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 هزینه تبلیغات در فضای مجازی موضوع :

 
است  تالیجید یایدر دن غاتیروش تبل نیرگذارتریاز جمله تاث یمجاز  یدر فضا غاتیتبل

 تالیجید یایدر دن غاتیتبل یاز روش ها کیشود. هر  یانجام م یمختلف یکه به روش ها
برندها و کسب و کارها خواهند داشت و  یمختص به خود را رو ریتاث یمجاز  یو فضا

مقاله قصد  نیمتفاوت است. در ادامه ا زیپلتفرم ها ن نیاز ا کیدر هر  غیتعرفه و روش تبل
 یروش ها را مورد بررس نیاز ا کیبا هر  غیهر تبل نهیو هز یغاتیتبل یانواع روش ها میدار
 .میتر قرار ده قیدق

 

 ستیچ یمجاز  یدر فضا غاتیتبل

به  یمجاز  یفضا مییبگو میتوان یم میکن فیتعر یرا به سادگ یمجاز  یفضا میبخواه اگر
توان به آن  یم نترنتیو ا تالیجید یشود که با استفاده از ابزارها یگفته م یهر پلتفرم

 یغاتیرو است که هرگونه تبل نیاز ا نگیمارکت تالیجید تیداشت. در واقع اهم یدسترس
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به  نگیمارکت تالیجید یشاخه ها ریاز ز یکیکه  یمجاز  یایدنشود و  یدر آن انجام م
 .باشد یم تیحائز اهم اریبس دیآ یحساب م

هر شبکه  یو به طور کل یاجتماع یمتفاوت، شبکه ها یمختلف، بالگ ها یها تیسا وب
 د،یداشته باش یبه آن دسترس دیتوان یم نترنتیو ا یکیالکترون یبا استفاده از فناور  یا

 .شود یشناخته م یبه عنوان فضا مجاز 

 

شود که با  یگفته م یغاتیو تبل یابیبازار تیبه هر گونه فعال زین یمجاز  یدر فضا غاتیتبل
 غاتیشود. تبل یفضا انجام م نیفروش محصوالت در ا ایبرند، ارائه خدمات  یهدف معرف

کرد و به مرور زمان با توجه به  دایپ تیاهم جیبه تدر نترنتیبا ظهور ا یمجاز  یدر فضا
موضوع سبب شد که  نیبه خود گرفت و هم یبرندها شکل تازه ا یغاتیتبل یازهاین

 .اشته باشدد یانواع متفاوت یمجاز  یدر فضا غاتیتبل

 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل انواع
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و تنوع کانال  یغاتیتبل یازهایدارد که با توجه به ن یانواع متفاوت یمجاز  یدر فضا غاتیتبل
در  غاتیانواع تبل نیاز مهم تر یشوند. برخ یم نییتع یمجاز  یمختلف در فضا یها

 :شوند یم ریشامل موارد ز یمجاز  یفضا

 جستج یدر موتور ها غاتیتبل

 دیپربازد یها تیدر وب سا غاتیتبل

 در بالگ ها غاتیتبل

 یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتبل

 یلیمیا یابیبازار

 ییویدیو و یبنر  غاتیتبل

 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل یایمزا

 تیفضا از اهم نیشمار در ا یبا توجه به حضور کاربران فعال ب یمجاز  یدر فضا غاتیتبل
دارد.  یسنت ینسبت به روش ها زین یار یبس یها یو برتر  ایبرخوردار است و مزا یا ژهیو

از نحوه  قیتوان به در دسترس بودن اطالعات دق یم غاتینوع تبل نیا یایمزا نیاز مهم تر
 .کاربران اشاره کرد رفتارو  غاتیعملکرد تبل

 

و بازخورد  غاتیتبل مربوط به روند یداده ها یشما تمام یمجاز  غاتیاستفاده از تبل با
. عالوه دیداشته باش اریشده در اخت یو دسته بند قیمخاطبان به صورت دق نیدر ب غاتیتبل

شود؛ چراکه  یروش ها هدفمند تر انجام م گرینسبت به د یمجاز  یدر فضا غاتیبر آن تبل
در دسترس مخاطبان را بهتر شناخت و بازار هدف را بهتر  یتوان با استفاده از داده ها یم

مقرون  یسنت ینسبت به روش ها یمجاز  یدر فضا غاتیتبل نهیو هز متیکرد. ق نییتع
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 یمجاز  یدر فضا غاتیمهم تبل یها تیاز مز گرید یکیموضوع  نیبه صرفه تر است و ا
 .است

 یمجاز  یدر فضا غاتیانواع تبل تعرفه

با توجه به نوع پلتفرم و کانال مورد استفاده ممکن است  یمجاز  یضادر ف غاتیتبل متیق
 یم نییجستجو توسط توسعه دهندگان مربوطه تع یدر موتورها غاتیباشد. تبل ریمتغ

 تیدر وب سا غاتیباشد. انواع تبل ریشما متغ غاتیشود و ممکن است با توجه به نوع تبل
دارد و  یادیز یکنندگان   بستگ غیو تبل یدرخواست غینوع تبل هباتوجه ب زین دیپربازد یها
 یاجتماع یشبکه ها تیریتعرفه مد نیآن در نظر گرفت همچن یبرا یتوان تعرفه ثابت ینم

