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ریتارگتینــگ چیســت؟ اگــر بــه دنبــال جــذب افــرادی هســتید کــه بــا وجــود مراجعه به 
ســایت شــما خریــد نکرده انــد، بایــد از چیــزی بــه نــام »ریتارگتینــگ« یــا »هدف گیــری 
مجــدد« اســتفاده کنیــد. مطالعــه ایــن مطلــب شــما را بــا مفهــوم ریتارگتینــگ، انــواع، 

مزیت هــا و روش اجــرای آن آشــنا خواهــد کــرد.

طبیعتــًا همــه افــرادی کــه بــه وب ســایتتان مراجعــه می کننــد از شــما خریــد نخواهنــد 
ــد از  ــت، 96 درص ــرده اس ــه ک ــوگل ارائ ــه گ ــی ک ــق آمارهای ــر طب ــع، ب ــرد. در واق ک
ــایت  ــوند از س ــل« ش ــه »تبدی ــدون اینک ــف ب ــایت های مختل ــدگان وب س بازدیدکنن
ــدازی و  ــرای راه ان ــد ب ــه بای ــه ای ک ــان و هزین ــه زم ــه ب ــا توج ــوند. ب ــارج می ش خ
ــز  ــه ای به ج ــا کلم ــوان ب ــار را نمی ت ــن آم ــود، ای ــرف ش ــایت ص ــر وب س ــت ه مدیری

ــرد. ــف ک ــتناک توصی وحش
ــا  ــاط و تعامــل مجــدد ب ــرای ارتب ــروزی ب ــی ام ــا خوشــبختانه پلتفرم هــای تبلیغات ام
ــگاه  ــم ن ــان را ه ــت سرش ــد و پش ــوالً می رون ــه معم ــده )ک ــل نش ــراد تبدی ــن اف ای
 )Retargeting( راهــکاری پیــدا کرده انــد کــه آن را بــا عنــوان ریتارگتینــگ )نمی کننــد

ــیم. ــدد می شناس ــری مج ــا هدف گی ی
پیــش از آنکــه بیشــتر دربــاره ریتارگتینــگ توضیــح بدهیــم بــد نیســت بــه ایــن آمــار 

و ارقــام کــه از قضــا بــاز هــم توســط گــوگل ارائــه شــده توجــه کنیــد:
ــد خریــد رهــا  ــدون تکمیــل فرآین • 70 درصــد مــردم ســبد خریــد مجــازی خــود را ب

می کننــد؛
ــه  ــف مراجع ــایت مختل ــار وب س ــا چه ــه دو ت ــد ب ــل خری ــش از تکمی ــتریان پی • مش

می کننــد.
جالب نیست؟ 

اما در این میان چه کمکی از دست ریتارگتینگ بر می آید؟
 

ریتارگتینگ:
ــرار  ــاط برق ــا ارتب ــا آن ه ــاره ب ــرده و دوب ــدا ک ــی را پی ــناس قبل ــدگان ناش • بازدیدکنن

می کنــد؛
• تبلیغات متناسب با عالیق و نیازهایشان را به آن ها نشان می دهد؛
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• فرصتــی را بــرای تعامــل مجــدد بــا مشــتریان ارزشــمندی فراهــم می کنــد کــه فقــط 
چنــد قــدم تــا تکمیــل فرآینــد خریــد فاصلــه دارنــد.

ایــن تنهــا شــّمه ای از مزایــای ریتارگتینــگ اســت و در ادامــه بــا مزایــای بیشــتری از آن 
آشــنا خواهیــد شــد؛ در عیــن حــال، احتمــاالً متوجــه شــده اید کــه آشــنایی بــا زیــر و 
زبــر ایــن ابــزار مؤثــر و اســتفاده از آن یــک ضــرورت اســت. بــرای تحقــق ایــن هــدف 

بــه مطالعــه ایــن مطلــب ادامــه بدهیــد.
 

ریتارگتینگ چیست؟
ریتارگتینــگ یــک نــوع از تبلیغــات اســت کــه بــا اســتفاده از آن بــر اســاس اطالعاتــی 
کــه قبــالً از مخاطــب بــه دســت آورده ایــم تبلیغمان را بــا ســالیق و نیازهــای وی تطبیق 
ــا  ــگ ب ــه کمــک ریتارگتین ــان ســاده، ب ــه زب ــم. ب ــا شخصی ســازی می کنی ــم ی می دهی
ــی را از  ــرده، تبلیغات ــد ک ــا بازدی ــالً از آن ه ــا قب ــه مخاطــب م ــی ک ــه صفحات توجــه ب

ــم. ــرار می دهی ــر وی ق ــف در براب روش هــای مختل
استفاده از ریتارگتینگ به خصوص از دو جهت بسیار سودمند است:

ــای  ــما در فض ــد ش ــه برن ــد )awareness(: هرچ ــه برن ــبت ب ــی نس ــت آگاه • تقوی
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ــگ  ــوند. ریتارگتین ــنا می ش ــا آن آش ــتری ب ــراد بیش ــود، اف ــده ش ــتر دی ــت بیش اینترن
بــا نمایــش تبلیغــات شــما بــه مشــتریانی کــه بــه نحــوی عالقــه خــود را بــه برندتــان 

ــد. ــرار بگیری ــه بیشــتر مــورد توجــه ق ــد باعــث می شــود ک نشــان داده ان
• افزایــش نــرخ تبدیــل )conversion rate(: ریتارگتینــگ بــه ایــن معنــی اســت کــه 
می توانیــد محصــوالت متناســبی را بــه افــرادی نشــان بدهیــد کــه قبــالً از صفحــات 
یــا دســته بندی های مرتبــط بــا آن محصــوالت دیــدن کرده انــد. بــا توجــه بــه عالقــه 
یــا نیــازی کــه وجــود داشــته، ایــن می توانــد احتمــال خریــد محصــول مــورد نظــر و 

