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ی تبلیغات در فضای مجازیمزایا  موضوع :  

 

امروز است؛ چراکه  یایمهم در دن یغاتیتبل یاز جمله روش ها یمجاز  یدر فضا غاتیتبل
 یادیز ریتواند تاث یامروز دارد و م یایدن یدر زندگ یادینفوذ ز یمجاز  یو فضا نترنتیا

برندها و کسب و  یارائه و معرف یبرا یمجاز  غاتیرو تبل نیبگذارد. از هم نیبر مخاطب
به آن توجه  ژهیبه صورت و دیبرخوردار است و با یادیز تیکار ها و توسعه آن ها از اهم

سوال  نیمقاله به ا نیدارد؟ در ادامه ا ییایو چه مزا ستیچ یمجاز  غاتیشود؛ اما تبل
 .داد میپاسخ خواه

 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل فیتعر 

 یتوان به آن دسترس یم نترنتیاست که با استفاده از ا یگسترده ا یایدن یمجاز  یفضا
 یشناخته م یمجاز  یامروز به عنوان فضا یایدر دن یوتر یکرد. هر گونه ارتباط کامپ دایپ

متفاوت و هر گونه  یها، بالگ ها تیوب سا نترنت،یا ،یاجتماع یشود. شبکه ها
 یمجاز  یباشند، فضا یدسترسقابل  وتریو انواع کامپ نترنتیکه با استفاده از ا یپلتفرم
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شود که کاربران به  یگفته م ییدر اصطالح به پلتفرم ها یمجاز  یشود. فضا یم دهینام
دارد  یادیکاربران فعال ز یمجاز  یتوانند از آن ها استفاده کنند. فضا یم نیصورت آنال

تواند  یبرخوردار است و م یادیز تیاز اهم یمجاز  یدر فضا غاتیرو تبل نیو از هم
 .داشته باشد یادیز یایمزا

 

 ینترنتیا غاتیتبل بیو معا ایمزا

 
 

 یبرا یادیز یایمزا نترنتیو ا یمجاز  یدر فضا غاتیتر گفته شد تبل شیکه پ همانطور
توان به  یم ینترنتیا غاتیتبل یایمزا نیبرند و کسب و کار خواهد داشت. از مهم تر

 :اشاره کرد ریموارد ز
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 .گسترده به منابع یدسترس

 .غاتیبودن تبل هدفمند

 .به صورت لحظه به لحظه غاتیو نظارت بر روند تبل تیریمد

 .فروش در مدت زمان کم شیافزا

 .غاتیبه مخاطب در کنار تبل آموزش

 .غیتبل یبه صرفه بودن روش ها مقرون

 .آسان یدسترس

دارد  زین یبیمعا ا،یمزا نیدر کنار ا یمجاز  یدر فضا غاتیبه ذکر است که تبل انیشا البته
 :باشند یم ریاز آن ها شامل موارد ز یکه برخ

 .ها در اطالعات و داده ها یر یبودن اندازه گ یرواقعیغ یباال احتمال

 .غاتیبروز خطا در شناخت مخاطبان تبل احتمال

 .کاربران یبرخ یبرا ینترنتیا یها دیاستفاده از خر یدشوار 

در  غاتیاز تبل یانبوه انیدر م غاتیتبل یبه برخ ینشدن و عدم توجه کاف دهید احتمال
 .یمجاز  یفضا

 .یمجاز  یدر فضا غاتیتبل یبودن برخ یو دروغ بندهیفر

 .غاتیاز انواع تبل یاستفاده از برخ یبرا ادیز یجانب نهیهز

را در  ریجوانب مس یتمام یمجاز  یدر فضا غاتیاز شروع تبل شیشود که پ یم هیتوص
و ضرر در کسب و کار  یتا از بروز هرگونه خسارت مال دیگدار به آب نزن ینظر گرفته و ب

 .دیکن یر یخود جلوگ
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 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل ریتاث

 شیکسب و کار و افزا کیدر گسترش  ییبسزا ریتواند تاث یم یمجاز  یدر فضا غاتیتبل
دارد که بخش قابل  یادیزکاربران فعال  یمجاز  یمخاطبان آن خواهد داشت. فضا

کسب و  نیگذرانند. صاحب یفضا م نیمختلف ا یاز زمان خود را در پلتفرم ها یتوجه
کنند تا  یگذار  هیزمان سرما نیا یرو یوثر به طور م دیمختلف با یکار ها و برند ها

خود ارائه دهند.  نیزمان به مخاطب نیبتوانند خدمات و محصوالت خود را در بهتر
استفاده از  ای دیرا به خر نیتواند مخاطب یبه روش مناسب و در زمان مناسب م غاتیتبل

داشته  لفروش برند شما را به دنبا شیافزا جهیکرده و در نت بیمحصوالت شما ترغ
 .باشد

 یمجاز  یدر فضا غاتینوع تبل نیتر  موثر

مختلف متفاوت  یکسب و کار ها یتواند برا یم یمجاز  یمختلف فضا یپلتفرم ها ریاث
 نییتع یرا به صورت قطع یمجاز  یدر فضا غاتینوع تبل نیتوان موثر تر یباشد و نم

