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 به نام خدا

 مزایای تبلیغات در تلگرامموضوع :

 
 

است که باعث  یمجاز  یدر فضا غاتیمهم و پربازده تبل یدر تلگرام از روش ها غاتیتبل
 یمختلف شده است. برندها و کسب و کارها یدر کسب و کارها یادیجذب کاربران ز

روز  غاتیتبل یایآن در دن تیرو اهم نیکنند و از هم یم تیامروزه در تلگرام فعال یمختلف
ار قر یآن را مورد بررس یایو مزا یغاتیپلتفرم تبل نیمقاله ا نیاست. ا شیبه روز رو به افزا

 .دهد یم

 در تلگرام چگونه است غاتیتبل

با وجود  رانیاست که در ا یاجتماع یشبکه ها نیگسترده ب یاز پلتفرم ها یکی تلگرام
 امرسانیپ نیکاربر فعال دارد. ا ونیلیم ۴۰از  شیبه آن، ب یدسترس تیاعمال محدود

ها  امرسانیپ نیدارد که آن را در صدر ا ییها یمشابه برتر  یها امرسانیپ گرینسبت به د
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 امرسانیپ نیبا توجه به عالقه کاربران به استفاده از ا کارهادهد. اغلب کسب و  یقرار م
 یمتفاوت یبه روش ها نستاگرامیدر ا غاتیپردازند. تبل یگسترده در تلگرام م غاتیبه تبل

در  غاتیتبل نیتوانند با ا یم یتلگرام یدر کانال ها تیکه کاربران با عضو شود یانجام م
 .داد میقرار خواه یرا مورد بررس غاتیمختلف تبل یتعامل باشند. در ادامه روش ها

 در تلگرام غاتیتبل انواع

 
شود؛  یانجام م یمختلف یدر تلگرام به روش ها غاتیتر گفته شد تبل شیکه پ همانطور

از  کیشود. هر  یروش ها با توجه به نوع کسب و کار و مخاطبان هدف انتخاب م نیا
برند مورد نظر  یبرا یخوب یدرست انجام شوند بازده کهیتوانند در صورت یم غاتیتبل نیا

کند اما  یاستفاده م غاتیاز انواع گسترده تبل غاتیو تبل یشرکت طراح کیداشته باشند. 
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 یم ریشود که شامل موارد ز یصورت گسترده در تلگرام انجام م به یغاتیاز انواع تبل یبرخ
 :باشند

 در تلگرام یدیبازد غاتیتبل

است که در آن برند با توجه به تعداد  غاتیتبل یروش ها نیاز مرسوم تر یدیبازد غاتیتبل
برند  نیصاحب غاتینوع تبل نیکند. در ا یپرداخت م نهیشود، هز یم غیکه از تبل یدیبازد

مورد نظر به توافق  یدهایدر مورد تعداد بازد غاتیتبل یبا مجر  غات،یاز شروع تبل شیپ
را  دیتعداد بازد نهیمورد نظر را مشخص کرده و هز دیتعداد بازد برند نیرسند؛ صاحب یم

شود که حوزه  یانجام م یغاتیتبل یاغلب در کانال ها غاتینوع تبل نیکنند. ا یپرداخت م
 .است کسانیبرند  تیفعال آن ها با حوزه تیفعال

 

 در تلگرام یساعت غاتیتبل

اشاره کرد. در  یساعت غاتیتوان به تبل یدر تلگرام م غاتیمحبوب تبل یروش ها گرید از
ساعت در کانال  ۲۴ ای ۱۲به طور مثال  ؛یمدت زمان مشخص یشما برا غاتیروش، تبل نیا

هر مدت  یبرا غیتبل یبه ازا ،یساعت غاتیتبل ی. مجر رندیگ یخاص قرار م یغاتیتبل یها
 .کنند یم افتیدر یزمان، مبلغ مشخص

 گسترده در تلگرام غاتیتبل

 میشود که توسط ت یدر تلگرام گفته م غاتیو تبل یابیگسترده اصطالحا به بازار غاتیتبل
بار  کیبرند تنها  نیصاحب غات،یروش تبل نیشود. در ا یانجام م یحرفه ا یغاتیتبل یها
 یرا بر عهده م یغاتیتبل یها تیفعال یتمام یغاتیتبل یها میپرداخته و ت غاتیتبل نهیهز

مرکز  کیبا  یهمکار  ازمندیگسترده در تلگرام اغلب ن غاتیخدمات تبل ز. استفاده ارندیگ
 .دیکن یهمکار  یغاتیآژانس تبل ای یغاتیشرکت تبل کیمانند  یغاتیتبل



 

 

 

 

 021-88640194الی  6 :شماره تماس                              Mayapaint.ir  :آدرس سایت   
 

 

5 

 

 ربات تلگرام یطراح

 
توان  یدر تلگرام هستند؛ به عنوان مثال م غاتیتبل یروش ها گریاز د یتلگرام یها ربات

حال  نیکانال برند بپردازد و در ع یبرا یر یو ساخته شود که به عضوگ یربات طراح کی
 .ارائه دهد نیمحصوالت را به مخاطب یها متیاز خدمات مانند اطالع از ق یبرخ

