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مشاوره تبلیغاتی اینترنتی موضوع :  

 

 

شمار کاربران فعال  شیو افزا نترنتیامروزه با گسترش استفاده از ا ینترنتیا غاتیتبل
 غاتیانواع تبل نیاز مهم تر یکی ینترنتیا غاتیبرخوردار است. تبل یادیز تیاز اهم ینترنتیا

 یم غاتیتبل نهیاز دانش زم یبرخوردار  ازمندیشکل ن نیاست که استفاده از آن به بهتر
تواند به  یمتخصص است و م غاتیتبل نهیاست که در زم یفرد یغاتیلباشد. مشاور تب

در مورد  میمقاله قصد دار نیکنند. در ا ییشما را راهنما غاتیتبل نهینحو در زم نیبهتر
 .میشما قرار ده اریدر اخت یشتر یاطالعات ب ینترنتیا یغاتیمشاوره تبل

 ستیک یغاتیتبل مشاور

 نیشود. ا یگفته م یغاتیتخصص دارند، مشاور تبل غاتیکه در حوزه تبل یافراد به
باعث  یغاتیمناسب تبل یراه حل و روش ها شنهادات،یبا ارائه پ غاتیحوزه تبل نیمتخصص

 شیپ غاتیتبل نهیموفق در زم اتیبر تجرب یو مبتن یبرند به صورت علم غاتیشوند تبل یم
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 نیبه بهتر غاتیتبل یو اجرا تیریمد ،یطراح ،یز یبا برنامه ر یغاتیتبل نیبروند. مشاور
در عرصه رقابت برند ها  و  غاتیتبل تیمنجر به موفق یغاتیشکل و با توجه به اصول تبل

 .شود یم نیآن بر مخاطب یگذار  ریتاث

 

 ینترنتیا یغاتیمشاور تبل خدمات

 
بر  یگسترده ا فیوظا ان،یتوانند با توجه به درخواست متقاض یم یغاتیتبل نیمشاور

 نیکه مشاور یخدمات نیاز مهم تر یارئه دهند. برخ یعهده داشته و خدمات متنوع
 :را نام برد ریتوان موارد ز یدهند، م یارائه م یغاتیتبل

 .برند در بازار هدف گاهیجا یبررس
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 .و بودجه برندها یتجار  یز یبرنامه ر ،یغاتیاهداف تبل نهیمشاوره در زم ارائه

 .غاتیتبل یروش ها و پلتفرم ها برا نیانتخاب بهتر نهیدر زم ییراهنما

 .فروش شبردیو پ یز یر برنامه

 .یابیفروش برند با توجه به اصول بازار یها رویبه ن آموزش

 .غاتیتبل یها نهیبر عملکرد و هز نظارت

 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل نهیهز لیتحل

 .آن ها یو نظارت بر اجرا غاتیتبل یز یو برنامه ر یطراح

 .غاتیتبل یاجرا ایفروش  یانتخاب روش برا نهیدر زم ییروش و راهنما نییتع

 ینترنتیا یغاتیاستفاده از مشاور تبل یایمزا

داشته که مهم  یادیز یایتواند مزا یم غاتیتبل یمناسب برا یغاتیمشاور تبل کی داشتن
است.  نیمخاطب یب رومناس یگذار  ریبرند و تاث غاتیبودن تبل زیآم تیآن ها موفق نیتر

از آن  یدارد که برخ زین یگر ید یایمزا ینترنتیا یغاتیعالوه بر آن استفاده از مشاوره تبل
 :دید دیواهها را در ادامه خ

موثر انجام شده تحت نظر  غاتیبا استفاده از تبل نیارتباط دوطرفه برند و مخاطب جادیا
 .مشاور

 .غاتیتبل حیصح یز یو برنامه ر تیریمد

 .غاتیآسان و طبق اصول تبل یروز رسان به

 .نینرخ فروش و استفاده از خدمات توسط مخاطب شیافزا

 .نترنتیا یجنبه ها یاستفاده از تمام یمناسب برا یز یر برنامه
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 .و مشخص قیطبق برنامه دق غاتیتبل راهبرد

 .غاتیتبل ریدر مس یموانع و مشکالت احتمال ینیب شیپ

 .یبه صورت اصول یغاتیراه حل و رفع مشکالت تبل ارائه

 

 یمجاز  غاتیتبل مشاوره

 
شود که  یگفته م یمجاز  غاتیتبل نهیمتخصص در زم یبه فرد ینترنتیا غاتیتبل مشاوره

 غاتیرا ارائه دهند. مشاور تبل یمجاز  یدر فضا غاتیخدمات مربوط به تبل یتواند تمام یم
 تیریراهبرد و مد ،یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتبل یز یبرنامه ر نهیتواند در زم یم یمجاز 

و خدمات  یز یجستجو، ارائه برنامه ر یموثر در موتور ها غاتیتبل ،یاجتماع یشبکه ها
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 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل یجنبه ها یمختلف و نظارت بر تمام یها تیدر وب سا غاتیتبل
 .رندیرا بر عهده بگ

 

 ینترنتیا یغاتیمشاور تبل نیبهتر 

 دیبا غاتیتبل نهیدر زم یو دانش کاف یفن یعالوه بر داشتن مهارت ها غاتیتبل نیمشاور
مشاور  کیکه  ییها یژگیاز و یداشته باشد. برخ زین یتیشخص یها یژگیاز و یبرخ
 :باشند یم ریداشته باشد، شامل موارد ز دیبا ینترنتیا یغاتیتبل

