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عیانواع تبلیغات در شبکه های اجتما موضوع :  

 

و  یتکنولوژ شرفتیاست که امروزه از با پ غاتیانواع تبل نیاز مهم تر یکی یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتبل

 تیبه انواع وب سا یاجتماع یکرده است. شبکه ها دایپ یا ژهیو گاهیجا یاجتماع یاستفاده از شبکه ها شیافزا

و نظرات خود را  دهیارتباط برقرار کرد و ا گرانیتوان با د یآن ها م قیشود که از طر یگفته م ییها و برنامه ها

هستند و استفاده از آن ها در  تیگسترده، متنوع و بدون محدود اریبس یاجتماع یبه اشتراک گذاشت. شبکه ها

برخوردار است که در  یادیز یایاز مزا یمجاز یدر فضا غاتیداشته است. تبل یریچشمگ شیافزا ریاخ یسال ها

 .پرداخت میها خواه نمقاله به آ نیادامه ا

 

 ستیچ یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتبل

ن شود که هدف آ یگفته م یاجتماع یدر رسانه ها یغاتیتبل تیبه هر گونه فعال یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتبل

شود. با  یبرند و ارائه خدمات و محصوالت انجام م یشبکه ها به منظور معرف نیقرار دادن کاربران ا ریتحت تاث

و کسب و کار شد. عالوه بر آن  یتجار برند یتوان باعث بقا یم یاجتماع یدر شبکه ها غاتیاستفاده از تبل

 یم یگنجد. به طور کل یم یاجتماع یدر شبکه ها غاتیو نگه داشتن آن ها در مقوله تبل انیمشتر ییشناسا

شود که در  یگفته م یغاتیو تبل یابیبازار یها تیفعال یبه تمام یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتوان گفت تبل
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و رونق کسب و کار شده و ارائه خدمات و محصوالت به مخاطبان و  یاداقتص تیباعث بهبود وضع تینها

 .کند یرا ساده م انیمشتر

 یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتبل

 

شود  یشناخته م زین یدر صفحات مجاز غاتیکه اغلب با نام تبل یاجتماع یشبکه ها غاتیدر تبل یغاتیتبل امیپ

پادکست  و،یدیو ر،یشامل تصو یشوند. عناصر چند رسانه ا یمختلف به مخاطبان منتقل م یپلتفرم ها قیاز طر

 ژهیو ریمورد استفاده ممکن است تاث فرمهستند و هر کدام با توجه به پلت غاتینوع تبل نیا یاصل ی هسته …و 

در آن ها  یاجتماع یدر شبکه ها غاتیکه تبل ییپلتفرم ها نیاز مهم تر یرخمخاطب داشته باشند. ب یرو یا

 :هستند ریدارند شامل موارد ز یادیشود و بازده ز یانجام م
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 سبوکیدر ف غاتیتبل

استفاده  سبوکیکه از پلتفرم ف یاست؛ چراکه تعداد افراد غاتیانواع تبل نیاز موثر تر یکی سبوکیدر ف غاتیتبل

شکل که  نیشود؛ به ا یانجام م یبه صورت پست سبوکیدر ف غاتیرسد. تبل یم اردیلیم ۱از  شیکنند به ب یم

 یغاتیتبل نیکمپ کی جادیو باعث ا دشو یصفحه منتشر م کیآماده شده در  شیاز پ یغاتیپست تبل کیاغلب 

دارند  یادیکه دنبال کننده ز یمشخص در صفحات یاغلب با پرداخت تعرفه ها یغاتیتبل یپست ها نیشود. ا یم

را  غاتیتبل یموضوع بازده نیشود و هم یم غاتیتبل شتریب دیشدن و بازد رالیامر باعث وا نیمنتشر شده و هم

 .برد یباال م

 

 نستاگرامیدر ا یدیبازد غاتیتبل

 

پلتفرم  نستاگرامیخواهد داشت. ا غاتیتبل یدر بازده یادیز ریاست که تاث ییاز جمله پلتفرم ها نستاگرامیا

در  نستاگرامیکه ا یکاربر فعال دارد. عالوه بر آن امکانات ونیلیم ۴۰از  شیب رانیاست که تنها در ا یگسترده ا

کرده  لیتبد یاجتماع یمناسب در شبکه ها یغاتیپلتفرم تبل کیدهد، آن را به  یخود قرار م نیمخاطب اریاخت
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 غاتیروش تبل نیدارد؛ در ا یادیاست که بازده نسبتا ز نستاگرامیدر ا غاتیاز انواع تبل یدیبازد غاتیاست. تبل

از کاربران  یادیتعداد ز قیطر نیو از هم ردیگ یدر صفحات فالورباال قرار م یاستور ایبرند شما به صورت پست 

کننده  غیصفحه تبل دکننده،یاز بازد یتعداد مشخص یبه ازا یدیبازد غاتیکنند. در روش تبل یم دنیاز آن د

 .خواهد کرد افتیاز شما در یمشخص یمبلغ

 

 در صفحه اول گوگل غاتیتبل

 یدر شبکه ها یغاتیتبل یروش ها نیاز جمله مهم تر تیسا دیو بازد کیتراف شیافزا یگوگل برا غاتیتبل

 یها تیدر سا غاتیو تبل تیسا یساز نهیبه یبا استفاده از روش ها غاتیروش تبل نیاست. در ا یاجتماع

و بازخورد آن تا حد  دیازدب قیطر نیبرند شما در صفحات اول گوگل قرار گرفته و از هم تیوب سا د،یبازدپر