نــرخ تبدیــل  را افزایــش بدهــد.
 )Remarketing( ــا عنــوان ریمارکتینــگ ــا واژه دیگــری ب در اینجــا بــد نیســت کــه ب

نیــز آشــنا شــویم.
بیشتر بدانید: هک رشد چیست و چه جایگاهی در بازاریابی دارد؟

 
ریمارکتینگ چیست؟

ریمارکتینــگ یــا بازاریابــی مجــدد عمــالً همــان ریتارگتینــگ اســت. تنهــا تفاوتــی کــه 
بیــن ریتارگتینــگ و ریمارکتینــگ وجــود دارد ایــن اســت کــه ریمارکتینــگ واژه ای اســت 
ــه تعریــف Google Ads از  ــرم Google Ads اســتفاده می شــود. ب ــه توســط پلتف ک

ریمارکتینــگ توجــه کنیــد:
ــا وب ســایت یــا اپ  ــا افــرادی اســت کــه قبــالً ب ریمارکتینــگ روشــی بــرای ارتبــاط ب

ــته اند. ــل داش ــما تعام ــی ش موبایل
ــرح  ــر مط ــای دیگ ــگ در پلتفرم ه ــا ریمارکتین ــه ب ــز در رابط ــری نی ــورد دیگ ــه م البت
اســت و آن اینکــه معمــوالً ریمارکتینــگ، ایمیــل محــور اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه در 
ریتارگتینــگ از کوکــی اســتفاده می شــود )در ادامــه در ایــن رابطــه توضیــح خواهیــم 

ــل. ــگ از ایمی ــا در ریمارکتین داد(، ام
 

خالصه ای از تاریخچه ریتارگتینگ
اولیــن کوکــی )cookie( در ســال 1994 توســط یکــی از مهندســان Netscape اختــراع 
شــد و در ســال 1995 بــا اســتفاده اینترنــت اکســپلورر 2 از ایــن فنــاوری، در دســترس 

عمــوم مــردم قــرار گرفــت.
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در ســال 1998 سرویســی موســوم بــه Boomerang معرفــی شــد کــه در واقــع اولیــن 
نســخه رســمی ریتارگتینــگ محســوب می شــود. 

در ســال 2010 گــوگل ادوردز )AdWords( ســرویس ریمارکتینــگ خــود را عرضــه کــرد. 
ــایت  ــات وب س ــد را در صفح ــه ک ــک قطع ــتند ی ــران می توانس ــق، کارب ــن طری از ای
ــد. گــوگل  ــار بازدیدکنندگانشــان را جمــع آوری کنن ــد و اطالعــات و آم ــرار دهن خــود ق
در ســال 2010 ایــن کــد را بــه روز کــرد و جمــع آوری اطالعــات خاص تــر و هدف گیــری 
دقیق تــری را امکان پذیــر نمــود. ریمارکتینــگ در ســال 2013 بــرای یوتیــوب نیــز 
فعــال شــد. گــوگل ادوردز نیــز ریمارکتینــگ دینامیــک و ریمارکتینــگ جســتجو محــور 
ــح داده  ــه توضی ــز در ادام ــوارد نی ــن م ــرد )ای ــی ک )search remarketing( را معرف

خواهــد شــد(.
در همــان ســال تعــداد کاربــران فیســبوک بــه 845 میلیــون نفــر رســید و ایــن کمپانــی 

پلتفــرم ریتارگتینــگ مخصــوص خــود را بــا نــام FBX ریتارگتینــگ معرفــی کــرد.
گــوگل در ســال 2015 بــا پیوند بیــن گــوگل آنالیتیکس و گــوگل ادوردز ابــزار قدرتمندتری 
بــا عنــوان Remarketing Lists for Search Ads for Google Analytics را بــرای 
ریتارگتینــگ عرضــه کــرد. ایــن ســرویس، کلمــات کلیــدی صفحاتــی کــه توســط کاربــر 

بازدیــد شــده بــود را بــا جســتجوهای گوگلــی وی تطبیــق مــی داد.
 

ریتارگتینگ چگونه کار می کند؟
ــه محــض اینکــه یــک  ــدا ب ــه در ابت ــن ترتیــب اســت ک ــه ای ــگ ب روش کار ریتارگتین
ــد  ــا چن ــک ی ــل« ی ــوان »پیکس ــا عن ــدی ب ــود، ک ــایت می ش ــک وب س ــر وارد ی نف
ــق،  ــن طری ــرار می دهــد و از ای ــر او ق ــی )تگ هــای جــاوا اســکریپت( را در مرورگ کوک
ــا  ــط ب ــات مرتب ــه اطالع ــا هم ــود. کوکی ه ــه می ش ــر گرفت ــر نظ ــای وی زی فعالیت ه
ــت  ــای وی را ثب ــد و خریده ــد می کن ــا بازدی ــه از آن ه ــی ک ــر، صفحات ــای کارب رفتاره

می کننــد.
ــا نمایــش  ــگ ب ــر مــورد نظــر از ســایت خــارج شــد، کار ریتارگتین پــس از آنکــه کارب
تبلیغــات متناســب بــا اطالعاتــی کــه دربــاره وی جمع آوری شــده شــروع می شــود. این 
ــی  ــبکه های اجتماع ــا ش ــل ی ــای موبای ــایت ها، اپ ه ــوان در وب س ــات را می ت تبلیغ