 یهر هر آن صفحه مورد نظر انجام م یبرا نیکه ادم ییها تیبا توجه به توجه به فعال
 .متفاوت است اریدهد بس

 

مربوط به آن ها با  یها نهیدارد و هز یانواع متفاوت زین یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتبل
 نستاگرامیا یدر صفحات فالورباال غاتیشود. به عنوان مثال تبل یم نییتع غیتوجه نوع تبل

هزار  ۱۰صفحات با  یتعرفه برا نیباشد؛ ا ریتواند متغ یبا توجه به تعداد دنبال کنندگان م
 غاتیتبل نهیکه هز یباشد، در حال یزارناموت مه ۲۰۰-۱۰۰حدود  یکمتر مبلغ ای دهدنبال کنن

در تلگرام  غاتیرسد. تبل یم زیناموت ن ونیلیم ۱۶تا  یونیلیدر صفحات با دنبال کنندگان م
شود و  یانجام م دیپربازد یربات ها ایدر کانال ها  یدیبازد ایو  یکیبه صورت کل زین

 ریناموت ممکن است متغ ونیلیم ۱۵از  شیناموت آغاز شده و تا ب زاره ۵۰آن از  یها نهیهز
 .باشد
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 یمجاز  یدر فضا غاتینوع تبل نیبهتر 

 
مورد تقاضا ممکن است  غاتیبرند و نوع تبل تیسوال با توجه به حوزه فعال نیا پاسخ

هستند و  رگذاریدر نوع خود تاث یمجاز  یدر فضا غاتیتبل یروش ها یباشد. تمام ریمتغ
 ،یمجاز  یاز عالقه کاربران فضا ریاخ یحال با توجه به آمارها نیدارند. با ا یا ژهیو یایمزا

 یرو یشتر یب یرگذار یو تلگرام تاث ترییتو وب،یوتی نستاگرام،یا رینظ یاجتماع یشبکه ها
 غیتبل یبرا ینسبتا معقول یها نهیشبکه ها هز نیمخاطب خواهند داشت. عالوه بر آن ا

در اغلب موارد  غاتیبودن تبل یت اصولباال در صور یخواهند داشت که نسبت به بازده
 .دیآ یبه حساب م زیناچ
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 یمجاز  یدر فضا غاتیتبل نهیمتداول هز  سواالت

 کرد؟ نهیهز  یمجاز  یدر فضا غاتیتبل یبرا دیچرا با-۱

 

و  یابیبازار نیبا توجه به اصول و قوان یستیبا ریچشمگ ریباال و تاث یبازده یبرا غاتیتبل
و افراد  یتخصص یاز پلتفرم ها دیرو با نیانجام شود؛ از هم یمجاز  یدر فضا غاتیتبل

برخوردار  یاز دانش کاف غاتیتبل یپلتفرم ها در راستا نیکه در استفاده از ا یمتخصص
 .بر خواهد بود نهیهز ییها تیقابل نیهستند استفاده شود. بالطبع استفاده از چن

 

 استفاده کرد؟ یمجاز  یدر فضا غاتیتوان از تبل یچگونه م-۲

 غاتیو تبل یابیبازار نهیبا کمک افراد متخصص در زم یمجاز  یدر فضا غاتیاز تبل استفاده
مارکتر در شرکت  تالیجید ای یابیافراد اغلب با عنوان کارشناس بازار نیشود. ا یانجام م

ه استفاد یتوان برا یرو م نیهستند؛ از هم تیمشغول به فعال یغاتیتبل یآژانس ها ایها 
مراکز  نیا یشماره تماس ها ای تیوب سا قیاز طر یمجاز  یغات در فضایاز خدمات تبل

 .با آن ها در ارتباط بود

 

 چگونه است؟ یمجاز  یدر فضا گانیرا غاتیتبل-۳

وجود ندارد؛ اگر چه با  گانیرا غاتیبه نام تبل یز یچ یمجاز  یتوان گفت در فضا یم
 فایا یشدن برند نقش اساس دهیتوان در بهتر د یمختلف م یاستفاده از سئو در پلتفرم ها

 .داشت دیخواه ییها نهیبه پرداخت هز ازیهمواره ن غیهر گونه تبل یکرد، اما برا
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 دارند؟ ریدر گسترش برند و کسب و کار تاث یمجاز  یدر فضا غاتیتبل ایآ-۴

 شرفتیپ یفروش آن و به طور کل شیدر گسترش برند و افزا یمهم ارینقش بس غاتیتبل
نخواهد  یر یچشمگ شرفتیپ چیه غاتیکسب و کار بدون تبل کیو توسعه برند دارد. 

رو  نیبه روز باشد؛ از هم شهیطبق اصول و هم دیموثر واقع شدن با یبرا غاتیداشت. تبل
گسترش برند  یالزم است برا ،یمجاز  یبه فضا یهمگان هامروز و عالق یها ازیبا توجه به ن

 .دیاستفاده کن یمجاز  یدر فضا غاتیو کسب و کار از تبل

  www.mayapaint.ir منبع :

 

 

 

 

 

  

http://www.mayapaint.ir/