قابل انجام است و  زیمختلف گوگل ن یدر صفحه اول گوگل با استفاده از ابزار ها غاتیرود. تبل یباال م یادیز

 .شود یم شتریفروش ب زانیو م یورود کیتراف شیباعث افزا

 

 در تلگرام غاتیتبل

است که  یاجتماع یدر شبکه ها یموثر و کاربرد غاتیانواع تبل گریتلگرام از د غاتیتبل

 غاتیتبل ،یساعت غاتیتبل ،یدیبازد غاتیشود. تبل یانجام م یخود به اشکال مختلف

انواع  نیاز جمله مهم تر یکیکل غاتیو تبل یتلگرام یدر ربات ها غاتیگسترده، تبل

دچار  رانیاستفاده از تلگرام در کشور ا نکهیبا ا کههستند  نستاگرامیدر ا غاتیتبل

 .هستند غاتیانواع تبل نیاست، همچنان از پربازده تر تیمحدود

شود.  یم یریجلوگ نهیزمان و هز فتنشود و از هرگونه هدر ر یه مzیترییتو یغاتیتبل

در  قیرا به صورت دق غاتیآمار و ارقام مرتبط با تبل ترییدر تو غاتیعالوه بر آن تبل

 گریخود در د یغاتیتبل یاستراتژ یآمار برا نیاز ا دیدهد تا بتوان یشما قرار م اریاخت

 .استفاده کند غاتیمراحل تبل
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 یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتبل ریتاث

 یمختلف استفاده م یاجتماع یاز شبکه ها ایکل دن تینفر جمع اردیلیم ۷از  اردیلیم ۳اساس آمار حدودا  بر

درصد  ۳۷افراد به  نیا یدر زندگ یاجتماع ینفوذ شبکه ها بیشود ضر یباعث م نیتعداد کاربر آنال نیکنند و ا

روز به روز  یمجاز یشبکه ها نیاز ا دههمراه هوشمند باعث شده استفا یاستفاده از تلفن ها شیبرسد. افزا

 یانجام م یاجتماع یو شبکه ها نترنتیا قیروزمره ما از طر یامروزه اغلب کارها کهیکند به طور دایپ شیافزا

 یدرصد است و برخ ۴۰حدود  یزیکارابران چ یدر زندگ یاجتماع ینفوذ شبکه ها بیضر رانیشود. در کشور ا

 نیشود. بنابرا یانجام م یو خارج یداخل یاجتماع یشبکه ها قیخود را از ظر یکار ها نیکوچکتر یکاربران حت

در شبکه  غاتیتبل زیرو ن نیافراد دارند و از هم یدر زندگ یریچشمگ ریتاث یاجتماع یتوان گفت شبکه ها یم

 .برخوردار شده است یا ژهیو تیاز اهم یاجتماع یها

 یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتبل یایمزا
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 یایرو از مزا نیکاربران داشته باشد و از هم یرو یادیمثبت ز ریتواند تاث یم یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتبل

اشاره  ریتوان به موارد ز یم یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتبل یایمزا نیاز مهم تر یبرخوردار است. برخ یادیز

 :کرد

 یکسب و کار اجتماع کیشدن به  لیتبد

 برند ها و اسپانسر ها گریبا د داریروابط پا جادیا

 شدن و گسترش کسب و کار ریفراگ

 یغاتیتبل یها نهیهز کاهش

 شدن برند دهید

 فروش شیافزا

 اعتبار برند شیافزا

 به برند نیاعتماد مخاطب شیافزا

 نیآنال یو بازارها یاجتماع یدر شبکه ها گاهیکردن جا دایپ

 یاجتماع یدر شبکه ها غاتیمتداول انواع تبل سواالت

 چگونه است؟ یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتبل نهیهز-۱

مدت زمان  ،یانتخاب یمانند نوع شبکه اجتماع یبه عوامل مختلف یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتبل نهیهز

توان  یرو نم نیدارد و از هم یبستگ یگریبرند در بازار و عوامل مختلف د یفعل گاهینوع قرارداد، جا غات،یتبل

 .کرد نییآن تع یبرا یمقدار مشخص

 

 موفق پرداخت؟ غاتیبه تبل یاجتماع یتوان در شبکه ها یچگونه م-۲

 یشرکت ها ایبه آژانس ها  غاتیتبل نیسپردن ا یاجتماع یموفق در شبکه ها غاتیتبل یروش برا نیبهتر

با  نهیبه غاتیاستاندارد به تبل یمحتوا دیبا تول کپارچهیمراکز به صورت واحد و  نیاست چرا که ا یغاتیتبل

 .پرازند یم نهیهز نیکمتر
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 ست؟یچ یاجتماع یدر شبکه ها غاتینوع تبل نیبهتر-۳

چراکه با توجه به نوع کسب و کار، بازار هدف،  ارائه داد؛ یتوان به صورت مشخص و قطع یسوال را نم نیا پاسخ

 زین یاجتماع یدر شبکه ها غاتیمورد استفاده ممکن است نوع تبل یو استراتژ یغاتیبودجه تبل ،یغاتیاهداف تبل

 .باشد ریمتغ

 

 کرد؟ دیچه با یاجتماع یدر شبکه ها غاتیشروع تبل یبرا-۴

منظور  نیباشد. به ا یم غاتیتبل نهیهدف و مشورت با افراد متخصص در زم نییتع غاتیتبل یشروع برا نیبهتر

کنند، در تماس  یم تیفعال یاجتماع یدر شبکه ها غاتیکه در حوزه تبل یغاتیتبل یبا شرکت ها دیتوان یم

 .دیباش

  www.mayapaint.ir منبع :
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