 ممبر کانال تلگرام شیافزا

 نیاست که باعث اعتماد مخاطب ییاز فاکتور ها یکی یال تلگرامکان کیعضو در  ادیز تعداد
 یتوان اعداد اعضا یعضو م ایممبر  دیرو با خر نیشود؛ از هم یبه کانال و برند شما م

مناسب است که به  یتلگرام یکانال ها یبرا شتریروش ب نیداد. ا شیکانال را افزا کی
 .خود را آغاز کرده اند تیفعال یتازگ
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 تلگرام یکیکل غاتیتبل

 هر تعداد یبه ازا دیآ یوجود دارد که همانطور که از نامش بر م زین غاتیاز تبل یگر ید نوع
نوع  نی. ادیبپرداز غاتیتبل یبه مجر  یا نهیهز دیشود، با یشما م غاتیتبل یکه رو یکیکل
در تلگرام مقرون به صرفه تر و پر بازده  غاتیتبل گرید یروش ها گرینسبت به د غاتیتبل

 .تر است

 غاتیتبل یبرا یکانال تلگرام نیبهتر 

است؛ چرا  یچه کانال غاتیتبل یبرا یکانال تلگرام نیتوان گفت که بهتر ینم یطور کل به
باشد. به هر حال  ریشما متغ تیهر کانال با توجه به حوزه فعال یکه ممکن است بازده

 :توجه کرد ریاست به موارد ز ازین غاتیتبل یبرا ینال تلگرامانتخاب هر کا یبرا

فعال هستند و  نیآنال یپلتفرم ها گریاغلب در گوگل و د غاتیتبل یمعتبر برا یها کانال
ابتدا آن را در گوگل سرچ کرده  یبا هر کانال یاز همکار  شیاعتبار دارند؛ پس الزم است پ

 .دینیو صفحات آن را بب

 دییتا یاز جمله روش ها زیپلتفرم ها ن گرید ای یتلگرام یکانال ها گریکانال در د شهرت
 .دیتوان همه جا د یمعتبر را م یکانال است؛ نام کانال ها کیاعتبار 

 یدهایکانال و تعداد بازد یتعداد اعضا انیبر موارد گفته شده الزم است به تناسب م عالوه
هر پست  یها دیبازد یول ادیکانال ز یتعداد اعضا که یتوجه کرد؛ در صورت زیپست ها ن

نخواهد  یبازده غاتیتبل یو کانال مذکور برا ستندین یو واقع کیکانال ف یکم باشند، اعضا
 .داشت
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 یتلگرام غاتیتبل یایمزا

 
 یایمزا گریدارد که و از د ییها یها برتر  امرسانیپ گریدر تلگرام نسبت به د غاتیتبل
 :باشد یم ریتوان به موارد ز یدر تلگرام م غاتیتبل

 .است گانیندارد و کامال را یا نهیمحتوا هز ارسال

 .ندارد تیمحدود امیکلمات هر پ تعداد

 .هستند یقابل به اشتراک گذار  یبه راحت ینترنتیصفحات ا ای نکیل

 .وجود دارد یمحتوا به صورت منطقه ا ارسال

 .است دیمحتوا در تلگرام قابل تول انواع
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 .مختلف وجود دارد یتبادل محتوا با کانال ها تیقابل

 در تلگرام غاتیتبل متیق

ها  متیق نیدارد و عالوه بر آن ا یخاص متیدر تلگرام تعرفه و ق غاتیاز انواع تبل کی هر
برند،  تیحوزه فعال ،یباشند. نوع روش انتخاب ریمتغ یممکن است با توجه به عوامل خاص

 نهیهز نییتواند در تع یم غاتیشهرت کانال و مدت زمان تبل ،یغاتیکانال تبل یتعداد اعضا
 .زد نیآن تخم یبرا یثابت نهیتوان هز یرو نم نیباشد و از هم هداشت ریها تاث

 

 در تلگرام غاتیمتداول تبل سواالت

 کنم؟ یخود را راه انداز  یچگونه کانال تلگرام-۱

است به بخش  یدر تلگرام قابل انجام است. کاف کیو با چند کل یکانال به راحت یانداز  راه
مربوطه را اضافه  حاتیسپس نام و توض د؛یرا انتخاب کن دیرفته و کانال جد دیجد امیپ

 .دیکرده و کانال خود را بساز

 

 دارد؟ یدر تلگرام بازده قطع غاتیتبل ایآ-۲

برند شما  یبه معرفتواند  یانجام شود، م یکه به درست یدر تلگرام در صورت غاتیتبل بله؛
 .از کاربران و مخاطبان شود و در توسعه برند موثر واقع شود یگسترده ا فیبه ط

 

 است؟ یمجاز  یدر شبکه ها یغاتیپلتفرم تبل نیتلگرام بهتر  ایآ-۳

کسب و کار  یبرا یا گهیهر پلتفرم د ایشما ممکن است تلگرام  تیتوجه به نوع فعال با
 .کدام است یغاتیپلتفرم تبل نیتوان گفت که بهتر یرو نم نیشما مناسب باشد؛ از هم
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 دارد؟ یبیدر تلگرام چه معا غاتیتبل-۴

به دلیل فیلتر بودن و محدودیت دسترسی به تلگرام ممکن است برخی کاربران نتوانند به 
درستی به محتوای موجود در این پلتفرم دسترسی داشته باشند و این موضوع بزرگترین 

 .مشکل تبلیغات در تلگرام است
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