کسب درآمد از میان کلمات
تزای فزٔع« :تٕطتٌٕ ،تهفٍ ،فٕتثال ،جاو جٓاَی» .ایُٓا ٔ تمزیثاً ْز کهًّ دیگزی کّ در اخثار سیاد تّ کار يیرٔد در ٔب
تّ فزٔع يیرطذ .ػزکتْای تشرگی کّ تزای فزٔع يحصٕالت خٕد تّ دَثال دطتزطی تّ يخاعة عاو ْظتُذْ ،ز
طال تیؼتز اس طال لثم تٕدجّ تثهیغات آَالیٍ خٕد را افشایغ يیدُْذ .ایٍ ػزکتْا تثهیغات خٕد را تا يجًٕعّای اس
کهیذٔاژِْا پیَٕذ يیدُْذ تّ عٕری کّ يثالً ْز تار در صفحّای اس ٔبطایت یک رٔسَايّ کهًّ فٕتثال ٔجٕد داػت تثهیغات
کفغ  Nikeدر کادری در تاالی آٌ کهیذٔاژِ ًَایغ دادِ ػٕد .
تّ ایٍ ػیِٕ تثهیػ ،تثهیغات درٌٔيتُی ) (In-Text Advertisementيیگٕیُذ .تثهیغات درٌٔيتُی را ػزکتْایی ياَُذ
يایکزٔطافت ،فٕرد ٔ ،ایُتم يیخزَذٔ ،لتی کارتزی در یک صفحّ ٔب اػارِگز يأص را رٔی کهًات رَگی -یا کهًاتی کّ
سیزػاٌ خظ کؼیذِ ػذِ -لزار تذْذ کادر کٕچکی در تاالی کهًّ پذیذار يیػٕد .ایٍ کادر يًکٍ اطت ػايم چُذ کهًّ
يتٍ ،یک پیاو صٕتی ،یا حتی ٔیذیٕ تاػذ .
ايظال چُذ رٔسَايّ يتعهك تّ ػزکت  Gannettتّ اطتفادِ اس تثهیغات درٌٔيتُی رٔی آٔردَذ .ایُذیاَاپٕنیض اطتار ،آریشَٔا
ریپاتهیک ٔ ،رَٕگَشِت جزَال تعذادی اس ایٍ رٔسَايّْا ْظتُذ .ػزکت َیٕیٕرکی  Vibrant Mediaیکی اس پیؼزٔتزیٍ
ػزکتْایی اطت کّ تّعٕر تخصصی رٔی تثهیغات درٌٔيتُی کار يیکُُذ .ایٍ ػزکت در طال گذػتّ يٕفك ػذ کّ
تعذاد َاػزْایی کّ تثهیغاتغ را در طایتْایؼاٌ ًَایغ يیدُْذ را دٔ تزاتز کُذ .ایٍ ػزکت در ْز ياِ تثهیغاتغ را در
تزاتز دیذگاٌ  ۱۱۱يیهیٌٕ کارتز لزار يیدْذ ٔ تزای ایٍ کار اس صفحات ْ ۳شار طایت يختهف اطتفادِ يیکُذ .اس جًهّ
طایتْایی کّ تا ًْVibrant Mediaکاری يیکُُذ يیتٕاٌ اس تاسٔی آَالیٍ گزِٔ ػزکتْای طٓايی ،Cox Enterprises
َؼزیّ پاپیٕالر يکُیکش؛ ٔ ٔبطایت ػثکّْای تهٕیشیَٕی کاتهی يثمَ Bravo ٔ ،MSNBC ، Fox Newsاو تزدَ .اگفتّ ًَاَذ
کّ  McGraw-Hill Broadcastingکّ يتعهك تّ–  McGraw-Hillػزکت يادر تیشَضٔیک -اطت ْى اس تثهیغات درٌٔيتُی ایٍ
ػزکت اطتفادِ يیکُذ .
