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تبلیغــات بنــری چیســت؟ تبلیغــات بنــری یــا نمایشــی از آن دســته از تبلیغــات نســبتًا 
قدیمــی اســت کــه هنــوز هــم جایــگاه خــود را حفــظ کــرده اســت. در ایــن مطلــب بــا 
تاریخچــه، انــواع، کاربــرد و روش هــای تبلیغــات بنــری و همچنیــن راهکارهایــی بــرای 

اســتفاده هــر چــه بهتــر از ایــن نــوع از تبلیغــات آشــنا خواهیــد شــد.

ــوان یکــی از  تبلیغــات بنــری )Display Advertising یــا تبلیغــات نمایشــی( بــه عن
انــواع قدیمــی و باســابقه تبلیغــات، از گذشــته تــا کنــون رشــد چشــمگیری را تجربــه 
کــرده اســت. امــروزه بــه لطــف ظهــور فناوری هــای جدیــدی کــه قابلیت هــای نوینــی 
ــد،  ــرار می دهن ــا ق ــار م ــب را در اختی ــدد مخاط ــری مج ــکان هدف گی ــون ام همچ
گســتره و تنــوع کاربــرد تبلیغــات بنــری نیــز افزایــش چشــمگیری پیــدا کــرده اســت. در 
عیــن حــال بــا توجــه بــه ســابقه دراز اســتفاده از تبلیغــات بنــری، بــه نظــر نمی رســد 
کــه همــه مــا بــا زیــر و بــم ایــن نــوع از تبلیغــات آشــنایی کاملــی داشــته باشــیم. در 
ایــن مطلــب تــاش می کنیــم تــا شــما را بیشــتر بــا مفهــوم تبلیغــات بنــری، تغییــرات 

آن و نحــوه اســتفاده از آن هــا در کســب وکار آشــنا کنیــم.
پــر واضــح اســت کــه پیــش از هــر چیــزی بایــد بــه ایــن ســؤال مهــم پاســخ بدهیــم 

کــه تبلیــغ بنــری چیســت.

بیشتر بدانید: تبلیغات اینترنتی چیست؛ انواع و مزایای استفاده از آن 
 

تبلیغات بنری چیست؟
منظــور از تبلیغــات بنــری یــا نمایشــی، اســتفاده از تصاویــر دینامیــک یــا اســتاتیک 
ــکان  ــه ام ــت ک ــی اس ــن ویدئوهای ــا و همچنی ــا اپ ه ــایت ها ی ــی در وبس تبلیغات
ــد. هــدف از  ــه Google Ads( را فراهــم می کنن ــوگل )موســوم ب ــات گ ــش تبلیغ نمای
ایــن تبلیغــات، انتقــال پیــام یــا ارائــه پیشــنهاد بــه مشــتریان بالقــوه و کنونــی اســت 
تــا از ایــن طریــق بــه نحــوی تعامــل ایجــاد شــود. پیــش از آنکــه ایــن نــوع از تبلیغات 
ــه تاریخچــه آن  ــه نگاهــی ب ــد نیســت ک ــم ب ــن ببری ــر ذره بی ــه زی ــی را بیشــتر ب پول

داشــته باشــیم و ببینیــم کــه از کجــا پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــته اســت.
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تاریخچه مختصری از تبلیغات بنری

hotwired.com )wired. ــری در ســال 1994 میــادی در وب ســایت ــغ بن اولیــن تبلی
com کنونــی( ظاهــر شــد کــه بــا توجــه بــه اســتانداردهای امــروزی نمی تــوان آن را 

بــا هیــچ عنوانــی بــه جــز فاجعــه توصیــف کــرد.  
فونــت رنگیــن کمانــی، پیامــی )ترجمــه: آیــا تــا بــه حــال بــا موســتان اینجــا کلیــک 
ــانی از  ــچ نش ــدون هی ــود، ب ــوب می ش ــا click bait محس ــه ی ــه طعم ــد؟( ک کرده ای
ــه کجــا  ــک آن ب ــا کســی اســت و لین ــه چــه شــرکت ی ــق ب ــغ متعل ــن تبلی ــه ای اینک
منتهــی خواهــد شــد. در عیــن حــال، نــرخ کلیــک خــوری همیــن تبلیــغ سراســر ایــراد 
در آن زمــان بــه رقــم خــارق العــاده 44 درصــد رســید. ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ 
ــا 0.07 درصــد  ــه 0.06 ی ــزی نزدیــک ب کلیــک خــوری تبلیغــات نمایشــی امــروزی چی