بــه کاربــر هــدف نمایــش داد.
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انواع ریتارگتینگ

)Website retargeting( 1. وب سایت ریتارگتینگ
ریتارگتینــگ در وب ســایت فرآینــدی اســت کــه از طریــق آن تبلیغــات مــورد نظــر را بــه 
افــرادی نشــان می دهیــم کــه از وب ســایت مــا دیــدن کرده انــد، امــا اصطالحــًا تبدیــل 
نشــده اند. در واقــع، از ایــن طریــق بــا اســتفاده از اطالعاتــی کــه جمــع آوری کرده ایــم 
تــالش می کنیــم تــا خریدهــای نیمه تمــام را کاهــش داده و تبدیــل و آگاهــی نســبت 

بــه برندمــان را افزایــش بدهیــم.
 

)Email/CRM retargeting( ریتارگتینگ CRM 2. ایمیل یا
اگرچــه ایمیــل ســودآوری باالیــی دارد )44 دالر در برابــر هــر یــک دالر ســرمایه گذاری( 
و از جملــه محبوب تریــن ابزارهــای بازاریابــی اســت، امــا پتانســیل آن بیــش از 

این هاســت. 
ایمیــل ریتارگتینــگ ایــن امــکان را بــرای شــما فراهــم می کنــد تــا تبلیغاتتان را بــه افراد 
یــا مشــترکانی نشــان بدهیــد کــه ایمیل هــای شــما را قبــالً بــاز کرده انــد. هنگامی کــه 
ــره می شــود و  ــر او ذخی ــی در مرورگ ــک کوک ــد ی ــاز می کن ــل شــما را ب ــر ایمی ــک نف ی
ــه ســراغ وب ســایت های دیگــر یــا شــبکه های اجتماعــی مــی رود از  هــر زمــان کــه ب
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طریــق آن کوکــی شناســایی شــده و تبلیــغ شــما بــرای وی نمایــش داده می شــود.
ــه  ــی را ب ــل تغییرات ــر در جیمی ــش تصاوی ــوه نمای ــوگل در نح ــه گ ــی ک ــه از زمان البت
وجــود آورد اســتفاده از ایــن روش را غیرممکــن ســاخت؛ چــرا کــه گــوگل تصاویــر را 
ــوان در  ــری را نمی ت ــی هدف گی ــذا کوک ــد و ل ــره می کن ــود ذخی ــت خ ــه موق در حافظ
مرورگــر کاربــر قــرار داد. طبیعتــًا در چنیــن شــرایطی نمی توانیــد فهرســتی از کاربرانــی 

ــد. ــه کنی ــرای آن هــا نمایــش داده شــود تهی ــان ب ــد تبلیغت ــه می خواهی ک
ــد  ــتفاده می کردن ــگ اس ــل ریتارگتین ــالً از ایمی ــه قب ــرادی ک ــه اف ــه هم ــی ک جایگزین
ــر  ــات را ب ــگ، تبلیغ ــود. در CRM ریتارگتین ــگ ب ــد CRM ریتارگتین ــه ســراغ آن رفتن ب
ــد  ــه بای ــام کاری ک ــد. تم ــان می دهی ــا نش ــه آن ه ــران ب ــل کارب ــاس آدرس ایمی اس
انجــام بدهیــد ایــن اســت کــه فهرســت آدرس هــای ایمیلتــان را در برنامــه مخصــوص 
ــده ریتارگتینگ تــان تحویــل بدهیــد.  ــه ســرویس دهن ــا ب ــود کنیــد ی ریتارگتینــگ آپل
ســپس اطالعاتــی کــه شــما ارائــه می کنیــد بــا اطالعــات ســایر سیســتم های آنالیــن 
و آفالیــن CRM تطبیــق داده می شــود تــا کاربــر هــدف بــه طــور خــودکار شناســایی 

ــرای وی نمایــش داده شــود. شــده و تبلیغاتتــان ب

CRM ریتارگتینــگ بــه سیســتم Custom Audience فیســبوک شــباهت دارد. شــما 
ــا آی دی  ــا ی ــماره تلفن ه ــا، ش ــتی از ایمیل ه ــد فهرس در Custom Audience بای
کاربــران هــدف را وارد کنیــد. فیســبوک بــا توجــه بــه اطالعــات شــما کاربــران هــدف را 

ــد. ــان می ده ــا نش ــه آن ه ــان را ب ــد و تبلیغاتت ــایی می کن شناس
 

)Social media retargeting( 3. ریتارگتینگ در شبکه های اجتماعی
هنگامی کــه پــای ریتارگتینــگ را بــه شــبکه های اجتماعــی بــاز می کنیــم و تبلیغاتمــان 
را در آن هــا نشــان می دهیــم از »ریتارگتینــگ شــبکه های اجتماعــی« اســتفاده 
کرده ایــم. امــا ریتارگتینــگ ســایت بــا ریتارگتینــگ شــبکه های اجتماعــی چــه تفاوتــی 
دارد؟ ریتارگتینــگ ســایت فقــط نشــان دهنــده فرآینــد ابتدایــی ریتارگتینــگ، یعنــی 
قــرار دادن کوکــی در مرورگــر کاربــران اســت، امــا کاری بــه کانالی کــه بعدًا بــرای نمایش 
ــایت های  ــغ در س ــر از تبلی ــه، اگ ــدارد. در ادام ــد ن ــتفاده می کنی ــان از آن اس تبلیغاتت
ــر از  ــا اگ ــد؛ ام ــه داده ای ــایت را ادام ــگ س ــی ریتارگتین ــد، به نوع ــتفاده کنی ــر اس دیگ
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ــتفاده  ــی اس ــبکه های اجتماع ــگ ش ــد از ریتارگتین ــک بگیری ــی کم ــبکه های اجتماع ش
کرده ایــد.