تًایم ػزکتْا تّ صزف تٕدجّ تثهیغاتؼاٌ در طایتْای ایُتزَتی تّجای تهٕیشیٌٕ ٔ رٔسَايّْا طثة ػذِ اطت کّ
َاػزاٌ َاگشیز تّ آسيٕدٌ ػیِْٕای َٕیٍ تثهیغات ػَٕذ .تُاتز اعالو رطًی اتحادیّ رٔسَايّْای چاپی ایاالت يتحذِ
آيزیکا ،در طال گذػتّ کم پٕل صزفػذِ تزای تثهیغات در رطاَّْای چاپی  ۱.۱درصذ کاْغ یافت ٔ تّ  ۶۴.۴يیهیارد
دالر رطیذ .در يماتم تُاتز آيار يُتؼز ػذِ اس طٕی يؤطظّ پژْٔؼی  eMarketerحجى تثهیغات آَالیٍ تا  ۷۱درصذ رػذ
تّ  ۱..۴يیهیارد دالر رطیذ.
خیهی اس رٔسَايَّگاراٌ َظثت تّ ایٍ فُأری خٕعتیٍ َیظتُذ .آَٓا اعتماد دارَذ کّ گُجاَذٌ تثهیغات در يیاٌ کهًاتِ یک
يمانّ خثزی ،يزس يیاٌ تثهیغات ٔ يمانَّٕیظی حزفّای را کىرَگ يیکُذ .تعضی دیگز َگزاٌ ایٍ ْظتُذ کّ گظتزع
اطتفادِ اس ایٍ فُأری تاعث ػٕد کّ رٔسَايّْا تّ گُجاَذٌ کهًاتی خاؽ در يماالت خٕد تّ يُظٕر تٓزِتزداری يادی رٔی
تیأرَذ یا فمظ إَاع خاصی اس اخثار را پٕػغ دُْذ .يثالً اگز تخٕاْیى اس دیذگاِ تثهیغات َگاِ کُیى پٕػغ یک يظاتمّ
فٕتثال احتًاالً طٕديُذتز اس پٕػغ أضاع عزاق خٕاْذ تٕد .تاسٔی آَالیٍ َؼزیّ يعتثز فٕرتض در طال  ۷۱۱۶تّ اطتفادِ
اس تثهیغات درٌٔيتُی رٔی آٔرد؛ ايا ٔاکُغ تظیار يُفی طزدتیز ٔ اعضای تحزیزِ ایٍ َؼزیّ ٔ اَتمادات يخاعثاٌ تاعث
ػذ کّ تّطزعت ایٍ کار را يتٕلف کُذ ٔ ْزگش دیگز تّ طزاغ آٌ َزٔد .
تاساریاتاٌ ٔ يذافعاٌ ایٍ فُأری اطتذالل يیکُُذ کّ چٌٕ فزایُذ لزار دادٌ تثهیغات در يیاٌ کهًات یک يمانّ تّ صٕرت
خٕدکار اَجاو يیػٕدْ ،یچ رٔسَايَّگاری ًَیتٕاَذ حذص تشَذ کّ چّ کهًّای یک تثهیػ را ایجاد خٕاْذ کزد.
