراحی شود. ایمیل مشترک را به آن صفحه برده و صفحه هدف او را 

ریانی بین دهد. این ایده به منظور ایجاد جبه سوی ثبت نام/خرید/اطالعات بیشتر سوق می
حال چه مشتری چیزی  آورند؛این دو امر است که حلقه فرآیند فروش کامل را به ارمغان می

 خریداری کند یا فقط مشغول خواندن محتوا و تعامل با شرکت شود.

های اجتماعی کارایی خوبی در کنار یکدیگر برای بازاریابی به وسیله پست الکترونیک و رسانه
یی که ایمیل باعث ایجاد احساسی شخصی بین نام تجاری و یک فرد تبلیغات دارند. در جا

توانند آن توجه را اجتماعی کرده و خواننده تان را در یک های اجتماعی میشود، رسانهمی
 مکالمه درگیر کنند.

  

 تقسیم بندی پایگاه داده

ین معنی که دهند. به افناوری بازاریابی از طریق ایمیل اجازه سفارشی سازی انبوه را می
های تواند بر اساس عالیق مشتری، جنسیت، یا حتی نام مشتری ایمیلتبلیغ کننده می

متفاوتی به مشتریان بفرستد. البته این کار به مقدار زیاد بستگی به این دارد که پایگاه داده 
شما تا چقدر محتوی جزییات مشتریان شما است. هرچه جزییات بیشتری از مشتریان بدانید 

 تری به آنها بفرستید.های شخصی شده بهتر و دقیقتوانید ایمیلمی

یا متنی، بر  HTMLهای سفارشی سازی با استفاده از نام دریافت کننده آغاز شده و ایمیل
های دریافت کننده و مناسب سازی اساس اولویت یا تنظیمات پیچیده ای بر اساس اولویت

شوند. تقسیم بندی پایگاه داده، اجازه ل میمحتوا برای هماهنگی با این تنظیمات ارسا
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دهد. به عنوان مثال، شاید شما سفارشی سازی بر اساس جمعیت یا سابقه خرید را می
تان را بر اساس جنسیت یا سن تقسیم بندی کنید. یک ستاد تبلیغاتی بخواهید که پایگاه داده

لف بهره بگیرد. شاید یک های مختها برای جمعیتسیاسی ممکن است از هدفمند کردن پیام
هایش را بر اساس نوع حیوان خانگی مشتریانش فروشگاه حیوانات خانگی لیست ایمیل

 تقسیم بندی کند.

های هدف متفاوتی را هایی نسبتا متفاوت و مختص گروهبدین شکل ممکن است که ایمیل
 ارسال کرد.

  

 های پست الکترونیکتحلیل

تحلیل و بهینه سازی  نیز مانند همه چیز در گرو پیگیری، رشد و موفقیت بازاریابی دیجیتال
ه کند. در صورتی کاست. سیستم پیگیری ایمیل آمارهایی را به شکلی کاربر پسند تولید می

کنید معموال این گزارش و آمار و های معروف تبلیغات ایمیلی استفاده میشما از سرویس
توانید با توجه به این اطالعات روش خود را میارقام در اختیار شما قرار خواهد گرفت. شما 
توان به های معتبر در زمینه تبلیغات ایمیلی میاصالح کنید تا نتایج بهتری بگیرید. از وبسایت

MailChimp  وHubspot .اشاره کرد 

تر به شما کمک ها نتایج زیر را به شما خواهند داد که به یک بازاریابی موفقسایتاین وب
 :کندمی

 های تحویل داده شدهتعداد ایمیل 

 های مالیم تفکیک شوند(های سخت از مرجوعیمرجوعیها )که باید تعداد مرجوعی 

 های باز شده: ممکن است ایمیلی تحویل داده شود اما باز نشود.تعداد ایمیل 

 دهنده های لغو شده: از دست دادن قابل توجه یا مداوم مشترکین نشانتعداد اشتراک
 این است که با نیازهای آنها هماهنگ نیستید.

 هایی که مجددا ارسال شده اند رد شده: میزان باالی ایمیلهای فوروامیزان ایمیل
نشان دهنده این هستند که مشترکین شما به اندازه کافی برای محتوا ارزش قائل 

شده اند که به طور مداوم آن را با دیگران به اشتراک گذاشته اند. قرار دادن گزینه 
ش فوروارد کردن ایمیل تواند باعث افزایدر هر ایمیل می« ارسال برای یک دوست»

شود. باید این لینک را به طور ویژه مورد بررسی قرار دهید. قرار دادن لینک ثبت نام در 
 ها خواهد شد.هر ایمیل نیز به طور طبیعی باعث افزایش ثبت نام

 های درونی آن اندازه میزان کلیک و تبادل: این دو مورد کارایی ایمیل را از طریق لینک
 توانمی کند،زمانی که یک خواننده بر روی لینک صفحه وب کلیک می کنند.گیری می

باز شده یا فرستاده های تحویل داده شده، آن را به سادگی با درصدی در مقابل ایمیل
دهد که چه مطلب یا پیشنهادی برای خواننده جذاب بوده شده سنجید. این نشان می

سنجش میزان  ی از این موضوع،است. برخی معیارها مفیدتر هستند. نمونه خوب
شوند اما ها از طریق دانلود یک عکس ردیابی میهای باز شده است. ایمیلپیام

ها جلوگیری ها از دانلود این عکسهای مدیریت ایمیل در رایانهبسیاری از برنامه
کنند. این بدان معناست که ممکن است مردم تنها نسخه متنی ایمیل شما را می

 بخوانند.
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http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOl-2FiDxK5x1sGgNXvkTzeiyI-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxo6ruqYYbFSo1Okx8pdzfGn7MudYaq0Qlibnn43MNX7cD8habzCjOYOYnQwtMZGl8eLKVluMablpC4p81Q4oVtogxJfgbSJEMSPZEdRRmJmoRNSgQi7LiuIcbLoD4dlhU7YrvC8MohtQ0WgzfXLS-2FroQfSNnbsEOSh0iUYx5lzW1A-3D-3D
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 افزودن پارامترهای ردیابی در یک آدرس اینترنتی به خبرنامه

از وبسایت شما شناسایی شده و ورود کاربر از طریق ایمیل به  آنالیز گوگلها توسط این پارامتر

کنند. سپس آنالیزور گوگل این اطالعات را در یک برچسب دریافت کرده و سایتتان را ثبت می
توان تعامالت کاربر با سایت را بعد از آن این طریق می کند که ازآن را در یک کوکی ذخیره می

 که به صفحه هدف رسیدند، ردیابی کرد.

را بر روی سایت خود نصب کرده باشید،  Google Analyticsافزار در صورتی که شما نرم
 ها راافزار کاربران وارد شده به سایت از طریق ایمیلهای این نرمتوانید با استفاده از مزیتمی

های شما تا چه اندازه برای کسب و کار شناسایی کرده و ردیابی کنید تا بتوانید بفهمید ایمیل
های داخل شما چند برچسب را به انتهای لینکشما موثر هستند. برای این کار نیاز است تا 

افزارهای معروف استفاده میکنید احتیاج ایمیل خود اضافه کنید. البته در صورتی که از نرم
نیست این کار را به طورت دستی برای هر لینک انجام دهید زیرا معموال این کار به طورت 

 شود.اتوماتیک و به راحتی انجام می

ک وبسایت بازاریابی است که ممکن است در ایمیل تبلیغاتی آن ظاهر این یک لینک به ی
 شود:

http://www.site.com/?utm_source=dec01&utm_medium=email&utm_campaign=digi
tal marketing2010 

 پارامترهای ردیابی عبارتند از:

?utm_source=dec01&utm_medium=email&utm_campaign=digital marketing2010 

ها تولید شدند، زمان کار با آمار و ارقامی است که به دست آمده و سپس زمانی که گزارش
 ها استفاده کرد.باید از همین اطالعات برای بهبود سری بعدی ایمیل

 برخی از معیارهایی که باید همیشه و به دقت مورد بررسی قرار بگیرند عبارتند از:

  تحویلمیزان باز شدن بر اساس موضوع یا زمان 

 های موجود در یک ایمیل برای میزان کلیک و تبادلتعداد مطلوب لینک 

 های مختلف مطلب و طول آنسبک 

 تاثیر ویدئو در میزان تحویل، باز شدن و تبادل 

 تعادل متن و نسبت تصویر 

  

 قوانین و مقررات

ریافت اند تا مردم را از دچندین قانون و مقررات در کشورهایی از سراسر جهان وضع شده
های ارتباطی شوند. اگرچه ها از کانالاستفاده تجارتهای ناخواسته برهانند و مانع سوءایمیل

شدت این قوانین در هر کشور متفاوت است، بیان یک قانون بسیار مهم اهمیت دارد. اگر 
کسی درخواست کرد که ارتباط و اشتراک خود را لغو کند، شما باید این درخواست را قبول 

 وگرنه با مجازات روبرو خواهید شد. کنید

  

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=-2FhLjVBGaboGgfPUVZ-2Fe-2FyFPsEv1-2BxttDG9b8X9csvO3xnOC2-2FFB5m45-2FkxZirIloFe5CSl-2F0eles3ho9P-2F4IeJ1-2BHgHW-2FtHbV-2BY47mLh4NQRFSIVD-2B8iNIUTjUcadYP8JsOxtaGJJrkK3B3G3Umwj1gB10F6T7J4eeTODnxv9Ew-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxo6ruqYYbFSo1Okx8pdzfGnE3RB4BcHj-2BadCvqaq1REBjBZgF-2F-2FbKp5G4T8ValYoEc9Y1Oc6IR9XwyvTdJ7hVUOSSxbFgXkTc9Kjfro2ytj9zMpRKrRYkdnV6-2BMuFPSpmJl-2FnZ2gachqjqu35Dmttb6bb3cJU0wV-2B5k44FKTNSp4w-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=-2FhLjVBGaboGgfPUVZ-2Fe-2FyFPsEv1-2BxttDG9b8X9csvO3xnOC2-2FFB5m45-2FkxZirIloFe5CSl-2F0eles3ho9P-2F4IeJ1-2BHgHW-2FtHbV-2BY47mLh4NQRFSIVD-2B8iNIUTjUcadYP8JsOxtaGJJrkK3B3G3Umwj1gB10F6T7J4eeTODnxv9Ew-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxo6ruqYYbFSo1Okx8pdzfGnE3RB4BcHj-2BadCvqaq1REBjBZgF-2F-2FbKp5G4T8ValYoEc9Y1Oc6IR9XwyvTdJ7hVUOSSxbFgXkTc9Kjfro2ytj9zMpRKrRYkdnV6-2BMuFPSpmJl-2FnZ2gachqjqu35Dmttb6bb3cJU0wV-2B5k44FKTNSp4w-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOgEjoYmuD0HRWrmakENlAuOGXAK8HV4g-2FwItBCO-2FjDpL_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxo6ruqYYbFSo1Okx8pdzfGnVyfmaoHT1KjcpNFoDn5LLjakiW5rZx9ipBpYesMi9j6iu2q6-2BGMLbLZ603oGsQx9pqi0BqEd-2Bo6R-2B8zKhCBtAno4bk0SuxeOPMPHc3BXw9kYuvvYbTx7tS9g9YvuATQl9I3Qh0zjF42A3Gm0CHSHIA-3D-3D
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 های مثبت و منفیجنبه

تواند باالترین بازاریابی بر اساس پست الکترونیک، که نوعی بازاریابی اجازه محور است، می
میزان بازگشت سرمایه را نسبت به هر فعالیت بازاریابی دیگری داشته باشد. فناوری اجازه 

 دهد.زه شخصی سازی در میان لیست مشترکین را میسفارشی سازی انبوه و در نتیجه اجا

تواند راهی شود میزمانی که بازاریابی ایمیلی برای پرورش روابط با مشتری استفاده می
طوالنی برای افزایش ارزش مشتری باشد. بازاریابی از طریق ایمیل بسیار قابل اندازه گیری 

 به طور کامل تقسیم بندی شوند.توانند به آسانی و های داده نیز میاست و پایگاه

کنند، ها و افرادی که از این نوع بازاریابی استفاده میبا افزایش تعداد شرکت با این حال،
ها خسته شده اند. این کار نیازمند ابتکار و خالقیت، تمرکز و بسیاری از مشتریان از این ایمیل

هایی مفید، که به طور مداوم ایمیل اهتمام به حفظ یک پایگاه داده ایمیل دارد و ضروری است
با کیفیت و خواندنی ارائه شوند. فرستادن یک ایمیل به هرزنامه کار سختی نیست ولی اگر 

های ارائه دهنده خدمات اینترنت به عنوان فرستنده هرزنامه شناخته شوید، توسط شرکت
 حل این مشکل کار دشواری خواهد بود.

  

http://hiprogram.ir/
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 بخش اول -تبلیغات نمایشی -درس پنجم

 

های مرسوم و سنتی بازاریابی، تبلیغات بصری است که شامل بیلبوردها، یکی از روش
ها که شود. این نوع تبلیغبورشورها و سایر تبلیغات از قبیل تبلیغات کاغذی و یا تلویزیونی می

 شود.شود، در اینترنت نیز به روشهای مشخصی انجام مینیز خوانده می« نمایشی»

بلیغات، چه آنالین و چه آفالین، معموال افزایش فروش است. عالوه بر این، هدف اصلی ت
 رود.تبلیغات برای افزایش آگاهی نسبت به نام تجاری و سهم آن در بازار به کار می

تبلیغات بر پایه اقتصاد ساده عرضه و تقاضاست. هدف تبلیغ، تحریک نیاز مصرف کننده )تقاضا( 
 ( است.و سپس ارضای آن نیاز )عرضه

 ها نمایشی لینک شروع شد که در وب سایتتاریخچه نمایش تبلیغات آنالین از تصاویر ساده
های مدرن شد. تصویر یا ویدئو، شد و رفته رفته شامل ویدئو، صدا و دیگر فناوریداده می

حامل پیام تبلیغاتی است و بازدید کننده از طریق لینک به صفحه هدف مورد نظر تبلیغ کننده 
توانند در نمایش ها و تعامالت میشود. امروزه با پیشرفت تکنولوژی وب، پیامدایت میه

تبلیغات حضور داشته باشند و نیازی نباشد که مصرف کننده به صفحه هدف منتقل شود. 
( بیشترین کاربرد را دارند. تبلیغات به طور Landing Pageهرچند که هنوز صفحات هدف )

های خود را در جایی خواهند آگهیکند. تبلیغ کنندگان میرا دنبال میطبیعی رفتار کاربر وب 
 هایی پیشرفته و تعاملیبگذارند که مشتریان بالقوه آنها را ببینند. بدین منظور از تکنولوژی

شود. اگرچه اینترنت عرصه جدید های اجتماعی استفاده میها، ویدئو یا شبکهمانند بازی
یابیم که تبلیغاتی فراهم کرده، ما مزایای واقعی آن را زمانی در میبرای رویکردهای خالقانه 

 بریم.به میزان قابلیت ردیابی )و بنابراین قابلیت اندازه گیری( تبلیغات اینترنتی پی می

بزرگترین مزیت تبلیغات آنالین نسبت به تبلیغات آفالین این است که تبلیغات در اینترنت قابل 
 ردیابی است:

ایی که هک بر روی تبلیغ، نوع رفتار کاربران بعد از کلیک بر روی تبلیغ، تعداد کلیکتعداد کلی
منجر به عملی شده است که به نفع شما بوده )به عنوان مثال خرید اینترنتی( و 

 گیری هستند.های دیگر که به راحتی قابل اندازهمشخصه

 

 اصطالحات و مفاهیم اساسی

 GIF های متحرکعکس

GIF  نوعی فرمت عکس( از انیمشن پشتیبانی کرده و برای هر فریم اجازه استفاده از یک(

 دهد.را میرنگی جداگانه  ۷۵۲پالت 

 بنر

 آید.نوعی تبلیغات آنالین در شکل یک تصویر گرافیکی که در یک وبسایت به نمایش در می

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=-2FhLjVBGaboGgfPUVZ-2Fe-2FyFPsEv1-2BxttDG9b8X9csvO3WlRTP-2BmustQK3BachlnwnkZu-2FTx20TCUMInrCi66q3g-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqOFlJtv3K35jc6omB90vZMlSWRZtC0bVGxRSrq24TykIZiwyT7A-2Fyzk682-2F-2FQf9feMaUeQMaQ-2BDnCyDhecLIsz8iCLGj-2FlF1023I2i0I6k6Q1FAcxATJZ7YicdWSFWdj1Rzgp0qA15n1wFPNaw-2FHHj1ks8Pw1pDtiN-2B6J5hLQI5g-3D-3D
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 (CPAهزینه در ازای هر عمل )

به هزینه دستیابی به یک مشتری جدید اشاره دارد. تبلیغ کننده تنها زمانی پولی پرداخت 
نیز نامیده « در ازای دستیابیهزینه »کند که عمل مورد نظر به دست آمده باشد )گاهی می
 شود(.می

به عنوان مثال وبسایت شما فروشنده پوشاک نوزاد است. شما تنها زمانی پول به تبلیغ 
 کنید که کسی بر روی تبلیغ کلیک کرده و به سایت شما آمده و خرید کند.کننده پرداخت می

 (CPCهزینه به ازای هر کلیک )

نها در ازای هر کلیک روی تبلیغاتش، یعنی یک بازدیدکننده منظور وقتی است که تبلیغ کننده ت
کند. این امر معموال در موتورهای جستجو در سیستم بازاریابی از سایت، پولی پرداخت می

 شود.مشاهده می« پرداخت در ازای کلیک»

 (CPMهزینه به ازای هر هزار )

 شود.ریافت میبار نشان داده شدن تبلیغ پول د ۰۰۰۰در این روش به ازای هر 

 (Google Adwordsکلمات تبلیغی گوگل )

دهد تا آگهی هایشان را در صفحات که به تبلیغ کنندگان اجازه می برنامه تبلیغات کلیکی گوگل

( نمایش Google Display Networkجستجوی مربوطه وهمچنین در شبکه محتوای گوگل )
 بدهند.

 (PPCپرداخت به ازای هر کلیک )

گیرد؛ جایی که تبلیغ کننده تنها به ازای هر تبلیغات در موتورهای جستجو صورت می PPCدر 
 کند.اش پول پرداخت میکلیک روی آگهی

 (Pop up windowهای پاپ آپ )پنجره

شوند و ازدید در وبسایت فعلی باز میهای ناخواسته ای که در باالی پنجره در حال بپنجره
 معموال برای تبلیغات استفاده می شوند.

 های سنتیرسانه

 شوند.ها، مجالت، تلویزیون و انتشارات میهای سنتی شامل روزنامهرسانه

 نرم افزار تحلیل وب

اوری اطالعات از کاربران اینترنت و بررسی نحوه شان جمعافزارهایی که وظیفه اصلینرم
 ها است.عامل آنها با وبسایتت

 هر نوع تبلیغات، چه آنالین و چه آفالین اهدافی دارد:

 ایجاد آگاهی از نام تجاری و افزایش سهم آن در بازار 

 دستیابی به مشتریان جدید و ایجاد تقاضا در مشتری 

  آگاه ساختن مصرف کنندگان از توانایی تبلیغ کننده به منظور پاسخ به تقاضا و توسعه
 وفاداری به نام تجاری

 دادن پاسخ مستقیم و فروش محصول 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=XaT7fxxQNoOZ55s3wn7xJs3jC9-2FpYdPQ3FT9bWcEr5CctercEVIzJo7By5-2FajBGS_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqOFlJtv3K35jc6omB90vZMhNJ2-2BL8jRsSJwvrbuKMzjrgR1EnFFdeXFlfKLHx0AEz56k5CpoWzGSf4sQf1B44sEkW6p0tPHFvHKo6dmrKU73yzbmtFDzcHccFGBiuI9fz8U7TBsQdr6-2BNfAtRdEV4vv-2B-2Br8-2FZ1wcNNv-2BYlx9UX5g-3D-3D
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آگاه ساختن مردم از نام تجاری یا محصول، هدفی مهم و درازمدت برای هر بازاریابی است. 
زمانی که مشتریان برندی را شناختند، بازاریاب اولین قدم را در راستای جلب اعتماد مشتری 

تواند تر باشد تجارت بیشتری میشناخته و حمایت برداشته است. هرچقدر یک نام تجاری
انجام دهد. و هدف نهایی این است که کسب و کار بیشتری انجام شده و محصوالت و 

های خالقانه یا تبلیغات بنر تا آگهی خدمات بیشتری به مشتری ارائه شود. در تبلیغات آنالین،
روند. نقاط قوت به شمار می حد زیادی بصری هستند و کانالی ایده آل برای ترویج نام تجاری

 شوند.بصری به خوبی از این طریق منتقل می

 

 تفاوت کلیدی

های تبلیغاتی، مصرف تبلیغات آنالین قادر به فروش سریع و تبادل است. برخالف دیگر راه
تواند با یک کلیک ساده از آگهی به مرحله خرید برود. به دلیل ماهیت ارتباطی کننده می

های آنالین بسیار قابل پیگیری و اندازه گیری هستند که این موضوع ایجاد تاینترنت، فعالی
های هدفمند، پیگیری صحیح و سنجش اثر بخشی تبلیغات را امکان پذیر کرده است. هر آگهی

 تواند از لحاظ موفقیت یا عدم آن مورد پیگیری قرار گیرد.نمایش آگهی می

 

 انواع تبلیغات نمایشی

ها به صورت آنالین وجود دارد و با پیشرفت تکنولوژی، تبلیغات ای نمایش پیامهای زیادی برراه
 کند. در اینجا چند نوع نمایش تبلیغات رایج ذکر شده است:آنالین نیز پیشرفت می

 های بینابینیآگهی

شوند. زمانی که ها بنرهایی هستند که در بین صفحات یک وبسایت نشان داده میاین آگهی
ها روید، قبل از نمایش داده شدن صفحه بعد این آگهیفحه به صفحه دیگر میشما از یک ص

 بینید.را می

 با پیشرفت تکنولوژی و ابداع روشهای جدیدتر استفاده از روش بینابینی کمتر شده است.

 ها و پاپ آندرپاپ آپ

صورت  سایت و بهشود که به هنگام باز شدن یک وبهای کوچکی گفته میپاپ آپ به پنجره 
شوند و اغلب حاوی تبلیغات هستند. ممکن ی کاربر باز میمجزا و اضافه و معموال بدون اجازه

 است بنرهای پاپ آپ باعث آزار کاربران شوند.

ها در روزهای اولیه تبلیغات آنالین بسیار برجسته بودند اما دلخوری مخاطبان باعث این آگهی
رین مرورگرها شد. البته این مسدود شدن در بهت« مسدود کننده پاپ آپ»ساخته شدن 

خواهد اطالعاتی شود زیرا گاهی اوقات یک وب سایت به طور قانونی میگاهی مشکل زا می
 را به کاربر ارائه کند.

 شود.به طور کلی استفاده از این روش به مقدار زیاد توصیه نمی

 آگهی شناور

ر یک پنجره جداگانه نیست. معموال کاربر شود اما داین آگهی در یک الیه روی محتوا ظاهر می
تواند این آگهی را ببندد. در واقع بهترین شیوه آن است که گزینه بستن به شکل برجسته می
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های ای روی آگهی و معموال در گوشه سمت راست و باالی آن وجود داشته باشد. این آگهی
ر الیه ای روی محتوای شوند و برای چند ثانیه بیا فلش ساخته می DHTMLشناور توسط 

 مانند.سایت شناور می

 آگهی پس زمینه

توان بر روی شود. معموال نمیاین آگهی باعث تغییر در پس زمینه صفحه در حال بازدید می
 توان رویها را سنجید زیرا نمیتوان میزان تاثیر این آگهیاین آگهی کلیک کرد. به سختی می

آگاهی در مورد نام تجاری است زیرا به طور مداوم  آنها کلیک کرد. هدف اصلی این آگهی
 شود.نمایش داده می

 آگهی بنر

این آگهی یک تصویر گرافیکی و یا انیمیشنی است که بر روی یک وبسایت و به منظور اهداف 
ها هستند اما بنر JPEGو یا  GIFهای ایستا در فرمت شود. آگهیتبلیغاتی گذاشته می

های و دیگر فناوری HTML5 جاوا اسکریپت، غنی مانند فلش، ویدئو، هایتوانند از رسانهمی
های تعاملی به کاربر اجازه تعامل و رابطه متقابل با بنر را تعاملی استفاده کنند. تکنولوژی

کنند محدود نیستند؛ برخی از آنها در هنگام حرکت ها به جایی که اشغال میدهد. بنرمی
 یابند.ماوس یا کلیک شدن گسترش می

های تصویری هستند که به صورت ترین نوع آگهیاین نوع تبلیغات در حال حاضر پر استفاده
 ها دیده می شوند.گسترده در وبسایت

 اندازه استاندارد بنر

های استانداردی )به پیکسل( برای تبلیغات بنری، چه ایستا، چه متحرک و چه غنی اندازه
ها اندازه به این معناست که آنها برای بسیاری از سایت وجود دارند. تولید بنرهایی با این

مناسب و قابل استفاده هستند. اندازه )هم ابعاد عکس و هم حجم فایل( مهم است زیرا 
های مختلف در نتایج کلیک و تبادل متفاوت هستند. حجم فایل نیز محدودیت دارد. هرچه اندازه

ایل باعث میشود سرعت بارگزاری صفحه حجم کوچکتر باید بهتر است. زیرا حجم زیاد ف
 کاهش بیابد.

به  شودهایی که توسط شبکه تبلیغاتی گوگل پشتیبانی میبرای مثال برای اطالع از سایز
 مراجعه کنید این لینک

 

 های پرداخت برای تبلیغات نمایشیمدل

ای مختلفی برای پرداخت پول برای تبلیغات نیز وجود هها، مدلعالوه بر انواع مختلف رسانه
 دارد.

 CPMیا هزینه به ازای هر هزار بار تاثیر  CPI هزینه در ازای تاثیر

CPI  است. این بدان معنی است که تبلیغ کننده به ازای هر بار « هزینه در ازای تاثیر»مخفف
کند. رایج ترین راه اشاره شود، پولی پرداخت میکه این آگهی بر روی صفحه ناشر پخش می

، یکی از اعداد رومی و Mاست )حرف « هزینه به ازای هر هزار بار تاثیر»یا  CPM به این مدل،
به معنی هزار است(. این چگونگی قیمت گذاری یک ستاد تبلیغاتی در زمانی است که هدف 

های رسانه ای برای آگهی CPMاصلی ایجاد آگاهی در مورد نام تجاری و دیده شدن باشد. 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=-2BL3IeOZ3f78Vw6EHG3TNBzbMbv0O3T0Kt3MpsFI28gfaVAd-2FbR0rbiy1Yt5Os9eR-2BJXaZro2YiljZ3MGXxG3-2BNGCY6YdZmlCm5KuLZy-2FL58-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqOFlJtv3K35jc6omB90vZMAWq0ZVf4RdcT-2BVOmwjO0SK3tc8gXSVaE6HtlmlU0bNZJhsmyy4OZq5iOTKNXFI-2FPyKcjh2VZ7dm0yQMzvpa6JqeCON5WyS6AJLL2NeHYEmMy7RnUNSsEvmWOYXHctS5DVUqvXcGiboOiIgnh7TT-2FtQ-3D-3D


 
www.HiProgram.ir 

25 
 

های رسانه ای استاندارد است. اغلب بر اساس اندازه فایل قیمت تر از آگهیغنی گران قیمت
 شود.گذاری انجام می

 CPC هزینه به ازای هر کلیک

CPC  است. این بدان معنی است که تبلیغ کننده تنها « هزینه به ازای هر کلیک»مخفف
بدون آن که تعداد  اش کلیک کنند؛ن روی آگهیمنداکند که عالقهزمانی پولی پرداخت می

دفعات دیده شدن در نظر گرفته شود. این نوع تبلیغات معموال با بازاریابی جستجوی پولی 
( نیز نامیده میشود. بنرها نیز PPCیا )« پرداخت به ازای هر کلیک»همراه است و همچنین 

نطور قیمت گذاری شوند. این میتوانند در چنین موقعیتی که هدف ایجاد ترافیک است ای
شود تا ترافیک همچنین نوعی روش پرداخت است که گاهی در بازاریابی وابسته استفاده می

 یک وبسایت جدید باال برود.