از جملــه شــبکه های اجتماعــی کــه قابلیــت ریتارگتینــگ دارنــد می تــوان بــه فیســبوک، 
توییتــر، لینکدیــن و یوتیــوب اشــاره کرد.

ــیوه  ــن ش ــاره ای ــد درب ــه بای ــر آنچ ــت؛ ه ــی چیس ــی چریک ــد: بازاریاب ــتر بخوانی بیش
ــد ــی بدانی ــذاب تبلیغات ج

 
نتایــج جســتجو  تبلیــغ در  از فهرســت ریتارگتینــگ بــرای  4. اســتفاده 

)Remarketing lists for search ads(
ــه  ــی ارائ ــرکت های مختلف ــگ را ش ــون ریتارگتین ــواع گوناگ ــه ان ــوط ب ــات مرب خدم
می دهنــد، امــا اســتفاده از فهرســت های ریتارگتینــگ )کــه گــوگل بــه آن ریمارکتینــگ 
می گویــد( بــرای تبلیــغ در نتایــج جســتجو مختــص Google Ads اســت. بــه کمــک 
ایــن ســرویس می توانیــد بــا اســتفاده از فهرســت ریتارگتینگــی کــه در اختیــار داریــد 
بــه بازدیدکننــدگان قبلــی وب ســایتتان در هنگامــی دسترســی پیــدا کنیــد کــه بــرای 
جســتجو بــه ســراغ گــوگل رفته انــد. در ایــن حالــت به جــای تبلیغــات بنــری، تبلیغــات 

متنــی خودتــان را در نتایــج جســتجو بــه آن هــا نشــان می دهیــد.
ــگ  ــوع از ریتارگتین ــن ن ــه ای ــوط ب ــث مرب ــه مباح ــت ب ــاد در اینترن ــه زی ازآنجایی ک
پرداختــه نشــده، محبوبیــت آن بــه انــدازه ســایر انــواع ریتارگتینــگ نیســت. در عیــن 

ــا و مفهــوم آن الزم اســت. حــال، اطــالع از معن
ــا  ــرای تبلیغــات در نتایــج جســتجو ب ــگ ب گاهــی اســتفاده از فهرســت های ریتارگتین
ریتارگتینــگ جســتجو اشــتباه گرفتــه می شــود، چــرا کــه در هــر دوی آن هــا کلمه هــای 
ــاوت هســتند.  ــا هــم متف ــالً ب ــن دو کام ــا ای ــگ وجــود دارد؛ ام جســتجو و ریتارگتین
اســتفاده از فهرســت های ریتارگتینــگ بــرای تبلیغــات جســتجو بــه شــما ایــن امــکان 
ــی  ــه کاربران ــق موتورهــای جســتجو ب ــی خــود را از طری ــا تبلیغــات متن را می دهــد ت
نشــان بدهیــد کــه قبــالً از وب ســایتتان بازدیــد کرده انــد؛ امــا از طریــق ریتارگتینــگ 
جســتجو تبلیغــات بنری تــان را در معــرض دیــد افــرادی قــرار می دهیــد کــه هرگــز از 
وب ســایت شــما بازدیــد نکرده انــد، امــا کلمــات و عبــارات کلیــدی مرتبــط را جســتجو 

کرده انــد.
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)Search retargeting( 5. ریتارگتینگ جستجو
اگرچــه در ریتارگتینــگ جســتجو هــم کلمــه ریتارگتینــگ وجــود دارد، امــا در واقــع بــا 
انــواع دیگــر ریتارگتینــگ متفــاوت اســت. ســایر انــواع ریتارگتینــگ همگــی روش هایی 
ــه نحــوی تمــاس داشــته اند )چــه از  ــا شــما ب ــه ب ــی هســتند ک ــرای جــذب کاربران ب
ــا  ــوای آن(، ام ــتراک در محت ــازی اش ــا فعال س ــما ی ــایت ش ــد از وب س ــق بازدی طری
ریتارگتینــگ جســتجو امــکان جــذب مشــتریان جدیــدی کــه پتانســیل بســیار باالیــی 

ــد. ــرای کســب وکار شــما فراهــم می کن ــد را ب دارن
از طریــق ریتارگتینــگ جســتجو تبلیغــات خــود را بــه کاربرانــی نشــان می دهیــد کــه 
ــز از  ــا هرگ ــد، ام ــتجو کرده ان ــب وکارتان را جس ــا کس ــط ب ــدی مرتب ــات کلی ــالً کلم قب
وب ســایت شــما بازدیــد نکرده انــد. به عنــوان مثــال، اگــر فروشــگاه اینترنتــی کفــش 
داشــته باشــید، تبلیــغ شــما بــرای افــرادی ظاهــر می شــود کــه قبــالً عباراتــی ماننــد 

ــد. ــا »کفــش قرمــز« را جســتجو کرده ان ــد« ی »کفــش پاشــنه بلن
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انواع ریتارگتینگ از نظر نحوه هدف گیری
ــیم  ــوع تقس ــه دو ن ــوان ب ــردم می ت ــری م ــوه هدف گی ــاس نح ــر اس ــگ را ب ریتارگتین

