بازاریابی آنالین – چگونگی استفاده از بنرهای تبلیغاتی ارزان

در طبل ْبی اخیز تجهیغبت ایُتزَتی ثّ صٕرت ثُز ،تًبيی ػجکّ جٓبَی ٔة را تظخیز کزدِ اطت .سیزا کّ ایٍ
رٔع کًک سیبدی ثّ صزفّ جٕیی يبنی ٔ دطتیبثی ثّ اْذاف يی ًَبیذ .تجهیغبت ثُزی ثخغ ػًذِ ای اس
بازاریابی آنالین در طزاطز ایُتزَت ٔ ثظیبری اس ػزکت ْبی ػخصی يی ثبػذ کّ اس ایٍ رٔع تجهیغبت
ایُتزَتی ارساٌ اطتفبدِ يی کُُذ.
ثزخی اس اػخبؽ اطتفبدِ ْبی يبنی سیبدی اس ایٍ ثُزْبی تجهیغبتی کزدِ ٔ ثزخی دیگز ْیچ َظزی در ایٍ يٕرد
َذارَذ ٔ ًَی داَُذ اس ایٍ رٔع چگَّٕ ثبیذ اطتفبدِ کُُذ .ثب اطتفبدِ اس ثُزْبی تجهیغبتی ایُتزَتی فکز يی کُیذ
فقط کبفی اطت يقبثم کبيپیٕتز خٕد َؼظتّ ٔ يُتظز ػٕیذ تب افزاد ثّ ػًب ٔ کظت ٔ کبر آَالیٍ ػًب تٕجّ
کُُذ!
آیب اجبسِ يی دْیذ کّ کظت ٔ کبر ایُتزَتی ػًب تٕطط اطتزاتژی ْبی ثبساریبثی آَالیٍ دیگز ػزکت ْب پبیًبل
ػٕد؟ ثظیبر خٕة پض ػًب اػتزاف کزدیذ کّ اس تجهیغبت ایُتزَتی ثّ صٕرت ثُز اطتفبدِ يی کُیذ ،ايب ایٍ ثذاٌ
يؼُی اطت کّ ْیچ کبر دیگزی ثّ دنیم ارساٌ ثٕدٌ ْشیُّء ثُزْبی تجهیغبتی اَجبو َذْیذ؟
ایٍ يزحهّ ثّ ػًب کًک خٕاْذ کزد تب رٔی پبی خٕد ثبیظتیذ ٔ ػخصبً ثّ َحٕی ػًم کُیذ کّ ثذٌٔ صزف ْشیُّ
کبر تجهیغبت ثُزی خٕد را اَجبو دْیذ .ثب ایٍ دطتٕر انؼًم طبدًِْ ،یؼّ تزافیک ٔة طبیت خٕاْیذ داػت.

ال ثب ایٍ رٔع قبدر ثّ جهت تٕجّ يخبطت ْذفًُذ ػذِ ٔ ػُٕاٌ ٔ يٕضٕع تجهیغبت ثُزی ػًب حتًًب ثبیذ ثب دقت
أ ً
ٔ تفکز ثزرطی ٔ اَتخبة ػٕد .ػًب ثبیذ ایٍ ثبٔر را ثّ يزدو يُتقم ًَٕدِ ٔ اػتًبد ایجبد ًَبییذ کّ ثُز تجهیغبت
ایُتزَتی ارساٌ ػًب ارسع سيبَی سیبدی ثزای آَٓب داردًْ .چُیٍ ایٍ تجهیغبت ثبیذ يطبثق ثب َیبس يخبطت ثبػذ.
ثزای جهت تٕجّ افزاد ثّ ثُز تجهیغبت ایُتزَتی ،ػًب ثبیذ قبدر ثبػیذ کّ حض کُجکبٔی افزاد را افشایغ دادِ ٔ
تٕاَبیی يتقبػذ کزدٌ آَٓب را داػتّ ثبػیذ .در ٔاقغ ػًب ثبیذ قبدر ثّ ارائّ يحصٕالت ٔ خذيبت خٕد ثب کهًبت
يُبطت ٔ ٔیژِ ای ثبػیذ تب يُجز ثّ تصًیى گیزی يخبطت ْذفًُذ ػًب ػٕد.
ػًب ثبیذ ثب طبختبر ٔاژِ ْب در تجهیغبت آػُبیی کبيم داػتّ ثبػذ تب ثتٕاَیذ تذاػی کُُذِ يذاکزِ يظتقیى ػًب
ثب يخبطت ْذفًُذتبٌ ثٕدِ ٔ حض آػُبیی اس خذيبت ػًب ثزای افزاد ایجبد ًَبیذ؛ دقیقبً ًْبَگَّٕ کّ ثب تًبص
تهفُی افزاد را يتقبػذ يی کُیذ ٔ آَٓب را ثزای خزیذ خذيبت ٔ یب يحصٕالت ْذایت يی کُیذ .در ایٍ صٕرت افزاد
ثزای کظت ٔ کبر آَالیٍ ػًب اًْیت قبئم خٕاُْذ ػذ.
تجهیغبت ایُتزَتی ارساٌ ػًب کّ يجتُی ثز ثُزْبی تجهیغبتی اطت ،تجذیم ثّ یکی اس پبیّ ْبی اطبطی تجهیغبت در
ایُتزَت ٔ در ٔاقغ ثبساریبثی آَالیٍ خٕاْذ ػذ .اطًیُبٌ حبصم فزيبییذ کّ تجهیغبت خٕد را ثّ جبيؼّء جٓبَی ٔة ثّ
صٕرت يتٕانی ٔ ثبرْب ٔ ثبرْب ارائّ کزدِ تب افزاد ثب خذيبت ٔ کظت ٔ کبر آَالیٍ ػًب ثّ خٕثی آػُب ػَٕذ.
ًْیؼّ ثّ خبطز داػتّ ثبػیذ کّ داػتٍ ٔة طبیت ثّ خٕدی خٕد ثّ يؼُی فزٔع يحصٕالت ٔ یب خذيبت ػًب
َخٕاْذ ثٕد .ػًب ثبیذ يطًئٍ ػٕیذ کّ کظت ٔ کبر ایُتزَتی ػًب ًْزاِ ثب اطتزاتژی ْبی ثبساریبثی آَالیٍ
ًْزاِ يی ثبػذ.

ثب خزیذ ثُز تجهیغبتی ،در ٔاقغ ػًب ٔ یب ػزکت ػًب ثب دطتیبثی ثّ يٕفقیت در فزٔع ،در ٔقت ٔ پٕل خٕد صزفّ
جٕیی يی کُیذ .ایٍ ػیِٕ آگٓی تجهیغبت ایُتزَتی ثّ صٕرت ثُز يًکٍ اطت ثّ َظز پیغ پب افتبدِ ثیبیذ ،ايب يی
تٕاَذ ػًب ٔ کظت ٔ کبر آَالیٍ ػًب را ثّ طًت ثزٔت ٔ يٕفقیت ْذایت ًَبیذ.
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