 نرخ پایه یا اسپانسرینگ

دهند که فضای بنر را با نرخ پایه، به هایی با ترافیک کم ترجیح میگاهی اوقات صاحبان سایت
هزینه ثابت ماهیانه، به فروش برسانند و به میزان ترافیک یا تاثیر آگهی کاری عنوان مثال 

ای که شاید در حال امتحان کردن ستاد نداشته باشند. این کار به مذاق خریداران رسانه
 آید.اند، خوش میتبلیغاتی آنالین هستند و بازارهای اصلی را هدف گرفته

های منحصر یت انواع مختلفی دارد که شامل آگهیاسپانسرینگ یا حمایت مالی به یک وبسا
های یک صفحه وب، خبرنامه و محتوای بخش حمایت مالی به فرد در تمامی صفحات و بخش

شود. اسپانسرینگ به این معنی است که هیچ تبلیغ کننده دیگری در آن بخش دیده می
 نشود.

آگاهی نسبت به نام تجاری  این کار به سختی قابل اندازه گیری است و اغلب برای افزایش
 شود.انجام می

 هزینه به ازای هر تعامل

ها کند که معموال در ویدئوهایی پول پرداخت میتبلیغ کننده با استفاده از این مدل برای آگهی
گیرند. این نوع تبلیغات بر اساس تعامل با آن بوک( قرار میهای فیسها )مانند برنامهیا برنامه

شود، معموال با حرکت یرد. تعامل که گاهی با نام رابطه متقابل از آن یاد میگآگهی صورت می
شود که منجر به باز شدن صفحه آگهی اولیه کاربر )یا ماوس( بر روی آن آگهی انجام می

گردد. زمانی که این آگهی باز شد ممکن است حاوی ویدئو، بازی یا دیگر محتوای غنی می
گیرد و بازاریاب تنها ن کاربر از صفحه مورد عالقه اش صورت میباشد. این کار بدون دور کرد

 کند.زمانی که کاربران کاری را به اتمام برسانند، پول پرداخت می

CPM کند در حالی که به نفع ناشر عمل میCPA دارد. گاهی تبلیغ کننده را راضی نگه می
هایی که ترافیک باال و مخاطبین شود. به طور معمول وبسایتترکیبی از این دو مدل دنبال می

یا  www.yahoo.comهای وب، مانند کنند؛ پورتالاستفاده می CPMگسترده دارند از تبلیغات 
 را مثال زد. www.cnn.comهای خبری مانند سایت

مهم است که در زمان برنامه ریزی برای ستاد تبلیغاتی بدانیم که تبلیغات چطور پرداخت شده 
شوند. بسیاری از این موارد توسط یک شرکت که تی از سوی ناشر ارائه میو چه نوع تبلیغا

 شود.ای تخصص دارند انجام میای و خرید رسانهدر ایجاد آگهی، برنامه ریزی رسانه
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 های تبلیغاتی و تبادل تبلیغاتشبکه

ی هاتوان از طریق تک نهادهایی است که در آن میشبکه تبلیغاتی شامل گروهی از وبسایت
های یک ناشر )به هایی را خریداری کرد. ممکن است این شبکه مجموعه سایتفروش آگهی
وارنر هستند( یا  AOL/Timeو ورزش مصور که همه آنها تحت اختیار  AOL ،CNNعنوان مثال 

 های وابسته باشند که نماینده مشترک دارند.ای از سایتمجموعه

گهی دهنده و ناشران عمل کرده و راه حلی بر ای میان آشبکه تبلیغاتی به عنوان واسطه
ها، عالوه بر فراهم کردن یک سرور کنند. شبکهاساس فناوری برای هر دو طرف فراهم می

های مختلف است، خدماتی نظیر پیگیری و متمرکز آگهی که قادر به ایجاد آگهی برای وبسایت
ها را تبلیغاتی معموال سایت هایدهند. شبکهگزارش و همچنین هدفمند سازی نیز انجام می

های خاص، و نه به کنند. تبلیغ کنندگان برای آگهی در کانالبر اساس کانال دسته بندی می
دلگر های تباکنند. بیشتر مواقع این ستاد بر اساس بهترین سایتصورت تکی، پول پرداخت می

ر طول زمان نتایج ذخیره ها اغلب با شبکه مذاکره شده و دشوند. در مورد نرخبهینه سازی می
 شوند.می

ا شان رگیرد که ناشران اجناس فروخته نشدهاز سوی دیگر، تبادل تبلیغات در جایی صورت می
شود. اگر تبلیغ دهند. این موجودی به باالترین پیشنهاد فروخته میبرای مزایده قرار می

و مبتنی بر  PPCل بر اساس کنندگان اختیار بیشتری داشته باشند، این نوع تبلیغات از یک مد
 کند )حراج کلی با قیمت ثانویه(.مزایده جستجوی پولی تقلید می

اما مزایده برای پروفایل و فضای مخاطبین و نه برای کلمات کلیدی است. این کار به تبلیغ 
دهد که موجودی فروخته نشده خود را به باالترین قیمت ممکن بفروشند و کنندگان اجازه می

 دهد تا به این موجودی دسترسی پیدا کنند.تر این اجازه را میغ کنندگان کم سرمایهبه تبلی
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 بخش دوم -تبلیغات نمایشی -درس ششم

 

در درس قبل با برخی از مفاهیم اساسی تبلیغات نمایشی در اینترنت آشنا شدیم. در این 
در جهت یک بازاریابی های استفاده از آن درس مفاهیم بیشتری را خواهیم آموخت و به شیوه

 موفق اینترنتی خواهیم پرداخت.

  

 Ad Serversسرور آگهی 

های تبلیغاتی بر روی آن ذخیره شده و در صورت نیاز سرور آگهی به سروری میگویند که آگهی
شود. این سرورها ممکن است بر روی سرور خود سایت قرار داده به کاربر نشان داده می

سرویس بدهد یا اینکه در صورت زیاد بودن حجم ترافیک شبکه یا شود و فقط به همان سایت 
 های مختلف از آن بر روی سرور جداگانه قرار داده شود.تغذیه کردن وبسایت

  

 مزایایی سرور آگهی

توان این عکس یا ویدئو را در یک سرور به جای فرستادن عکس یا ویدئو حاوی تبلیغ، می
های تبلیغ کننده فرستاد. در این صورت تبلیغ کننده وبسایتذخیره کرده و فقط لینک آن را به 

شود. مزیت این روش این لینک را بر روی سایت خود اجرا کرده و عکس یا ویدئو تبلیغ دیده می
توانید تغییرات مورد نظر را در روی فایل خود اجرا کرده و این است که شما به راحتی می

کنید به صورت همزمان انجام ا بر روی آن تبلیغ میهایی که شمتغییرات در تمامی وبسایت
 ها نیست.تک این وب سایتگیرد و دیگر نیاز به تماس با تکمی

به صورت کلی زمانی که شما تمامی تبلیغات خود را بر روی یک سرور آگهی قرار داده و 
لیز بهتری از شود که امکان رهگیری و آناگیرد، باعث میمدیریت آن به صورت متمرکز انجام می

 های تبلیغی آنالین خود داشته باشید.فعالیت

دهد که آنچه در ازایش پول داده است را به یک سرور آگهی خوب به تبلیغ کننده اطمینان می
های جعلی، مانند کلیک دست آورد. یک سرور تبلیغاتی شخص ثالث خوب باید از فعالیت

هدفمند سازی تبلیغات نمایشی را به شکل تقلبی، دوری کند. یک سرور آگهی همچنین باید 
و  Double Click ،Atlasهایی از سرور آگهی شخص ثالث عبارتند از: کاملی انجام دهد. نمونه

MediaMind. 

  

 پیگیری

تی شده ت سنقابلیت پیگیری تبلیغات آنالین چیزی است که باعث برتری آن نسبت به تبلیغا
تواند به راحتی تعداد دفعاتی که آگهی دیده شده و است. بدین معنی که تبلیغات دهنده می

تعداد دفعاتی که بر روی آن آگهی کلیک شده را ببیند. در صورتی که این در تبلیغات سنتی 
 تقریبا غیر ممکن و ناشدنی است.
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پیگیری ادامه یابد تا میزان موفقیت همان طور که پیشتر گفته شد، پیگیری باید در وبسایت 
های دیده آگهی و ایجاد دستمزد بیشتر برای سایت مشخص شود. عالوه بر پیگیری آگهی

توانند اطالعاتی در مورد افرادی که های تبلیغاتی همچنین میشده و کلیک شده، شبکه
در اینجا برخی از اند فراهم کنند. آگهی را دیده و کسانی که عکس العملی روی آن نشان داده

 بینیم:اطالعاتی که قابل فراهم شدن هستند را می

 Google Analyticsافزار ای از اطالعات استخراج شده توسط نرمعکس شماره یک: نمونه

 

برای میزان تاثیر آگهی، و نه فقط  Cookieبسیاری از سرورهای آگهی شخص ثالث یک کوکی 
با استفاده از کوکی پیگیری تبادالت پنهانی نیز ممکن  کنند؛ها، تنظیم میبرای تعداد کلیک

تر، نه تنها سرور آگهی اطالعات آخرین کلیک، بلکه اطالعات آخرین خواهد بود. به عبارت ساده
 بیند، روی آن کلیککند، یا حتی زمانی که یک کاربر یک آگهی را میبازدید را نیز پیگیری می

رود )چه با تایپ آدرس اینترنتی یا آن وبسایت میکند بلکه بعد از دیدن آگهی به نمی
 جستجوی سایت(.

تواند نمایش تبلیغات را هدف گرفته و به تبلیغ سرور آگهی با استفاده از این اطالعات می
 کنندگان کمک کند تا ستادهایشان را بهینه سازی کرده و بیشترین عملکرد را داشته باشند.

  

 هدف قرار دادن و بهینه سازی

توانند کاربرانی که از کنند و میها آگهی ارائه میسرورهای آگهی به تعداد زیادی از وبسایت
 شان ردیابی کنند.IPکنند را با استفاده از کوکی یا آدرس وبسایت بازدید می

 توانند خدمات زیر را به تبلیغ کنندگان ارائه کنند:این بدان معنی است که سرورهای آگهی می

سرور آگهی تعداد دفعاتی که یک کاربر یک آگهی را در یک نشست یا یک بازه  عدم تکرار: -
توان سیستم را طوری تنظیم کرد که آگهی کند. به عنوان مثال میبیند محدود میزمانی می

 برای کاربران یک کشور خاص فقط دو بار در روز نمایش داده شود.

ها را با نظم مشخصی ه یک کاربر آگهیتواند اطمینان حاصل کند کشبکه می ترتیب بندی: -
 بیند.می

توان اطمینان داشت که تبلیغات رقبای مستقیم در یک صفحه به طور همزمان می انحصار: -
 شوند.دیده نمی

تبلیغات آنالین توانایی هدف قرار دادن بازار بر اساس  هدفمندسازی بر پایه جغرافیا: -
ترین ویژگی مانند آدرس تواند آنها را تا خاصی میکشور، استان یا شهرستان را داشته و حت

IP ی هامحدود کند. این ویژگی به طور اخص در تبلیغات موبایل بسیار کاربرد دارد و کسب و کار
 توانند تبلیغات خود را به مشتریانی که نزدیک آنها هستند نشان دهند.محلی می
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ع شبکه یا مرورگر مانند موزیال توان بازارها را بر اساس نومی نوع شبکه/مرورگر: -
 فایرفاکس، اینترنت اکسپلورر، گوگل کروم و اپل سافاری مورد هدف قرار داد.

توان کاربران را بر اساس نوع اتصال اینترنتشان دسته بندی کرده و مورد می نوع اتصال: -
 اتصال دیال آپ.کنند یا از هدف قرار داد؛ به عنوان مثال آیا آنها از پهنای باند استفاده می

توانند ساعاتی از روز یا روزی از هفته را انتخاب کنند تا تبلیغ کنندگان می روز و زمان: -
 تبلیغشان به نمایش در بیاید. این کار معموال به هدف مشتری و یا خود محصول ارتباط دارد.

آورده و ها اطالعات جمعیت شناختی در مورد کاربران به دست وبسایت خدمات اجتماعی: -
بوک به دهند. به عنوان مثال، فیسسپس برای هر کاربر تبلیغات هدفمند و مرتبط نشان می

هایی برای کاربران مشخص کرده و سپس برای دهد تا ویژگیتبلیغ کنندگان اجازه می
تواند شود. مثال یک سایت موسیقی میها آگهی نمایش داده میکاربرانی با همان ویژگی

 ا فقط به کاربرانی نشان دهد که عالقه به موسیقی دارند.تبلیغات خود ر

سرور آگهی از مشخصات یک کاربر استفاده کرده )که با توجه به  هدفمندسازی رفتاری: -
شود( تا مشخص کند چه نوع آگهی در کند مشخص میهایی که کاربر بازدید میوبسایت

 طول بازدید به او نشان داده شود.

هایی برای بیمه حیوانات خانگی روی یک د سرور آگهی بخواهد که آگهیبه عنوان مثال، شای
صفحه خبری و برای کاربری نمایش داده شود که پیش از آن از بخش حیوانات یک سایت 
رسانه عمومی بازدید کرده باشد. روش دیگری برای هدفمندسازی رفتاری این است که 

خاص مشخص شود. به عنوان مثال، اگر  پارامترهایی تنظیم شوند تا زمان نمایش یک آگهی
کاربر قبال روی تبلیغات بنری در مورد آزمون رانندگی کلیک کرده و در حال حاضر برای این آزمون 
ثبت نام کرده باشد، دیگر این آگهی را از سوی تبلیغ کننده نخواهد دید و آگهی دیگری برایش 

 گهی پاسخ داده است.آید، زیرا کاربر پیش از آن به آن آبه نمایش در می

سرور آگهی، تبلیغات مطلوبی را بر اساس محتوای صفحه  تبلیغات بر اساس بافت: -
دهد. به عنوان مثال، سرور آگهی، در یک مقاله درمورد تعطیالت در اروپا با دوچرخه نمایش می

های هایی را در مورد دوچرخه کوهستانی جدید، تبلیغاتی از سوی شرکتکوهستانی، آگهی
 دهد.های ماجراجویانه نمایش میمسافرتی در مورد پرواز به اروپا و یا آگهی بیمه مسافرت

  

 معایب تبلیغات آنالین

 مشکالت فنی

های مسدود ماهیت بسیاری از تبلیغات نمایشی ایجاد مزاحمت است بنابراین اغلب برنامه
 گیری کنند.ها توسط تبلیغ کننده جلوتوانند از نمایش آگهیکننده پاپ آپ می

 سرعت اتصال

تواند مشکل ایجاد کند، اگرچه این مشکل در حال کاهش است. با این حال پهنای باند نیز می
های تبلیغاتی باید بر اساس اطالعات جمعیت شناختی برنامه ریزی کنند. به عنوان شرکت

طح خورد که سمثال، داروهای مشکالت قلبی احتماال بیشتر به درد جمعیت سالمند می
 تر و سرعت اینترنت کمتری دارند.مالی پایین
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 خستگی از تبلیغات

های شود. فناوریبه علت آسانی تبلیغ حجم زیادی از تبلیغات به مشتری نشان داده می
جدید باعث شده است که در زمان کوتاهتر بتوان تبلیغات را آماده و به مشتری نشان داد. این 

بلیغات اشباع شده و باعث خستگی مصرف کننده شده و شود که بازار از تعوامل باعث می
 در نهایت مصرف کننده ممکن است تبلیغات را نادیده بگیرد.

 های آگهیمسدودکننده

های عالوه بر این که بیشتر مرورگرهای حال حاضر دارای مسدود کننده پاپ آپ هستند، برنامه
، در مرورگر موزیال فایرفاکس و کروم وجود دارد که مانع AdBlock Plusجانبی دیگری نیز، مانند 

 شود.ها در صفحات وب مینمایش آگهی
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 بخش اول -بازاریابی در موتورهای جستجو -درس هفتم

 

ها نفر در سراسر جهان از موتورهای جستجو برای یافتن محتوا در اینترنت میلیونهر روز 
هایی بر پایه وب هستند که وب را نمایه کنند. موتورهای جستجو برنامهاستفاده می

دهند تا آنچه به دنبالش هستند را پیدا کنند. سازی/ایندکس کرده و به مردم اجازه می
اغلب به صنعتی اشاره دارد که در اطراف موتور « اس جستجوبازاریابی بر اس»یا « جستجو»

 شود.جستجو ایجاد می

موتورهای جستجوی معروف هستند. گوگل « مایکروسافت بینگ»و « یاهو!»، «گوگل»
بزرگترین موتور جستجو در جهان است اگرچه سلطه اش نسبت به هر منطقه متفاوت بوده و 

کنند. بر اساس اطالعات به دست امده را تهدید میاکنون موتورهای جستجوی دیگری نیز آن 
 درصد از بازار جستجو در سطح جهانی را داراست. ۲۵.۲۷، گوگل ۷۰۰۰در ژوئیه سال 

 زمانی که ما در مورد جستجو سخن میگوییم، به دو نوع مختلف از نتایج اشاره داریم:

 نتایج جستجوی طبیعی

ر جستجو هستند. این نتایج در یک لیست و نتایج جستجوی طبیعی محصوالت اولیه یک موتو
معموال در سمت چپ صفحه نتایج موتور جستجو قرار دارند )صفحات نتایج موتورهای جستجو( 

گیرند و به همین دلیل به آنها نتایج جستجوی های مالی قرار نمیآنها تحت تاثیر پرداخت
باشند تا کاربران را جذب )و  گویند. این نتایج باید همیشه قابل اعتمادارگانیک/طبیعی می

تواند به طور مستقیم به حفظ( کنند. رشد و موفقیت گوگل به عنوان یک موتور جستجو می
ود. کند، لینک شالگوریتم جستجوی آن، که نتایج جستجوی طبیعی و بسیار مرتبط تولید می

بندی باال بیاورند های خود را در این ردهبرند تا وبسایتها به کار میبه روشهایی که شرکت
Search Engine Optimization گویند.می 

 
 سایت گوگلای از نتایج جستجوی طبیعی در وبنمونه

 نتایج جستجوی پولی

گویند، شامل نشان دادن یا پرداخت به ازای هر کلیک نیز می PPCجستجوی پولی، که به آن 
ها توسط شود که این لینکهای مرتبط با موضوع جستجو در کنار نتایج طبیعی میلینک
ای برگزار و زمانی که شود. تبلیغ کنندگان برای آن فضا مزایدهکنندگان قرار داده میتبلیغ

کنند. نتایج جستجوی موتور جستجو پول پرداخت میکاربران روی آگهی آنها کلیک کردند، به 
های پرداخت به ازای کنند. آگهیپولی باید از نتایج طبیعی متمایز باشند زیرا ایجاد عالقه می

شوند. کلیک معموال در باال و سمت راست صفحات نتایج موتورهای جستجو نمایش داده می
کنند اما عمده درآمدشان جذب و حفظ می موتورهای جستجو کاربران را از طریق نتایج طبیعی

 از طریق جستجوهای پولی است.

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=-2FhLjVBGaboGgfPUVZ-2Fe-2FyFPsEv1-2BxttDG9b8X9csvO0nRrW0zPBV-2F2cAiXtwbjBHdFX2pbKc8zx167w7xoSGAOJ6-2FOOQOTHGol9GgLTGs-2BB-2FxHIX4YlXiJRCCQVxnGfb0QHwHogoar-2BumYi0eAEBPEoUZTWbNCOY7W3J2W1Wsl9bczD7YR9nMJYl-2BcPdkyeHUXqD6vnY7UmvMxhkj4aAHA-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpY7vIAOmqXnlYxlCPapfg58cQYrP-2FLOJrnEAs8CQ-2B2AVKR53tm5Qhw4QrSdcUk6uBd8BYDlIy63VdQ6pzZJvaC3pDiWDVUqrlRnnXnQMzIky6WtcYVjIlflNa76OnmpO6NcEu-2Fc7IXW-2F6j6t-2FxRVlv-2FcLBY-2BF1oKqDlW2fXWjNhA-3D-3D


 
www.HiProgram.ir 

32 
 

 
اند، نتایج جستجوی پولی هستند یعنی در مشخص شده Adمتونی که با یک نشان زرد 

 کند.کننده دریافت میصورتی که کاربر بر روی آنها کلیک کند گوگل مبلغی را از تبلیغ

دنیا بیشترین درآمد خود را از این راه به دست  گوگل به عنوان بزرگترین موتور جستجوگر 
های مرتبط با کلمات مورد میاورد. هزاران شرکت در سراسر دنیا برای نشان دادن آگهی

 کنند.کنند و میلیونها دالر برای این کار هزینه میجستجوی کاربران با هم رقابت می

  

 اهمیت جستجو برای یک بازاریاب

ستجو برای تجربه اینترنتی یک کاربر وب ضروری هستند، بنابراین از آنجایی که موتورهای ج
جستجو نیز برای بازاریاب بسیار ضروری است. جستجو به دالیل مختلفی از اهمیت برخوردار 

 است:

خواهند یا نیاز دارند از مردم برای پیدا کردن چیزهایی که می جستجو هدفمند است؛ -۱
اولیه در مصرف کننده ایجاد شده است. برعکس کنند. پس عالقه جستجو استفاده می

تبلیغات سنتی که شما تبلیغات خود را به همه نشان میدهید و قادر به متمایز کردن کسانی 
 که به محصول شما عالقه دارند با دیگران نیستید.

بر اساس گفته شرکت تحقیقاتی موتورهای جستجو درگاهی به اینترنت هستند.  -۲
از یک موتور جستجو  ۷۰۰۲از جمعیت جهانی اینترنت در ماه اوت سال درصد  ۹۵کامسکور، 
 اند.بازدید کرده

تعداد روزانه جستجو به صد میلیون نفر میرسد.  صنعت جستجو صنعت بزرگی است. -۳
میلیارد جستجو در ماه دسامبر سال  ۰۳۰دهند که بیش از آمار و ارقام تحقیقات نشان می

 ۷.۹میلیون در ساعت و  ۰۲۵میلیارد جستجو در روز،  ۴انجام شده است که برابر با  ۷۰۰۹
 میلیون در دقیقه است.

خواهید که وبسایتتان به مقدار قابل توجهی اگر می باید قابل دید باشید تا پیدا شوید. -۴
 قدرترافیک دست پیدا کند، باید در لیست موتورهای جستجوی اصلی وجود داشته باشد و آن

نتیجه نخست را  ۳۰دهد که کاربران احتماال تا باال باشد که دیده شود. آمار نشان می
 (.Eyetoolsکنند )بینند که از آن بین شش نتیجه اول بیشترین سهم کلیک را دریافت میمی

 در ابتدای لیست جستجو بودن برابر است با بیشترین آگاهی ذهنی کاربران. -۵

ر با تبه یک برند الزم است که یک وبسایت با ترافیک باال و از آن مهم برای ایجاد آگاهی نسبت
رتبه باال وجود داشته باشد. کاربران وب اغلب نتایج موتور جستجو را به عنوان اعتبار آن برند 

شود و تحقیقات نشان دانند. قابلیت دیده شدن در جستجو باعث افزایش شهرت برند میمی
شهرت بیشتری پیدا  ۷۷۰۲شود که آن نام تجاری تا تجو باعث میداده که فهرست موتور جس

 کند.

 ۲۰دهند که بیش از ها نشان میپژوهش کنند.مردم به نتایج طبیعی اعتماد می -۶
 درصد از مردم اعتماد بیشتری به نتایج طبیعی )نسبت به نتایج پولی( دارند.
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بیشتر خریدها در داخل  کنید.مشتریان بالقوه در هر مرحله از چرخه خرید را جذب  -۷
گیرند. این مشتریان در مراحل مختلف چرخه خرید با عبارات کلیدی یک چرخه خرید صورت می

خواهند را به آنها بدهید، تا پردازند. اگر آنچه که در هر مرحله میمختلف به جستجو می
برای خرید با سرعت زمانی که برای خرید آماده شوند نزد شما باز میگردند. و آن زمان دیگر 

 بیشتر آماده خواهند بود؛ زیرا اطالعات بهترین راه برای کوتاه کردن چرخه خرید است.

بسیاری از مردم یک موتور جستجو را به عنوان صفحه خانگی مرورگر خود  -۸
اغلب، صفحه خانگی یک مرورگر نیز روی یک موتور جستجو تنظیم  اند.انتخاب کرده

شود. بسیاری از مردم آدرس اینترنتی را به جای وارد کردن در نوار آدرس، در موتور می
کنند؛ این بدان معناست که حتی اگر آنها آدرس یک وبسایت را هم بدانند باز جستجو وارد می

 کنند.آن را از طریق جستجو پیدا می

  

 بهینه سازی موتور جستجو

 اصطالحات و مفاهیم اساسی

 alt متن -

است. هنگامی که یک عکس را در یک قسمت از وبسایت  HTMLاین یک ویژگی مربوط به 
دهیم. اگر دهیم، یک نوشته یا یک توضیح هم درباره عکس در داخل کد قرار میخود قرار می

رعت پایین اینترنت، این توضیح به کاربر به هر دلیلی عکس قابل نشان دادن نبود مانند س
شود. موتورهای جستجو به این توضیح نیاز دارند تا بدانند عکس در مورد نمایش داده می

 چیست

 Anchor text)متن لنگر ) -

 0هر قسمت از متنی در یک وبسایت که به صفحه دیگری لینک داده شده باشد

 Backlink)بک لینک ) -

برند. هر در صفحات دیگر که کاربران را به صفحات وب مشخصی میهای موجود تمام لینک
گویند. تعداد بک لینک به آن صفحه مشخص را به عنوان بک لینک یا پیوندهای بیرونی می

گذارد؛ بنابراین هرچقدر بک لینک بیشتر باشد، بهتر است. ها روی رتبه صفحه تاثیر میلینک
 ارتباط ایجاد کنید!

 Heading Tags)برچسب عنوان ) -

ها شوند. تیتر و عبارات مهم در داخل این برچسباستفاده می HTMLهای عنوان در برچسب
دهنده اهمیت شود تا موتورهای جستجو متوجه اهمیت آنها بشوند. اعداد نشاننوشته می

 است.  ترین برچسبپراهمیت H1آنها هستند به عنوان مثال 

 Hyperlink)لینک ) -

دهد با کلیک کردن روی آن به صفحه وب مرتبط فحه وب که به شما اجازه میلینکی در یک ص
 ارتباط داده شوید.

