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 ات در فضای مجازیاهمیت تبلیغ موضوع :

 
به  نترنتیتوان با استفاده از ا یشود که م یگفته م ییکانال ها یبه تمام یمجاز  یفضا

امروزه در دسترس همگان قرار داشته و کاربران  یمجاز  یداشت. فضا یآن ها دسترس
فضا از  نیدر ا غاتیرو تبل نیکنند؛ از هم یاز آن به صورت گسترده استفاده م یادیز

شود که  یگفته م ییها کیبه روش ها و تکن غاتیبرخوردار است. تبل یا ژهیو تیاهم
و درآمد برند  یمشتر  شیافزا تیهدف شده و در نها نیبرند به مخاطب کی یباعث معرف

آن  تیو اهم یمجاز  یدر فضا غاتیتبل میمقاله قصد دار نیرا به دنبال خواهد داشت. درا
 .میقرار ده یمورد بررس شتریرا ب

 

 ستیچ یمجاز  یدر فضا غاتیتبل

حال به  نیداشته باشد؛ با ا یمتفاوت فیتواند تعر یم یمجاز  یدر فضا غاتیتبل تیاهم
و ارائه خدمات و محصوالت و  یمعرف یکه در راستا یتیبه هر گونه محتوا و فعال یطور کل
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 یدر فضا غاتیمنتشر شود، تبل نیآنال یخدمات در فضا ایمحصوالت  نیبا هدف فروش ا
 یمجاز  یدر شبکه ها غاتیو تبل ینترنتیا یها یآگه یشود. تمام یمحسوب م یمجاز 
 .هستند یمجاز  یدر فضا غاتیاز تبل ینوع یهمگ

 

 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل واعان

 
 یدر فضا غاتیاز انواع تبل یشوند، همگ یانجام م ینترنتیکه به صورت ا یغاتیتبل یتمام
انواع  م،یکن یرا واضح تر دسته بند غاتیتبل نیا میحال اگر بخواه نیهستند. با ا یمجاز 

 :شوند یم ریشامل موارد ز یمجاز  یدر فضا غاتیتبل
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 جستجو مانند گوگل یدر موتور ها غاتیتبل

 نستاگرامیمانند ا یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتبل

 در بالگ ها غاتیتبل

 یلیمیا یابیبازار

 .شود یانجام م وتوبیمانند  ویدیآپلود و یکه در پلتفرم ها ییویدیو غاتیتبل

 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل نحوه

 نیشود. نحوه انجام ا یانجام م یمجاز  یدر فضا یمختلف یبه روش ها ینترنتیا غاتیتبل
 یدارد. به عنوان مثال در صورت یانتخاب یغاتیبه روش تبل یبستگ یمجاز  یدر فضا غاتیتبل

پلتفرم مورد نظر را  دیابتدا با د؛یهست یاجتماع یدر شبکه ها غاتیبه انجام تبل لیکه ما
 یغاتیتبل یاستراتژ  یهدف به طراح نییکرده و سپس با تع نییتع یماعاجت یدر شبکه ها

 نیخود را به بهتر غاتیکند، تبل یبه شما کمک م یغاتیتبل یاستراتژ  کی. با داشتن دیبپرداز
 یز یاهداف، برنامه ر نییتع یمجاز  یدر فضا غاتیدر تبل ی. به طور کلدیببر شیشکل پ
از  کیهر  یحال نحوه اجرا نیمراحل هستند؛ با ا نیمناسب از مهم تر یو اجرا یاستراتژ 

 .باشد ریمتغ تواندیم  یمجاز  یدر فضا یغاتیتبل یروش ها

 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل ریتاث

ساعت از وقت خود را در طول روز  ۴تا  ۲ نیب نیانگیآمار هر فرد به صورت م نیآخر طبق
 یو وبالگ ها م یاجتماع یمختلف، شبکه ها یها تیشامل وبسا یمجاز  یدر فضا

است.  غاتیتبل یکانال ها برا نیاز مهم تر یمجاز  یتوان گفت فضا یرو م نیگذراند؛ از هم
باال برد. عالوه  یادیشدن برند را تا حد ز دهینرخ د توان یم یمجاز  یدر فضا غاتیبا تبل

که مورد نظر برند است را  یمخاطبان مایتوان مستق یم یمجاز  یدر فضا غاتیبر آن با تبل
 یاغلب کسان قاتیهدف پرداخت. طبق تحق یبه صورت کور و ب غیهدف قرار داد و از تبل
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از  یمین بایقرار گرفته و تقر رآنیتاثراحت تر تحت  نند،یب یرا م یغیتبل نترنتیکه در ا
 یم دیموثر، از برند مورد نظر خر غیتبل کی دنیپس از د یمجاز  یاربران فعال در فضاک

 یادیز ریتواند تاث یم یمجاز  یدر فضا غاتیتوان گفت تبل یاطالعات م نیکنند. بنابرا
 .کنند لیتبد یمخاطبان را به مشتر  نیمخاطبان هدف داشته باشد و ا یرو

 