 یارتباط موثر با مشتر  ییتوانا

 به صورت همزمان تیچند فعال تیریمد ییتوانا

 یغاتیتبل یها نهیموثر در زم یز یبرنامه ر ییتوانا

 یتخصص غاتیبودن از دانش تبل برخوردار

 غاتیتبل ینترنتیا یکانال ها نهیدر زم یاز دانش کاف یبرخوردار 

مشاور مورد  یها یژگیدارند و با نظر به و انیکه برند و مشتر یغاتیتبل یتوجه به تقاضا با
 .مناسب را انتخاب کرد ینترنتیا غاتیتوان مشاور تبل ینظر م

 

 میبشو یغاتیمشاور تبل چگونه

را کسب کرده  یو فن یتیشخص یها یژگیاز و یقادر باشد برخ دیشدن با یغاتیتبل مشاور
داشتن نگرش  اد،یز یو دشاتن انرژ  تیشکل از آن ها استفاده کند. خالق نیو به بهتر

مقابله با اضطراب و داشتن  تیبودن و عزت نفس داشتن، داشتن قابل زهیبا انگ ،یرقابت
 کیشدن به  لیتبد یبرا دیاست که با ییها یژگیو نیحرفه از جمله مهم تر نیعالقه به ا
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از  دیموفق با یغاتیمشاور تبل کیموفق به آن ها توجه کرد. عالوه بر آن  یغاتیمشاور تبل
مهارت ها شامل تخصص  نیاز ا یبرخوردار بود، برخ زین یو مهارت یفن یها یژگیو یبرخ

در  ییتوانا ،یغاتیاطالعات تبل یابیرزا ییو محصوالت، توانا غاتیاز تبل یدر نوع خاص
و در مدت زمان محدود،  یمیت طیکار در مح ییتوانا ،یلغاتیتب یها نیکمپ جادیو ا یطراح
 دیبا افراد جد یسازگار  ییمتقاعد کردن و توانا مناسب، مهارت انیارائه دادن و ب ییتوانا

 .باشند یم

 ینترنتیا یغاتیمشاور تبل فیوظا

و  یمجاز  یو فضا نستاگرامیدر ا یغاتیتبل نیکمپ یدر آماده ساز  ینترنتیا یغاتیتبل مشاور
کنند.  یم تیریو مد یها را طراح نیکمپ نیکرده و ا ییشما را راهنما یاجتماع یشبکه ها

 ینترنتیبه اهداف کسب و کار ا دنیرس یبرا یغاتیتبل یها یاستراتژ  نییعالوه بر آن تع
 یغاتیتبل نیمشاور فیاز وظا یمجاز  یغاتیتبل یکانال ها گریو د یماعاجت یدر شبکه ها

در  یبانیتوان به پشت یم ینترنتیا غاتیتبل نیمشاور فیوظا گریباشد. از د یم ینترنتیا
و به طور  یغاتیتبل یها یآگه تیریمد غات،یروند تبل یبررس ،یمجاز  غاتیتبل یز یبرنامه ر

 .اشاره کرد یمجاز  غاتیلبه تب یدگیرس ندیدر فرآ لیتسه یکل

 در تهران یغاتیتبل مشاور

رو  نیشود و از هم یم افتی یمتفاوت و متنوع عیاست که در آن صنا یکالن شهر  تهران
 ازیمختلف ن یکسب و کار ها نیرقابت ب شیشهر داغ است. با افزا نیعرصه رقابت در ا

 ازمندیدر تهران شما ن غاتیموفق شدن در تبل یشود. برا یم شتریب زین غاتیآن ها به تبل
کرده و در  یها را معرف یاستراتژ  نیبه شما بهتر غاتیتبل ریکه در مس دیهست یمشاور 

با  دیتوان یم گانیو مشاوره را شتریب ییراهنما یشما باشد.برا یراهنما غاتیتبل ریمس
 .دییتماس حاصل فرما ۸۸۶۴۰۱۹۴شماره تلفن 

 



 

 

 

 

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

 

8 

 

 ینترنتیا یغاتیمتداول مشاور تبل سواالت

 چقدر است؟ یغاتیدستمزد مشاور تبل-۱

از  یدارد، برخ ردیگ یکه مشاور برعهده م یفیبه وظا یبستگ یغاتیتبل نیمشاور دستمزد
را  یغاتیخدمات مشاوره تبل یبرند ممکن است تمام تیوزه فعالبا توجه به ح نیمشاور

 نیتوسط مشاور یافتیدر نهیخدمات بپردازند، هز نیاز ا یتنها به ارائه بخش ایارائه دهند 
 .شود یم نییتع تمزددس نیبر اساس هم زین

 

 استفاده کرد؟ ینترنتیا یغاتیتوان از خدمات مشاوره تبل یچگونه م-۲

در تماس بود  یغاتیتبل یتوان با شرکت ها یم یغاتیتبل نیارتباط با مشاور یبرقرار  یبرا
 یاستفاده از خدمات شرکت ها یبرا یغاتیتبل یآژانس ها ایشرکت ها  نیا قیو از طر

 .اقدام کرد یغاتیتبل

 

استفاده  ینترنتیا یغاتیاز خدمات مشاوره تبل یستیحتما با ینترنتیا غاتیتبل یبرا ایآ-۳
 کرد؟

 یهر کس نترنت،یدر ا یابیو بازار غاتیتبل یدگیچیروز افزون پ شیاست که با افزا یهیبد
موفق واقع  یرو برا نیبه صورت موثر ندارد و از هم ینترنتیا غاتیتبل یبرا یدانش کاف
 دیاستفاده کن غاتیخود بهتر است از خدمات مشاوره تبل ینترنتیا غاتیشدن تبل

  www.mayapaint.ir ع :بنم
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