 Keyword  Frequency)تناوب کلمه کلیدی ) -

 شود.تعداد دفعاتی که یک کلمه یا عبارت کلیدی در یک وبسایت ظاهر می
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 Keyword Phrase)عبارت کلیدی ) -

دهند و اغلب به عنوان کلمات ستجو را تشکیل میدو یا چند کلمه که با ترکیب خود یک ج
شوند. معموال بهتر است که بهینه سازی وبسایت به جای یک کلمه، کلیدی شناخته می

 برای یک عبارت صورت بگیرد.

 Landing Page)صفحه هدف ) -

ود. شای که کاربر با کلیک روی فهرست نتایج طبیعی یا پولی موتور جستجو وارد آن میصفحه
 کنند که به بیشترینبیشترین موفقیت را در رابطه با جذب کاربر کسب می  معموال صفحاتی

 میزان ممکن به کلمه جستجوی کاربر نزدیک باشند و بهترین پاسخ را برای آن داشته باشند.

 Meta Tag)برچسب متا ) -

 صفحات وبهای متا این است که به موتورهای جستجوی اینترنتی بگویند این وظیفه برچسب
های متای شما برای عبارات کلیدی دقیقا در مورد چه چیز هستند. ضروری است که برچسب

( و Description(، توضیحات )Titleهای متا از عناوین متا )بهینه سازی شده باشد. برچسب
 اند.( ساخته شدهKeywordsکلمات کلیدی )

 Referrer)ارجاع دهنده ) -

کند سایت ط یک لینک یا تبلیغ به سایت دیگر راهنمایی میبه سایتی که کاربر را توس
 گویند.دهنده میارجاع

Robot.txt - 

نام یک فایل در سرور وبسایت شما است. با دستوراتی ساده که در داخل این فایل 
توانید موتورهای جستجو را راهنمایی کنید که چگونه سایت شما را جستجو نویسید میمی

توانید از موتور جستجو بخواهید که صفحات مشخصی را جستجو ال میکنند. به عنوان مث
 نکرده و در نتایج جستجو نشان ندهد.

 Usability قابلیت استفاده -

قابلیت استفاده معیاری برای اندازه گیری سهولت کاربر برای انجام کار مورد نظرش است. 
ت به آنهایی دارند که به هایی با قابلیت استفاده عالی عملکرد خیلی بهتری نسبسایت

 توان ازشان استفاده کرد.سختی می

موتورهای جستجو باید به کاربران در یافتن آنچه به دنبالش هستند، کمک کنند.این موتورها 
هایی مانند موارد زیر دقت برای اطمینان از قرار دادن بهترین نتایج در اول فهرست به نشانه

 کنند:می

  ارتباطRelevance  سایت شما باید مرتبط با موضوع مورد جستجوی کاربر باشد.یعنی 

  اهمیتImportance  موضوع مورد جستجوی کاربر باید از مواردی باشد که در وبسایت
 شما درجه اهمیت باالیی دارد.

  محبوبیتPopularity  وبسایت شما باید در بین کسانی که درباره موضوعی مشترک
 کنند محبوب باشد.جستجو می

  ماد اعتTrust به نوعی به وبسایت   کنند بایدکاربرانی که از وبسایت شما بازدید می
 شما اعتماد داشته باشند.

  اعتبارAuthority های وبسایت شما باید در دنیای آنالین دارای اعتبار باشد و به سایت
 با اعتبار دیگر در ارتباط باشد.
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شود، شامل بهینه سازی خوانده می (، که بهینه سازی ارگانیک یا طبیعی نیزSEOسئو )
ها باال در موتورهای جستجو در ازای عبارات ها در راستای دستیابی به رتبه بندیوبسایت

 شود.کلیدی منتخب می

شود که آن را قابل ، محتوا و ساختار وبسایت حاصل میHTMLاین کار با ایجاد تغییراتی در کد 
قابلیت پیدا شدن توسط کاربران را نیز افزایش تر برای موتورهای جستجو کرده و دسترس

نامند. سئو همچنین شامل نیز می (on page factorsدهد. این کارها را عوامل صفحه )می
شود که معموال باعث ساخته شدن نیز می (off page factorsعوامل خارج صفحه ای )

ه وبسایت، شامل رسانه هایی برای افزایش لینک بشوند. فعالیتهایی به وبسایت میلینک
 شوند.، هم به عنوان سئو خارج صفحه ای در نظر گرفته میWebPRاجتماعی و 

سئو روشی بسیار موثر برای تولید کسب و کار جدید برای سایت است. این یک فرآیند دنباله 
دار و روشی برای اندیشیدن درباره دیدگاه موتورهای جستجو در مورد وبسایت است. 

کند که کاربران چگونه از موتور جستجو برای یافتن سایت شما مشخص میهمچنین سئو 
کنند. سئو روانشناسی جستجوست. بهینه سازی موتور جستجو روشی نسبتا استفاده می

 توان آن را به چهار حوزه اصلی تقسیم کرد:فنی است اما به سادگی می

 ساختار وبسایت مناسب برای موتور جستجو 

  تحقیق شده از عبارات کلیدییک لیست خوب و 

 محتوای بهینه سازی شده برای هدف قرار دادن آن عبارات کلیدی 

 محبوبیت لینک 

  

 سایت مناسب برای موتور جستجوساختار وب

 دومانع مهم در نشان داده شدن سایت شما در موتورهای جستجو قرار دارند:

ی دسترسی به سایت مشکالت فنی که ممکن است باعث شود موتورهای جستجو برا -۰
 شما یا قسمتی از آن با مشکل مواجه شوند.

ها برای قرار گرفتن در نتایج جستجو مخصوصا قرار گرفتن در نتایج رقابت شدید بازاریاب -۷
 صفحات اول.

توانند به راحتی به محتوای وبسایت شما برای اطمینان از این که موتورهای جستجو می
همه موانع فنی را از سر راه بردارید. در مورد بعضی از این دسترسی پیدا کنند، شما باید 

 موارد در منابع توسعه وب و طراحی توضیح داده شد.

گر ای طراحی شود که هم کاربران و هم موتورهای جستجوتوجه کنید که باید سایت به گونه
ی کنید بتوانند به راحتی به محتوای مورد نظر دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال سع

لینک تمامی موارد مهم را در صفحه اول وبسایت خود داشته باشید. این کمک خواهد کرد که 
شود که کاربر بدون صرف وقت اضافه موضوع مورد عالقه خود را پیدا کند. همچنین موجب می

 موتور جستجو گر متوجه اهمیت این محتوی بشود.

برای کاربران و ایجاد ساختار درست برای  با این حال حاالتی پیش که بین طراحی مورد پسند
موتورهای جستجوگر اختالفی پیش میاید. توصیه ما به شما این است که همیشه موتورهای 

 د.کننجستجو را فدای کاربران خود بکنید. اولویت با کسانی است که از سایت شما بازدید می
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یتهایی هستند که از یکی از موارد فنی قابل مالحضه برای موتورهای جستجوگر وبسا
کنند. این موتورها امکان خواندن درست سایتهایی را که استفاده می FLASHتکنولوژی فلش 

اند را ندارند. بهترین روش این است که سایت خود را با ابزارهای با این تکنولوژی درست شده
 طراحی کنید. HTML5تر مانند مدرن

برای قرار گرفتن در صفحات اول نتایج جستجو های مختلف مانع دیگر رقابت شدید شرکت
تر استفاده کرده و است. تنها راه پیروزی در این نبرد این است که از ابزارهای بهتر و مدرن

 سعی کنید همه روشها را به درستی انجام دهید.

 

 بخش دوم -بازاریابی در موتورهای جستجو -درس هشتم

 

 عبارات کلیدی

کند که جستجو هستند. موتور جستجو صفحاتی را ارائه می عبارات کلیدی پایه و اساس
اعتقاد به بیشترین میزان ارتباط آنها با کلمات ورودی دارد. موتورهای جستجو درک کاملی از 

را جستجو  «اجاره ماشین»معنا و روش استفاده ما از زبان دارند. بنابراین اگر یک کاربر عبارت 
کرایه »و احتماال با « اجاره ماشین»گردد که با تی میکند، موتور جستجو به دنبال صفحا

و چیزهایی از این قبیل در ارتباط باشند. موتورهای جستجو همچنین « اجاره خودرو»، «ماشین
های امالیی رایج، کلمات مترادف و جستجوهای مرتبط دارند و بنابراین اطالعاتی در مورد غلط

عرضه کنند. به همین دلیل، ضروری است که کنند بهترین نتایج را به کاربر سعی می
ها از محتوایی با کلمات کلیدی بهره ببرند که احتمال دارد توسط مخاطبینشان مورد وبسایت

شان در جستجوی آنها ها باید در زمانی که مشتریان بالقوهاستفاده قرار گیرد. وبسایت
زاریاب برای یک وبسایت باید یک هستند، باال بیایند. ما به عنوان صاحب یک وبسایت یا یک با

مان برای پیدا کردن محصوالت ارائه شده لیست از اصطالحاتی تهیه کنیم که مشتریان بالقوه
کنند. بخش بزرگی از تحقیقات در مورد کلمه کلیدی شامل درک ما احتماال از آنها استفاده می

ات کلیدی تهیه شود. زمانی که ما لیستی از عبارات یا کلمروانشناسی جستجو می
کنیم، وارد فرآیند ذهنی کاربران در حال جستجو شده و ترکیب درستی از کلمات کلیدی می

 هدفمند را در کنار یکدیگر قرار داده ایم.

 در هنگام انتخاب یک کلمه کلیدی، چهار چیز را باید در نظر بگیریم:

  :از این عبارت  خواهندچند نفر از کاربران برای پیدا کردن آنچه میحجم جستجو
میلیارد جستجو  ۳۳۲کنند؟ به عنوان مثال، یک برآورد حجمی ماهانه، استفاده می

هتل چهار »اما برای کلمه کلیدی ای مانند  دهد،را نشان می« Hotel»برای کلمه 
 تنها درصد کمی از این مقدار است.« ستاره

  :اند؟ به چند وبسایت دیگر وجود دارد که همین عبارت را مورد هدف قرار دادهرقابت
یافته اما برای « Hotel»نتیجه برای کلمه  ۷۲۳۰۰۰۰۰۰۰عنوان مثال، گوگل بیش از 

 نتیجه پیدا کرده است. ۳۳۲۰۰۰۰تنها « هتل چهار ستاره»عبارت 

  :کلمه کلیدی وارد سایت احتمال اینکه جستجوگر با استفاده از این گرایش به تبادل
شما شده و در انتها منجر به خرید از سایت شما یا دانلود یا هرچیز دیگری که مورد 
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گذاری بر روی این کلمه کلیدی نظرتان است شود چقدر است؟ به بیان دیگر آیا سرمایه
 شود که برای ما سودآوری دارد یا خیر؟منجر به آمدن کاربرانی به سایت می

 ارزش متوسط هر مشتری بالقوه که از طریق کلمه ی جذب شده: ارزش هر مشتر
ای که برای وارد شدن به نتایج کلیدی جذب کرده اید، چقدر است؟ با توجه به هزینه

 اید آیا منجر به سودآوری شده است یا خیر؟جستجو کرده

  

 پژوهش در مورد کلید واژه

باید از کجا شروع کنید؟ این کار نیازمند هایتان دانید که برای شروع فهرست کلید واژهآیا می
کمی تفکر و مقداری پژوهش از طریق ابزارهایی است که به سادگی در دسترس شما قرار 

 تان کمک کنند. خواهند گرفت تا به شما در تولید و بهبود لیست کلمات کلیدی

د در هنگام خواهیای که میها به لیستی از کلمات مورد عالقهبعد از اینکه با این روش
جستجوی آنها در موتور جستجو، سایت خود را در رتبه باال قرار دهید، دست پیدا کردید. 

سعی کنید متن سایت خود را طوری بنویسید که از این کلمات در سایت شما استفاده شده 
 باشد. توجه کنید که از استفاده بیش از حد از کلمات کلیدی خودداری کنید. 

یتر صفحات، برچسب توصیحات وبسایت خود و برچسب کلمات کلیدی از این کلمات در ت
 استفاده کنید.

  

 بارش ذهنی )فکر بکر و ناگهانی(

در مورد سواالت، نیازهای مشتریان و کلماتی فکر کنید که برای توصیف کسب و کارتان از آنها 
پرسد؟ لی میکنید، از شما سواکنید. چگونه کسی در مورد آنچه شما ارائه میاستفاده می

 کلمات مترادف و اشتباهات امالیی را نیز در نظر بگیرید.

  

 استفاده از ابزار پژوهش کلیدواژه

 ابزارهایی برای کشف کلمات کلیدی وجود دارند که برخی از آنها رایگان هستند.

قابل  این آدرسترین این ابزارها میتوان به ابزار کلیدواژه گوگل اشاره کرد که در از معروف
 دسترس است.

هایی برخی از این ابزارها وبسایت شما را بررسی کرده و بر اساس محتوای فعلی کلید واژه
کلمات را وارد کرده و سپس کلمات دهند که شما دهند. بیشتر آنها اجازه میپیشنهاد می

دیگری بر اساس اطالعات به دست آمده از آخرین پژوهش به همراه کلمات زیر پیشنهاد 
 کنند:می

 .کلمات کلیدی مشابه 

 شود.کلمات کلیدی ای که معموال با آن کلیدواژه استفاده می 

 .غلط امالئی مشترک 

 های جستجو.تناوب کلمات کلیدی در پرسش 
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 ایی مرتبط با آن صنعت.هکلیدواژه 

 اند.های کلیدی که باعث افزایش ترافیک رقبای شما شدهواژه 

 کنند؟های شما استفاده میچند سایت از کلیدواژه 

  

 بهینه سازی محتوا برای عبارات کلیدی

زمانی که کلمات و عبارات کلیدی انتخاب شدند، باید اطمینان حاصل کرد که سایت حاوی 
آن عبارات کلیدی است. باید مطمئن شویم که ساختار محتوا درست بوده مطالبی در راستای 

های ارتباطی وجود داشته باشد. محتوا مهمترین بخش وبسایت شماست. ما باید و نشانه
 محتوایی مرتبط و هدفمند تهیه کنیم که با عبارات کلیدی ما همخوانی داشته باشند.

 :کندهای متعددی در سایت بازی میمحتوا نقش

 سازد.اطالعاتی برای بازدیدکننده فراهم می 

 کند.آنها را درگیر می 

 خواهید را انجام دهند.کند تا کاری که شما میآنها را متقاعد می 

های ارتباط به موتورهای جستجو نیز ارسال شود. شما باید به نحوی کلمات اکنون باید نشانه
جستجو آنها را انتخاب و کاربران متوجه آنها کلیدی را در صفحات محتوا بگنجانید که موتورهای 

شوند. هر صفحه وب باید برای دو تا سه عبارت کلیدی بهینه سازی شود: اولین عبارت 
تواند برای نهایتا پنج عبارت کلیدی کلیدی، دومین و سومین عبارت کلیدی. یک صفحه می

 ی با تمرکز کم( داشت.تر )و نه صفحاتبهینه سازی شود، اما بهتر است که صفحاتی مرتبط

شود هر چند که قبل از مطالعه این قسمت توجه کنید که در ادامه چند دستورالعمل ارائه می
شود. پس شما نیاز به حداقل انجام می HTMLسایت شما در تمامی این تغییرات در کد وب

 های مدیریتی وبسایت مانندآشنایی با کدنویسی دارید. اگر وبسایت شما به سیستم
ووردپرس یا جومال اداره میشوند معموال شما نیازی به دستکاری کد وبسایت ندارید و میتوانید 

( این تغییرات را انجام دهید. اگر در این موارد خبره نیستید از کسی Pluginبا نصب یک افزونه )
 که با برنامه نویسی وب آشنا است کمک بگیرید.

دنویسی بیشتر بدانید، بد نیست که در دوره خواهید در مورد کدر صورتی که می نکته:
درسنامه « هانویسنگاران و وبالگهای اینترنت برای روزنامهال و فناوریامتیآشنایی با اچ»

 شرکت کنید.

 از عبارت کلیدی در عنوان و در نخستین بخش محتوا استفاده کنید. عنوان:برچسب  -۱

از عبارت کلیدی در برچسب عنوان/سرنویس و تا جای ممکن در  :H1برچسب عنوان  -۲
 های عنوان بهره ببرید.دیگر برچسب

از عبارت اصلی حداقل سه بار استفاده کنید. اگر محتوا زیاد است  محتوای اصلی: -۳
ید بیشتر نیز آن عبارت را تکرار کنید؛ البته به شرطی که معنا داشته باشد. شما باید توانمی

کلمه محتوا داشته باشید. اما نه بیش از اندازه! مطلب بیش از حد برای موتور  ۳۵۰حداقل 
 جستجو مانند مطلب اسپم/هرز است.
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 استفاده کنید. <strongحداقل یک بار در اطراف کلیدواژه از برچسب > پررنگ کنید: -۴

از بازنویسی آدرس اینترنتی استفاده کنید تا کلمه کلیدی در آدرس آن  آدرس اینترنتی: -۵
 صفحه حضور داشته باشد.

حداقل یک بار از کلمه کلیدی در توضیحات متای صفحه استفاده کنید. این  توضیحات متا: -۶
ه نتایج موتور جستجو ترغیب عبارت کلیدی کاربران را به کلیک روی سایت شما از میان صفح

 کند.می

تان در متن لنگر صفحاتی که به شما مطمئن شوید که کلیدواژه متن لنگر را لینک دهید: -۷
 اند، استفاده شده باشد.لینک داده

تان استفاده کنید. بهینه سازی در صورت امکان از عبارت کلیدی در نام دامنه نام دامنه: -۸
های مرتبط بهینه سازی شوند. موتورهای جستجو باید توسط کلیدواژهرسانه، تصاویر و ویدئو 

ها را مشاهده کنند، بنابراین به راهی تکیه کنید که رسانه قادر به توانند تصاویر یا ویدئونمی
ه تواند بخوانند که این امر میهای اینترنتی نیز این توضیحات را میمعرفی خود باشد. خواننده

ها مانند تصاویر و مک کند تا مفهوم سایت را درک کنند. در نهایت، رسانهخوانندگان بصری ک
شوند. بهینه ویدئو چیزهایی هستند که در صفحه نتایج موتورهای جستجو نمایش داده می

شود که یک نام تجاری فضای بهتری در صفحه نتایج موتورهای سازی صحیح باعث می
ی کارآمد در هدفمند کردن اصطالحات رقابتی تواند به نحوجستجو کسب کند و همچنین می

استفاده شود. درست همانطور که یک عکس یا ویدئو باعث تاکید بر محتوای یک صفحه 
توانند به موتورهای جستجو در صفحات رتبه بندی نیز کمک کنند البته شوند، همچنین میمی

رای بهینه سازی به شرطی که برچسب درستی برایشان ایجاد شود. در اینجا چند راه ب
 شوند:رسانه به همراه عبارات کلیدی برای سئو معرفی می

 هاهای توصیفی برای فایلاستفاده از نام 

 های مشخص استفاده از برچسبalt و ویژگی عنوان برای تصاویر 

 توان در فایل عکس یا ویدئو قرار داد. مطمئن شوید که این اطالعات اطالعات متا را می
 هستند. به محتوا مرتبط

 .شرح توصیفی بنویسید و مطمئن شوید که مطلب و رسانه به یکدیگر مرتبط هستند 

 های عنوان و تصاویر به یکدیگر مرتبط هستند.اطمینان حاصل کنید که برچسب 

 اسکریپت را به متن تبدیل کرده و در  های ویدئویی،در نظر داشته باشید که برای فایل
یا « اتو کپشن»ای تحت عنوان دهید. سایت یوتیوب برنامهاختیار موتور جستجو قرار 

 کند.زیرنویس خودکار دارد که این کار را آسان می

  

 محبوبیت لینک

ها یک بخش حیاتی از عملکرد اینترنت هستند. هدف لینک، اجازه دادن به کاربر برای لینک
ی تقلید کار انسان رفتن از یک صفحه وب به صفحه ای دیگر است. موتورهای جستجو که برا

 کنند.ها را دنبال میدهند نیز لینکنهایت تالش خود را انجام می

ها، ها، عالوه بر اجازه دادن به اسپایدرهای موتور جستجو برای پیدا کردن وبسایتلینک
روشی برای اعتبار بخشی به ارتباط و نشان دهنده اهمیت هستند. زمانی که یک صفحه به 

شود مانند این است که آن صفحه به نفع صفحه مقصد رای داده یا آن را صفحه دیگر لینک می
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کند، قابل کند. به طور معمول، به ازای هر رای بیشتری که یک صفحه دریافت میتایید می
نماید و در نتیجه رتبه بهتری در موتورهای جستجو کسب تر میاعتمادتر شده و پر اهمیت

 کند.می

  

 جامعه و جستجو

های کنند. محتوای شبکهای در جستجو بازی میهای اجتماعی نقش فزایندهت شبکهاطالعا
توانند در صفحه نتایج موتورهای های توییتر یا ویدئوهای یوتیوب، میاجتماعی، مانند پیام

جستجو ظاهر شوند و نشانه فزاینده از تاثیر اجتماعی بر رتبه بندی جستجو وجود دارد. 
 هایدهد که دفعات بیشتری در شبکهقریبا نتایجی را نشان میجستجوی پرسرعت گوگل ت

 اجتماعی به اشتراک گذاشته شده اند.

 در رابطه با جامعه و جستجو، عوامل اجتماعی متعددی را باید در نظر گرفت:

های رسانه اجتماعی برای ایجاد سلطه نام تجاری در صفحه نتایج از ویژگی -۱
زمانی که شخصی در مورد نام تجاری شما جستجویی  .موتورهای جستجو استفاده کنید

های رسانه اجتماعی خود برای تصاحب نتایج بیشتری در توانید از ویژگیدهد، میانجام می
 آن صفحه بهره ببرید.

بدین  شوند.های مرتبط بودن استفاده میهای اجتماعی به عنوان نشانهلینک -۲
های اجتماعی مرتبط با موضوع خاص به معنی که هرچه صفحه وبسایت شما در شبکه

 اشتراک گذاشته شود دارای امتیاز بیشتری است.

گر ا گیرند.نتایج شخصی شده تحت تاثیر شبکه اجتماعی آنالین شما قرار می -۳
بوک برای موتور شما در حال جستجو، وارد یک شبکه اجتماعی نیز شده باشید )فیس

توانید نتایجی از یا تحت تاثیر میل(، میاب کاربری جیجستجوی بینگ، یا ورود به گوگل با حس
دایره اجتماعی خود را ببینید. به عنوان مثال، نتایج در موتور جستجوی بینگ ممکن است 

 د،انبوک پسندیده یا به اشتراک گذاشتههایی از آنچه دوستانتان قبال در فیسشامل نشانه
 وبالگ دوستانتان را برای نتایج مرتبط ببینید. باشد. در گوگل احتمال بیشتری وجود دارد که

در حالی که بهینه سازی برای موتورهای جستجوی اجتماعی را فراموش نکنید.  -۴
گوگل بزرگترین موتور جستجو در سراسر جهان است، یوتیوب پس از آن قرار دارد. کاربران، 

لب مورد نظر خود های اجتماعی، هنوز از جستجو برای یافتن مطاحتی با وجود ویژگی
ها قرار گرفته باید برای موتور جستجوی کنند. محتوایی که بر پایه این ویژگیاستفاده می

 اجتماعی مرتبط نیز بهینه سازی شود.

 جستجوی محلی

جستجوی محلی به جستجوی رفتار یا نتایج مربوط به مکان اشاره دارد. نتایج به دست آمده 
 ا بر پایه نقشه باشند.توانند ماهیتی مکانی داشته یمی

توانند همراه با دیگر انواع نتایج بر پایه نقشه در صفحات نتایج ترکیبی موتورهای جستجو می
نتایج حاصل شوند که این موضوع به نوع جستجو بستگی دارد. همانطور که موتورهای 

انواع نتایج توان مکان را حدس زد و باز هم شوند، میتر میجستجو رفته رفته کامل و پیچیده
 را تحت تاثیر قرار داد.
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به منظور آن که موتورهای جستجو نتایجی بر اساس مکان ارائه دهند، باید مکان چیزهایی که 
شود هایی مشخص میاند را بدانند! این کار معموال توسط سایتمورد سوال قرار گرفته شده

که ممکن است این که شامل اسم و آدرس کسب و کارها هستند. توجه داشته باشید 
های مختلف بررسی کننده سایت، سایت شما نباشد. نتایج مکانی اغلب از طریق سایت
 ها شود.مشخص شده و نتایج ممکن است شامل برخی از آن بررسی

دهد تا مکان خود را اعالم کنند. یک تجارت ها اجازه میموتورهای جستجو همچنین به تجارت
رآیند در موتور جستجو خود را ثابت کرده و به موتور جستجو تواند از طریق انجام یک فمی

 اطمینان بدهد که اطالعات مکانی صحیحی را ارائه کرده است.

  

 چه کاری انجام ندهیم؟

کنند موتور جستجو را به بازی بگیرند. هایی اشاره دارد که تالش میسئو غیرمجاز به شیوه
های غیر اخالقی برای باال بردن از شیوه اگر یک موتور جستجو وبسایتی را کشف کند که

اش در آن موتور جستجو استفاده کرده، احتمال دارد که آن وبسایت را از نمایه/ایندکس رتبه
های اینترنتی فراهم کرده که از خود حذف کند. گوگل دستورالعملی برای طراحان سایت

مشخص کردن بهترین  قابل دسترسی است. گوگل عالوه بر« گوگل وب مستر مرکزی»طریق 
 اصول، این موارد منع کننده را نیز عنوان کرده است:

 های پنهان خودداری کنید.از ایجاد متون یا لینک 

 های تغییر مسیر پنهانی بپرهیزید.از ایجاد لینک 

 های جستجوی خودکار را برای گوگل ارسال نکنید.پرسش 

 .صفحاتی با کلمات کلیدی بی ربط بارگزاری نکنید 

 هایی با محتوای تکراری ایجاد نکنید.صفحات دوگانه، زیردامنه یا دامنه 

  صفحاتی با رفتارهای مخرب مانند فیشینگ )فیشینگ«Phishing » به تالش برای
بدست آوردن اطالعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه و اطالعات حساب بانکی از طریق 

نصب ویروس، تروجان یا دیگر  شود.( یاسایت یا آدرس ایمیل گفته میجعل یک وب
 بدافزارها ایجاد نکنید.

  که تنها برای موتورهای جستجو و دیگر رویکردهای دور زدن « درگاه»از ایجاد صفحات
 های وابسته بدون محتوا یا حاوی مطالب کم پرهیز کنید.ها، مانند برنامهکوکی

 د که سایتتان اگر سایت شما در یک برنامه وابسته شرکت کرده است، مطمئن شوی
کند. محتوایی منحصر به فرد و مرتبط ایجاد کنید که برای ارزشی اضافه می

 بازدیدکنندگان دلیلی برای بازدید از سایت شما فراهم کند.

 های با کیفیت و با ارزش از ایجاد لینک باکس گسترده بپرهیزید و بر روی جذب لینک
 تمرکز کنید.