 ترییتلگرام و تو نستاگرام،یاز جمله ا یاجتماع یتوان گفت شبکه ها یحال م نیکرد؛ با ا
نسبتا  یهستند که در اغلب موارد بازده یمجاز  یفضا در غاتیانواع تبل نیاز موثر تر

شمارند و  یب یمجاز  یدر شبکه ها نیخواهند داشت. کاربران آنال غاتیدر تبل ییباال
شبکه  نیدر ا غاتیتبل ریکاربران تحت تاث نیدرصد از ا ۵۰از  شیب ریاخ یها یطبق بررس
 .شوند یم بیترغ نیآنال دیها به خر
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 نستاگرامیدر ا غاتیتبل

 
 جهیبوده و در نت شتریب یاجتماع یشبکه ها گریاز د نستاگرامیکاربران فعال ا رانیا در
 نستاگرامیدر ا غاتیخواهد داشت. تبل یشتر یب متیاه یشبکه اجتماع نیدر ا غاتیتبل

دارد. نحوه نوشتن  ازین نستاگرامیاز ا یدارد و به دانش کاف یقابل توجه یخود گستردگ
 دیبا یهمگ یمحتوا، ساخت پست و استور  دیتول ،یسیکپشن نو ،یهشتگ گذار  و،یبا

 یبرا یکاف یشود تا بازده یانجام م نستاگرامیا تمیبه صورت هدفمند و با توجه به الگور
 .کسب و کار را داشته باشد
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 نستاگرامیا غاتیتبل یها روش

شود که هر کدام با توجه به  یانجام م یمتعدد یبه روش ها نستاگرامیدر ا غاتیتبل
از  یداشته باشند. برخ یمنحصصر به فرد ریتوانند، تاث یکسب و کار م تیحوزه فعال
 :هستند ریشامل موارد ز نستاگرامیدر ا غاتیانواع تبل

دارند بالطبع باعث  یادیز دیکه بازد یدر صفحات غی: با تبلفالور باال یها جیدر پ غیتبل
 .شود ینسبت به کسب و کار شما م نیبازخورد مخاطب شیافزا

شود  یگفته م نستاگرامیبه افراد معروف ا نفلوئنسریا :نستاگرامیا ینفلوئنسر یا غاتیتبل
 .توانند در رونق آن موثر واقع شوند یکسب و کار شما م غیکه با تبل

شود و  یانجام م نستاگرامیتوسط خود ا غاتینوع تبل نی: انستاگرامیاسپانسر ا غاتیتبل
 .دهد یمختلف قرار م یها دیدر ف غیتبل نهیصفحه شما را با پرداخت هز

 نستاگرامیموثر در ا غاتیتبل

با توجه به اصول  دیموثر واقع شدن با یبرا نستاگرامیدر ا غاتیتبل یاز روش ها کی هر
فالور کمک  شیانجام شوند تا بتوانند به جذب مخاطب و افزا نستاگرامیدر ا غاتیتبل

 نیدر ا غاتیتوسط افراد متخصص و کارشناسان تبل نستاگرامیموثر در ا غاتیکنند. تبل
 .شود تیآن رعا ولشود تا اص یانجام م نهیزم

 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل یایمتداول مزا سواالت

 چقدر است؟ یمجاز  یدر فضا غاتیتبل نهیهز -۱

 یو مجر  غاتیتبل یبرا ینوع پلتفرم انتخاب غات،یبا توجه به نوع تبل غاتیتبل نهیهز
را به  یمجاز  یدر فضا غاتیتوان تعرفه تبل یرو نم نیدارد و از هم یبستگ غاتیتبل

 .صورت ثابت مشخص کرد
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 است؟ یمجاز  یدر فضا غاتیمسئول تبل یچه کس-۲

 تالیجید یو آژانس ها غاتیتبل یاغلب در شرکت ها یمجاز  یدر فضا غاتیتبل انیمجر
را  یمجاز  یدر فضا غاتیتبل یها تیمسئول یمشغول به کار هستند و تمام تنگیمارک

 .رندیگ یافراد بر عهده م نیا

 

 شد؟ یمجاز  غاتیتوان وارد تبل یچگونه م-۳

 نگ،یمارکت تالیجید غات،یتبل نهیالزم است در زم یمجاز  غاتیتبل یایورود به دن یبرا
 یوتر یکامپ یفن یو مهارت ها دیداشته باش یدانش کاف نترنتیو ا یاجتماع یشبکه ها

با استفاده از  دیتوان یمهارت ها م نیکسب ا یخوب باشد. برا یشما در حد قابل قبول
 .دیکن ممختلف اقدا یآموزش یدوره ها

 

 م؟یآ یبرندم بر م یبرا یمجاز  یدر فضا غاتیخودم از پس تبل ایآ-۴

خود را برعهده  یمربوط به صفحات مجاز  غاتیتوانند تبل یم یبرند تا حد نیصاحب
 لیبه دل غاتیبودن تبل یاصول ریو غ غاتیحال احتمال شکست تبل نیبا ا رند؛یبگ

 .وجود دارد زین غاتیتبل نهیافراد در زم نیمتخصص نبودن ا

  www.mayapaint.ir منبع :
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