 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل یایو مزا تیاهم

 
موضوع سبب شده  نیدارد و هم یادیکاربران فعال ز یمجاز  یکه گفته شد فضا همانطور

آن ها در استفاده از  میمخاطبان و تصم یبر زندگ یادیز ریتاث یمجاز  یاست که فضا
 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل یایمزا نیاز مهم تر یخدمات و محصوالت خواهد داشت. برخ

 :باشد یم ریشامل موارد ز
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 کسب و کار شناخته شده کیدر بازار به عنوان  گاهیجا کیکردن  دایپ

 ارتباط موثر یبرقرار 

 کسب و کار توسعه

 غاتیتبل یها نهیهز کاهش

 غاتیسرعت تبل شیافزا

 از راه دور تیریو مد یبررس

 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل بیمعا

 یداشته باشد. برخ زین یبیتواند معا یکه دارد م ییایدر کنار مزا یمجاز  یدر فضا غاتیتبل
 :تواند داشته باشد عبارتند از یم غاتیکه تبل یبیاز معا

 یمجاز  یو فضا نترنتیهمه افراد به ا یدسترس عدم

 ارائه شده یاجناس و کاال ها تیبه ماه یدسترس عدم

 افراد با نام برند یبرخ یسواستفاده و کالهبردار  امکان

 طیشرا یدر برخ یکاف یبازده عدم

توان از  یم یغاتیدرست پروژه تبل تیریمناسب و مد یز یتوان با برنامه ر یحال م نیا با
 .کرد یر یبروز مشکالت جلوگ
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 میاستفاده کن یمجاز  یدر فضا غاتیاز تبل چگونه

توانند از  یخود م یمجاز  یدر فضا غاتیاستفاده از تبل یکنند برا یافراد تصور م اغلب
داشته باشد؛ اما الزم به ذکر است که  یموفق غاتیبلاستفاده کنند و ت یمجاز  یپلتفرم ها

افراد متخصص دارد. افراد  یبه مشورت و همکار  ازیشما ن یمجاز  یدر فضا غاتیتبل یبرا
 یهستند که م یغاتیتبل نیو مشاور یغاتیکارشناسان تبل غات،یتبل نهیمتخصص در زم

 یشکل و کامال اصول نیرا به بهتر غاتیتبل یساخت و اجرا ،یز یبرنامه ر ،یتوانند طراح
افراد  یغاتیاستفاده از خدمات تبل یکنند. برا تیریدادن مد جهیانجام داده و آن را تا نت

 یآژانس ها ای یغاتیتبل یمانند شرکت ها لفمخت یغاتیبا مراکز تبل دیتوان یمتخصص، م
 .دیدر تماس باش یغاتیتبل

 

 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل نهیهز 

ها به  نهیرو هز نیدارد؛ از هم یبستگ یبه عوامل مختلف یمجاز  یدر فضا غاتیتبل نهیهز
 یانجام م یمجاز  یاجرا در فضا یکه برا یغی. نوع تبلستندین نیقابل تخم قیصورت دق

 زانیدارد. عالوه بر آن م ریتاث غاتیتبل یها نهیاست که در هز یعوامل نیشود از مهم تر
شود؛ چرا که اغلب  غاتیتبل یها نهیهز شیباعث افزا تواند یز مین غیتبل یگذار  ریتاث

دارد.  یادیدهند اغلب تعرفه ز یو بازخورد باال انجام م ریرا با تاث غاتیکه تبل ییپلتفرم ها
ابتدا  الزم است  یمجاز  یدر فضا غاتیتبل یها نهیهز نییتع یبنا بر نکات گفته شده، برا

 نهیدر زم نتیاپیما میمشورت با افراد متخصص ت باو سپس  دیکن نییرا تع غینوع تبل
 .دیرا براورد کن غاتیتبل یها نهیهز غات،یتبل
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 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل  تیمتداول اهم سواالت

 ست؟یچ یمجاز  غاتینوع تبل نیبهتر -۱

 نییبرند و کسب و کار، تع تیدارد که با توجه به حوزه فعال یانواع متفاوت یمجاز  غاتیتبل
 .را خواهد داشت یبازده نیشود که کدام نوع بهتر یم

 

 برند دارد؟ شرفتیپ یرو یقطع ریتاث یمجاز  یدر فضا غاتیتبل ایآ-۲

تواند  یمخاطبان و کاربران دارد، م یرو یمجاز  یکه فضا یفراوان راتیبا توجه به تاث بله؛
 .برند و گسترش آن داشته باشد شرفتیپ یرو یادیز ریتاث

 

 جذب اسپانسر کنم؟ یمجاز  یفضاچگونه در -۳

ارزش برند است. با  شیجذب اسپانسر، جذب مخاطب و افزا یقدم برا نیتر ییابتدا
اتفاق خواهد افتاد و  یمشتر  شیارزش و اعتبار برند، اعتماد مخاطبان و افزا شیافزا
 یاز برند شما م تیآن ها به حما لیتما شیداران و افزا هیامر باعث اعتماد سرما نیهم

 .شود

  www.mayapaint.ir منبع :
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