ن را در درجه اول برای کاربران بسازید و سعی به فریب تاترین نکته آن که وب سایتو مهم
های فریبکارانه شما موتورهای جستجو نداشته باشید زیرا آنها دیر یا زود متوجه روش

 شوند.می

  

 جوانب مثبت و منفی

شود. این بهینه سازی سایت برای موتور جستجو مستلزم بهینه سازی آن برای کاربران می

http://hiprogram.ir/


 
www.HiProgram.ir 

42 
 

نجام شود، باعث فراهم نمودن تجربه بهتر کاربر و در عین حال اطمینان از کار، اگر به درستی ا
 شود.ایندکس شدن سایت در موتورهای جستجو و کسب رتبه بهتر آن نیز می

با این حال ممکن است تمرکز بر روی نکات فنی سئو وسوسه انگیز باشد! اما نباید فراموش 
کنند و نباید هیچ کدام از اینها را فدای می کرد که وبسایت را هم ربات و هم انسان مطالعه

 دیگری کرد.

کنند. هر به روز رسانی های خود را به روز میموتورهای جستجو به طور منظم الگوریتم
تواند، بسته به نوع به روز رسانی، به از دست تالشی برای بهبود نتایج جستجوست اما می

طرح احتمالی، مانند یک ستاد تبلیغاتی پرداخت ها نیز بینجامد. یک دادن رتبه برخی از سایت
به ازای کلیک، باید آماده افت ناگهانی رتبه سایت باشد. سئو نیز مانند هر شیوه بازاریابی 

های بازاریابی دیجیتالی تبدیل شود؛ بلکه به عنوان بخشی دیجیتال، نباید به تنها تمرکز تالش
 ر خواهد بود.از استراتژی جامع بازاریابی آنالین مثمر ثم

 

 -PPC تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک یا -درس نهم

 بخش اول

 

 

یک سیستم تبلیغاتی است که در آن تبلیغ کننده  PPCتبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک یا 
کند؛ از این رو پرداخت به ازای هر کلیک نام تنها به ازای هر کلیک روی آگهی پول پرداخت می

 گرفته است.

های تبلیغاتی ارائه شده توسط موتورهای حالی که این اصطالح بیشتر به سیستمدر 
های پرداخت به ازای هر کلیک در شود، آگهیجستجو، مانند گوگل، بینگ و یاهو! اطالق می

 شود.های اجتماعی نیز استفاده میهای محتوا و شبکهسایت

شوند و به بنرهای فلش و حتی یهای رایج این نوع تبلیغات، از متنی ساده شروع مفرمت
رسند. تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک باعث ایجاد انقالبی های ویدئویی نیز میآگهی

درصد از درآمد گوگل  ۹۹دوباره در صنعت تبلیغات آنالین شده است و امروزه، این نوع تبلیغات 
میلیارد  ۲.۴۴مبلغ  ۷۰۰۰دهند. گوگل درآمد خود را در سه ماهه پایانی سال را تشکیل می
گزارش کرده است. حتما  ۷۰۰۹درصدی نسبت به سه ماهه چهارم سال  ۷۲دالر و افزایش 

 کنید که تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک تجارتی عظیمی است!شما هم به این فکر می

های در این درس ما بر تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک در موتورهای جستجو و شبکه
 پردازیم.ی میاجتماع

اید. این های پرداخت به ازای هر کلیک در موتورهای جستجو شدهحتما تاکنون متوجه آگهی
اند. وار آمدهفهرست« های دارای حامی مالیلینک»نوع تبلیغات نتایجی هستند که در بخش 
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 ممکن است در باالی صفحه نتایج و معموال در یک کادر یا در سمت راست صفحه نتایج ظاهر
 شوند.

تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک در موتورهای جستجو بر اساس کلید واژه است؛ این بدان 
معنی است که بر پایه اصطالح مورد جستجویی قرار دارد که کاربر در موتور جستجو وارد 

کند. اصطالح جستجو ممکن است یک کلمه ای یا چند کلمه ای باشد. گاهی اوقات می
« ایعبارت کلیدواژه»یا « عبارت کلیدی»یک کلمه را به عنوان جستجو با بیش از 

 شناسند.می

رفته و  این آدرساز  Google AdWordsبرای شروع و قبل از خواندن ادامه بحث به گوگل ادوردز 
 یک اکانت برای خود بسازید.

توانید به صفحه گوگل ادووردز برگشته و مراحل آماده سازی حال بعد از مطالعه مطالب می
 را انجام دهید.تبلیغات خود 

 کند و شما نیاز به آشنایی بهتوجه کنید که این سایت از زبان فارسی پشتیبانی نمی نکته:
 زبان انگلیسی یا یکی از زیانهای پشتیبانی شده دارید.

پیش از باز کردن این مبحث، بهتر است با برخی اصطالحات و مفاهیم اساسی در این باره 
 آشنا شویم:

 اساسی اصطالحات و مفاهیم

 (adCenter) مرکز تبلیغات -

های پرداخت به ازای هر کلیک برای پلتفرم تبلیغاتی مایکروسافت. فراهم کننده آگهی
 موتورهای جستجوی بینگ و یاهو!.

- AdWords 

 سیستم تبلیغاتی پرداخت به ازای هر کلیک شرکت گوگل.

 CPCهزینه پرداخت شده به ازای هر کلیک  -

 شود.نکی کلیک شود، پول پرداخت میزمانی که بر روی لی

- CPM 

 بازدید از یک آگهی. ۰۰۰۰مبلغ پرداخت شده به ازای هر 

 CTR نرخ کلیک -

 نرخ کلیک: کلیک تقسیم بر میزان تاثیر )درصد(

 شبکه نمایش -

های محتوا که خدمات تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک از سوی یک تولیدکننده، وبسایت
 کنند.ارائه می AdWordsمانند 

 PPCپرداخت به ازای هر کلیک 

 کند.تبلیغ کننده تنها به ازای هر کلیک روی آگهی پول پرداخت می
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 Quality Scoreنمره کیفی 

گیرد تا میزان ارتباط یک کلید شرکت گوگل مورد استفاده قرار می AdWordsمعیاری که توسط 
 واژه به متن آگهی و به پرسش جستجو را نشان دهد.

  

 PPC چگونگی عملکرد تبلیغات

غ شود. تبلیها استفاده میها و پلتفرمتبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک برای تعدادی از کانال
 کند که کاربری بر روی آن آگهی کلیک کند.کننده به سادگی تنها زمانی پول پرداخت می

شود؛ بنابراین تبلیغ کنندگان تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک معموال به شکل حراج انجام می
های تبلیغاتی زمان گذارند. پلتفرمهایی را بر اساس معیارهایی خاص به نمایش میمزایده

کنند. ها برای نمایش را مشخص کرده و به شکلی مناسب ارائه میواجد شرایط شدن آگهی
پرداخت  غاتی پولسپس زمانی که کاربری بر روی آگهی کلیک کرد، تبلیغ کننده به پلتفرم تبلی

 کند.می

  

 پلتفرم تبلیغاتی

 وظایف یک پلتفرم تبلیغاتی در این اینترنت به شرح زیر است:

 کند.های ویرایشی بررسی میآگهی را به منظور تطابق با دستور العمل 

 دهد.های جستجوی مرتبط یا دیگر معیارها نمایش میآگهی را بر اساس پرسش 

 ر میزان پیشنهاد تبلیغ کننده و ارتباط آگهی مشخص رتبه آگهی را بر اساس حداکث
کند )که شامل عواملی مانند نرخ کلیک، مطلب آگهی، ارتباط میان کلیدواژه و می

 شود.(صفحه هدف می

توان شود، میتبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک را بر اساس نوع محیطی که آگهی ظاهر می
 ی زیر تقسیم کرد:به دو دسته

این مورد اغلب تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک را  بر اساس جستجو: PPCتبلیغات  -۱
ای است که بیشتر مردم از این گونه تبلیغات در ذهن دارند. این دهد و همان ایدهتشکیل می

شوند. هایی اشاره دارد که در صفحات نتایج موتورهای جستجو ظاهر میبه آگهی PPCنوع 
های دیگری نیز از این نوع تبلیغ وجود دارند. تنی هستند اما فرمتها اغلب ماین آگهی

مایکروسافت  Adcenterگوگل و  AdWordsها شامل های موجود برای این نوع آگهیپلتفرم
 هستند.

های متنی یا بنری باشند. توانند آگهیتبلیغات نمایشی می تبلیغات نمایشی: -۲
شوند. می AdDynamoگوگل و  AdWordsها شامل یهای موجود برای مدیریت این آگهپلتفرم

هدفمندسازی بر اساس بافت )محتوای صفحه( یا رفتار )بر اساس رفتار کاربری که آگهی برای 
 گیرد.آید( صورت میاو به نمایش در می

این نوع تبلیغات نیز فضای رشد قدرتمندی برای  های اجتماعی:تبلیغات در شبکه -۳
های ها برای کاربران شبکهزای هر کلیک بوجود آورده است. آگهیتبلیغات پرداخت به ا

های اجتماعی اغلب رفتاری آید. هدفمند سازی تبلیغات در شبکهاجتماعی به نمایش در می
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گیرد؛ اما و بر اساس عالیق کاربران یا بر اساس اطالعات جمعیت شناختی صورت می
 د )به خصوص برای تبلیغات در یوتوب(.تواند بر پایه کلید واژه یا محتوا نیز باشمی

  

 تبلیغات متنی

توانند در شوند اما میتبلیغات تمام متنی معموال در موتورهای جستجو استفاده می
 های نمایشی و در تبلیغات یوتوب نیز از آنها بهره برد.شبکه

 کنند:تمام تبلیغات متنی از یک فرمت تبیعت می

 "عنوان

 توان آن را در یک خط نیز نمایش داد."میدو خط مطلب آگهی، که 

 
سایت گوگل؛ به روش قرار داده شدن جمالت اصلی و غیر اصلی دقت ای از تبلیغ در وبنمونه
 کنید.

کند. این آدرس اینترنتی نشان داده شده لزوما آدرسی نیست که کاربر روی آن کلیک می
نمایشی )چیزی که در آگهی نمایش داده ها در زمان نوشتن متن آگهی به عنوان آدرس آدرس

 شوند.شود( و آدرس مقصد )آدرس فعلی صفحه( شناخته میمی

شود که به معنی قسمت خوانده می vanity URLآدرس اینترنتی نمایشی گاهی اوقات 
انتهایی آدرس اینترنتی است. هدف باید فرستادن کاربران به صفحه وب یا در صورت امکان، 

 گویند.ب با جستجویشان باشد. به این کار ارتباط دهی عمیق میمتناس PPCآگهی 

آدرس اینترنتی نمایشی باید از همان دامنه آدرس اینترنتی مقصد باشد. گوگل تنها یک آگهی 
 کشد.از هر آدرس اینترنتی نمایشی را به تصویر می

نین اند. همچموتورهای جستجو تعداد کاراکترهای مجاز در هر خط را محدود کرده
هایی در مورد آنچه باید بر روی آگهی بنویسید نیز وجود دارد. در اینجا چند محدودیت

 گوگل آورده شده است: AdWordsدستورالعمل ویرایشی از 

  کاراکتر ۷۵عنوان: حداکثر 

  کاراکتر ۳۵حداکثر : ۰خط 

  کاراکتر ۳۵حداکثر : ۷خط 

  کاراکتر ۳۵آدرس اینترنتی نمایشی: حداکثر 

 تکرار نشود. عالمت تعجب 

 .هیچ کلمه ای نباید به طور کامل با حروف بزرگ نوشته شود 

 .کلمات بی معنی نباید استفاده شوند 

  یا صفات عالی استفاده شود؛ مگر آن که « درجه یک»، «برترین»نباید از کلماتی مانند
 یک منبع شخص ثالث این موضوع را تایید کند.

 توان از کد محصوالت استفاده کرد.می 
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طلب نوشته شده در آگهی، در اکثر موارد، باعث جلب توجه، انتقال پیام و ترغیب به انجام م
عمل است. معموال هیچ عکسی برای تکمیل متن وجود ندارد. به همین دلیل است که 

 نوشتن یک متن آگهی کارآمد مهارتی بسیار مهم در تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک است.

  

 های آگهیضمیمه

ای را در کنار تبلیغات شما فراهم میکند که اغلب موارد گوگل امکان گذاشتن اطالعات اضافهدر 
 گویند.( میAds Extensionبه آن ضمایم آگهی)

راهی برای نمایش اطالعات اضافی به همراه  PPCاین ضمایم آگهی برای یک تبلیغ کننده 
 ارد متن آگهی نیز تناقضی ندارند.های استاندکند و در عین حال با محدودیتآگهی فراهم می

 شوند.ها نمیها شامل محدودیت کاراکتر آگهیضمایم آگهی

 های آگهی متنی زیر را ارائه کرده است:گوگل در حال حاضر ضمیمه

 Location Extension)ضمایم مکانی ) -

دهند تا اطالعات مانند آدرس یا های محلی هستند و به شما اجازه میاین ضمایم برای آگهی
بایست حساب های مکانی را در آگهی خود قرار دهید. برای استفاده از این ضمیمه میعکس

 ( به یکدیگر لینک شده باشند.Google Placesو حساب محلی تجاری شما ) AdWordsکاربری 

 Ad Sitelinks)های سایت )افزودن لینک -

دهد تا چهار لینک، که هرکدام آدرس اینترنتی مقصد منحصر به این ضمیمه به شما اجازه می
کاراکتر داشته باشد. فایده  ۳۵فرد خود را دارند را در آگهی قرار دهید. متن آدرس باید حداکثر 

ی در سایت شماست. های مرتبط بیشتراین ضمیمه، جذب کاربران از تنها یک آگهی به بخش
های این چهار لینک به غیر از آدرس نمایشی هستند. آنها برای تبلیغات در مورد کلیدواژه

 تر مناسب هستند.کلی

 Phone Extensions)ضمایم تلفنی ) -

دهد تا یک شماره تلفن محلی را در خط پایین متن آگهی قرار این ضمیمه به شما اجازه می
 دهید.

 Product Extensions)ضمایم محصول ) -

خود به حساب مرکز تجاری گوگل و فراهم نمودن خوراک/فید  AdWordsبا اتصال حساب 
بگنجانید. این  PPCهای توانید تصاویر محصولتان را نیز، در صورت وجود، در آگهیمحصوالت می

 کار به ویژه برای تبلیغ کنندگان تجارت الکترونیک مفید است.

  

 بوک(فضای آگهی فیسمتن و تصویر )واحد 

توانند برای ایجاد ترافیک برای صفحات، بوک میهای پرداخت به ازای هر کلیک فیسآگهی
توان از برای برای ایجاد ترافیک بوک استفاده شود. میهای فیسها یا گروهاتفاقات، برنامه

 برای یک وبسایت خارجی نیز بهره برد.
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 است:آگهی فیس بوک از موارد زیر تشکیل شده 

  کاراکتر( که به آدرس اینترنتی مقصد )و یا آدرس فیس بوک مقصد( ۷۵عنوان )حداکثر
 شود.مرتبط می

 ( ۰۰۰تصویرx۲۰ )یکسل 

  کاراکتر(۰۳۵متن آگهی )حداکثر 

 دهد تا بدانند کدام یک از بافت اجتماعی، که به بینندگان آگهی این اجازه را می
 ه اند.دوستانشان با این آگهی تعامل برقرار کرد

  

 های نمایشی و اجتماعی(های بنر )شبکهآگهی

های تبلیغاتی بسیاری تبلیغات بنر، بر پایه تبلیغات به ازای هر کلیک، از طریق پلتفرم
گوگل  AdWordsهای استاندارد بنر در دسترس هستند. شود. بیشتر اندازهپشتیبانی می

 سازد.های غنی میهایی با رسانهآگهی

های غنی، با شوند و به بنرهایی با رسانهشروع می GIFنرهای ساده با فرمت ها از بآگهی
های موجود برای بنر در شبکه رسند. اندازههای مقصد متعدد و بنرهای ویدئویی میآدرس

 شوند )همه بر اساس پیکسل هستند(:نمایش گوگل شامل موارد زیر می

Mobile leaderboard (300 x 50) 

Leaderboard (728 x 90) 

Banner (468 x 60) 

Small Square (200 x 200) 

Skyscraper (120 x 600) 

Wide Skyscraper (160 x 600) 

Square (250 x 250) 

Medium Rectangle (300 x 250) 

Large Rectangle (336 x 280) 

کلیوبایت باشد. به  ۵۰ها متحرک، ایستا یا فلش باشند اما حجم آنها باید زیر ممکن است بنر
یاد داشته باشید که شبکه تبلیغاتی اغلب شامل یک پوشش کوچک گرافیکی در انتهای 

دهد. برای جلوگیری از شود که برای این کار، اندازه آگهی شما را تغییر نمیآگهی نیز می
 توانید چند پیکسل فضای سفید در پایین آگهی قرار دهید.پوشانده شدن آگهی خود می
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هایی که از ها باید یک آدرس اینترنتی مقصد فراهم کنید. برخی از آگهیتمام آگهی برای
های اینترنتی مقصد متعددی را دهد تا آدرسبرند به شما اجازه میهای غنی بهره میرسانه

 به کار ببرید.

شود؛ از هدفمند های مختلفی هدفمند میهای پرداخت به ازای هر کلیک به شیوهآگهی
لید واژه در موتورهای جستجو گرفته تا هدفمند سازی رفتاری و جمعیت شناختی در سازی ک

 های اجتماعی.شبکه
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 -PPC تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک یا -درس دهم

 بخش دوم

 

 

ها به تشکیل شده که برخی از آن ها و اسامیبه طور کلی تجارت شما از مجموعه واژه
شود. به طور نمونه، اگر تجارت شما خوانده می« کلید واژه»دیگر  اصلی و به عبارت عنوان واژه

های خرید و فروش لوازم شوینده باشد، و نام شرکت شما شرکت پاکنام باشد، کلید واژه
 ….شامپو و  -صابون -پاکیزکی -تواند این موارد باشد: پاکنامشما برای تبلیغات می

شان هایی را برای آگهیواهند که کلید واژهختمام موتورهای جستجو از تبلیغ کننده می
کنند که هایی جستجویی را مشخص میمشخص کنند. این لیست کلمات کلیدی پرسش

 تواند در رابطه با آنها ظاهر شود.آگهی می

های متنی خود را ساخته و آن را آماده کردید، اکنون آگهی Google AdWordsبعد از اینکه در 
هایی میرسد که شما مایل هستید آگهی شما در صورت جستجوی واژهنوبت به انتخاب کلید 

 این واژه ها توسط کاربر به او نشان داده شود.

کند که شما با توجه به تقسیم بندی موجود ها را به چهار دسته تقسیم میگوگل این واژه
 داده شدن تبلیغات خود را مدیریت کنید: توانید نشانمی

 گسترده 

 عبارت 

 دقیق 

 منفی 

هایی که انتخاب کردید، تطابق گسترده به معنای آن است که آگهی شما هم برای کلید واژه
هم اصطالحات جستجویی که شامل کلمات کلیدی شما و دیگر کلمات به هر ترتیبی 

های امالیی و کلمات مترادف( های شما )غلطشوند و هم برای کلمات نزدیک به کلید واژهمی
 د.آیبه نمایش در می

تطابق عبارت به این معنی است که کلید واژه شما با عبارت مورد جستجوی کاربر دارای 
تشابه معنایی باشد. ممکن است کاربر عبارت "خانه بزرگ کنار دریا" را جستجو کند و کلمه 

 انتخابی شما "ویال" باشد. گوگل تبلیغات شما را به این کاربر نشان خواهد داد.

خواهید فقط تبلیغات خود را زمانی نشان دهید که عین که شما می تطابق دقیق وقتی است
عبارت نوشته شده است و مایل به نشان دادن تبلیغات برای کلمات نزدیک و هم معنی 

 ندارید.

تطبیق منفی که بسیار هم پرکاربرد است مربوط به کلماتی هستند که شما به هیج وجه 
 تبلیغات خود ندارید.حتی در صورت تشابه تمایل به نشان دادن 
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خواهند را به یک آگهی اختصاص دهند، توانند هر تعداد کلید واژه ای که میتبلیغ کنندگان می
اما فقط یک آگهی برای هر آدرس اینترنتی به نمایش در خواهد آمد. اگر دو تبلیغ کننده برای 

ان داده خواهد شد. نمایش آگهی خود در زمینه یکسان مزایده بگذارند، تنها یکی از آنها نش
 آید به مزایده و کیفیت آگهی بستگی دارد.این که کدام یک از آنها به نمایش در می

  

 هدفمند سازی بر اساس زبان و مکان

های خود را هدفمند سازی کنید تا بدانید که ترافیک ایجاد شده مرتبط با توانید آگهیشما می
 برند.نام می« سازی جغرافیایی هدفمند»محصول شماست. از این مورد به عنوان 

توانید زبان و همچنین مکان موتور جستجو را تعیین کنید. به عنوان مثال، شاید شما می
ای خاص به نمایش درآید. تان فقط به زبان انگلیسی و در منطقهبخواهید که آگهی

ت هدفمندسازی آگهی به این معناست که دیگر به ازای ترافیک ناخواسته پولی پرداخ
 کنید.نمی

  

 هدفمند سازی رفتاری و جمعیت شناختی

های تواند بر اساس رفتارهای شخصی هدفمند سازی شود. آگهیهمچنین می PPCتبلیغات 
 د.بوکیشان هدفمند شونتوانند بر اساس تنظیمات پروفایل کاربران یا رفتار فیسبوک میفیس

 ارد زیر هدفمند سازید:تان را بر اساس برخی یا همه موتوانید آگهیشما می

 جنسیت 

 محل سکونت 

 وضعیت تاهل 

 گروه سنی 

 تان را بر اساس رفتارهایی مانند زیر هدفمند کنید:توانید آگهیشما همچنین می

 موارد پسندیده شده و عالیق 

 های تجاریتعامل با نام 

گوگل بازدیدکنندگان سایتتان را به  AdWordsتوانید با استفاده از شبکه نمایشی و شما می
(. این بدان معنی Remarketingهایی بر پایه اعمال آنها، مجددا هدفمند کنید )وسیله آگهی
هایی را برای اشخاصی نمایش دهید توانید به وسیله شبکه نمایش گوگل آگهیاست که می

 اند.که به سایت شما آمده اما خرید نکرده

  

 مزایده و رتبه بندی

های خود پرداخت کنند را تعیین تبلیغ کنندگان باید حداکثر مقداری که مایلند به ازای آگهی
کنند تصمیم گیری کنند. این مقدار ای که برای یک آگهی وارد میکرده و در مورد هر کلید واژه

 شود.حداکثر پرداخت به ازای هر کلیک است که تبلیغ کننده حاضر به پرداخت آن می
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ل، این مقدار لزوما مقداری نیست که تبلیغ کننده باید به ازای هر کلیک بپردازد. البته با این حا
در مورد رتبه بندی قضیه به این آسانی نیست. عالوه بر مقدار پولی که تبلیغ کننده برای یک 

گیرد. این مورد در کند، موتور جستجو عوامل دیگری را نیز در نظر میکلمه کلیدی تعیین می
AdWords ( گوگل به نمره کیفیQuality Score معروف است. ضروری است که کل حساب )

شما نمره کیفی خوبی داشته باشد زیرا بر روی رتبه بندی و هزینه به ازای هر کلیک تاثیر 
 گذارد.می

 شود:نمره کیفی توسط عوامل زیر و همچنین یک سری عوامل دیگر تعیین می

 ورد جستجوارتباط کلمه کلیدی با اصطالح م 

 ارتباط میان متن آگهی و اصطالح مورد جستجو 

 ارتباط صفحه هدف و اصطالح مورد جستجو 

 تاریخچه نرخ کلیک آن آگهی 

 شود:نمره کیفی به شکل زیر رتبه بندی می

 ( ۰۰و  ۹، ۲عالی :).کلید واژه بسیار مرتبط است و نمره کیفی به بهبود نیاز ندارد 

 ( ۲، ۲، ۵خوب :) تواند از نمره کیفی باالتری مرتبط است اما همچنان میکلید واژه
 برخوردار شود.

 ( ۴، ۳، ۷، ۰ضعیف :).این کلید واژه خیلی مرتبط نیست و نمره کیفی باید بهبود یابد 

  

 نرخ تبادل و نرخ کلیک

نگرند تا عاملی مانند جیب پر پول باعث باال موتورهای جستجو به عواملی مانند ارتباط می
های ای نشود. موتورهای جستجو باید مطمئن شوند که کاربران آگهیلیغات عدهرفتن تب

مرتبط بیابند در غیر این صورت احتمال کمتری وجود دارد که بر روی آنها کلیک شود و اگر 
کلیکی صورت نگیرد به معنی عدم وجود دستمزد برای موتورهای جستجوست. مطالعات 

الی صفحه قرار دارند )یعنی رتبه بهتری دارند( بیشترین دهد که تبلیغاتی که در بانشان می
ها باعث هزینه کنند. و این کلیکها را از آن خود مینرخ کلیک را دارا هستند. آنها بیشتر کلیک

شود. شاید فکر کنید که تعداد کلیک بیشتر امر خوبی بیشتری از سوی تبلیغ کنندگان می
 است اما آیا واقعا چنین است؟

شتن در باالترین جایگاه به معنی این است که باید پول بیشتری به ازای هر کلیک قرار دا
تان را به سرعت تمام کند. عالوه های زیاد با قیمت باال ممکن است بودجهپرداخت کنید. کلیک

کنند و حتی گاهی بر این بسیاری از مردم با فرض طبیعی/ارگانیک بودن روی آگهی کلیک می
 خوانند.میمتن آن را نیز ن

تبلیغ کنندگان باید در نظر بگیرند که کاربر پس از کلیک بر روی وبسایت تبلیغ کننده باید چه 
کاری انجام دهد. در زمان برنامه ریزی برای ستاد تبلیغاتی پرداخت به ازای هر کلیک، ضروری 

شود. تبلیغ است که اهدافی برای این ستاد تعریف شده و از رسیدن به آنها اطمینان حاصل 
تواند مشخص کند که چه تعداد از کاربرانی که با کلیک بر روی آگهی کننده با تعیین هدف می

 گویند.آن هدف را دنبال کرده اند. به این امر تبادل می به آن سایت رفته اند،
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 ها تقسیم بر تاثیرات است. نرخ تبادل یکدانیم که نرخ کلیک یک آگهی برابر با میزان کلیکمی
 آید.ها به دست میآگهی نیز با تقسیم میزان تبادل بر تعداد کلیک

هزینه به ازای عمل )یا هزینه به ازای هر تبادل( هزینه نهایی یک ستاد است که بر تعداد 
تبادل تقسیم شده است. میانگین هزینه به ازای هر کلیک، هزینه نهایی ستاد تبلیغاتی 

 تقسیم بر تعداد کلیک هاست.

عنوان یک تبلیغ کننده باید ارزش هر تبادل را بدانید. با دانستن این موضوع دیگر پول شما به 
ها پرداخت نکرده و برای داشتن بهترین نرخ کلیک برای حداکثر میزان اضافی برای کلیک

 پردازید.بازگشت بودجه به مزایده می

  

 بودجه

ورد میزان هزینه به ازای هر توانید عالوه بر تصمیم گیری در مگوگل شما می AdWordsدر 
کلیک برای کلمات کلیدی خود، بودجه ستاد تبلیغاتی خود را نیز تعیین کنید. گوگل از شما 

خواهد ساخت که حداکثر بودجه روزانه یا ماهانه خود را نیز مشخص کنید. زمانی که بودجه به 
د مطمئن باشید که بیش توانیها نمایش داده نخواهد شد؛ بنابراین میاتمام برسد دیگر آگهی

 توانید بودجه روزانه تعیین کنید.کنید. اگر نگران هزینه بیش از حد هستید میاز حد هزینه نمی

گذارند که هدف های پیشرفته مزایده را در اختیارتان میهای مختلف تبلیغاتی گزینهپلتفرم
توانید برای قرار می تان است. شماتمام آنها کمک به شما در عملکرد بهتر ستاد تبلیغاتی

گرفتن در صفحه نتایج موتورهای جستجو به مزایده بپردازید، یا بر اساس مقداری که 
های هایی را برای زمانتوانید آگهیخواهید به ازای هر کلیک بپردازید مزایده کنید. میمی

 خاصی از روز نمایش دهید.