کــرد:
1. ریتارگتینگ پیکسل محور

ــت؟  ــل چیس ــا پیکس ــت. ام ــور اس ــل مح ــوع پیکس ــگ از ن ــم ریتارگتین ــش اعظ بخ
پیکســل یــک قطعــه کــد اســت کــه در وب ســایت خــود قــرار می دهیــد. هنگامی کــه 
کســی وارد ســایتتان می شــود آن پیکســل یــک کوکــی را در مرورگــر وی قــرار می دهــد 

و کاربــر مــورد نظــر از طریــق همــان کوکــی زیــر نظــر گرفتــه می شــود.
بنابرایــن هــرگاه کــه آن فــرد وارد ســایتی می شــود کــه بــه آن تبلیــغ داده ایــد، یــک 
بــازار ســیاه ایجــاد می شــود و تبلیــغ کســی کــه بیشــترین مبلــغ را پرداخــت کــرده در 

ــود. ــش داده می ش ــه نمای ــگاه مربوط جای
امتیــازی کــه ریتارگتینــگ پیکســل محــور دارد فوریــت آن اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه 
ــد  ــت می کن ــما را دریاف ــی ش ــود کوک ــایتتان می ش ــی وارد س ــه کس ــض اینک ــه مح ب
ــات  ــرای صفح ــد ب ــالوه می توانی ــه ع ــود. ب ــاز می ش ــگ آغ ــات ریتارگتین و کار تبلیغ
خاصــی از وب ســایتتان )مثــالً صفحــه تکمیــل خریــد( کوکی هــای خاصــی را تعریــف 
ــر اســاس  ــار کاربرانتــان آن هــا را بخش بنــدی کنیــد )مثــالً ب ــه رفت کنیــد یــا بســته ب
ــد یــا تعــداد صفحاتــی کــه بازدیــد کرده انــد(. زمانــی کــه در ســایت شــما گذرانده ان

 
2. ریتارگتینگ فهرست محور

مبنــای ریتارگتینــگ فهرســت محــور، فهرســتی اســت کــه از مشــتریان فعلی تــان تهیــه 
ــان را در  ــت ایمیل هایت ــور، فهرس ــت مح ــن فهرس ــک کمپی ــرای ی ــرای اج ــد. ب کرده ای
 Google Ads یــک پلتفــرم ریتارگتینــگ آپلــود می کنیــد )برخــی از پلتفرم هــا ماننــد
بــرای کســب اطالعــات مشــتریان و تهیــه فهرســت مزبــور بــه شــما کمــک می کننــد(. 
پــس از آن، پلتفــرم مــورد نظــر آن دســته از کاربــران خــود کــه در فهرســت شــما حضور 

دارنــد را شناســایی می کنــد و آن هــا را بــا تبلیغــات شــما هــدف قــرار می دهــد.
ــب  ــه از مخاط ــت ک ــناختی اس ــور، ش ــت مح ــگ فهرس ــاز ریتارگتین ــن امتی بزرگ تری
ــع، بخــش اعظــم اعضــای فهرســت های پیکســل محــور  ــد. در واق هــدف خــود داری
کامــالً ناشــناس هســتند؛ بنابرایــن تمــام چیــزی کــه از آن هــا می دانیــد ایــن اســت 

9

https://modireweb.com


ریتارگتینگ چیست و چگونه به افزایش فروش شما کمک 
می کند؟

www.modireweb.com

کــه از ســایت شــما بازدیــد کرده انــد و احتمــاالً کاری را انجــام داده انــد کــه حاکــی از 
عالقــه آن هــا بــه چیــزی اســت. امــا شــاید واقعــًا یــک مشــتری عالقه منــد باشــند و 

شــاید یــک رقیــب کــه بــه دنبــال بــه هــم ریختــن آمــار و برنامه هــای شماســت. 
امــا در ریتارگتینــگ فهرســت محــور می توانیــد افــرادی کــه می خواهیــد مــورد 

ــد.  ــخص کنی ــًا مش ــد را دقیق ــرار بگیرن ــدد ق ــری مج هدف گی
نقطــه ضعــف ریتارگتینــگ فهرســت محــور ایــن اســت کــه شــاید ایمیــل کاربــر هــدف 
ــد  ــال بای ــد. به هرح ــته باش ــق نداش ــگ تطاب ــرم ریتارگتین ــای پلتف ــا ایمیل ه ــما ب ش
بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه بســیاری از مــردم بــرای ثبــت نــام در شــبکه های 
اجتماعــی از آدرس ایمیــل متفاوتــی اســتفاده می کننــد. بنابرایــن هیــچ بعیــد نیســت 
ــید و آن را وارد  ــته باش ــب )lead( داش ــتریان راغ ــی از مش ــت طالی ــک فهرس ــه ی ک
ــران فیســبوک  ــا کارب ــا 20 درصــد آن هــا ب ــا تنه ــد، ام ــد فیســبوک کنی پلتفرمــی مانن

تطبیــق پیــدا کننــد.
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انواع تبلیغات ریتارگتینگ
ــنا  ــا آش ــا آن ه ــه ب ــه در ادام ــت ک ــوع اس ــر دو ن ــی ب ــگ به طورکل ــات ریتارگتین تبلیغ

می شــوید:
)Static( 1. تبلیغات ریتارگتینگ ثابت یا استاتیک

در ریتارگتینــگ اســتاتیک از تعــداد محــدودی از قالب هــای تبلیغاتــی اســتفاده 
ــرار  ــر ق ــورد نظ ــگ م ــرم ریتارگتین ــات را در پلتف ــن تبلیغ ــه ای ــس از آنک ــود. پ می ش
دادیــد، بــر طبــق قوانینــی کــه تعییــن می کنیــد و صفحاتــی کــه مخاطــب از آن هــا 

