قوانین طالیی تبلیغات در اینترنت
ايشٔص تا تٕخّ تّ کاسکشدْای ٔعیغ ایُتشَت ،اًْیت تثهیغات ایُتشَتی تیؼ اص گزؽتّ ًَٕد یافتّ اعت ،تّ گَّٕ ای کّ
تغیاسی اص ؽشکت ْای تضسگ ٔ تشتش ،تا ٔخٕد تثهیغات دس عایش سعاَّ ْا اص خًهّ سادیٕ ،تهٕیضیٌٕ ٔ يطثٕػات ،خایگاِ ٔیژِ ای
سا تشای تثهیغات ایُتشَتی لائهُذ.

تّ طٕس کهی پُح لإٌَ کهی تشای يٕفمیت دس تثهیغات ایُتشَتی حایض اًْیت اعت کّ گشچّ ُْٕص دس حال تغییشَذٔ ،نی
عتٌٕ فمشات داعتاٌ تثهیغات دس ؽثکّء خٓاَی ایُتشَت ايشٔصی سا تؾکیم دادِ اَذ .ایٍ پُح لإٌَ ػثاستُذ اص:

 )۱لإٌَ خیاتاٌ تٍ تغت

 )۲لإٌَ دادٔعتذ

 )۳لإٌَ اػتًاد

 )۴لإٌَ کؾؼ ٔ اسعال

 )۵لإٌَ تاصاس خانی.

دس ادايّ يختقشا تّ تؾشیح ْش یک اص ایٍ لٕاَیٍ يی پشداصیى.

▪لإٌَ خیاتاٌ تٍ تغت

تش اعاط ایٍ لإٌَ ،عاختٍ یک عایت دس ؽثکّء خٓاَی ایُتشَت ،ياَُذ عاختٍ ٔیتشیٍ يغاصِ دس یک خیاتاٌ تٍ تغت
اعت صیشا کغی اص َؾاَی عایت ْا تّ خٕدی خٕد خثش َذاسد ٔ تایذ تُا تّ ػهتی تا َؾاَی عایت ؽًا آؽُا ؽٕد ٔ تّ آٌ
يشاخؼّ کُذ ،پظ اگش يی خٕاْیذ يؾتشی تّ عشاؽ ؽًا تیایذ ،تایذ تّ دَثال دنیهی تشای آيذٌ ٔی تاؽیذ.

ایٍ يٕضٕع دس يٕسد ایُتشَت اًْیتی دٔ چُذاٌ يی یاتذ چشا کّ ايشٔصِ ؽثکّء خٓاَی ایُتشَت يًهٕ اص عایت ْا ٔ ٔتالگ
ْایی اعت کّ اص عش تفٍُ ٔ تّ فٕست اَثاؽتّ ای اص عیاْی نؾگش اص عٕی افشاد حشفّ ای ٔ غیشحشفّ ای پذیذ آيذِ اَذ ٔ
دس ایٍ يیاٌ احتًال دیذِ ؽذٌ عایت خافی ،تذٌٔ ایداد تًٓیذات يُاعة دس ایٍ ساعتا تمشیثا َايًکٍ اعت.

اص ایٍ سٔ أنیٍ عٕانی کّ لثم اص عاختٍ عایت تایذ اص خٕد تپشعیذ ایٍ اعت کّ چگَّٕ يشدو سا ػاللّ يُذ تّ تاصدیذ اص ایٍ
عایت کُیذ؟

▪لإٌَ دادٔعتذ

یکی اص ٔاژِ ْای يٓى فشُْگ ایُتشَت ،کاالْای سایگاٌ اعت .لإٌَ دادٔعتذ يی گٕیذ« :تاصدیذکُُذگاٌ سا تا اْذای
کاالْای سایگاٌ خزب عایت خٕد کُیذ ٔ عپظ عؼی کُیذ کاالی دیگشی سا تّ آٌ ْا تفشٔؽیذ .ایٍ ًْاٌ سٔؽی اعت کّ
دس تغیاسی اص فشٔؽگاِ ْا اص آٌ اعتفادِ يی ؽٕد ،يثال يی گٕیُذ« :ؽال گشدٌ پؾًی سایگاٌ تشای َ ۵۵فش أنی کّ تشای
حشاج یک سٔصِ ،دس ؽة یهذا اص يغاصِء يا دیذٌ کُُذ .آٌ ْا أل يؾتشی سا تا کاالْای سایگاٌ خزب يی کُُذ ٔ تؼذ عؼی
يی کُُذ چیضی تّ آٌ ْا تفشٔؽُذ .اعتشاتژی عادِ ایٍ اعت :أل يشدو سا تا دادٌ يمذاس صیادی اطالػات سایگاٌ تّ عایت
خٕد خزب کُیذ ،تؼذ آٌ ْا سا اص کاالْا ٔ خذيات خٕد آگاِ کُیذ .ایٍ سیتى )دادٔعتذ) سا تّ خاطش تغپاسیذ چشا کّ تغیاس يٕثش
اعت ٔنی تشای فشٔػ ،ؽًا تایذ تّ لإٌَ عٕو يغهط ؽٕیذ.