  

 کدام پلتفرم را انتخاب کنیم؟

 ترهای مختلف برای صنایع مختلف مناسبارد که بر اساس آنها پلتفرمهایی وجود که دنظریه
کند. با این حال، هستند؛ به عنوان مثال یاهو! برای تبلیغات مسافرتی از گوگل بهتر عمل می

های ها ذهنی بوده و بیشتر تبلیغ کنندگان بزرگ ستادهای تبلیغاتیشان را در پلتفرماین نظریه
ین کار نیز مانند همه چیز در بازاریابی دیجیتال باید مورد امتحان قرار کنند. امختلف اجرا می

 گیرد.

های کوچکی در هر پلتفرم از نظر خط مشی ویرایشی وجود دارد و هر سیستمی نیز تفاوت
ترینشان باشد که به گوگل شاید معروف AdWordsرابط کاربری متفاوتی دارد. سیستم 

های آموزشی و گواهینامه لی خودشان را داده و همچنین برنامهکاربران اجازه تعامل با واحد پو
گوگل در حال حاضر بهترین هدفمند سازی از لحاظ جغرافیایی را  AdWordsدهد. نیز ارائه می

 بوک،مایکروسافت، فیس adCenterهای دیگری نیز مانند در تمام دنیا داراست؛ اگرچه پلتفرم
 دهند.را ارائه می لینکدین نیز این نوع هدفمند سازی
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برنامه ریزی و راه اندازی یک ستاد تبلیغاتی پرداخت به ازای هر کلیک بر پایه 
 جستجو

 وظایف خود را انجام دهید. -۱

تان، تحلیلی کامل، چه آنالین و چه آفالین، از شما باید به منظور موفقیت ستاد تبلیغاتی
اشته باشید. اگرچه راه اندازی یک کسب و کار، جمعیت شناسی مشتریان، صنعت و رقبا د

شود اما برنامه ریزی از قبل آثار و فوایدش را بعدها نشان ستاد نسبتا به سرعت انجام می
 خواهد داد!

شما به نام تجاری، هویت و یک نقطه فروش روشن و منحصر به فرد نیاز دارد. تنها سه خط 
دانید چه چیز قرار است در آن د که میبرای تبلیغ در اختیارتان خواهد بود و باید مطمئن شوی

 سه خط قرار بگیرد!

 تان را تعریف کنید.اهداف -۲

تان باید به چه چیزی دست یابد. به عنوان مثال، ستادهایی شما باید بدانید که ستاد تبلیغاتی
شوند با ستادهایی که به منظور افزایش فروش ایجاد که برای گسترش نام تجاری ایجاد می

 شوند انجامبسیار متفاوت هستند. از کاربرانی که با کلیک کردن وارد سایتتان می شوندمی
 خواهید؟چه کاری را می

 ( و اهدافCPAبودجه، هزینه به ازای عمل ) -۳

( CPAخواهید برای دستیابی به اهدافتان یا عمل مورد نظر )مشخص کنید که چه مقدار می
تان اختصاص دهید، خواهید به ستاد تبلیغاتیمی هزینه کنید. در مورد مقدار بودجه ای که

تان، در طول زمان افزایش درآمد و شاید بودجه تصمیم بگیرید. اگر هدفتان افزایش درآمد است،
 ، نامحدود باشد.CPAقرار داشتن در مسیر دستیابی به اهداف 

 پژوهش در مورد کلید واژه -۴

جستجوی خدمات شما چه اصطالحی را شما باید مشخص کنید که مشتریان بالقوه برای 
 کنند. عالوه بر آن باید بدانید که:استفاده می

 های امالیی ممکن است در هنگام نوشتن آن سوال رخ دهد؟چه غلط 

  چه کلماتی ممکن است نشان دهد که آنها احتماال از شما خرید نخواهند کرد
 )کلماتی مانند رایگان یا ارزان(؟

ها باید در مورد حجم مورد انتظار برای ژوهش خود در مورد کلید واژهشما به عنوان بخشی از پ
کلمات کلیدیتان فکر کنید تا بدانید چگونه در مورد آن کلمات به مزایده بپردازید. به پیشنهادات 

 نگاهی بیندازید.« ابزار تجارت»موجود در بخش 

دهند تا ا مرتبط را نشان میهای مشابه یهمچنین ابزارهایی وجود دارند که به شما کلید واژه
توانید پیشنهاداتی را در بخش بتوانید لیست کلمات کلیدی خود را گسترش دهید. باز هم می

 ببینید.« ابزار تجارت»

 نوشتن آگهی -۵

هایی با استفاده از پژوهشتان در زمینه کلمات کلیدی و به منظور ترویج محصوالتتان، آگهی
ها منحصرا مربوط به یک کلید واژه باشد. همچنین آگهیجالب توجه بنویسید. ممکن است 

 توانید آنها را گروه بندی کرده و برای هر آگهی تعدادی کلمه کلیدی بنویسید.می
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اید و برای هر آگهی مطمئن شوید که از آدرس اینترنتی نمایشی مناسب استفاده کرده
 اید.صفحه هدفی را در نظر گرفته

 هزینه را مشخص کنید. -۶

ها خواهید برای کلید واژهحداکثر میزانی که می ا توجه به اهداف و پژوهش کلمه کلیدیتان،ب
ات بعد از امتحان کردن تبلیغ بپردازید را مشخص کنید. در این مرحله مبلغ زیادی را تعیین نکنید؛

را زی آن را باال خواهید برد. این را نیز به خاطر بسپارید که مبلغ خیلی کمی هم مشخص نکنید
 گذارد.تان تاثیر میآورد و بر روی نمره کیفیترافیک زیادی برای شما به ارمغان نمی

 اندازه گیری، تحلیل، آزمایش، بهینه سازی! -۷

تان با توجه توانید میزان بازگشت سرمایهاگر پیگیری را در جای درست انجام داده باشید، می
وی آن کلمات کلیدی که میزان تبادل بهتری به سطح کلید واژه را تحلیل کرده و سپس بر ر

 داشتند، تمرکز کنید.

ک تان چه تاثیری بر افزایش نرخ کلیتصویر یا ویدئوی آگهی در نظر داشته باشید که تغییر متن،
یا نرخ تبادل دارد. صفحات هدف متفاوتی را آزمایش کنید تا ببینید در کدام تبادل بهتری انجام 

 شود.می

تان در بینگ بهتر از گوگل عمل کند یا نیز آزمایش کنید! ممکن است ستاد تبلیغاتیها را شبکه
بوک ممکن است ترافیک کمتری ایجاد کند. همیشه اهدافتان را در حساب کاربریتان در فیس

 ذهن داشته باشید. کار کنید، کار کنید و کار کنید تا به آنها برسید.

  

 هااهمیت کلید واژه

جستجو بر پژوهش کلید واژه قرار گرفته و ابزارهای زیادی وجود دارند که هم به  پایه بازاریابی
تان و در تعیین حجم آنها کمک خواهند کرد. برخی از این شما در افزایش لیست کلمات کلیدی

ابزارها رایگان و برخی پولی هستند. بسیاری از ابزارهای حجم کلید واژه متکی بر سایت 
Overture کند، اطالعاتش لزوما از آنجایی که دیگر یاهو از این ابزار پشتیبانی نمی هستند. اما

 ها را با نوعدقیق نیست. تمام این ابزارها باید تنها به عنوان دستورالعمل استفاده شوند. داده
 تبلیغات خود مقایسه کنید تا بهترین شیوه را بیابید.

  

 مزایا و معایب

شود و داخت به ازای هر کلیک نسبتا سریع انجام میراه اندازی ستادهای تبلیغاتی پر
توانند حجم باالیی از ترافیک را به ارمغان بیاورند. اما مشکالتی نیز وجود دارند که باید از می

 آنها آگاه باشید.

دهد که شخصی روی آگهی شما کلیک کند که کلیک تقلبی زمانی رخ میکلیک تقلبی:  -
نیست. به دلیل آن که تبلیغ کننده باید به ازای هر کلیک روی یک مشتری قانونی بالقوه 

اش پول پرداخت کند، گاهی اوقات رقبای بی وجدان به منظور هزینه تراشی روی آگهی
توانند با کلیک روی های خودکاری نیز وجود دارند که میکنند. حتی رباتها کلیک میآگهی
 گان بتراشند!های میلیونی برای تبلیغ کنندها هزینهآگهی
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اند. تبلیغ با این حال موتورهای جستجو اقداماتی برای مبارزه با این موضوع در نظر گرفته
های تقلبی مشکوک را گزارش داده و موتورهای جستجو پس از توانند کلیککنندگان می

 گرداند.های نامعتبر و جعلی را بازمیبررسی، هزینه کلیک

تان باشد. هر جهش هید؟ حواستان به ستاد تبلیغاتیتوانید انجام دشما چه کاری می
ناگهانی در نرخ کلیک باید مورد بررسی قرار گیرد و باید به هرگونه افت نرخ تبادل )که نشان 

 دهنده تقلب بالقوه است( یا عدم تغییر آن توجه کنید.

 اگر به تقلب مشکوک شدید تبلیغات را متوقف کنید و به موتور جستجو هشدار دهید.

هایی کلید واژههایی بر سر پیشنهاد قیمت و باالترین هزینه به ازای هر کلیک: جنگ -
با ترافیک باال گران هستند و نبرد بر سر جایگاه باال به معنی این است که هزینه به ازای هر 

یا جایگاه اول »ها در حال افزایش است. متقاعد کردن خود به این که کلیک برای این کلید واژه
انجامد. تان، بدون هیچ نمایش قابل توجهی میبه از دست رفتن ناگهان بودجه« هیچ چیز یا

توانید انجام دهید؟ تمرکزتان را بر اهداف ستاد تبلیغاتی و بازگشت سرمایه قرار چه کار می
 تری که کارتان را راه بیندازد تحقیق کنید.های مناسب و ارزاندهید و به منظور یافتن کلید واژه

ستادهای تبلیغاتی پرداخت به ازای هر کلیک نیازمند  باید حواستان به همه چیز باشد: -
کنترل زیاد است و هر چقدر این ستاد بزرگتر باشد مستلزم زمان بیشتری است. تبلیغات 

تواند میزان بازگشت سرمایه فوق العاده ای را برایتان به ارمغان پرداخت به ازای هر کلیک می
شما باید به طور منظم اوضاع را بررسی و هماهنگ کنید تا از تداوم عملکرد خوب  بیاورد؛ اما

 خود مطمئن شوید.

توانید انجام دهید؟ مطمئن شوید که زمان مورد نیاز برای چه کار میاختصاص زمان:  -
تنظیم و راه اندازی یک ستاد موفق را دارید. همچنین ابزارهایی وجود دارد که مدیریت 

 اند.تر کردهزرگ را آسانستادهای ب

دهد که آنچه مردم در حال جستجوی آن هستند را مقابل به شما اجازه می PPCتبلیغات 
بدون ایجاد وقفه در کار  دهد که راه حلی،چشمانشان قرار دهید. این کار به شما اجازه می

 خواهید؟!مردم ایجاد کنید. دیگر چه چیزی بهتر از این می

  

 یم؟از کجا شروع کن

نید. آغاز ک مرکز تبلیغاتی گوگلتوانید از همانطور که در ابتدای این فصل گفته شد برای شروع می

 رفته و یک حساب کاربری بسازید. این آدرسبه 

توانید هرگونه آگهی متنی یا تصویری را برای محصوالت خود آماده در این وبسایت شما می
 قرارداد گوگل قرار دهید. توجه های طرفکرده و در صفحات جستجوی گوگل یا در شبکه سایت

های داشته باشید که تمام چیزهایی که شما در این فصل آموختید در طول ساختن آگهی
 متنی یا تصویری به کار خواهد رفت.

سایت پشتیبانی توانید از وبسایت میهای کار با این وببرای اطالعات بیشتر در مورد روش
 قابل دسترس است. این آدرسسایت در گوگل کمک بگیرید. این وب
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 بخش اول -های اجتماعیتبلیغات در شبکه -درس یازدهم

 

 

های اجتماعی به دلیل گستردگی در دنیای امروز اینترنت از اهمیت بسیاری برخورداند. شبکه
دانید ها مخاطبین زیادی دارند، بسیار پویا هستند. همانطور که میکه این شبکهاز آنجایی 

 -ها استو ترکیبی از این -صوتی -تصویری -های متنیکه شامل شبکه-های اجتماعی شبکه
اند. به اشتراک گذاری یعنی نظر دادن آسان است، به منظور به اشتراک گذاری ساخته شده

ها وجود ندارد. به بان تجارت، هزینه زیادی برای دیدن این رسانهفرستادن آسان است و به ز
توانند دلیل ماهیت ارتباطی اینترنت، این به اشتراک گذاری، نظر دادن و دیدن همگی می

 پیگیری و اندازه گیری شوند.

، رسانه مصرف کنندگان، رسانه شهروندان و رسانه جدید «وب دوم»های اجتماعی را شبکه
ند. در حقیقت مفیدترین راه برای تعریف معنای دقیق رسانه اجتماعی، مقایسه نامنیز می

 های سنتی است.کردن آن با رسانه

اینترنت و نرم افزارهای ساخته شده در رابطه با آن انتشار و پخش رسانه را برای هر کسی 
 اند. دسترسی به محتوای منتشر شده نیز برای همه آسان شده است.آسان کرده

های اجتماعی همکاری، محتوای تولید شده از سوی کاربران، به اشتراک ماهیت رسانه
 است.« در ارتباط بودن»گذاری و بیشتر از همه 

  

 آوریگذاری و جمعنشانه

خواهید به عنوان کنید، یا میهایی وجود دارند که شما اغلب از آنها بازدید میسایتاگر وب
توانید با مرورگر خود آنها را نشانه ان کنید، به سادگی میمرجعی برای مراجعه بعدی حفظش

 گذاری کنید.

کنید تا بتوانید دوباره آن را به این بدان معنی است که شما آدرس اینترنتی را ذخیره می
د توانیکند که میراحتی بیابید. این کار مجموعه ای شخصی از وبسایت برای شما تولید می

ها های نشانه گذاری اجتماعی نیز به شما اجازه ذخیره این لینکایتدر رایانه ذخیره کنید. س
و همچنین استفاده از برچسب برای توصیف و به اشتراک گذاریشان با دیگر کاربران را 

هایی که دیگر کاربران به آنها دهند که لینکها به شما اجازه میدهند. برخی از این سایتمی
هایی را به های دیگر قابلیت استفاده از برچسبالی که سایترای داده اند را ثبت کنید در ح

 اند.های تولید شده به وجود آمدهها و مجموعهبخشند که به هدف مرور لیستشما می

 کنند برایها استفاده میبا فرض اینکه در حال حاضر کاربران زیادی هستند که از این وبسایت
وبسایتها حضور داشته باشند. حتما از طراح وبسایت  ها مهم و حیاتی است که در اینبازاریاب

ها را در سایت شما قرار بدهد تا کاربران بتوانند به آسانی خود بخواهید تا کد این وبسایت
 صفحات وبسایت شما را ذخیره و جمعآوری کنند.

  

http://hiprogram.ir/


 
www.HiProgram.ir 

58 
 

 به اشتراک گذاری محتوا

وب باشد اما کاربران عالوه بر شاید اولین سایت اشتراک گذاری محتوایی که به ذهن بیاید یوتی
نهند. چیزی که بتوان ویدئو، محتواهای دیگری مانند عکس، صدا و اطالعات نیز به اشتراک می

های زیادی هستند که به اشتراک گذاری توان به اشتراک نیز گذاشت. سایتایجاد کرد را می
 و فلیکرهایی مانند یتکنند و فوق العاده محبوب هستند. ساویدئو، عکس و صدا را آسان می

اند که همه ما دوست داریم مطالبی تولید کنیم تا دیگران یوتیوب همگی به این واقعیت رسیده
 ببینند.

ای برای عضو شدن، چه برای آپلود محتوا و هاست: هیچ هزین« رایگان»کلمه کلیدی در اینجا 
های دیگری در اختیار اعضا چه برای دیدن آن، وجود ندارد؛ اگرچه حق عضویت طالیی ویژگی

ها مخاطبین فوق العاده زیادی دارد. در گذارد. این بدان معنی است که اینگونه سایتمی
 جوی بزرگ دنیاست!حقیقت، بر طبق رتبه بندی الکسا، یوتیوب دومین موتور جست

کنند. یوتیوب اجازه ها کاربران را تشویق به پخش محتوا میهمچنین بسیاری از این سایت
ها و های دیگر قرار دهند و فلیکر نیز برنامهها را به آسانی در سایتدهد که کاربران ویدئومی

ند )و حتی دههای زیادی تولید کرده که اجازه نمایش تصاویر در سراسر وب را میویجت
 ها چاپ کرد.(ها و برچسببر روی کارت Mooتوان آنها را به وسیله می

ت متکی کنند به تبلیغاها برای تامین خدمات رایگانی که عرضه میبسیاری از این سایت
هستند. با این حال برخی نیز مخارجشان را از طریق فروش حق عضویت طالیی تامین 

 پذیرند.کنند و آگهی نمیمی

  

 به اشتراک گذاری ویدئو

استفاده از ویدئوها به صورت آنالین سال به سال و با افزایش سرعت و کاهش قیمت پهنای 
های ویدئوی اجتماعی مانند وسیله سایت یابد. به اشتراک گذاری ویدئو بهباند افزایش می

ای، وب کم، موبایل تواند ویدئوهایی که به هر وسیلهیوتیوب بسیار آسان است. هرکسی می
 های فوق پیشرفته گرفته را آپلود کند.یا دوربین

درصد از تمام بازدیدکنندگان ویدئوی آنالین را به خود اختصاص داده که طبق گزارش  ۲۰یوتیوب 
 ۰۳۲۷۴۰، هر شب دو میلیارد بیننده از ویدئوها بازدید کرده و هر روز ۷۰۰۰یوتیوب در سال 
شود. این موضوع این سایت را تبدیل به برترین سایت ویدئویی آنالین و سایت ویدئو آپلود می

 اشتراک گذاری ویدئو کرده است.اجتماعی به 

های اجتماعی است این بدان معنی است که بیشترین استفاده از ویدئو در وب بر پایه رسانه
یوتیوب (. ۷۰۰۴میلیارد بازدیدکننده آنالین ویدئویی وجود دارد )یوتیوب،  ۲و به طور کلی بیش از 

 شد. میلیارد دالر توسط گوگل خریداری ۰.۲۵به قیمت  ۷۰۰۲در سال 

کند اما با این حال های متعددی را عرضه میای است که ویژگییوتیوب سایت پیچیده
اند این قابلیت وجود استفاده از آن آسان است. در حالی که برای کاربرانی که ثبت نام نکرده

دارد که بتوانند بیشتر ویدئوهای عمومی را ببینند، فرآیند ثبت نامی سریع و مستقیم به اعضا 
دهد که بی نهایت کلیپ آپلود کنند، نظر بدهند، به نظرات پاسخ دهند و در اجازه را می این

 شود.خوراک محتوا عضو شوند که باعث جلب توجه و عالقه شان می
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های هوشمندانه یوتیوب باعث شده که این سایت به طور مداوم عملکرد پیشرفته و ویژگی
 ن روز افزونش ارائه بدهد.خدمات بیشتر و بهتری را به پایگاه کاربرا

  

 اتصال -شبکه سازی اجتماعی

شبکه سازی اجتماعی به معنای استفاده از ابزارهای اینترنتی برای ارتباط و ساخت روابط با 
بوک و لینکدین به کاربران اجازه های شبکه اجتماعی مانند فیسدیگران است. سایت

هایی را به از طریق اتصالشان رسانههای شخصی ایجاد کرده و سپس دهند تا پروفایلمی
های اجتماعی هایی ارسال کرده و وبالگ نویسی کنند. نه تنها شبکهاشتراک گذاشته، پیام

دهند تا با اعضای مجازی بخش خود تعامل برقرار کنید، بلکه به شما اجازه به شما اجازه می
 دهند.گسترش شبکه شخصیتان را نیز می

توانند ها و غیره نیز میها، خیریههای تجاری، گروهایی مانند سازمانهعالوه بر این، سازمان
 ها ایجاد کرده و آن را حفظ کنند.هایی در بسیاری از این شبکهپروفایل

گیرند، معنای تازه ای های اجتماعی با روابط بسیاری که تنها به صورت آنالین صورت میشبکه
های اجتماعی الزم نیست که حتما لمرو شبکهایجاد کرده اند. در ق« دوست»برای واژه 

 شخصی را دیده باشید تا بتوانید با او ارتباط برقرار کنید.

اند. کاربران صفحات مشخصات شخصی میزان زیادی از بی نامی در اینترنت را از بین برده
کنند؛ از اطالعات اساسی و های اجتماعی اطالعات زیادی را درباره خود افشا میشبکه

هایی ظریف و دقیق از عیت شناختی مانند سن، جنسیت و محل زندگی گرفته تا لیستجم
موارد پسندیده شده یا برعکس. اگرچه ارتباطات کاربران به صراحت بیان شده، کاربران این 

دهند. کاربران تمایل دارند تا های تبلیغاتی لو میها و در نتیجه به شبکهاطالعات را به شبکه
 شود، خبردار نشوند.که با توجه به پروفایل آنالین آنها گردآوری میاز اطالعاتی 

بوک، عمومی یا مانند لینکدین متمرکز باشند. توانند مانند فیسهای عمومی میشبکه
کنند که به طور ای هاست. اعضا با افرادی ارتباط برقرار میای برای حرفهلینکدین شبکه

 اند را پیشنهاد دهند.ایی که قبال با آنها کار کردهتوانند اعضشناسند و میای میحرفه

 بوکفیس -

بوک در طول ترین شبکه اجتماعی شخصی در دنیا بدل شده است. فیسبوک به غالبفیس
ها ایجاد کرده تا برای های تجاری یا سازمانهای متعددی را برای نامهای اخیر روشسال

 تماعی استفاده کنند.ارتباط با مشتریان بالقوه از این شبکه اج

 صفحات -

صفحه )یا پیج( پروفایل یک نام تجاری، سازمان یا فردی مشهور است. صفحه شباهت زیادی 
توانند یکدیگر را به عنوان بوک میهای شخصی دارد. همان طور که دو نفر در فیسبه پروفایل

اری، صفحه اش را توانند به منظور ارتباط با آن نام تجدوست اضافه کنند، مردم نیز می
 بپسندند )الیک کنند(.

 های کاربردیبرنامه -

شوند. بوک ایجاد میهای کاربردی توسط اشخاص ثالث و برای استفاده کاربران فیسبرنامه
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های مجازی، آپلود عکس و ، مسابقات، هدیهFarmvilleهایی نظیر ها شامل بازیاین برنامه

 غیره هستند.

ای بر ها هستند تا تجربههای تجاری روشی برای سازمانهای کاربردی مخصوص نامبرنامه
توان درست در داخل برنامه یک بوکی خود بسازند. میاساس برندشان برای طرفداران فیس

به اشتراک گذاری ویروس مانند ایجاد کرد تا برنامه در معرض دید دوستان کاربر قرار گرفته و 
 -اشتراک گذاری کاربر برای دوستانش آسان شود.

 (ASUsهای همکاری و واحد فضای آگهی )آگهی -

های های همکاری و واحد فضای آگهی. آگهیدهد: آگهیبوک دو نوع تبلیغات ارائه میفیس
ای رزرو شود و با صرف حداقل چند هزار دالر آمریکا همکاری باید توسط یک شریک رسانه

شود که در میان هایی بزرگتر و تعاملی میپذیرد. این تبلیغات شامل آگهیصورت می
ای است که کاربران هنگام ورود به شوند. پوشش خبری صفحهظاهر می« پوشش خبری»

های ها، هدیههای ویدئویی، نظرسنجیمکاری شامل آگهیهای هبینند. آگهیبوک میفیس
شود تری میتر و سادههای کوچکشود. واحد فضای آگهی شامل آگهیمجازی و غیره می

توان مدیریت کرد و به ها را میشوند. این آگهیکه معموال در سمت راست صفحه دیده می
رای جذب کاربران به یک صفحه ها ممکن است بشوند. آگهیای خریداری میصورت مزایده

توانند نشان ها میهای خارجی استفاده شوند. آگهیبوک، برنامه کاربردی یا وبسایتفیس
 دهند که کدام یک از دوستان کاربر با آن آگهی تعامل برقرار کرده اند.

 بوکیارتباط فیس -

ورود به سیستم  دهد تا با استفاده از اطالعاتبوکی به کاربران اجازه میارتباط فیس
توانند اجازه به اشتراک گذاری های دیگر شوند. سپس میبوکیشان، وارد سرویسفیس

اند را بدهند. این موضوع بوک و سرویسی که واردش شدهها، بین فیساطالعات، مانند عکس
 ی وکند زیرا دیگر نیازی به ایجاد نام کاربرهای جدید را برای کاربران آسان میورود به سرویس

توان فهمید که چه کسانی از حلقه اجتماعی رمز عبور جدید نیست. همچنین به سادگی می
توان اطالعاتی را به آن حلقه اجتماعی بوک از آن سرویس استفاده کرده و یا میفیس

 فرستاد.