ــوند. ــش داده می ش ــرای وی نمای ــرده ب ــدن ک دی
ــه  ــود را ب ــات خ ــوالت و خدم ــی محص ــد، یعن ــرکت B2B داری ــک ش ــه ی درصورتی ک
ــاد  ــا خدمــات شــما زی ــا تعــداد محصــوالت ی ــد، ی شــرکت های دیگــر عرضــه می کنی

ــد. ــتفاده کنی ــات اس ــوع از تبلیغ ــن ن ــد از ای ــت می توانی نیس
 

)Dynamic( 2. تبلیغات ریتارگتینگ پویا یا دینامیک
ــر بــه  ــا توجــه بــه فعالیــت کارب منظــور از تبلیغــات دینامیــک تبلیغاتــی اســت کــه ب
ــا محوریــت پیشــنهاد یــک یــا چنــد محصــول( در برابــر وی ظاهــر  طــور خــودکار )ب
می شــود. تبلیغــات دینامیــک برخــالف تبلیغــات اســتاتیک بــرای هــر فــردی متفــاوت 

اســت.
معمــوالً فروشــگاه های آنالینــی کــه محصــوالت فراوانــی دارنــد بیشــتر از ریتارگتینــگ 
دینامیــک اســتفاده می کننــد و دلیــل ایــن امــر هــم تأثیــر بســیار مثبــت ایــن روش 

اســت.
 )native( ــان ــری و همس ــی، تصوی ــات متن ــک از تبلیغ ــیو دینامی ــات ریسپانس تبلیغ
ــد )از  ــدا می کنن ــق پی ــدازه ای تطاب ــر ان ــا ه ــودکار ب ــور خ ــه ط ــد و ب ــتفاده می کنن اس
ــه نمایــش  ــی ب ــذا در همــه دســتگاه ها به خوب ــل( و ل ــاد مخصــوص موبای ــه ابع جمل

می آینــد. در 
ــح و  ــر، توضی ــو، تصوی ــد لوگ ــواردی مانن ــغ، م ــاد تبلی ــگام ایج ــن روش در هن در ای
ــده سیســتم  ــه عه ــغ را ب ــد و تنظیمــات و سفارشی ســازی تبلی ــن را درج می کنی عناوی

می گذاریــد.
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در ادامه با نحوه پیاده سازی و اجرای یک کمپین ریتارگتینگ آشنا می شویم.
 

چگونه یک کمپین ریتارگتینگ به راه بیندازیم؟
ــر  ــل زی ــگ مراح ــای ریتارگتین ــتفاده از پلتفرم ه ــا اس ــگ ب ــتفاده از ریتارگتین ــرای اس ب
 Google را دنبــال کنیــد. توجــه داشــته باشــید کــه ایــن مراحــل بیشــتر بــا تبلیغــات
ــتفاده  ــابهی اس ــد مش ــا از رون ــه پلتفرم ه ــوع در هم ــا در مجم ــق دارد، ام Ads تطاب

می شــود.
 

ــگ  ــگ ت ــد ریتارگتین ــا ک ــود را ب ــای خ ــایت و اپ ه ــات وب س ــه صفح 1. هم
ــد کنی

بــرای اســتفاده از ریتارگتینــگ بایــد کــد، تــگ یــا پیکســل ریتارگتینگــی کــه پلتفــرم 
ــار شــما قــرار می دهــد را در تــک تــک صفحــات  ریتارگتینــگ مــورد نظرتــان در اختی

وب ســایت خــود قــرار بدهیــد.
اگــر بــا کدنویســی آشــنایی نداریــد از یــک توســعه دهنــده یــا کســی کــه دســتی بــر 

آتــش کدنویســی دارد کمــک بگیریــد.
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ــرای شــما انجــام  ــر را ب ــد کارهــای زی ــرار می دهی ــان ق ــا اپ ت کــدی کــه در ســایت ی
می دهــد:

• اطالعــات کلیــک بــر روی تبلیغــی کــه بازدیدکننــده را بــه ســایت شــما هدایــت کــرده 
ــد و ــت می کن را ثب

ــه  ــا را ب ــرده و آن ه ــع آوری ک ــما را جم ــایت ش ــای وب س ــات بازدیدکننده ه • اطالع
یــک فهرســت ریتارگتینــگ در پلتفــرم ریتارگتینــگ مــورد نظــر )مثــالً Google Ads یــا 

Facebook Ads( اضافــه می کنــد.
 

2. فهرست های ریتارگتینگ دقیقی از بازدیدکننده ها بسازید
منظــور از فهرســت ریتارگتینــگ، یــک مجموعــه از بازدیدکننده هــا یا کاربران وب ســایت 
یــا اپ موبایلــی شماســت. در هنــگام تهیــه فهرســت کنتــرل کاملــی بــر افــرادی کــه بــه 
ــت در  ــدت عضوی ــرای م ــد ب ــالوه، می توانی ــه ع ــد. ب ــه می شــوند داری فهرســت اضاف

فهرســت نیــز قواعــدی را تعییــن کنیــد.
ــد از  ــس از بازدی ــده پ ــر بازدیدکنن ــد ه ــام داده ای ــه انج ــی ک ــه تنظیمات ــه ب ــا توج ب
وب ســایت شــما بــه یــک گــروه خــاص اضافــه می شــود و بــر اســاس گروهــی کــه در 
آن قــرار دارد، دفعــه بعــدی کــه وبگــردی می کنــد تبلیغــات شــما را مشــاهده خواهــد 

