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 مجازی تبلیغات های راه موضوع :

 
 جیبرندها و کسب و کارها است که پس از ترو غاتیتبل یاز روش ها یمجاز  غاتیتبل

همانطور که از اسمش  غاتیشد. تبل لیتبد یغاتیمتداول تبل یاز روش ها یکیبه  نترنتیا
شود و با توجه به استفاده  یانجام م یمجاز  یو در فضا نترنتیاست، با استفاده از ا دایپ

 غاتیبرخوردار است. تبل یا ژهیو تیاز اهم نترنتیو ا یمجاز  یگسترده کاربران از فضا
 یراه ها یمقاله را به بررس نیرو ا نیشود، از هم یانجام م یمتفاوت یبه روش ها یمجاز 

 .میاختصاص داده ا یمجاز  غاتیتبل
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 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل فیتعر 

 
به عنوان  نترنتیشود که در آن از ا یگفته م غاتیاز تبل یبه نوع یمجاز  یدر فضا غاتیتبل

آن ها مورد  یرو یگذار  ریو تاث غاتیتبل یبرند و مخاطبان آن برا نیب یکانال ارتباط هی
 ینام و لوگو، شعار ها شیاعم از نما یغاتیتبل یها تیفعال ی. تمامردیگ یاستفاده قرار م

 کی یمعرف یبرا یمجاز  یو فضا ینترنتیا یها گاهیکه در پا یغاتیتبل ریتصاوو  یغاتیتبل
 یمجاز  یدر فضا غاتیشوند، در مقوله تبل یمحصوالت آن انجام م ایبرند و ارائه خدمات 

 .گنجند یم
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 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل انواع

که ساتفاده  یانواع با توجه به کانال نیدارد که ا یانواع متفاوت یمجاز  یدر فضا غاتیتبل
 دیرا در ادامه خوا یمجاز  غاتیانواع تبل نیمهم تر از یشوند؛ برخ یم یکنند دسته بند یم
 :دید

شود که  یگفته م ییها شنیکیبا اپل یاجتماع ی: شبکه هایاجتماع یدر شبکه ها غاتیتبل
 یشبکه ها نیاز مهم تر یارتباط برقرار کنند؛ برخ گریکدیآن ها با  قیتوانند از طر یافراد م
 .باشند یم ترییتلگرام و تو نستاگرام،یبوک، ا سیشامل: ف یاجتماع

 نیدر ب تیسا یمحتوا یساز  نهیبه قیاز طر SEO : درجستجو یدر موتور ها غاتیتبل
 غاتیکه با تبل یرفت؛ در حال دیجستجو قرار خواه یصفحات اول موتور ها یها تیسا

جستجو  یدر موتور ها دیتوان یم نهیشما با پرداخت هز SEM ایجستجو  یدر موتور ها
 .دیحضور موثر داشته باش

و  ردیگ یقرار م دیپربازد تیوب سا کی یشما رو غاتیروش تبل نی: در ایکیکل غاتیتبل
 .کرد دیکننده پرداخت خواه غیرا به تبل یشما مبلغ کیکل یبه ازا

پر  تیوب سا کی یشما رو تیبنر وب سا ،یمجاز  غینوع تبل نی: در ایشینما غاتیتبل
 .هد گرفتقرار خوا دیبازد

شما  شنیکیاپل کیبه توسعه دهندگان  یمشخص نهیبا پرداخت هز :یشنیکیاپل غاتیتبل
 .دیاوریدر ب شیها به نما شنیکیاپل نیخود را در ا غاتیتبل دیتوان یم

 کی یرو یمطلب علم کیمقاله است که به صورت  یدر واثع نوع غاتیتبل ننوعیا :رپورتاژ
خدمات و ارائه  ای تیوب سا کی غیدرآمده و هدف آن تبل شیبه نما دیپربازد تیوب سا

 .برند است کیمحصوالت 
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 یمجاز  غاتیتبل خدمات

 
 یآژانس ها ای یغاتیتبل یاغلب توسط شرکت ها یمجاز  یدر فضا غاتیتبل خدمات

به نوع کسب  یادیتا حد ز یمجاز  یدر فضا غاتیشوند. ارائه خدمات تبل یارائه م یغاتیتبل
 غاتیتبل نهیخدمات که در زم نیاز مهم تر یدارد. برخ یبرند بستگ تیوکار و حوزه فعال

 یمحتوا یساز  نهیشوند شامل به یارائه م یغاتیتبل یهاتوسط شرکت ها و آژانس  یمجاز 
 یموتور ها گرید ایگوگل  یغاتیتبل یدر پلتفرم ها غاتیجستجو، تبل یموتورها یبرا تیسا

از  غاتیو تبل پورتاژیر هیته ،یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتبل تیریو مد یجستجو، طراح
بنر  یها، طراح شنیکیدر اپل غاتیتبل ای شنیکیاپل یهدفمند، طراح یها نکیبک ل قیطر

 یها تیفعال یو راهبرد تمام یز یمختلف و برنامه ر یها تیدر وب سا یکیکل غاتیو تبل
 .باشد یم یمجاز  غاتیتبل
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 یمجاز  یدر فضا غاتینوع تبل نیبهتر 

برند خواهد داشت  تیبه حوزه فعال یشود بستگ یبرند موثر واقع م یکه برا یغیتبل نوع
 تیتوان با قطع یرو نم نیموثر باشد؛ از هم غاتیتبل یهر برند نوع یو ممکن است برا