 گزینه پسندیدن یا الیک! -

رسانه یا دهد که محتوا، عکس، بوک به کاربران اجازه میگزینه پسندیدن در فیس
ای با حلقه های مورد عالقه یا پیشنهادی خود را نشان داده و آن را مانند توصیهوبسایت

توان در هر سایتی استفاده کرد و به اجتماعی خود به اشتراک بگذارند. گزینه پسندیدن را می
ک دام یبازدیدکنندگان اجازه داد تا آن سایت و محتوایش را به آسانی پیشنهاد داده و ببینند ک

 اند.از دوستانشان احتماال همان محتوا را پسندیده

توانید به یک نتیجه جستجو در صفحه نتایج توانید صفحه وبی را بپسندید، میهمانطور که می
بدهید. این به معنی پسندیدن آن محتوا و به اشتراک  1موتور جستجو یا محتوای یک سایت +

ایل شخصی است. این کار باعث بهبود رتبه محتوا گذاری آن با شبکه مخاطبین خود در پروف
 نمایاند.شود و بنابراین مرتبط بودن لینک را میشود زیرا به شکل تایید دیده میمی

  

 هاهای اجتماعی به عنوان یک ابزار برای بازاریابشبکه

تکیه های اجتماعی که برای کاربران خود رایگان هستند، برای ایجاد درآمد به تبلیغات شبکه
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ای هتوانند بر اساس اطالعات جمیعت شناختی که توسط شبکهکنند. تبلیغ کنندگان میمی
 های خود را برای مخاطبین خاصی هدفمند کنند.اجتماعی گردآوری شده، آگهی

ها حضور آورند تا در این شبکهها به وجود میهایی برای برندهای اجتماعی فرصتاکثر شبکه
 ی ارتباط و دسترسی به مشتریان استفاده کنند.یابند و از آنها برا

  

 های اجتماعیپیگیری ستادهای تبلیغاتی در رسانه

مانند هر گونه بازاریابی دیجیتال دیگری، شما باید قادر به پیگیری و اندازه گیری ستاد تبلیغاتی 
 رید.خود باشید تا به میزان موفقیت آنها و آنچه باید برای بهبودش انجام دهید، پی بب

شود که بدان های شبکه اجتماعی، حضور خود شما ، شامل میزبانی وب نمیدر بیشتر کانال
معناست که پیگیری سفارشی محدود شده است. در اکثر موارد، به پیگیری ارائه شده توسط 

شود. با این حال در برخی موارد که ترافیک برای یک وب ایجاد های مختلف اعتماد میکانال
 شما مالک آن هستید، ممکن است تا حدی بتوانید پیگیری را یکپارچه سازید. شود کهمی

  

 بوکآمار فیس

گیرد و اطالعاتی در مورد چگونگی تعامل بوک در دسترس مدیران صفحه قرار میآمار فیس
گذارد. این اطالعات شامل اطالعات جمعیت مردم با محتوا و صفحه شما در اختیارتان می

اند )سن، نژاد و تفکیک مردمی که با محتوای شما ارتباط برقرار کرده شناختی در مورد
ها و محتوای پست دیده شده و با آنها تعامل دهد کدام زبانهمحلی(، اطالعاتی که نشان می

دهد چند نفر از مردم و در چه زمانی محتوای شما را از برقرار شده، و اطالعاتی که نشان می
شود. همچنین اطالعاتی مبنی بر چگونگی رسیدن اند، میپوشش خبری خود حذف کرده

 کاربران به صفحه شما نیز وجود دارد.

  

 آمار یوتیوب

های آنهاست. عالوه آمار یوتیوب در دسترس تمام کاربران این سایت و در مورد ویدئوها و کانال
ایی، برخی بر نشان دادن تعداد دفعات بازدید و محبوبیت ویدئوها بر اساس قلمرو جغرافی

دهند که شوند. اطالعات کشف نشان میاطالعات جمعیت شناختی نیز نشان داده می
 اند.کاربران چگونه به ویدئوی شما رسیده

دهند ها برای هر ویدئویی میزان توجه مخاطب است که نشان مییکی از مفیدترین گزارش
اند. را به عقب بازگردانده هایی از ویدئوچه زمان مردم از دیدن ویدئو دست کشیده یا بخش

 مقایسه این اطالعات با ویدئوهای مشابه نیز مفید خواهد بود.

  

 های اینترنتیپیگیری کلیک به وسیله میانبرهای آدرس

گذارید، باید به هایی مانند توییتر به اشتراک میهایی را در سرویسزمانی که شما لینک
ن را آ اند،منظور پی بردن به تعداد افرادی که بر روی لینک به اشتراک گذاشته شما لینک کرده
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 یکنند که تعداد افرادی که بر روهایی ارائه میپیگیری کنید. میانبرهای آدرس اینترنتی تحلیل
 دهند.لینک کلیک کرده اند، زمان کلیک و مکان زندگیشان را نشان می

های خدمات کوتاه کردن مسیر آدرس اینترنتی روشی آسان برای به اشتراک گذاری لینک
اند که با ایجاد یک آدرس اینترنتی کوتاه، کاربران را به لینک اصلی هدایت طوالنی فراهم کرده

هایی با تعداد محدود هایی را در پیامیابد که بخواهید لینکت میکنند. این کار زمانی اهمیمی
 ها، به اشتراک بگذارید.کاراکتر، به عنوان مثال در توییت

ی که . زمانbit.ly، goo.gl، ow.lyچندین سرویس کوتاه کننده آدرس اینترنتی وجود دارد: 
خواهید سرویس کوتاه کننده آدرس را انتخاب کنید این را در نظر داشته باشید که آیا آن می

 دارد یا خیر.ها را محفوظ نگه میسرویس تحلیل کلیک
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 بخش دوم -های اجتماعیتبلیغات در شبکه -درس دوازدهم

 

 

 یوتیوب و بازاریابی

محتوا در یوتیوب؛ تبلیغات در کنار محتوای بازاریابی در یوتیوب شامل دو ویژگی است: ترویج 
 موجود در یوتیوب.

توانند کانال مربوط به های تجاری میدهد. نامهای تجاری ارائه میهایی برای نامیوتیوب کانال
ها گرفته تا لیست پخش و ها و لوگوخود را یوتیوب سفارشی سازی کنند؛ از پس زمینه

 های دیگر اجتماعی.ویژگی

دهد تا به های اجتماعی مانند یوتیوب به تولید کنندگان ویدئو اجازه میاز سرویساستفاده 
 ای مشتاق از بینندگان ویدئو دسترسی یابند.جامعه

های تبلیغاتی این شرکت گسترش کیفی و کمی پیدا با خرید یوتیوب توسط گوگل سیستم
ل ن یک ویدئو تبلیغی کوتاه قبکنندگان نشان دادکرد. یکی از روشهای بسیار مورد عالقه تبلیغ

از ویدئوهای یوتیوب است. این ویدئوها که باید کمتر از سی ثانیه زمان داشته باشند با توجه 
 به عالقه کاربر، سن کاربر و یا کشور مورد نظر به کاربران یوتیوب نشان داده می شود.

 Google AdWords برای نشان دادن تبلیغات در یوتیوب شما باید دارای حساب کاربری در
 .مراجعه کنید این لینکباشید. برای اطالعات بیشتر به 

رسنامه د« یوتیوب»اگر عالقه دارید در مورد یوتیوب بیشتر بدانید، بد نیست که در دوره  نکته:
 نام کنید.ثبت

  

 ویکی پدیا: معروف ترین ویکی!

ای رایگان و مبتنی بر وب است که به عنوان یکی از ده سایت پر بازدید دانشنامه ویکی پدیا

و حاوی بیش  «بریتانیکا»دایره المعارف برابر  ۰۵شود. اندازه این دانشنامه تقریبا جهان مطرح می

است. با این حال با زبان است که با سرعت در حال افزایش  ۷۵۰از صد میلیون مقاله به 
 افزایش استفاده از این ابزار انتقادها نیز در مورد اعتبار این تعاریف افزایش یافته است.

تمام تعاریف ارائه شده در ویکی پدیا توسط تیمی از داوطلبان از سراسر جهان نوشته 
 تواند تعریفی ثبت کند و هر کسی که به اینترنت دسترسی داشتهاند. هر کسی میشده

تواند آن تعاریف را ویرایش کند. این روش تبدیل به راهی دموکراتیک برای ارائه به روز باشد می
گیرد، باید ها غالبا مورد بررسی قرار میترین اطالعات شده است. از آنجایی که این تعریف

ای منحصر به فرد و اجتماعی متشکل از افراد با میزان تعصب و بی دقتی کاهش یابد و شبکه
تواند توسط کاربران دیگر مورد بررسی قرار ها میعالیق مشترک ساخته شود. این نوشته

 گرفته و ویرایش شود.
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پدیا برای تبلیغ شرکت و محصوالت خود استفاده کنند. توانند از ویکیها هم میتبلیغ کننده
ک های شرکت، محصوالت، و هر نوع اطالعاتی کمنوشتن تاریخچه شرکت، انواع فعالیت

 کند تا مصرف کننده آشنایی بیشتری با محصوالت و خدمات شرکت داشته باشد.می

  

 وبالگ نویسی

های وبالگ( معموال به ترتیب زمانی معکوس های آن )پستوبالگ، وبسایتی است که نوشته
های اجتماعی، وبالگ را ، یک موتور پیگیری وبالگ و رسانه«تکنوراتی»شود. نشان داده می

« شود.های منظم که در وب منتشر میای با به روزرسانیمجله»کند: اینگونه تعریف می
های وبالگ نظر داد. یک وبالگ معمولی شامل متن، تصاویر و معموال در مورد نوشته

 شود.های مرتبط با موضوع وبالگ میها و وبسایتهایی به وبالگلینک

تواند شخصی، سیاسی یا هر چیزی مابین آنها باشد. ممکن است یک یا گروهی از وبالگ می
پردازند و ان نویسنده آن میها به خانواده درجه یک و دوستمردم آن را بنویسند. برخی وبالگ

کنند. های مهم و پیشرو از جهت میزان دسترسی و خوانندگان رقابت میبقیه با روزنامه
توانند شامل تصاویر، ویدئو، فایل صوتی یا ترکیبی از اینها ها اغلب متنی هستند اما میوبالگ

اشتراک گذاری باشند. قدرت وبالگ این است که آنها به هر کسی اجازه انتشار و به 
تواند آنها را خوانده و نظر دهد. آنها به مصرف دهد و هر کسی نیز میهایش را میایده

ها اجازه انتشار عقایدشان را داده اند و وبالگ نویسی باعث ایجاد دنیایی از کنندگان و شرکت
 به اشتراک گذاری اطالعات شده است.

 عناصر اساسی یک وبالگ عبارتند از:

  :نویسد.های وبالگ را میکسی که پستنویسنده 

  عنوان نوشته وبالگ: عنوان نوشته وبالگ که معموال برای ایجاد یک آدرس اینترنتی
 شود.منحصر به فرد و یک لینک دائمی برای عنوان آن پست وبالگ ایجاد می

 هایی هستند که برای توصیف پست وبالگ ها همان دسته بندیبرچسب: برچسب
های هایی مانند تکنوراتی اجازه دسته بندی پستد و به سرویسشوناستفاده می
 دهند.وبالگ را می

 شود.نظرات: نظرات خوانندگان وبالگ که به همراه هر پست نمایش داده می 

 های لینک شده دیگر برای یک پست، که معموال در زیر دنبالک: اطالع رسانی وبالگ
 شود.پست وبالگ نمایش داده می

 وبالگ عبارتند از:دیگر عناصر 

 RSS یک خوراک :RSS الگ دهد تا به سادگی مشترک یک وببه خوانندگان اجازه می
 شوند.

 های مختلف اختصاص بیابند.توانند به دستههای وبالگ میدسته بندی: پست 

 ها که معموال توسط ها یا وبسایتهایی به دیگر وبالگلینک دوستان: مجموعه لینک
 شوند.نویسنده وبالگ خوانده یا استفاده می

 ها معموال بر آرشیوگیرند. های قبلی در دسترس بازدیدکنندگان قرار میآرشیو: پست
 شوند.اساس تاریخ دسته بندی می
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چه وبالگ نویسی شخصی انجام شده و چه توسط یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد، 
 توانید:توان از این فرآیند انتظار داشت. شما میکارهای زیادی می

 .یک هویت آنالین ایجاد کنید 

  برسانید.صدای خود یا شرکتتان را به گوش خوانندگان 

 .برقراری ارتباط با مخاطبینتان را افزایش دهید 

 .یک جامعه ایجاد کنید 

نویسی به صورت گسترده در صنعت بازاریابی آنالین مورد استفاده قرار میگیرد. امروزه وبالگ
با ایجاد وبالگ و شرح دادن محصوالت و خدمات خود در آن سعی در جلب اعتماد  شرکت

 مصرف کننده دارند.

های زیادی تواند به عنوان یک منبع درآمد مطمئن به کار برود. آدمچنین وبالگ نویسی میهم
هستند که وبالگی دارند که ماهانه تعداد زیادی خواننده دارد. شرکتها برای نشان دادن 
تبلیغات خود در این وبالگ یا نوشتن یک مقاله درباره محصولشان حاضر به پرداخت مبالغ 

 هنگفتی هستند.

ها به طور رایگان اندازی وبالگ کند. بعضی از شرکتتواند اقدام به راههر کس به راحتی می
 .وردپرسو  بالگ اسپاتدهند مانند این خدمات را ارائه می

دانید از کجا شروع کنید، بد نیست نویسی عالقه دارید اما نمیدر صورتی که به وبالگنکته: 
 درسنامه شرکت کنید.« نویسیوبالگ»که در دوره 

  

 وبالگ نویسی و سئو

توانید به وسیله وبالگ آن را موتورهای جستجو به محتوای منظم و جدید نیاز دارند و شما می
های موتورهای جستجو بیشتر به ایجاد کنید. هر چقدر بیشتر پست ارسال کنید، اسپایدر

گردند. ایجاد وبالگ بر آیند و به دنبال محتوای اضافی و مرتبط میاغ سایت شما میسر
اساس استراتژی کلیدواژه که در طی فرآیند سئو ایجاد شده نیز از باال رفتن رتبه وبالگ به 

توانند ها با ماهیت اجتماعی خود میکند. وبالگخاطر آن کلمات کلیدی اطمینان حاصل می
 به وبسایت شما را افزایش دهند. های ورودیلینک

استفاده از پلتفرم وبالگی که رابطه خوبی با موتورهای جستجو دارد برای بهره گیری از قدرت 
های نرم افزارهای وبالگ نویسی که رابطه سئو در وبالگ نویسی مهم است. برخی از ویژگی

 خوبی با موتورهای جستجو دارند:

 ه منحصر به فرد باشد که قابلیت دسترسی و هر پست وبالگ باید دارای یک صفح
نمایه شدن آسان از سوی موتورهای جستجو داشته باشد. این موضوع را لینک 

 گویند.دائمی می

 های مرتبط با استراتژی سئو باید امکان ایجاد برچسب برای صفحات به وسیله کلیدواژه
 پذیر باشد.

 شد. )عنوان، توصیف و عبارت کلیدی(هر پست باید دارای ابرداده منحصر به فرد خود با 

 .قابلیت نشانه گذاری اجتماعی باید در وبالگ نویسی جمعی وجود داشته باشد 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOpZYlcdoZoGGT5NoOgqppnY-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4B5X4UYmIeCHfWFhBq1hQOgXmBxvK8Kv8Th91FWnm0FUvPNN9nU0C2-2BwT7AnRXIS-2BNZa070jM6R6t7pVQP5XwKfidliZMCMytitfloYDk8PkQjk5Tgtw4XkFLLjFiOAyvlcxW-2FQv3esLGQEOom2ooWVOyaBRIBnO1kGNUQNpWyw-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOpZYlcdoZoGGT5NoOgqppnY-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4B5X4UYmIeCHfWFhBq1hQOgXmBxvK8Kv8Th91FWnm0FUvPNN9nU0C2-2BwT7AnRXIS-2BNZa070jM6R6t7pVQP5XwKfidliZMCMytitfloYDk8PkQjk5Tgtw4XkFLLjFiOAyvlcxW-2FQv3esLGQEOom2ooWVOyaBRIBnO1kGNUQNpWyw-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOlB6rC-2FaxT05-2BmcVuoAgRfo-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4B5X4UYmIeCHfWFhBq1hQMMU-2FA6-2BbybjxGJstXN6ujA-2Baa6PSzrDm-2BWMU-2BK6AYkvCVZu1RryQC-2B4zKGew0nBQZE6GLTvwnQPvtWiIzG7BMXJfSVj4Hlm2Iz-2B01AqkvIi9gZwB7f130ekWl0IRHuF13sXIt218EEif7c-2FhgK7N4A-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOlB6rC-2FaxT05-2BmcVuoAgRfo-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4B5X4UYmIeCHfWFhBq1hQMMU-2FA6-2BbybjxGJstXN6ujA-2Baa6PSzrDm-2BWMU-2BK6AYkvCVZu1RryQC-2B4zKGew0nBQZE6GLTvwnQPvtWiIzG7BMXJfSVj4Hlm2Iz-2B01AqkvIi9gZwB7f130ekWl0IRHuF13sXIt218EEif7c-2FhgK7N4A-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZg6iDco2Xcb2BOISaohFyPdwvTrBM98Xs6XG0XEms8cv1_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4B5X4UYmIeCHfWFhBq1hQe1qjOF-2Fv7dgRVv6oFfXspKT-2BrjhGfRsD10wZyTrC1DZrgJ1a-2B9iC-2FTp1JU3TZNAuPXmgZMOncYB5log30vI1jgZDsCige05UMclNr9w4kyA6JlvBb47oMMtMCabr-2Bx-2F1M9noBNPZvzHzx2kF20pUuA-3D-3D


 
www.HiProgram.ir 

66 
 

توانند ابزار بسیار موفقی در بازاریابی باشند. آنها روشی عالی برای برقراری ها میوبالگ
وبالگ نویسی  ارتباط با کارکنان، اعضای صنعت، روزنامه نگاران و مشتریان بالقوه هستند.

همچنین به ایجاد یک جامعه در اطراف نام تجاری کمک کرده و موقعیتی برای جلب بازخورد 
های کلیدی موفقیت شرکت کند. این مخاطبان مهرهها فراهم میسریع در مورد پیشرفت

 هستند: به همین دلیل است که باید به شیوه درستی وبالگ نویسی کرد.

 ک وبالگ نویس به عهده دارد عبارت اند از:به طور معمول وظایفی که ی

 ارسال نوشته 

 پاسخ دادن به نظرات خوانندگان 

 هایی که در مورد همان صنعت هستند.کنترل دیگر وبالگ 

 به روز رسانی آخرین اخبار صنعت 

 ایجاد روابط با دیگر وبالگ نویسان آن جامعه 

 های دیگراظهار نظر در وبالگ 

هایی قبل از ضروری است که یک استراتژی ایجاد و دستورالعملها های شرکتدر وبالگ
شروع وبالگ داده شود؛ به ویژه به این دلیل که وبالگ توسط چند نفر نوشته خواهد شد. 

ها باید از نوشتن اطالعات حساس در وبالگ آگاه شفافیت و صداقت اهمیت دارد اما شرکت
اید به وضوح افراد مسئول را در جریان بگذارند. در باشند. اگر مطالبی باید مخفی بمانند، آنها ب

توان محدود کرد، بهتر است وبالگ نویسان دارای آزادی حالی که برخی از موضوعات را می
 بیان برای گفتن هم نقاط مثبت و هم منفی موضوعات مورد تایید باشند.

 شود:ها شامل موارد زیر میمحتوای وبالگ شرکت

 مطالب مربوط به صنایع 

 مطالب جذاب برای بازار هدف 

 مطالب شفاف و صادقانه 

 مطالب شخصی و سرگرم کننده 

 افتد.مطالب مربوط به آنچه در فضای وبالگ اتفاق می 

 شوند.مطالبی که به طور منظم ارسال می 

 ها: اگر یک وبالگ نویس نوشته جدیدی را در اظهار نظر یا در ارتباط با استفاده از دنبالک
ما بنویسد و اگر هر دو ابزار وبالگ نویسی از پروتکل دنبالک پشتیبانی نوشته وبالگ ش

شما را از وجود آن مطلب با خبر « پینگ دنبالک»تواند با استفاده از کنند، آنگاه او می
های هایی از نوشتهها و لینککند. وبالگ دریافت کننده به طور معمول خالصه

دهد. این کار برای ست اصلی نمایش میهای دیگر( نظردهنده را در زیر پ)وبالگ
های دیگر را نیز شود تا خوانندگان به آسانی وبالگافزایش دامنه گفتگو انجام می

 دنبال کنند.

 توانید از دیگران انتظار داشته باشید که در وبالگ شرکت در فضای وبالگ: شما نمی
کنید. این کار به آنها نمیشما فعال باشند در حالی که خود شما این کار را در وبالگ 

 معنی پرورش حس اجتماعی است.

 ها عبارتند از هایی از این سایتهای جمع آوری کننده استفاده کنید: نمونهاز سایت
Technorati  وAmatomu. 
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 های اجتماعیمزایای رسانه

ا های تجاری فرصت بیشتر و بهتری برای تعامل بها و نامهای اجتماعی به شرکترسانه
های اجتماعی توانایی پخش ویروسی رسانه اند. مشتری از طریق ارتباطات هدفمند را داده

یکی از بزرگترین مزایای آن است. به این معنی که اگر کاربران محتوا را دوست داشته باشند 
تواند های پی در پی میبا دوستان خود به اشتراک خواهند گذاشت و این اشتراک گذاشتن

 اربران زیادی از عکس یا ویدئو تبلیغی شما بازدید کنند.باعث شود ک

 ای آنالین برای نام تجاری خود و دهند تا جامعههای اجتماعی به شما اجازه میرسانه
 حامیانتان ایجاد کنید.

 دهند تا در یک جامعه آنالین حضور یافته و نام های اجتماعی به شما اجازه میرسانه
 مناسب ارتباط دهید.تجاری خود را با مخاطبین 

 تواند به مانند یک انجمن برای طرفداران نام تجاری به کار های اجتماعی میرسانه
ها باید بپذیرند که کاربرانی با نظرات منفی نسبت به نام برود. با این حال شرکت

تجاری نیز به آن انجمن دسترسی دارند که کنترل کردن آنها نیازمند صرف وقت و 
 ای ارتباطی است.هداشتن مهارت

 های رسانه اجتماعی به شما در ایجاد کسب و کار در بازخوردهایی از سوی سایت
 کنند.آینده و ایجاد استراتژی بازاریابی کمک می

 کند. ها شما را قادر به درک عالیق و رفتار مخاطبان خود میطیف وسیعی از رسانه
یابان نبوده است. تحقیقات پیش از این هرگز چنین حجم اطالعاتی در دسترس بازار

 تر شده است. هدفمند سازی دقیق نیز بسیار آسان تر شده است!بازاری بسیار ارزان

های اجتماعی مکالمه ای دو طرفه ها وجود دارد. رسانهخطرات بزرگی نیز عالوه بر این فرصت
را از کند که شرکت رویکردش اند. این موضوع ایجاب میبین مشتری و شرکت ایجاد کرده

 به همراهی مداوم با مخاطب تغییر دهد.« انجام دادن و سپس تماشا کردن»

های سنتی نیز برای نگه داشتن مخاطبان باید خود را )با شرایط جدید( وفق دهند. این رسانه
چه آنالین و چه آفالین، و همچنین روش فروش تبلیغاتشان را  موضوع روش پخش تبلیغات،

 تغییر داده است.

  

 های تجاریهای اجتماعی برای حل چالشفاده از رسانهاست

های بازاریابی و توانند به صورت راهبردی در تعدادی از چالشهای اجتماعی میرسانه
 ارتباطی استفاده شوند:

 پشتیبانی و خدمات مشتریان 

 بهینه سازی موتور جستجو 

 ارتباطات و توسعه 

 ایجاد فروش و عالقه مشتری به خرید 

  پژوهشآمار و 

  

 پشتیبانی و خدمات مشتریان

های اجتماعی در حال تبدیل شدن به یک کانال خدمات مشتریان دیگر است. همانگونه رسانه
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رود کنند، انتظار میای در تعامالت آنالین احساس راحتی میکه مشتریان به صورت فزاینده
 باشند.های تجاری نیز پاسخگوی مشتریان خود در فضای اجتماعی که نام

های رسانه اجتماعی رفته رفته به نکته جالب توجه این است که خدمات مشتریان در کانال
دهند و بدینگونه که برخی از مشتریان پاسخ دیگر مشتریان را می آیند؛شکل همکاری در می

 یابد.در نتیجه اتکا به سازمان برای پشتیبانی کاهش می

  

 بهینه سازی موتور جستجو )سئو(

کند. حضور در رسانه اجتماعی باعث ایجاد نه اجتماعی نقش مهمی در سئو ایفا میرسا
شود که قابل بهینه سازی بوده و نام تجاری را قادر به تصاحب صفحه نتایج صفحات دیگری می

ها و لینک کند. یک استراتژی سئوی هوشمندانه از صفحات رسانه اجتماعی،جستجو می
کند تا موقعیت دیگر صفحات وب آن برند در موتور جستجو را ه میموارد پسندیده شده استفاد

 تقویت کند.

  

 ارتباطات و توسعه

ها، کانالی موثر و دو طرفه برای برقراری ارتباط و کانالی رسانه اجتماعی، برخالف دیگر رسانه
ت که دهند. این ارتباط دو طرفه چیزی اسهای تجاری قرار میبی درنگ در پخش در اختیار نام

جوامع اجتماعی را هیجان انگیز )و چالش بر انگیز( کرده است. همانطور که مصرف کنندگان 
های تجاری پیام ارسال کنند، ها و نامتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و به شرکتمی

توانند از این رسانه برای ارتباط و دسترسی به عموم های تجاری نیز میها و نامشرکت
ای در حال تبدیل شدن به یک ابزار بسیار های اجتماعی به طور فزایندهده کننند. رسانهاستفا

 موثر در ارتباطات اجتماعی هستند.

  

 ایجاد فروش و عالقه مشتری به خرید

تر برای تواند باعث ایجاد تجربه ای غنیاضافه کردن یک الیه اجتماعی بر تجربه تجاری می
توان آشکارا در روابط اجتماعی یا در ارتباطات به این کار را میمصرف کنندگان آنالین شود. 

 دست آمده بر پایه رفتار انجام داد.

توانند باعث ایجاد عالقه مشتری به خرید یا ایجاد فروش شوند. همچنین جوامع اجتماعی می
تجارت  دهند تاهای تجاری اجازه میبوک نامهای کاربردی در صفحه فیسبه عنوان مثال برنامه

 الکترونیک یا ایجاد عالقه در مشتری در فضای این رسانه صورت گیرد.

  

 آمار و پژوهش

توانند ابزاری بسیار قدرتمند در آمار و پژوهش باشند اما اطالعات باید های اجتماعی میرسانه
های اجتماعی در زمان برنامه ریزی در چارچوب مناسب خود مورد قضاوت قرار گیرند. رسانه

توانند منبعی غنی از اطالعات، هم جمعیت شناختی و هم بر اساس اولویت، فراهم می
 آورند.
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گذارند استفاده کرده تا در مورد توانید از اطالعاتی که مردم به رایگان به اشتراک میشما می
کنند تا به شما کمک می ORMبازار، نام تجاری یا محصول خود درک بهتری پیدا کنید. ابزارهای 

دهد. استفاده از ساسات را پیگیری کرده و به شما آماری در مورد مقبولیتتان میاح
بوک یا برنامه ریز های اجتماعی مانند واحد فضای آگهی فیسهای آگهی شبکهسرویس

 بخشد.آگهی یوتیوب، اطالعاتی غنی در مورد اندازه بازار و عالیق مردم به شما می

توانید احساسات و تغییرات در میزان بحث در مورد نام تجاری می ORMشما با استفاده از ابزار 
های تلویزیونی یا خود را اندازه گیری کرده و تاثیر دیگر ستادهای تبلیغاتی، مانند آگهی

 ستادهای آنالین، را درک کنید.

دهد تا اطالعات و بازخوردهایی از ساخت جامعه آنالین گروهی را در دسترس شما قرار می
رید اما به یاد داشته باشید که این بازخوردها ذاتا از روی تعصب خواهند بود زیرا آنها در آنها بگی

توانید از جوامعی مانند فلیکر استفاده کنید تا جامعه اجتماعی شما قرار دارند. همچنین می
 گذارند.ببینید که مردم چه چیزی در مورد زندگیشان، حتی بدون درک آن، به اشتراک می

  

 یک استراتژی رسانه اجتماعی ایجاد

این بدان معنی است که برنامه ریزی درست رسانه اجتماعی کانالی با سرعت زیاد است؛ 
های موفق رسانه اجتماعی از این دانشی زیربنایی برای موفقیت ضروری است. استراتژی

 گیرند که رسانه اجتماعی یک کانال ارتباطی دو جانبه است:سرچشمه می

پردازند نیاز به منابعی دارند که نه فقط برای ارسال هایی که در این فضا به تعامل میسازمان
 های دریافتی کارساز باشند.پیام، بلکه برای به عهده گیری پیام

  

 هاخطرات رسانه اجتماعی و چالش

نظر های تعامل در این محیط را در هرگونه استراتژی رسانه اجتماعی باید خطرات و چالش
ه ها مهم است کبگیرد و پروتکلی برای مقابله با این خطرات ایجاد کند. این نکته برای بازاریاب

های اجتماعی را درک کنند: برای جبران اشتباهاتی که های مربوط به رسانهخطرات و چالش
 در وب رخ داده اند، زمانی طوالنی الزم است.