کــرد.
پیشــنهاد Google Ads ایــن اســت کــه فهرســت هایی ماننــد این هــا ایجــاد 
ــی  ــته بندی های اصل ــای دس ــی، بازدیدکننده ه ــه اصل ــای صفح ــد: بازدیدکننده ه کنی
محصــوالت، بازدیدکننده هــای محصــول، آن هایــی کــه خریــد خــود را تکمیــل 

ــا. ــه این ه ــبیه ب ــواردی ش ــا م ــته ی ــده ها در گذش ــل ش ــد، تبدی نکرده ان
هــر گــروه حــاوی افرادی اســت کــه عمل خاصــی را در وب ســایت شــما انجــام داده اند. 
ــه  ــرادی هســتند ک ــی آن دســته از اف ــال، بازدیدکننده هــای صفحــه اصل ــوان مث به عن
ــارج  ــایت خ ــس از آن از وب س ــرده و پ ــد ک ــما بازدی ــایت ش ــی وب س ــه اصل از صفح
ــک  ــه ی ــه ب ــتند ک ــی هس ــی آن های ــته بندی های اصل ــای دس ــده اند. بازدیدکننده ه ش
ــه ســراغ محصــول  ــا ب ــد، ام ــه نشــان داده ان ــدی از محصــوالت شــما عالق دســته بن

ــد. ــی نرفته ان خاص
ــد کــه تعــداد فهرســت ها از 10 عــدد بیشــتر نشــود؛ چــرا  البتــه گــوگل توصیــه می کن
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ــد  ــودمند باش ــه س ــتر از آنک ــود و بیش ــوب می ش ــراط محس ــی اف ــن به نوع ــه ای ک
ــد. ــاد می کن ــی ایج پیچیدگ

بیشتر بخوانید: 7 استراتژی کارآمد در بازاریابی دیجیتال که باید بدانید
 

3. برای هر گروه یک پیام مناسب تنظیم کنید
در تبلیغــات تلویزیونــی یــا بیلبــوردی همــه افــرادی کــه تبلیغ شــما را مشــاهده خواهند 
کــرد یــک پیــام واحــد را دریافــت می کننــد. امــا در تبلیغــات ریتارگتینــگ می توانیــد 

بــه هــر یــک از بازدیدکننده هــای هدفتــان پیــام خاصــی را نشــان بدهیــد. 
ــایت  ــه وب س ــتانی زنان ــای تابس ــه لباس ه ــر از صفح ــک نف ــر ی ــال اگ ــوان مث به عن
شــما بازدیــد کــرده باشــد می توانیــد مجموعــه لباس هــای جدیــد یــا دارای تخفیــف 

خــود را از طریــق تبلیغــات ریتارگتینــگ بــه او نشــان بدهیــد.
بــه عــالوه، می توانیــد پــس از انجــام هــر عمــل از ســوی مشــتری بــه منظــور ادامــه 
ــاس  ــد لب ــس از خری ــالً پ ــد. مث ــال کنی ــبی را ارس ــای متناس ــدف پیام ه ــای ه رفتاره
ــد  ــد: »خری ــرار بدهی ــدف ق ــن ه ــا ای ــابه ب ــی مش ــا پیام ــتری را ب ــتانی، مش تابس
ــا  ــای م ــروز از تخفیف ه ــن ام ــد. همی ــول نکنی ــز موک ــه پایی ــزه را ب ــای پایی لباس ه

ــد.« اســتفاده کنی
 

4. از تبلیغات بنری مؤثر و مناسبی استفاده کنید
به منظور افزایش بازده کمپین های ریتارگتینگ خود:

• از تبلیغــات بنــری ریسپانســیو یــا واکنشــگرا اســتفاده کنیــد؛ یعنــی تبلیغاتــی کــه بــا 
ــوند. ــگ می ش ــا هماهن ــا و اندازه ه ــه قالب ه هم

• هــم از تبلیغــات متنــی و هــم از تبلیغــات تصویــری اســتفاده کنیــد و درصورتی کــه 
ــرای  ــف ب ــدازه مختل ــه ان ــل س ــد، حداق ــازه می ده ــما اج ــتفاده ش ــورد اس ــرم م پلتف

ــالً 300 در 250، 728 در 90 و 160 در 600( ــد )مث ــغ خــود انتخــاب کنی تبلی
 

5. تنظیمات اضافی الزم را انجام بدهید
معمــوالً پلتفرم هــای مختلــف ریتارگتینــگ، تنظیمــات متفاوتــی را در اختیــار کاربــران 
ــمت  ــه از قس ــم برگرفت ــر می کنی ــا ذک ــه در اینج ــی ک ــد. تنظیمات ــرار می دهن ــود ق خ
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ــت: ــرم Google Ads اس Optimize settings پلتف
• انتخــاب زبــان: بــا انتخــاب زبــان مخاطــب، تبلیغــات شــما بــه زبــان مــادری کاربــر 

ــوند.  ــر می ش ظاه
• انتخــاب مــکان: بــا تنظیــم مــکان، مشــخص می کنیــد کــه کاربــران کــدام مناطــق 

جغرافیایــی بایــد هــدف تبلیغــات شــما قــرار بگیرنــد.
ــا گروه هــای  ــد جنســیت ی ــق می توانی ــن طری ــی: از ای • انتخــاب ویژگی هــای جمعیت

ســنی کــه بــا برنــد یــا محصــول و تبلیغــات شــما تناســبی ندارنــد را مســتثنا کنیــد.
ــه  ــغ ب ــر تبلی ــش ه ــات نمای ــداد دفع ــغ: Google Ads تع ــش تبلی ــاوب نمای • تن
ــه طــور دســتی  ــد ب ــز می توانی ــد، امــا شــما نی ــرل می کن مخاطــب را مدیریــت و کنت