آگٓیدُْذگاٌ صذْا کهًّای کّ حذص يیسَُذ تّ کاالْایؼاٌ يزتٕط تاػذ را يیخزَذ .رایاَّ ػزکت Vibrant Media
یک تاَک اعالعاتی اس ایٍ کهًات خزیذاری ػذِ دارد ،ایٍ رایاَّ صفحات ٔبطایتْای عزف لزارداد خٕدع را پٕیغ
يیکُذ ٔ کهًات يٕرد َظز را تز اطاص يحم لزارگیزی در صفحّ ٔ يحتٕای يمانّ اَتخاب يیکُذ .اس طٕی دیگز فٓزطت
کهًات خزیذاریػذِ تّعٕر يزتة تغییز يیکُذ .رٔسَايّ ایُذیاَاپٕنیض اطتار در ياِ آگٕطت ايظال تثهیغات درٌٔيتُی را
در صفحات تخغ يزتٕط تّ يظاتمات اتٕيٕتیمراَی خٕدع ٔارد کزد .حاال يیتٕاٌ ایٍ تثهیغات را در ًّْ صفحات طایت
ایٍ رٔسَايّ دیذ .پاتزیؼیا يیهز یک تاساریاب آَالیٍ ٔ ٔاطغّ فزٔع تثهیغات اطت .أ يیگٕیذ در اتتذا خیهی اس
رٔسَايَّگاراٌ ایٍ رٔسَايّ تّ تثهیغات درٌٔيتُی اعتزاض کزدَذ ،ايا ایٍ اعتزاضْا خیهی سٔد اس تیٍ رفت .أ يیگٕیذ:
«تّْزحال ػکی َیظت کّ ًّْ تّ دَثال کظة درآيذ اس يحتٕای آَالیٍ خٕدػاٌ ْظتُذ».
ایٍ رٔسَايّ در تاریخ تیظتى َٕايثز ايظال يمانّای در يٕرد يزاطى ػکزگشاری در آيزیکا داػت .در يتٍ ایٍ يمانّ سیز
کهًّ «تزَج پختّ» دٔ خظ کؼیذِ ػذِ تٕد ٔ ٔلتی اػارِگز يأص را رٔی آٌ کهًّ يیتزدیى تثهیػ خزیذ یک َٕع آراوپش اس
طایت آياسٌٔ ًَایغ دادِ يیػذ.

عثك لزارداد  ٔ Vibrantایٍ رٔسَايّ در ْز يمانّ حذاکثز طّ تثهیػ يیتٕاَذ ٔجٕد داػتّ تاػذ .ایٍ تثهیغات در يمانّْایی
کّ يحتٕای يُفی داػتّ تاػُذ –يثال کهًّ جُایت در آَٓا چُذ تار تّکار رفتّ تاػذًَ -ایغ دادِ ًَیػَٕذ چٌٕ
آگٓیدُْذگاٌ اعتماد دارَذ کّ يحتٕای َايغثٕع یا يُفی تاعث تذَاو ػذٌ َاو تجاریؼاٌ يیػٕد .یک تٕنیذکُُذِ خٕدرٔ
تذٌٔ ػک اس کهًّ «ْذردُْذِ تُشیٍ» در ْز يمانّای دٔری خٕاْذ کزد حتی اگز آٌ يمانّ چُذیٍ يیهیٌٕ خٕاَُذِ داػتّ
تاػذ!
َاػزْا تز اطاص تعذاد دفعاتی کّ اػارِگز يأص کارتزاٌ رٔی کهًات لزار يیگیزد اس  ٔ Vibrantتمیّ ػزکتْای فعال
در ایٍ سيیُّ پٕل دریافت يیکُُذ؛ ايا خٕد  Vibrantفمظ ٔلتی اس آگٓیدُْذگاٌ پٕل يیگیزد کّ کارتزی ٔالعاً رٔی تثهیغی
کهیک کُذ.
آيار َؼاٌ يیدُْذ کّ تثهیغات درٌٔيتُی تیؼتز اس إَاع دیگز ،تثهیغات کارتزاٌ را تّ خٕد جهة يیکُُذ .حذٔد  ۱.۷درصذ
اس کارتزاٌ ایُتزَت رٔی تثهیغات گزافیکی یا تُزْا کهیک يیکُُذ .يذیز عايم ػزکت ، Vibrantآلای داگالص اطتیَٕظٌٕ،
يیگٕیذ تیٍ  ۳تا  ۱۱درصذ اس کارتزاٌ رٔی تثهیغات درٌٔ يتُی کهیک يیکُُذ

پزداخت ارائّ دُْذِ راِ كارْاي تجارت انكتزَٔیك ٔ فزٔع يجاسي
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