دهد. مخصوصا اند. هیچ کس اهمیت نمیههای رایج در زیر آمدبرخی از خطرات و چالش
تواند جذب مورد نظرتان را انجام دهید. به سازید به سختی میزمانی که جامعه را از پایه می

 همین دلیل است که درک چشم انداز سازمان خود بسیار اهمیت دارد.

 ته و ازکنید که مشتریانتان حضور داشاطمینان حاصل کنید که در فضایی ارتباط برقرار می
 شوند.خواندن اخباری راجع به شما خوشحال می

های اجتماعی حضور دارند )که آزادانه نظرات مخرب مشتریان ناراضی نیز در فضای رسانه
کنند(. حتی اگر تنها بازخورد دریافتیتان منفی بود، باز هم بازخورد خوبی است! ارسال می

 ضوع خواهید داشت.بدین گونه فرصتی برای انجام کاری درباره آن مو
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های رسانه اجتماعی ممکن است رایگان این کار نیازمند توجه و نظارت مداوم است. کانال
باشند اما با این حال نیازمند سرمایه گذاری زمانی و منابع است تا بتوانید استراتژی رسانه 

چیست و  اجتماعی موفقی داشته باشید. بدانید که اهدافتان در استفاده از رسانه اجتماعی
 برای رسیدن به آن اهداف برنامه ریزی زمانی انجام دهید.

اندازه گیری تاثیر ستاد تبلیغاتی ممکن است سخت باشد. شاید اندازه گیری )تاثیر( 
های اجتماعی سخت باشد اما این بدان معنی نیست که ستاد تبلیغاتی شما موفق رسانه

ی )یا موفقیتی( در طول یک روز به دست نبوده است. انتظار نداشته باشید که که راه حل
اند و به تماشای مطالعات آورید. با اندازه گیری چیزهایی شروع کنید که قابل اندازه گیری

کنند سرمایه گذاریتان در رسانه اجتماعی را موردی در این فضا بنشینید که به شما کمک می
 به درآمدی برای سازمان خود بدل کنید.

  

 ای اجتماعیهداشبورد رسانه

های متعددی وجود دارند که کار تمرکز مدیریت بر چند رسانه اجتماعی را برای شما سرویس
کنند. آنها همچنین تحلیلی یکپارچه از تسهیل کرده و همچنین مدیریت مشارکتی را آسان می

 شود.کنند که باعث تسهیل در ارائه گزارش میتعدادی از منابع ایجاد می

 ها عبارتند از:سرویسبرخی از این 

 HootSuite 

 Spredfast 

 CoTweet 

 Sprout Social 
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های تلفن ریابی از طریق سرویسبازا -درس سیزدهم

 بخش اول -همراه

 

 

های همراه همیشه توسط تلفن همراه وسیله مهمی در استراتژی بازاریابی است. تلفن
مردم حمل شده و روشن هستند که این دو ویژگی، ترکیبی قدرتمند برای هر بازاریابی ایجاد 

را در طرح بازاریابی گنجاند  توان تلفن همراههایی که میکنند. در این درس به روشمی
 خواهیم پرداخت.

تلفن همراه یک دستگاه بسیار شخصی است. این بدان معنی است که ارتباطات بازاریابی 
توانند بسیار موفق باشند اما باید نیازمند برنامه ریزی دقیق است. ستادهای تبلیغاتی می

 مراقب بود که ایجاد مزاحمت نکنند.

ستاد تبلیغاتی در موبایل، شناسایی مخاطبان است. به کارگیری موبایل کلید اصلی موفقیت 
های ارتباطی آن به عنوان یک استراتژی به کارگیری و یا به تواند به استفاده از ویژگیمی

های کاربردی شما برای موبایل اشاره کند. این درس به ها یا برنامهایجاد ترافیک برای وبسایت
 شوند.د که در هر دو دسته اعمال میپردازهایی میتاکتیک

  

 اصطالحات و مفاهیم اساسی

پیش از ورود به مبحث بازاریابی موبایل، بهتر است با برخی از اصطالحات و مفاهیم اساسی 
 ی موبایل کاربرد دارند، آشنا شویم.که درباره

ورهای اپرات 3Gهای های ارتباطی تلفن همراه. شبکهنسل سوم سیستم (:3Gثری جی ) -
تری از خدمات پیشرفته را به کاربران ارائه کنند و همزمان کنند تا طیف وسیعشبکه را فعال می

 به ظرفیت بیشتری از شبکه دست یابند.

نرم افزارهایی که در این مورد به طور ویژه برای  Application):) های کاربردیبرنامه -
هم « اَپ»یابند. به آنها اصطالحا یهای همراه توسعه مهای هوشمند و دیگر تلفنتلفن
 گویند.می

 ها.یک پروتکل انتقال بی سیم در فاصله کوتاه برای اتصال دستگاه :Bluetooth)بلوتوث ) -

یا  SMSهای ای که برای ارسال پیامشماره یا کدهای ویژه(: CSC) کدهای کوتاه رایج -
MMS شود که معموال به منظور ه میهای ثابت استفادهای همراه به تلفناز سوی تلفن

 دریافت چیزی در عوض آن پیام هستند.

از این نوع هدفمند سازی به منظور پی  (:Geo-Targeting) هدفمند سازی جغرافیایی -
بردن به مکان جغرافیایی بازدیدکنندگان و ارائه اطالعات خاص و مرتبط به مکان آنها استفاده 

 شود.می
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دهد عکس، صدا یا ، که اجازه میSMSفرمتی از (: MMSای )سرویس پیام چند رسانه  -
 ویدئوهایی با کیفیت پایین توسط شبکه بی سیم ارسال شوند.

شود. این کدها بارکدهایی قابل همچنین به عنوان بارکد دو بعدی نیز شناخته می :QR کد -
)با عکس شوند های کاربردی موبایل خوانده میاسکن هستند که توسط برخی از برنامه

 گرفتن از بارکد(. آنها شامل اطالعاتی نظیر آدرس اینترنت یا شماره تلفن و غیره هستند.

های تلفن بر روی تمامی گوشی(: USSDسرویس اطالعاتی تکمیلی بدون ساختار ) -
GSM های کاربردی را کند. ارتباطی مبتنی بر نشست فراهم کرده و انواعی از برنامهکار می

 کند.نیز فعال می

مجموعه استانداردهای فنی و ارتباطی (: WAPهای کاربردی بی سیم )پروتکل برنامه -
های همراه( به اینترنت وصل های بی سیم )مانند تلفنهایی که دستگاهبرای روش

 شوند.می

  

 به کارگیری موبایل

تبلیغاتی  گاهی اوقات استفاده از موبایل به عنوان یک ابزار بازاریابی، هم برای ستادهای
های بی شماری به شود. درست همانطور که اینترنت گزینهساده و هم پیچیده، فراموش می

عنوان کانالی برای بازاریابی، تبلیغات و پخش ارائه داده است، تلفن همراه نیز قادر به انجام 
 این کارها است. چندین فناوری برای تعامل با مخاطبین تلفن همراه وجود دارد.

حال هیچ سیستم تحویل دیگری نیازمند چنین درک دقیقی از مخاطبان هدف خود با این 
های مهمی در نیست. مسائلی مربوط به حریم خصوصی، راحتی و قابلیت استفاده جنبه

تعامل با تلفن همراه هستند. به دلیل آن که تلفن همراه وسیله ای بسیار شخصی است و 
کند، این مسائل بسیار مصرف کننده عرضه می های هدفمندی را به زندگی روزمرهورودی

 شوند.تر میبرجسته

های موبایلی شامل های مهم پیام رسانی و اطالعاتی موجود برای بازاریاببرخی از پلتفرم
SMS ،MMS ،USSD های اطالعاتی برای ارائه های کانالو بلوتوث/بی سیم و همچنین قابلیت

، QRهای کاربردی آن، کدهای ر موبایل، مانند برنامهشوند. تکنولوژی جدیدتاین خدمات می
هایی فراتر از جذب مخاطبان تلفن همراه واقعیت افزوده و هدفمند سازی جغرافیایی، روش

 فراهم کرده است.

یابند، ها حضور میای بیشتر در زندگی روزانههای همراه به طور فزایندههمانطور که تلفن
های نمایشی برای تبلیغات نمایشی اهمیت بیشتری بکههای اجتماعی موبایل و ششبکه

 یابند.می

تواند یا مایل نیست که در یک ستاد گفتنی است که هر کاربر تلفن همراهی نیز نمی
شود که ستادهای تبلیغاتی پیشرفته شرکت کند. این موضوع باعث تقویت این تصور می

 سب سازی شوند.تبلیغاتی موبایلی باید به دقت برای کاربرانشان منا
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 های تلفن همراهبازاریابی با استفاده از ویژگی

 توانند بخشی ازهای زیادی در موبایل به عنوان یک دستگاه ارتباطی تعبیه شده که میویژگی
ها و چند گزینه برای چگونگی تبلیغات بازاریابی شما را تشکیل دهند. در این بخش آن ویژگی

 کنیم.میاستفاده از آنها را مشخص 

  

 SMSپیام کوتاه یا 

( بزرگترین برنامه کاربردی اطالعاتی در کل جهان است. تخمین زده SMSخدمات پیام کوتاه )
هزار  ۲.۰و توسط پنج میلیارد کاربر موبایل در سراسر دنیا حدود  ۷۰۰۹شده که در سال 

هزار  ۰۰ه بیش از ب ۷۰۰۳رود که این عدد در سال میلیارد پیام ارسال شده است. انتظار می
ترین ترین و کارآمد(. این کانال یکی از سادهmobiThinking 1011میلیارد افزایش پیدا کند )

 های بازاریابی از طریق موبایل است.کانال

تر های طوالنیتوان برای ارسال پیامکاراکتر است اما می ۰۲۰های کوتاه حداکثر طول پیام
 ت.چندین پیام را به دنبال هم نوش

توان از یک تلفن همراه به تلفن همراه دیگر یا از یک کامپیوتر به تلفن همراه یا برعکس می
 پیام کوتاه ارسال کرد.

کنند و همین موضوع است که آن را پشتیبانی می SMSهای همراه از خدمات تقریبا تمام تلفن
توان اطالعاتی که میترین شیوه ارتباطی بدل کرده است. محدودیت در مورد میزان به محبوب

از طریق پیام کوتاه انتقال داد نیازمند سادگی است، و بنابراین باید فعالیتی خالقانه در فضای 
 موجود صفحه کوچک موبایل در نظر گرفت.

یا  های فوریهای تلفن همراه )به عنوان مثال، پیاممحبوبیت پیام کوتاه تحت تاثیر دیگر رسانه
یمیل( قرار نگرفته است. سادگی و در دسترس بودن پیام کوتاه آن را بوک، توییتر و اچت، فیس

 به روش ارجح در ارتباطات موبایل تبدیل کرده است.

( نیز ابزاری همه کاره است: بازپخشی B2Bهای کوتاه کسب و کار متقابل )ارسال پیام
فته تا صدور صورت های پیامکی یا تایید هر چیزی، از حمل و نقل گراطالعات، یادآورها، زنجیره

 حساب.

( محصوالت یا خدمات را مستقیما به مصرف B2Cپیام رسانی از کسب و کار به مشتری )
توان به وسیله پیامک ها یا اطالعات را میهای بانکی، بلیترساند. اطالعیه تراکنشکننده می

 به تلفن همراه کاربر رساند.

توانند برای فرستادن پیامک به شما میهای زیادی در کشورهای مختلف هستند که شرکت
توانید با ها از مشتریان خود هستید میکمک کنند. در صورتی که خود دارای لیست شماره

ه توانند بهای مخابراتی نیز میها به مشتریان خود پیامک بفرستید. شرکتکمک این شرکت
شد هزینه هر پیامک کمتر شما در این ضمینه کمک کنند. معموال هرچه تعداد پیامک بیشتر با

 شود.می
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 QR کدهای

کنند که قابل راهی برای فشرده سازی اطالعات پیچیده بر روی تصویری ارائه می QRکدهای 
یک تکنولوژی کشش هستند که به  QRرمزگشایی به وسیله تلفن همراه شماست. کدهای 

به سرعت انجام دهند. این خواهند را به راحتی و دهند تا کارهایی که میکاربران اجازه می
روش  QRکدها برای به اشتراک گذاری محصول یا اطالعات تبلیغاتی مفید هستند. کدهای 

راحتی برای به دست آوردن اطالعات با تنها با یک کلیک به کاربرانی که دارای گوشی دوربین 
ر شده و های تلفن تفسیتوانند توسط دوربینکنند. این بارکدها میدار هستند عرضه می

های تخفیف ارائه کرده و یا حتی برای آدرس اینترنتی یک وبسایت، اطالعات تماس و کوپن
این است که آنها  QRفعال سازی دانلود استفاده شوند. یکی از مزایای هیجان انگیز کدهای 

 کنند. بهروشی برای فعال کردن تبلیغات آفالین و تعاملی سازی و اندازه گیری آنها عرضه می
تواند شامل بارکدی باشد که برای ارسال مستقیم نوان مثال یک تبلیغات چاپ شده میع

 کاربر به سایتتان استفاده شود.

  

 مکان و تلفن همراه

در این مرحله شما باید به خوبی آگاه باشید که راحتی و مکان نقاط قوت دنیای بازاریابی به 
د را بتوان بر اساس محل سکونت کاربر وسیله تلفن همراه است. اگر خدمات و اطالعات مفی

 رود.به اشتراک گذاشت، احتمال تبادل به طور طبیعی باال می

درصد  ۲۵مصرف کننده نشان داد که  ۳۷۰۰۰با بیش از  ،IBMدر یک تحقیق انجام شده توسط 
 ۲۰خواهند برای پیدا کردن نزدیک ترین فروشگاه از موبایلشان استفاده کنند. و از مردم می

رصد از کاربران مورد مطالعه عنوان کردند که اگر پیشنهادات شخصی و چک کردن موجودی از د
 (.۷۰۰۰وقت بیشتری را با خرده فروش صرف خواهند کرد )بوران، طریق اینترنت فراهم شود،

 تواند در فراهم کردنهای بازاریابی به وسیله تلفن همراه و مکان جغرافیایی میترکیب تکنیک
 تریان نیاز دارند، روش خوبی باشد.آنچه مش

چند روش مختلف برای به کارگیری محل سکونت در تبلیغات بازاریابی به وسیله تلفن همراه 
وجود دارد. جستجوی هدفمند شده بر اساس مکان مزایای چشمگیری دارد. به عنوان مثال، 

ترین دکتر در اولین بسیار مفید خواهد بود اگر در هنگام جستجوی یک دکتر محلی، نزدیک
ده و مکان آن نیز بر روی نقشه مشخص شود. نتایج اخبار محلی نیز صفحه نتایج پیدا ش

کند، ارائه کند. ترکیب تواند تجربه بهتری برای کسی که با موبایل اخبار را دنبال میمی
تواند راه دیگری به مصرف و تبلیغات چاپی در یک منطقه نیز می QRکدهای کوتاه یا کدهای 

در یک فروشگاه یا در  QRانی عرضه کند. به عنوان مثال کد کنندگان در پیدا کردن اطالعات مک
تواند عرضه کننده کوپن تخفیف برای افرادی باشد که وارد یک مغازه خرده یک پوستر می

شود. جستجو به وسیله تلفن همراه زمانی که با آگاهی محلی ترکیب فروشی محلی می
 کند.شود، چیزهای زیادی در رابطه با تجربه هدفمند کاربر عرضه می

تواند چه به صورت می ه تشخیص نوع گوشی افراد و مکان آنها باشد،اگر یک وبسایت قادر ب

 خودکار و چه دستی، محتوای سفارشی شده بر اساس مکان آنها را ارائه دهد.
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های تلفن بازاریابی از طریق سرویس -درس چهاردهم

 بخش دوم -همراه

 

 

ه آشنا شدیم. در این های تلفن همرادر درس قبل با مبانی کلی بازاریابی از طریق سرویس
سازی جستجو در تلفن همراه برای یک بازاریابی بهتر در این های بهینهدرس به شیوه

 تکنولوژی خواهیم پرداخت.

استفاده آنالین از تلفن همراه و جستجو از طریق تلفن همراه به طرز چشمگیری در میان 
ها و هم ئه دهنده چالشکاربران در حال پیشرفت است. به همین دلیل این سیستم هم ارا

 هایی است.فرصت

به دلیل برتری تلفن همراه بر اینترنت از لحاظ میزان دسترسی و قدرت جستجو، بهینه سازی 
)سئو( تلفن همراه به حیطه تمرکز مهمی بدل شده است. اصول فراگیر جستجو در وب بر 

 شود.جستجوی به وسیله تلفن همراه نیز اعمال می

ترین و مفیدترین نتایج را بر که موتورهای جستجو در تالشند تا مرتبط به همین دلیل است
اساس پرسش جستجو و دیگر اطالعات موجود به کاربران ارائه دهند. در زمینه تلفن همراه 

دارای یک بعد جدید و قابل توجه است زیرا در جستجوی تلفن « دیگر اطالعات موجود»عبارت 
بیشتری با نتایج جستجو دارد تا در هنگام جستجو با  همراهی اغلب مکان کاربر ارتباط

 کامپیوتر خانگی.

شود. در جایی که بسیاری از اصول اولیه سئو در وب بر فضای تلفن همراه نیز اعمال می
 شود به خاطر موارد زیر است:تفاوتی دیده می

 کنند.موتورهای جستجو نتایجی مرتبط با مکان کاربر ارائه می 

 های تلفن همراه.بلیت استفاده از سایت در دستگاهاهمیت وجود قا 

  موتورهای جستجو اطالعات کمتری )نسبت به وب معمولی( برای کار در زمینه
 های ورودی دارند.ترافیک و لینک تاریخچه سایت،

اند، و های تلفن همراه بیشتری ساخته شده و ایندکس/نمایه گردیدههمانطور که سایت
اند، انتظار بهتری از چگونگی برآورده کردن نیازهای کاربران پیدا کردهموتورهای جستجو درک 

های جستجوی تلفن همراه ایجاد شوند. در حال رود که تغییراتی در پاسخگویی پرسشمی
های وب و حاضر، تمرکز بر روی اصول اساسی ساخت وبسایتی قابل دسترسی برای خزنده

های منتخب شما، پایه ای مستحکم با کلیدواژهتولید محتوایی با فرمتی مناسب و مرتبط 
 کند.های بعدی ایجاد میبرای بهینه سازی
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 سهم موتور جستجوی تلفن همراه از بازار

زند؛ همان طور که در زمینه گوگل در بازار جستجو به وسیله تلفن همراه حرف اول را می
 رود.جستجوی کامپیوتری شرکت برتری به شمار می

  :۹۲.۷۹۲گوگل  

  :۰.۲۰۲یاهو  

  :(منبع) ۰.۴۲۲بینگ 

همراه )که از قبل در تلفن  هاییک عامل مهم این است که انتخاب موتور جستجو در تلفن
کند )یا شود( اغلب انتخاب موتور جستجو توسط کاربر را به او تحمیل میهمراه بارگذاری می
گذارد(. مهم است که درست مانند وب معمولی بر روی جستجوی گوگل بر انتخابش تاثیر می

 های مربوطه یاهو نیز باشد.تمرکز کنید و همزمان حواستان به پلتفرم

  

 جم جستجو به وسیله تلفن همراهح

دانیم که حجم جستجو با تلفن همراه با نرخی فزاینده در حال افزایش است. گوگل می
ماه و تا  ۷۴گزارش داده است که حجم جهانی جستجو به وسیله تلفن همراه آنها در طول 

 درصد افزایش در ۲۷، پانصد درصد افزایش داشته است. همچنین خبر از ۷۰۰۰ماه مه 
و  ۷۰۰۰های تلفن هوشمند در سه ماهه اول سال جستجوهای صورت گرفته از طریق گوشی

 داشته اند. ۷۰۰۹نسبت به سه ماهه آخر سال 

در گزارشی اعالم کرده که جستجوهای انجام شده  SEMPOنکته جالب دیگر این که شرکت 
های دیگر بیشتر بوده که تمایل بسیار درصد از گوشی ۳۲.۹های آیفون از طریق گوشی

 دهد.های هوشمند را نشان میبیشتری به جستجو از سوی دارندگان گوشی

  

 عادات جستجو به وسیله تلفن همراه

تفاوت کلیدی بین جستجو به وسیله تلفن همراه و جستجو با وب معمولی این است که 
ه اطالعاتی باشند، راهبردی هستند. این بدان جستجوهای تلفن همراه، بیشتر از این ک

معنی است که جستجوهای تلفن همراه اغلب با دانستن آنچه که به دنبالش هستند شروع 
شود. مفهوم این موضوع این است که نام تجاری و نام محصول )و شاید حتی اصطالحات می

 نظر گرفته شود.رقیب( باید در مورد استراتژی کلید واژه جستجوی تلفن همراهی در 

عالوه بر این، بر اساس گزارش شرکت نیلسن، کاربران تلفن همراه به جستجو عالقه دارند؛ 
یعنی آنها اغلب تمایل دارند با جستجو به سایت مورد نظرشان برسند، حتی اگر به درستی 

خواهند برسند. این بدان معنی است که باید کاری کنید که بدانند که به کدام سایت می
ایتتان رتبه خوبی به دست آورد؛ به خصوص در مورد نام )نام تجاری یا نام دامنه سایت(. به س

های همین دلیل است که استراتژی سئوی تلفن همراه با دیگر ستادهای تبلیغاتی و تاکتیک
 بهبود آدرس اینترنتیتان گره خورده است.

کاربر به دنبال یک پاسخ  یکی دیگر از جوانب جستجو به وسیله تلفن همراه این است که
ای گردد که معموال در مورد مکان است. این نکتهمختصر و عملی برای یک مشکل خاص می

تواند شروع به ایجاد ترافیک به وسیله اصطالحات است که سایت شما به طور بالقوه می
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ت یسجستجوی بیشتر کند. یک گزینه این است که تجارتتان )یا خالصه از سایتتان( را در ل
نتایج محلی ثبت کنید. راه دیگر ارائه محتوایی مفید و مکانی است تا رتبه بهتری در نتایج 

 معمولی به دست آورید.

تواند پرسش جستجو را وارد کند: صدا، ای وجود دارند که کاربر با آنها میهای فزایندهروش
ار گیرند. عالوه بر این، توانند برای جستجو در گوگل مورد استفاده قرعکس یا بارکد همگی می

های زیر نتایج ترکیبی از سوی جستجوی تلفن همراه گوگل، در جای مناسب، شامل ستون
 ها و نتایج.است: وب، تصاویر، محصوالت، اخبار، مکان، دایرکتوری، فیلم

های جستجو به طور جداگانه ایندکس شده و برخی از آنها کوچکتر از از آنجا که این ستون
ند، امکان این وجود دارد تا در یک موقعیت رقابتی در یک یا چند ستون غیر متنی بقیه هست

 رتبه بهتری به دست آورد.

ها، بیشتر نتایج را در توانید با کسب رتبه بهتر در چندین شاخص این ستونهمچنین می
 صفحه نتایج موتور جستجو از آن خود کنید.

های های همراه، رقابت برای رتبهایش تلفندر نهایت، با توجه به کاهش فضا در صفحه نم
توانند بیش از دو یا سه نتیجه را در باالی صفحه افزایش یافته است. برخی از کاربران نمی

باالی صفحه ببینند )به دستگاه بستگی دارد(. و از آنجایی که استفاده از وب تلفن همراه 
دهند تا در است، آنها ترجیح می نسبت به وب معمولی برای بیشتر کاربران چالش بر انگیز

ترین نتایج )یعنی چند نتیجه اول صفحه( را انتخاب کنند که همین موضوع اهمیت رتبه دسترس
 دهد.باال را بهتر نشان می

  

 اهمیت محتوای مناسب برای استفاده به وسیله تلفن همراه

شد مهمترین جنبه های تلفن همراه فرمت بندی شده بامحتوایی که به خوبی برای دستگاه
های سئوی شما برای تلفن همراه است. از آنجا که هدف موتورهای جستجو تامین تالش
ترین محتوا برای جستجو کنندگان است، این موضوع اهمیت دارد که به جای مطالبی که مرتبط

 های تلفناند، محتوایی را بیابند که برای دستگاهها تدارک ندیدهفرمتی برای تلفن همراه
 همراه به خوبی فرمت بندی شده باشند.

محتوایی که تنها برای استفاده از طریق وب معمولی فرمت بندی شده باشد را سخت 
 های تلفن همراه خواند؛ به ویژه اگر دارای عکس بوده یا طوالنی باشد.توان در دستگاهمی

همراه اطمینان حاصل  های تلفنبنابراین اگر از فرمت مناسب محتوا و ارائه آنها در دستگاه
 های رقابتی، سخت خواهد بود.نکنید، به دست آوردن رتبه بهتر، به ویژه در بخش

  

 سایت خود را به درستی برچسب گذاری کنید

بهترین راه این است که نسخه ای جدا و مناسب سازی شده برای تلفن همراه از سایتتان 
ایی هیر دامنه یا پوشه میزبانی کنید. نمونهتهیه کنید و آن را تحت یک دامنه با نام مشخص، ز

 های تلفن همراه عبارتند از:های مخصوص برای سایتاز دامنه، زیر دامنه یا پوشه
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- www.yoursite.mobi 

- m.yoursite.com 

- www.yoursite.com/m 

 این نکات را نیز در مورد سئو تلفن همراه در نظر داشته باشید:

  ثبت نقشهXML  سایت تلفن همراه برای موتورهای جستجو اهمیت دارد زیرا آنها هنوز
 های تلفن همراه را بهشان معرفی کنید.ای هستند که محتوای خوب سایتدر مرحله

 ای و تلفن همراه مهم است.رابطه میان نسخه رایانه 

فن های ورودی نقش کمتری در سئوی تلرسد در حال حاضر لینکدر حالی که به نظر می
شوند. بنابراین، اگر این همراه داشته باشند، همچنان یکی از عوامل رتبه بندی محسوب می

توانند هم از سوی سایت معمولی و های با کیفیت به صورت طبیعی ایجاد شوند، میلینک
د گویهم سایت تلفن همراه، باعث بهبود رتبه سایت گردند. یک مکتب فکری وجود دارد که می

دهند که های تلفن همراه ارزش بیشتری دارند زیرا نشان میودی از دیگر سایتهای ورلینک
 یک سایت از نظر لینک دهنده ارزش ترافیک تلفن همراه را داشته است.

در محتوای یک سایت تلفن همراه نیز به نظر اهمیت دارد « تلفن همراه»مشخص کردن کلمه 
ین سایت و کاربران تلفن همراه ارتباطی دهد که بین ازیرا به موتورهای جستجو نشان می

 وجود دارد.