ــد. ــر بدهی ــف تغیی ــای مختل ــزان را در پلتفرم ه ــن می ای
ــی  ــایت ها و اپ های ــد س ــق می توانی ــن طری ــتثنا: از ای ــای اس ــایت ها و اپ ه • وب س
کــه نمی خواهیــد تبلیغتــان در آن هــا نمایــش داده شــود را مســتثنا کنیــد. به عنــوان 
مثــال، چــه بســا بعــد از بررســی گزارش هــای آمــاری دریافتــی بــه ایــن نتیجــه برســید 
ــا  ــد ی ــما نمی کنن ــد ش ــبی را عای ــه مناس ــا نتیج ــا اپ ه ــایت ها ی ــی از وب س ــه برخ ک
بــا برندتــان تناســبی ندارنــد؛ در چنیــن شــرایطی می توانیــد از ایــن گزینــه اســتفاده 

کنیــد.
• انتخــاب نــوع دســتگاه مــورد اســتفاده کاربــر: در بســیاری از پلتفرم هــای ریتارگتینــگ 
ــش داده  ــا نمای ــد در آن ه ــما بای ــغ ش ــه تبلی ــتگاه هایی ک ــوع دس ــاب ن ــکان انتخ ام

شــود نیــز وجــود دارد.
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مزایای ریتارگتینگ
ــن آن هــا  ــه مهم تری ــه از جمل ــی دارد ک ــع فراوان ــا و مناف ــگ مزای اســتفاده از ریتارگتین

ــرد: ــن مــوارد اشــاره ک ــه ای ــوان ب می ت
• از طریــق ریتارگتینــگ بــا افــرادی کــه از وب ســایت یــا اپ شــما اســتفاده کرده انــد 

ــد. ــرار می کنی ــاط برق ــاره ارتب دوب
• با تعامل و ارتباط بیشتر، آگاهی نسبت به برند خود را افزایش می دهید.

ــه  ــه آن عالق ــما ب ــایت ش ــده وب س ــه بازدیدکنن ــی ک ــواع محصوالت ــش ان ــا نمای • ب
نشــان داده می توانیــد احتمــال فــروش محصــوالت خــود را افزایــش بدهیــد. ضمنــًا 
ایــن عالقــه قبلــی بــه معنــای افزایــش بهــره وری تبلیغــات شــما و کاهــش هزینه هــا 

خواهــد بــود.
ــرخ  ــش ن ــث افزای ــف باع ــای مختل ــرای گروه ه ــب ب ــای متناس ــتفاده از پیام ه • اس

کلیــک خــوری و ترافیــک ســایت خواهــد شــد.
ــل  ــه از قب ــد ک ــرار می دهی ــرادی ق ــر اف ــاره در براب ــات خــود را دوب ــه تبلیغ • هنگامی ک
ــر روی تبلیــغ مــورد  ــد احتمــال کلیــک ب ــا محصــوالت شــما آشــنایی دارن ــد ی ــا برن ب

ــود. ــتر می ش ــر بیش نظ
ــا  ــد. ب ــودکار می چرخ ــی خ ــات سفارش ــور تبلیغ ــول مح ــی ح ــگ به طورکل • ریتارگتین
اســتفاده از تبلیغــات دینامیــک ریسپانســیو محصــوالت مناســبی را بــه طــور خــودکار 

ــتند. ــد هس ــا عالقه من ــه آن ه ــه ب ــد ک ــان می دهی ــرادی نش ــه اف ب
 

آینده ریتارگتینگ
بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون هــوش مصنوعــی می تــوان آینــده درخشــانی را بــرای 

ریتارگتینــگ تصــور کــرد.
کــردن  محدودتــر  بــا  می توانــد  ماشــینی  یادگیــری  یــا   Machine Learning
ــرار دادن تبلیغــات و  ــرای ق ــن زمینه هــا ب ــگ، شناســایی بهتری فهرســت های ریتارگتین

ــد. ــک کن ــل کم ــرخ تبدی ــش ن ــه افزای ــغ ب ــر تبلی ــرد ه ــی عملک پیش بین
بــه عــالوه بــا عنایــت بــه تغییــر هــر ســاله رفتــار مشــتریان، هــوش مصنوعــی می تواند 
ایــن رفتارهــای متغیــر را شناســایی کــرده و بهتریــن و کارآمدتریــن گزینه هــا را در برابــر 
ــات  ــد از اطالع ــی می توانن ــوش مصنوع ــک ه ــه کم ــا ب ــد. بازاریاب ه ــرار بده ــما ق ش
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ــد و  ــتفاده کنن ــد اس ــت می آی ــه دس ــتریان ب ــاری مش ــوی رفت ــه از الگ ــمندی ک ارزش
اســتراتژی های خــود را بــه تناســب بــا آن هــا تعدیــل کــرده و تغییــر بدهنــد.

ــق آن  ــد از طری ــرای کســب درآم ــی و هــر آنچــه ب ــی ایمیل ــد: بازاریاب بیشــتر بخوانی
ــد ــد بدانی بای

 
حرف آخر

در ایــن مطلــب تــالش کردیــم تــا گــذری داشــته باشــیم بــر هــر آنچــه کــه بایــد در 
ــت  ــون نوب ــن عرصــه شــوید. اکن ــد وارد ای ــا بتوانی ــد ت ــگ بدانی ــا ریتارگتین رابطــه ب
شماســت تــا دســت به کار شــوید و از ایــن راهــکار مؤثــر بــه نفــع خــود بهره بــرداری 

کنیــد.
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