▪لإٌَ اػتًاد

فشك کُیى کاالْا یا خذيات ؽًا تّ طٕس سلاتتی لیًت گزاسی ؽذِ اَذ ٔ اص کیفیت خٕتی تشخٕسداسَذ .تضسگ تشیٍ عذ ساِ
ؽًا تشای فشٔػ ،ػذو اػتًاد يشدو اعت .خهة اػتًاد ،سٔاٌ کُُذِء چشخ ْای کغة ٔ کاس ایُتشَتی اعت .تذٌٔ خهة
اػتًاد ،گشدػ چشخ ْای کغة ٔ کاس ؽًا تا يؾکم يٕاخّ يی ؽٕد .ؽٓشت َؾاٌ تداسی )تشَذ) یک فشٔؽگاَِ ،اؽی اص
فذْا تشداؽت رُْی يثثت اعت کّ تٕعط ايٕاج تثهیغات پشْضیُّ ،عاختّ ؽذِ اَذ .ایٍ تثهیغات ،اػتًاد يشدو تّ َؾاٌ
تداسی سا تاال يی تشَذ ٔنی اگش ؽًا يانک یک کغة ٔ کاس کٕچک ْغتیذ ،يغهًا ْضیُّء چُیٍ تثهیغاتی سا تّ عادگی
ًَی تٕاَیذ تايیٍ کُیذ .تشای ایٍ يُظٕس ؽًا يی تٕاَیذ اص عایت ایُتشَتی تاٌ تشای خهة اػتًاد يؾتشیاٌ خٕد کًک
تگیشیذًْ .اٌ طٕس کّ يی داَیذ ،عایت ْای ایُتشَتی خیهی يٕسد اػتًاد يشدو لشاس ًَی گیشَذ ،صیشا دس يٕسد ؽخقیت
حمیمی یا حمٕلی ؽاٌ اتٓاو ٔخٕد داسد .پظ أنیٍ کاسی کّ تایذ تکُیذ ایٍ اعت کّ ایٍ اتٓاو سا تا دادٌ یک َؾاَی کايم
ٔ ؽًاسِ تهفٍ يٕثك ،تشطشف کُیذ .اگش دفتش ٔ یا فشٔؽگاْی داسیذ ،ػکغی اص آٌ سا دس عایت خٕد تگزاسیذ ٔ تٓتش آٌ اعت
کّ ػکظ ْایی اص خٕدتاٌ یا کاسکُاَتاٌ سا َیض دس عایت لشاس دْیذ.

دس ایٍ فٕست يؾتشیاٌ ،ؽًا سا تّ خای يٕخٕدی َاؽُاختّ کّ کغی ًَی داَذ کداعت ،تّ دیذ فشدی ٔالؼی يی تیُُذ.

ؽًا يی تٕاَیذ اػتًاد يؾتشیاَتاٌ سا اص طشق يختهف تّ دعت آٔسیذ; تا فشٔػ يحقٕالت تا ياسک ْای ؽُاختّ ؽذِ ،تا
َؾاٌ دادٌ عیاعت ْای تحٕیم ٔ پظ گشفتٍ يحقٕالتتاٌ ،تا پیٕعتٍ تّ عاصياٌ ْای ؽُاختّ ؽذِء يهی ٔ یا تا دادٌ
تشگّء پؾتیثاَی تشای يحقٕل خٕد.

ؽًا اػتًاد يؾتشیاَتاٌ سا تا َقة یک عیغتى ساًُْای يؾتشی پغُذ ٔ تی ٔاعطّ ٔ یک عشٔس ايٍ تشای يؼايالت
تٕعط کاست ْای اػتثاسی تّ دعت يی آٔسیذًْ ،چُیٍ يی تٕاَیذ اػتًاد سا تا تشلشاسی تًاط ْای يدذد تّ دعت
آٔسیذْ.ش گاِ ایٍ اػتًاد حافم ؽذ ،فشٔػ َتیدّ يی دْذ.

▪لإٌَ کؾؼ ٔ اسعال

چٓاسيیٍ لإٌَ تثهیغات ٔب ایٍ اعت کّ افشاد سا تّ ٔعیهّء يحتٕای خزاب تّ عایت خٕد تکؾاَیذ ٔ عپظ اطالػات تا
کیفیت سا تّ طٕس يذأو تّ َؾاَی پغت انکتشَٔیکی ؽاٌ اسعال داسیذ.تا اَداو ایٍ کاس ،ؽًا َاو ٔ َؾاَی ایُتشَتی خٕد سا
يکشسا دس گٕػ يخاطثاٌ صيضيّ يی کُیذ ٔ آٌ ْا سا يغتؼذ تّ خاطش آٔسدٌ خٕد ،دس ُْگاو َیاص يی کُیذ.