 یحال م نیبرند موثر واقع خواهد شد. با ا کی یبرا یمجاز  غاتیگفت که کدام نوع تبل
 یو استفاده گسترده از آن ها م یاجتماع یمردم به شبکه ها هتوان گفت با توجه به عالق

 یاجتماع یدر شبکه ها غیتبل ،یمجاز  یدر فضا غیتبل یروش ها نیتوان گفت از موثر تر
باال بردن و توسعه  یبرا زیجستجو ن یدر موتور ها غاتیاست. عالوه بر آن استفاده از تبل

شدن  دهیو بهتر د تیسا کیتراف شیافزا ثبرخوردار است و باع یادیز ریاز تاث تیوب سا
 .شود یآن م

 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل یایمزا

برند و کسب و کار داشته باشد و  یبرا یادیز یایتواند مزا یم یمجاز  یدر فضا غاتیتبل
از مهم  یبرخشود.  یم یمجاز  یدر فضا غاتیتبل یها نهیدر زمان و هز ییباعث صرفه جو

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز یم یمجاز  یدر فضا غاتیتبل یایمزا نیتر

مقرون به صرفه  یاز جمله روش ها غاتیتبل یمجاز  ی: استفاده از روش هاکمتر نهیهز 
 .است غاتیتبل

در زندگ مردم دارد،  یمجاز  یو فضا نترنتیکه ا یادی: با توجه به نفوذ زمطلوب تر جهینت
برند  یدر گسترش و معرف یادیز ریتواند تاث یم یمجاز  یشبکه ها یدر پلتفرم ها غاتیتبل

 .داشته باشد یبهتر  جهیرو نت نیداشته باشد و از هم

مخاطبان  تیاطالعات حاصل از فعال یو بررس نترنتی: با استفاده از اهدفمد یابی مخاطب
کرده و با توجه به آن ها به  ییبرند سودمند هستند را شناسا یکه برا یتوان مخاطبان یم

 .موثر پرداخت غاتیتبل
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 راتییتغ ایو در صورت بروز خطا  غاتی: پس از ارائه تبلاطالعات شیرایو و تیآپد تیقابل
 یو به روز رسان شیرایرا و غاتیتوان تبل یاضافه م یها نهیو بدون هز یدر برند به راحت

 .کرد

 دیبا غیاست که در تبل ییها تیفعال نیتر از مهم یکی نگی: برندنگیدر برند ادیز قدرت
 یها یژگیشود کسب و کار شما و یباعث م نگیاست. برند نگیبه آن توجه کرد، برند

مشابه  یکه در حوزه ها ییبرند ها گریمنحصر به فرد خود را حفظ کرده و نسبت به د
قدرتمند  اریتواند بس یم نگیبرند نهیدر زم یمجاز  غاتیتبلباشد.  زیکنند، متما یم تیفعال

 .ظاهر شود

 یمجاز  غاتیتبل یمتداول راه ها سواالت

 چگونه است؟ یمجاز  یدر فضا غاتیتبل نهیهز -۱

کننده،  غیاز جمله تبل یتواند با توجه به عوامل مختلف یم یمجاز  یدر فضا غاتیتبل نهیهز
کند و بهتر  رییمورد استفاده ممکن است تغ یغاتیکسب و کار و نوع کانال تبل تینوع فعال
. دییمورد نظر تماس حاصل فرما یغاتیآژانس تبل ایها با شرکت  متیق نییتع یاست برا

 .دیبا ما در ارتباط باش ۸۸۶۴۰۱۹۷ فنبا شماره تل ایو 

 

 م؟یاستفاده کن یمجاز  یدر فضا غاتیچگونه از خدمات تبل-۲

 یآگاه نیو همچن یمجاز  یدر فضا غاتیو تبلاستفاده از خدمات  یروش برا نیبهتر
 ایو شرکت ها  غاتیتبل نیمراجعه به مشاور یمجاز  یدر فضا غاتیتبل تینسبت به اهم

روش از امن  نیکنند. ا یم تیاست که در حوزه مورد نظر شما فعال یغاتیتبل یآژانس ها
 .برند شما است یغاتیبه اهداف تبل دنیرس یاروش ها بر نیشده تر نیو تضم نیتر
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 خواهد داشت؟ یقطع ریتاث یمجاز  یدر فضا غاتیتبل ایآ-۳

در  غاتیحال تبل نیوجود دارد؛ با ا غاتیتبل یبرا ینیتوان گفت تضم ینم یطور کل به
توان با استفاده از روش  یدر توسعه برند خواهد داشت و م یادیز ریتاث یمجاز  یفضا

 .روش ها را چند برابر کرد نیا ریتاث یمجاز  غاتیمناسب تبل یها

 

 است؟ یکاف یمجاز  غاتینوع تبل کیاستفاده از  ایآ-۴

 یبرخ یبرند شما متفاوت باشد؛ برا تیتواند با توجه به حوزه فعال یسوال م نیا پاسخ
را داشته  ریتاث نیباشد و از بهتر یکاف یمجاز  غاتینوع تبل کیبرند ها ممکن است تنها 

 .باشد ازیاز برند ها ممکن است چند نوع روش مورد ن گرید یبرخ یکه برا یباشد، در حال

  www.mayapaint.ir منبع :

 

 

 

 

 

  

http://www.mayapaint.ir/