از آنجا که جستجو به وسیله تلفن همراه، و به طور کلی فضای اینترنت تلفن همراه، نسبتا 
جدید و در حال توسعه است، در نظر داشتن این که نحوه رتبه بندی نتایج این جستجو تغییر 

 خواهد کرد، اهمیت دارد.

هایی با کیفیت و بهینه سازی ته برای گوگل اهمیت دارد که هم سایتبه عنوان مثال، این نک
هایی برای شده برای تلفن همراه برای جستجوکنندگان به وسیله تلفن همراه و هم سایت

اند، ارائه دهد. بنابراین، انتظار فیلتر کرده« تلفن همراه»کسانی که جستجویشان را با کلمه 
های بهینه سازی شده برای تلفن همراه و برای اصطالحات رود که صفحه اول پر از سایتمی

جستجوی رایج باشد. این مورد در حال حاضر زیاد رایج نیست زیرا هنوز محتوای با کیفیت و 
 فرمت خوب برای تلفن همراه در دسترس موتورهای جستجو قرار نگرفته است.

وبرو شود، رقابت میان هنگامی که چشم انداز اینترنت تلفن همراه با افزایش جمعیت ر
یابد. سپس، های با کیفیت تلفن همراه )برای رتبه بندی اصطالحات رایج( افزایش میسایت

های ورودی اهمیت بیشتری برای تشخیص به عنوان مثال، عواملی مانند حجم و اعتبار لینک
 قدرت و ارتباط میان رقبا پیدا خواهند کرد.

های تلفن همراه و اضر( ترکیبی از وبسایتنتایج جستجوی تلفن همراه )در حال ح
 های معمولی است.وبسایت

توانید از این موضوع به نفع خود استفاده کنید و با داشتن نسخه معمولی و نسخه تلفن می
همراه سایتتان، فرصت بیشتری برای قرار گرفتن در صفحه نتایج موتورهای جستجو قرار 

 بگیرید.
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تلفن همراه، که محتوایی با فرمت خوب از سایت شما برایشان این بدان معناست که کاربران 
اهمیت دارد، ممکن است از دیدن نسخه معمولی سایتتان در دستگاه تلفن همراهشان 

خسته شوند. ترافیک جستجویی که از این طریق به دست بیاید مفید نیست؛ زیرا تجربه بد 
 بدهید. شود که فرصت تبادل با آنها را از دستکاربر باعث می

های جستجوی طبیعی را به دست شما به یک استراتژی یکپارچه نیاز دارید تا بیشتر فرصت
 آورید.

  

 سایت درست را به کاربر برسانید

برای اطمینان از این که نسخه مناسب سایت در دستگاه مورد استفاده دیده شود، چندین 
 گزینه وجود دارد:

محور به منظور شناسایی کاربران تلفن -یر کاربرمتغ«: شناسایی و تغییر مسیر»سیاست  -
شود. این همراه به وبسایت معمولی و تغییر مسیر آنها به سایت تلفن همراه استفاده می

 شود.رویکرد بهترین شیوه محسوب می

لینک کردن این دو سایت: در نسخه تلفن همراه سایت، یک لینک به سایت معمولی بگذارید  -
دهد تا خود نسخه مورد نظرشان را انتخاب کنند و وارد ه کاربران اجازه میو برعکس. این کار ب

 نسخه اشتباه نشوند. این بهترین شیوه برای قابلیت استفاده وب تلفن همراه است.

اشاره به کلمه تلفن همراه در محتوای سایت تلفن همراه: این کار به موتورهای جستجو  -
عنوان مرتبط ترین نتیجه در جستجوی تلفن همراه را  اجازه تشخیص سایت تلفن همراه را به

 دهد.می

  

 تجزیه و تحلیل تلفن همراه

های کاربردی تلفن همراه حوزه نسبتا جدیدی است. قابلیت پیگیری ها و برنامهتحلیل سایت
تان نیز بخش مهمی از بازاریابی تلفن همراه خواهد بود زیرا هرکسی که تاثیر ستاد تبلیغاتی

 مند است.کند به بازگشت سرمایه اش عالقهفناوری جدیدی سرمایه گذاری میدر 

تحلیل سنتی، با تمرکز بیشتر بر روی نسخه تلفن همراه وب، راه درازی در فراهم نمودن 
هایی که کاربران را به سایت جذب اطالعات برای ما پیموده است؛ اطالعاتی نظیر کلید واژه

اند، مدت زمان حضور کاربران در سایت و چندین ه استفاده شدههایی ککند، ارجاع دهندهمی
های کاربرانتان به توانید به وسیله ابزارهای مختلف آماری از فعالیتمعیار دیگر. شما می

دست آورده، اطالعاتی در مورد علت حضورشان پیدا کرده و با استفاده از این اطالعات 
 وبسایت و تبلیغات خود را بهبود ببخشید.

در حالی که استدالل برخی چنین است که هر دو حوزه با چالش جمع آوری داده روبرو 
های قابل اعتماد با شوند، درکی وجود دارد که تحلیل تلفن همراه از لحاظ منابع دادهمی

 چالش بیشتری روبرو خواهد شد.
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 ید به دنبال انواعای که باید اذعان کرد این است که کاربران تحلیل تلفن همراه شااولین نکته
های طراحی، اطالعات اولیه شامل نوع دستگاه، ها باشند. با توجه به چالشمختلف داده

 شبکه و مرورگر مورد استفاده و سپس اطالعاتی در مورد اندازه صفحه خواهد بود.

های زیر را در تحلیل تلفن همراه چالش« Metrics Insider»از شرکت « یهودا فیلیپس»
 ذکر کرده است: فهرست وار

کنند که این بدان معنی است همه مرورگرهای تلفن همراه از جاوا اسکریپت پشتیبانی نمی -
های های همراه موجود نیست. بستهکه روش رایج جمع آوری اطالعات در بسیاری از تلفن

یا دستیابی به « های شنودبسته»های جایگزین مانند تحلیل تلفن همراه باید به فکر روش
 های الگ باشند.فایل

ها چالش بر انگیز باشد و به تواند برای برخی از بستههای گوشی: این میتشخیص قابلیت -
شوند. اگر این اطالعات برای سایت شما اهمیت دارد، باید با دقت به عنوان قاعده ارائه نمی

 تان بپردازید.های تحلیل مورد استفادهبررسی بسته

های موارد، ابزارهای دیگری نیز وجود دارند که برای فراهم کردن دادهبا این حال فرای این 
ترین آنها شامل پیشنهاداتی از سوی اند. برخی از مورد بحثتحلیل تلفن همراه ایجاد شده

AdMob شوند که هر دوی آنها رایگان هستند.و آنالیزر گوگل می 

های کاربردی آیفون و اندروید و برنامه هایی برای ردیابیآنالیزر گوگل برای تلفن همراه گزینه
توان برای های از سوی سرور این ابزار را میدهد. گزینههای تلفن همراه ارائه میوبسایت

 کنند.های تلفن همراهی استفاده کرد که از جاوا اسکریپت پشتیبانی نمیپیگیری سایت

  

 مزایا و معایب

هایی نیز به همراه دارد. بسیاری از ما چالشتلفن همراه دارای جوانب مثبت بسیاری است ا
های بازاریابی به وسیله تلفن همراه به دانش کمی در زمینه مخاطب احتیاج دارند اما رسانه

تر های کاربردی پیچیدهها باید مراقب باشند که چه زمان ستادهای تبلیغاتی و برنامهبازاریاب
تی به فرآیند آموزش گسترده ای نیاز بود، باید در ایجاد کنند. اگر برای موفقیت یک ستاد تبلیغا

 مورد آن تجدید نظر کرد.

ای بسیار شخصی است، پایه هر ستاد تبلیغاتی که بر اساس از آنجا که تلفن همراه وسیله
کند، باید کسب اجازه و حفظ حریم شخصی باشد. برخالف ایمیل یا تلفن همراه کار می

برای توضیح حریم شخصی و اجازه وجود دارد، فضای صفحات وب که فضایی بر روی صفحه 
تر از آن است که بتوان این کار را انجام داد. مطمئن شوید که موجود در تلفن همراه کوچک

تان اجازه بسیار روشنی دارید. های تلفن موجود در پایگاه دادهبرای بازاریابی در شماره
 های شما انصراف دهند.نند از دریافت پیامهمچنین اطمینان یابید که کاربران به آسانی بتوا
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تجزیه و تحلیل ترافیک وب به منظور  -درس پانزدهم

 بازاریابی بهتر

 

همانطور که قبال نیز گفته شد بزرگترین مزیت تبلیغات اینترنتی به تبلیغات سنتی در قابلیت 
 رهگیری و تجزیه و تحلیل دقیق آن است.

اید. هیچ های بزرگ شهر نصب کردهبزرگ را در یکی از میداندر نظر بگیرید که شما یک بنر 
توانید بفهمید ها از بنر شما وجود ندارد و شما نمیروشی برای اندازه گیری تعداد بازدیدکننده

 اند.اند در نهایت محصول شما را خریدهچند نفر از کسانی که این تبلیغ را دیده

ها، تعداد ها امکان پذیر است. تعداد بازدید کنندهیاما در تبلیغات آنالین تمامی این رهگیر
 اند، و موارد بسیار دیگر همه امکانپذیر است.کسانی که بر روی تبلیغات کلیک کرده

د تواننهای تبلیغاتی از این اطالعات استفاده کرده و با تجزیه و تحلیل این اطالعات میشرکت
روشهای دیگری ابداع کنند که منجر به بازاریابی بهتر به اصالح روشهای بازاریابی بپزدازند و یا 

 و در نتیجه سود بیشتر برای شرکت بشوند.

برای تحلیل اطالعات شما به کمک یک نرم افزار یا سرویس تخصصی نیاز دارید. یکی از 
است  Google Analytics)های موجود در بازار گوگل آنالیتیکز )تربن سرویسترین و محبوبمدرن
دهد. شما ها قرار میطرف شرکت گوگل به طور رایگان در اختیار صاحبان وبسایت که از
 استفاده کنید. این آدرستوانید از این سرویس از طریق می

ورتی که تمایل دارید در مورد گوگل آنالیتیکز بیشتر بدانید، بد نیست در دوره در ص نکته:
 درسنامه شرکت کنید.« مبانی گوگل آنالیتیکز»

آشنایی ندارید از یک متخصص بخواهید به شما در این زمینه کمک  HTMLدر صورتی که با 
 کند.

 کنیم:با برخی از روشهای تجزیه و تحلیل این اطالعات آشنا می در این بخش شما را

 تعیین اهداف، اهداف و شاخص کلیدی عملکرد

طراحی کامال هدفمند آن است. هدف  کلید موفقیت هر وبسایت یا هر ستاد تبلیغاتی آنالین،
ک ی یک وبسایت یا کمپین تبلیغاتی آنالین همسو با نتایج استراتژیک یک تجارت است. هدف
کمپین تبلیغاتی شاید ایجاد آگاهی درباره یک تجارت جدید یا افزایش فروش یک محصول 

 باشد.

کنند؛ اگرچه نتیجه نهایی یاد می« نتیجه نهایی»گاهی اوقات از اهداف یک کمپین به شکل 
ممکن است در تحلیل وب معنای دیگری داشته باشد. نتیجه نهایی یک وبسایت یا کمپین در 

تواند خرید عملی که کاربر در سایت انجام داده یا نوع رفتار اوست. این عمل می تحلیل وب،
کردن، ثبت نام برای خبرنامه یا مشاهده تعداد معینی از صفحات در طول یک بازدید باشد. 
نتایج مربوط به رفتار بازدید کننده، مانند زمان سپری شده در سایت یا تعداد صفحات دیده 
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گویند. نتایج معموال با اهداف تجارت در یک را گاهی نتایج تعهد نیز می شده در هر بازدید
 راستا هستند.

دهند آیا نتایج حاصل معیارهایی هستند که نشان می KPIهای کلیدی عملکرد یا شاخص
بنابراین مشخص کردن  اند یا خیر. معیارهای زیادی هستند که باید تحلیل شوند؛شده

 کند.بر روی آنچه واقعا برای کمپین تبلیغاتی اهمیت دارد، کمک میمعیارهای مهم به تمرکز 

هدف یک وبسایت یا کمپین تبلیغاتی ممکن است به نوع صنعت بستگی داشته باشد اما 
انجامد. اگرچه وبسایت یک نتیجه معموال عملی است که به ایجاد درآمد برای شرکت می

واند به چندین مرحله تقسیم شود. به این تنهایی دارد، فرآیند دستیابی به آن نتیجه می
تحلیل »گویند. تحلیل هر کدام از این مراحل فرآیند را می« تبادالت کوچک»یا « وقایع»مراحل 
گویند. مشکالت در هر مرحله ممکن است وجود داشته باشند می« تحلیل مسیر»یا « قیفی

قسمت مسیر پی برد و با توان به مشکالت در هر با تحلیل مسیر و مرحله به مرحله می
 بهبود مسیر به نتیجه مورد نظر دست یافت.

 معیارهای تجزیه و تحلیل ترافیک وبسایت یکی از دو مورد زیر هستند:

 شود.آمار و ارقام خام به دست آمده که در تجزیه و تحلیل استفاده می -شمار. ۰

 های خام یا شمار.تفسیر داده -نسبت. ۷

 توانند در سه حوزه مختلف به کار گرفته شوند:لیل میمعیارها در تجزیه و تح

  جمع آوری: تمام ترافیک یک سایت در طول یک بازه زمانی مشخص: به عنوان مثال
 تعداد نفرات بازدید کننده از یک وبسایت

 ای از تمام ترافیک با توجه به یک فیلتر خاص مانند کمپین تقسیم شده: زیر مجموعه
زای هر کلیک( یا نوع بازدید کننده )بازدید کننده جدید در مقابل تبلیغاتی )پرداخت به ا

 بازدیدکننده همیشگی(

 فعالیت یک بازدیدکننده در طول یک دوره زمانی مشخص -فردی 

ه آمد در اینجا برخی از معیارهای کلیدی که شما باید تجزیه و تحلیل وب را با آنها شروع کنید،
 است:

 ای:ساخت اصطالحات مجموعه

 درخواست Hit: یک درخواست به سرور 

 صفحه Pageتواند به عنوان یک های فلش می: واحد محتوا )بنابراین دانلودها و فایل
 صفحه تعریف شوند.(

  بازدید از صفحهPage Views:  تعداد دفعاتی که یک صفحه با موفقیت مورد درخواست
 قرار گرفته است.

 بازدید یا نشست Visit  or  Session:  تعاملی بین یک فرد و یک وبسایت، شامل یک یا
 چند صفحه بازدید شده در طول یک زمان مشخص

  بازدیدکنندگان منحصر به فردUnique Visitors تعداد افرادی که در طی یک بازه زمانی :
 شود.کنند. هر نفر فقط یک بار محاسبه میاز یک وبسایت دیدن می
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 بازدید کننده جدید New Visitorازدیدکننده منحصر به فردی که برای اولین بار در طی : ب
 کند.یک بازه زمانی مشخص از یک وبسایت دیدن می

  بازدید کننده مجددRepeat  Visitor بازدیدکننده منحصر به فردی که دو یا چند بار در :
 کند.طی یک بازه زمانی مشخص از یک وبسایت دیدن می

  بازدید کننده بازگشتیReturn Visitor.بازدیدکننده ای که جدید نیست : 

گویند که وبسایتتان چقدر ترین معیارهای وب است. آنها به شما میاین اصطالحات ابتدایی
توانید درک کنید ترافیک دریافت کرده است. با مشاهده بازدیدکنندگان مجدد و بازگشتی می

افزایش تعداد کلی  کند. یک وبسایت عالوه برکه وبسایت شما چقدر وفاداری ایجاد می
بازدیدکنندگان باید تعداد بازدیدکنندگان بازگشتی را نیز افزایش دهد. در این زمینه یک استثنا 

تواند نشان دهنده این های پشتیبانی که بازگشت بازدیدکنندگان میوجود دارد: وبسایت
 ی باید برباشد که آن وبسایت در حل مشکالت بازدیدکنندگان موفق نبوده است. هر وبسایت

 اساس اهدافش مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

  

 Visit Characterization های بازدیدویژگی

  صفحه ورودیEntry Page.اولین صفحه بازدید : 

 صفحه هدفLanding Page  صفحه در نظر گرفته شده برای شناسایی آغاز تجربه :
 است. کاربر که در نتیجه تالش بازاریابی مشخصی به وجود آمده

  صفحه خروجیExit Pageآخرین صفحه یک بازدید : 

  مدت زمان بازدیدVisit Durationطول زمان یک نشست : 

  ارجاع دهندهReferrer لینکی که در ابتدا باعث ایجاد درخواست برای صفحه فعلی :
 شده بود.

 ارجاع دهنده داخلیInternal Referrer  آدرس اینترنتی که بخشی از همین وبسایت :
 ست.ا

 ارجاع دهنده خارجیExternal Referrer  آدرس اینترنتی که در خارج این وبسایت :
 است.

 ارجاع دهنده موتورجستجوSearch Referrer  آدرس اینترنتی به وجود آمده در نتیجه :
 یک عملکرد جستجو

 ارجاع دهنده بازدیدVisit Referrer  آدرس اینترنتی که از یک بازدید به خصوص به وجود :
 مده است.آ

 ارجاع دهنده اصلیOriginal Referrer  آدرس اینترنتی که یک بازدیدکننده جدید را به :
 فرستد.وبسایت می

 میزان کلیک Clickthrough تعداد دفعاتی که یک لینک توسط یک بازدید کننده کلیک :
 شود.می

 نرخ کلیکClickthrough rate دفعات دیده ها تقسیم بر تعداد : تعداد دفعات کلیک لینک
 شدن )تاثیر(

 تعداد صفحات دیده شده در هر بازدیدPage Views Per Visit  تعداد صفحات دیده شده :
در یک بازه گزارشی تقسیم بر تعداد بازدیدهایی در همان بازه زمانی به منظور به 

 دست آوردن تعداد صفحات دیده شده در هر بازدید.

گویند بازدیدکنندگان چگونه به وبسایت شما میاین موارد معیارهایی هستند که به شما 
د پیمایهایی در سایتتان انجام داده اند. راهی که کاربر در یک وبسایت میرسیده و چه فعالیت
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توانید گویند. با نگاهی به ارجاع دهندگان، چه خارجی و چه داخلی میمی« مسیر کلیک»را 
 زیابی کنید.مسیر کلیکی که بازدیدکنندگان پیموده اند را ار

  

 Content characterization های مطالبویژگی

  نسبت خروج صفحهPage Exit Ratio تعداد خروج از هر صفحه تقسیم بر تعداد کل :
 بازدید از یک صفحه

  بازدیدهای صورت گرفته از یک صفحهSingle Page Visits تعداد بازدیدهای صورت :
 بارها دیده شده باشد.گرفته از یک صفحه، حتی اگر آن صفحه 

 فرار/پرش/خروج از سایت Bouncesبازدیدهای صورت گرفته از تنها یک صفحه : 

 نرخ فرار/پرش/خروج از سایتBounce rate  بازدیدهای صورت گرفته از تنها یک صفحه :
 تقسیم بر صفحات ورودی.

خطور کند: بیند، دو فکر ممکن است به ذهنش ای را میزمانی که یک بازدید کننده صفحه
دهند که ترک وبسایت یا دیدن صفحه دیگری از آن وبسایت. این معیارها نشان می

تواند یکی از دهند. نرخ فرار میبازدیدکنندگان چه واکنشی نسبت به مطالب شما نشان می
مهمترین معیارهای شما برای سنجش باشد. استثنائاتی نیز وجود دارد اما نرخ باالی فرار 

 دهد.یتی شدید از یک صفحه وب را نشان میمعموال نارضا

  

 Conversion Metrics معیارهای تبادل

 رویدادEvent ای که زمان خاصی از سوی مرورگر یا سرور به آن : عمل ثبت شده
 اختصاص داده شده است.

 تبادلConversion دهد.ای که عمل هدف را انجام می: بازدیدکننده 

 های بازاریابی دیجیتال عبارتند از:دیگر معیارهای مرتبط با تاکتیک

 تاثیرImpression گیرد.: هر زمان که یک آگهی یا صفحه مورد استفاده قرار می 

 باز شدن Openهای ایمیل بارگذاری : هر ایمیلی که باز شود؛ معموال زمانی که عکس
 کنند.شوند، آن ایمیل را باز شده تلقی می

این سه مورد را در مورد بهینه سازی تبادل به خاطر  به منظور آزمایش موفقیت وبسایت باید
 بسپارید:

 رهیابی Track کلیه حرکات در وبسایت را بررسی کرده و سعی کنید از هر راه ممکن :
 کنندگان از وبسایت خود بدست بیاورید.اطالعاتی در مورد رفتار کاربران و بازدید

 تحلیل Analyse ها تصمیم گیری کرده و بر مبنای آن: این اطالعات را به درستی تحلیل
ها اطالعی ندارید از یک متخصص کمک های تحلیل دادهکنید. در صورتی که به روش

 بگیرید.

 بهینه سازی Optimise  به توجه به این اطالعات وبسایت خود را بهینه سازی کرده تا
 تری برسید.به نتیجه مطلوب
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 این چرخه را تکرار کنید.

های عملکرد کلیدی خود استفاده و انتخاب کنید که از کدام اهداف و شاخصبه طور خالصه از 
کنید. سپس شما باید نتایج را تحلیل کرده و بعد از آن اقدام معیارها برای پیگیری استفاده می

 شود!مناسبی انجام دهید. و آزمایش دوباره شروع می

  

 هاتجزیه و تحلیل داده

ی که شما آن را تفسیر کنید. به طور معمول شما به آمار و یک عدد تنها یک عدد است تا وقت
کنید که آنها در مورد چگونگی تعامل کاربران با کنید بلکه به آنچه دقت میارقام خام نگاه نمی

های تحلیل وب شما هرگز قادر نیستند که گویند. از آنجایی که بستهوبسایتتان به شما می
ها باید روند و تغییرات ایجاد شده در طی ئه کنند، تحلیلدرصد دقیقی به شما ارا ۰۰۰نتایج 

 یک بازه زمانی بنگرند تا متوجه عملکرد نام تجاری شما شوند.

  

 نتایج: دستیابی به انتظارات

خواهید که از وبسایت شما دیدن کرده و عملی انجام دهند تا درآمد در پایان روز از مردم می
ه دهند کهای کلیدی عملکرد نشان میایج نهایی و شاخصوبسایتتان افزایش یابد. تحلیل نت

چه زمانی فرصت برای بهبود و ارتقا وجود دارد. به مقاصد کاربر بنگرید تا بدانید که سایتتان 
چگونه باید مطابق اهداف آنها شود و این که آیا آنها با اهداف سایت همخوانی دارند یا خیر. به 

 توانید تحت تاثیر قرار دهید.بینید که چگونه نتایج را میهای کاربری دقت کنید تا بتجربه

هایی برای مشخص کردن هر بازدیدکننده وبسایت نسبت به دیگری تفاوت دارد اما روش
 نامند.هایی از کاربران و تحلیل معیارهای هر گروه وجود دارد. این کار را تقسیم بندی میگروه

  

 آدرس اینترنتی ارجاع دهنده

کنند و آیند، آنهایی که آدرس را تایپ میکه از موتور جستجو به سایت شما میکاربرانی 
اند، همگی رفتار آنهایی که بر روی لینک سایت شما در داخل یک مقاله اینترنتی کلیک کرده

متفاوتی دارند. عالوه بر نرخ تبادل، مسیر کلیک و صفحات خروجی نیز معیارهای مهمی برای 
ر اند را در نظصفحاتی که بازدیدکنندگان به خاطر آنها وارد سایتتان شده در نظر گرفتن هستند.

 توان برای بهبود تجربه آنها کاری انجام داد؟بگیرید. آیا می

  

 صفحات هدف

توانند رفتار بسیار متفاوتی از خود اند میکاربرانی که از صفحات مختلف وارد سایت شما شده
شوند ای که کاربران وارد آن مید برای تاثیرگذاری بر صفحهتوانیبروز دهند. شما چه کاری می

توانید تغییر دهید تا بر روی نتایج تاثیرگذار انجام دهید؟ یا کدام یک از عناصر صفحه هدف را می
 باشند؟
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 سرعت اتصال، سیستم عامل، مرورگر

ی نرخ فرار باال برای کاربرانتاثیرات فناوری بر رفتار کاربران را نیز در نظر بگیرید. به عنوان مثال، 
تواند نشان دهنده این باشد که مدت زمان بارگذاری که دارای پهنای باند کم هستند می

سایت شما طوالنی است. ممکن است بازدیدکنندگانی که از فناوری منبع باز استفاده 
رگرهای کنند انتظارات متفاوتی نسبت به دیگر کاربران از سایت شما داشته باشند. مرومی

مختلف ممکن است سایت شما را به شکل متفاوتی نشان دهند. این عوامل چه تاثیری بر 
 گذارد؟روی بازدیدکنندگان می

  

 موقعیت جغرافیایی

ها یا شهرهای مختلف رفتار متفاوتی در وبسایت شما دارند؟ آیا کاربرانی از کشورها، استان
 های متفاوت بهینه سازی کنید؟روهتوانید تجربه کاربری را برای این گچگونه می

  

 بازدیدکنندگان جدید

مسیر کلیک یک بازدیدکننده جدید چه فرقی با یک بازدیدکننده بازگشتی دارد؟ کدام 
 های سایت برای یک بازدیدکننده جدید مهم تر هستند؟قسمت

  

 ابزار تجارت

وب برای گردآوری اطالعات  اولین چیزی که برای تجزیه و تحلیل وب نیاز دارید یک ابزار تحلیل
است. برخی از این ابزارها رایگان و برخی پولی هستند. شما باید مشخص کنید که کدام ابزار 

کنند. به یاد داشته باشید که با استفاده از نرم افزار به شکل بهتری نیازهایتان را برآورده می
یمی، فروشندگان را تغییر های قدتوانید بدون از دست دادن دادههای الگ میتحلیل فایل

 دهید اما این کار در نرم افزار برچسب گذاری صفحه به این آسانی نیست.

 اند:در زیر برخی از ارائه کنندگان پیشگام معرفی شده

 تحلیل بر اساس برچسب گذاری صفحه( گوگل آنالیتیکز( 

 های الگ و برچسب گذاری صفحه()فایل مسیر کلیک 

 AWStats های الگ()تحلیل بر اساس فایل 

 Webalizer های الگ()تحلیل بر اساس فایل 

 SiteCatalyst 

  

 مزایا و معایب

بهینه سازی برای موفقیت هرگونه تالش بازاریابی حیاتی هستند و در زمینه پیگیری، تحلیل و 
یابد. در بازاریابی دیجیتالی پیگیری به آسانی و به بازاریابی دیجیتال این ضرورت شدت می

 توان به طور مرتب آن را بهینه سازی کرد.شود و میسرعت انجام می
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و ارقام برای رشد ستاد تبلیغاتی بر روی آنها  با این حال ممکن است به جای استفاده از آمار
متمرکز شد. به طور کلی باید قبل از تحلیل عناصر خرد یک وبسایت به معیارهای کالن یا 

 جهانی نگریست.

آزمایش متغیرها برای موفقیت حیاتی است. نتایج باید همیشه از لحاظ آماری تحلیل شوند و 
ه ب -عداد تصمیم گیری کنند. هرگز نتیجه را تصور نکنید ها باید اجازه دهند که این ابازاریاب

 اعداد اجازه دهید تا شما را آگاه سازند.
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