اص آٌ خا کّ ْضیُّء خزب يؾتشی تغیاس صیاد اعت ،کغة ٔ کاسْا ًَی تٕاَُذ تش پایّ یک تاس فشٔػ دٔاو تیأسَذ; آٌ ْا
َیاصيُذ تاصگؾت دٔتاسِء يؾتشیاٌ ساضی خٕد ْغتُذ ٔ لإٌَ کؾؼ ٔ اسعال ،ایٍ يايٕسیت حیاتی سا اَداو يی دْذ.

دس ایٍ اعتشاتژی ؽًا َیاص تّ فشدی داسیذ کّ َايّ ْای انکتشَٔیکی سا تشای تاصدیذکُُذگاٌ عایت اسعال کُذ.

▪لإٌَ تاصاس خانی

کغة ٔ کاسْای تضسگ ،عشيایّ ٔ َفٕر الصو تشای تّ دعت آٔسدٌ تًاو تخؼ ْای تاصاس سا داسَذ ،ايا کغة ٔکاسْای کٕچک
تشای يٕفك ؽذٌ تایذ تّ عشاؽ تاصاسْای خانی ٔ یا تخؼ ْای خانی تاصاس تشَٔذ ٔ آٌ ْا سا تّ تٓتشیٍ َحٕ پش کُُذ.تشای
يثال ،ؽشکت خاعت تانض ) )www.justballs.comیک تاصاس خانی دس فشٔػ نٕاصو ٔسصؽی دیذ ٔ تّ خای ایٍ کّ نمًّء تضسگ
تش اص دْاَؼ تشداسد ٔ إَاع ٔ الغاو نٕاصو ٔسصؽی سا تفشٔؽذ ،تّ دَثال نمًّء کٕچک تش )تٕپ) سفت ٔ تضسگ تشیٍ فشٔؽگاِ

تٕپ سا دس ایُتشَت ایداد کشد کّ دس آٌ إَاع ٔ الغاو تٕپ ْای ٔسصؽی سؽتّ ْای يختهف سا اسایّ يی دْذْ .ذف آٌ ْا اص
اَداو ایٍ کاس ایٍ تٕد کّ ٔلتی ؽًا دستاسِء تٕپ )اص ْش َٕع آٌ) فکش يی کُیذ تّ یاد ایٍ ؽشکت تیفتیذ.

ؽًا َیض تشای عایت خٕد ْذف فشٔػ يُحقش تّ فشد تؼییٍ کُیذ .کهیذ ایٍ َٕع اص تاصاسیاتی ْٕؽًُذاَّ طثك لإٌَ تاصاس
خانی ،تٓیّ یک تشَايّء کغة ٔ کاس دلیك اعت کّ ْذف فشٔػ يُحقش تّ فشد ؽًا سا تؼشیف کُذ .ایٍ ْذف سا تایذ تتٕاٌ
تّ خٕتی دس یکی ،دٔ خًهّ تیاٌ کشدٔ :خّ تًایض کغة ٔ کاس ؽًا اص دیگش سلثا چیغت؟

لغًت ْای خانی تاصاس کّ ؽًا تّ دَثال پش کشدٌ آٌ ْا ْغتیذ کدا تٕدِ ٔ ؽًا چگَّٕ لقذ پش کشدٌ آٌ ْا سا داسیذ؟

تشای يٕفمیت دس ْش کغة ٔ کاسی ؽًا تایذ ْذف فشٔػ يُحقش تّ فشدتاٌ سا دلیما يؾخـ کُیذ .تا یک ْذف فشٔػ
يُحقش تّ فشد اعت کّ يی تٕاَیذ يٕفك ؽٕیذ ٔ تذٌٔ یک ْذف فشٔػ خاؿ ٔ ٔیژِ ،احتًال ایٍ کّ تا الثال سٔتّ سٔ َؾٕیذ
صیاد اعت.

ؽایاٌ رکش اعت کّ لٕاَیٍ يزکٕس ًْگی اص اًْیت یکغاٌ تشخٕسداسَذْ .ش یک اص ایٍ لٕاَیٍ تّ تُٓایی کاسعاص َیغت
تهکّ ،يدًٕػّء آٌ ْاعت کّ يی تٕاَذ يٕفمیت ؽًا سا دس ایداد یک کغة ٔ کاس ایُتشَتی تضًیٍ کُذ .دس ػقش ایُتشَت
تالػ کُیذ تا لٕاَیٍ تاصی سا تؾُاعیذ ٔ آگاْاَّ ٔاسد يیذاٌ سلاتت ؽٕیذ.

پشداخت اسائّ دُْذِ ساِ كاسْاي تداست انكتشَٔیك ٔ فشٔػ يداصي
ْى اكٌُٕ تشاي يؾأسِ سايگاٌ تًاط حافم فشيائیذ:
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