اســت.
نخســتین تبلیغــات بنــری نــه مزایــده محــور بودنــد و نــه الگوریتمــی بــرای تشــخیص 
ــزی در حــدود یــک ســال بعــد،  ــده وجــود داشــت. چی ــا بازدیدکنن تناســب آن هــا ب
توجــه و تمرکــز آگهــی دهنــدگان بــه نمایــش تبلیغاتشــان در وب ســایت هایی معطــوف 

شــد کــه بــا تبلیغــات آن هــا بــه نحــوی مرتبــط بودنــد.
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پنــج ســال بعــد در ســال 1999 میــادی، وب ســایتی بــا نــام ToGo.com )کــه بعــدًا 
ــده ای را معرفــی کــرد. ایــن مــدل  ــه مالکیــت یاهــو در آمــد( اولیــن سیســتم مزای ب
ــرد  ــت می ک ــغ را پرداخ ــترین مبل ــه بیش ــده ای ک ــی دهن ــات آگه ــرای تبلیغ ــه ب اولی
اولویــت قائــل می شــد. یــک ســال بعــد، گــوگل مــدل تبلیغــات مزایــده محــور خــود 
کــه بــا عنــوان تبلیغــات PPC( pay per click( یــا تبلیغــات کلیکــی معــروف شــده 
ــدل  ــه در م ــاوت را دارد ک ــن تف ــی ای ــای قبل ــا مدل ه ــوگل ب ــدل گ ــرد. م ــه ک را عرض
ــوگل از  ــت نمی شــود. گ ــًا باعــث ایجــاد اولوی ــغ لزوم ــن مبل ــوگل، پرداخــت باالتری گ
همــان زمــان هــم آینــده نگــر بــود و اهمیــت نمایــش مرتبــط و متناســب ترین تبلیــغ 
را بــرای کاربــران موتــور جســتجوی خــود درک کــرده بــود و لــذا بــرای ایــن شــاخص 

ــود. ــد و می ش ــل می ش ــزایی قائ ــه س ــت ب ــز اهمی نی
در طــول ایــن ســال ها، الگوریتــم و قابلیت هــای تبلیغــات بنــری رشــد قابــل ماحظه ای 
ــن  ــی از مهم تری ــت. یک ــده اس ــول ش ــه متح ــت ک ــوان گف ــی می ت ــرده و حت ــدا ک پی
ایــن تغییــر و تحــوالت، معرفــی تبلیغــات ریسپانســیو یــا واکنشــگرا در ســال 2016 بود. 
در ادامــه، ایــن روش نویــن نیــز بلــوغ و تکامــل بیشــتری پیــدا کــرده و تــا حــد زیــادی 
جــای خــود را بــه تبلیغــات دینامیــک داده اســت. از اینجــا بــه یــک دســته بنــدی کلــی 

بــرای تبلیغــات بنــری یــا نمایشــی می رســیم:
 

تبلیغات بنری دینامیک و تبلیغات بنری استاتیک
ــتاتیک و  ــوع اس ــه دو ن ــری را ب ــا بن ــی ی ــات نمایش ــوان تبلیغ ــی می ت ــور کل ــه ط ب
دینامیــک تقســیم کــرد. منظــور از تبلیغــات اســتاتیک، آگهی هــای ثابــت اســت کــه 
پــس از انتخــاب و درج در محــل تعییــن شــده، هیــچ تغییــری در انــدازه آن هــا ایجــاد 
نمی شــود. پلتفــرم Google Ads دارای 45 انــدازه مختلــف بــرای ایــن نــوع از تبلیغات 
ــد در  ــد؛ هرچن ــتفاده کنی ــا اس ــد از آن ه ــود می توانی ــاز خ ــور نی ــه فراخ ــه ب ــت ک اس
ــرای تناســب  ــر و شــانس بیشــتری ب ــت باالت ــورد از آن هــا محبوبی ــط 10 م ــل فق عم
ــتاتیک در  ــی اس ــات نمایش ــتفاده از تبلیغ ــت اس ــد. مزی ــان دارن ــایت های میزب ــا س ب
ایــن اســت کــه شــکل و انــدازه تبلیــغ ثابــت بــوده و لــذا می توانیــد آن را دقیقــًا بــا 
طــرح برنــد خــود هماهنــگ کنیــد؛ بــه عــاوه، در ایــن حالــت کنتــرل دقیق تــری بــر 
افــرادی کــه آگهــی شــما را مشــاهده می کننــد خواهیــد داشــت. از طــرف دیگــر، نقطــه 
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ــه  ــا ب ــتگاه ها و پلتفرم ه ــه دس ــه در هم ــت ک ــن اس ــتاتیک ای ــای اس ــف آگهی ه ضع
طــور یکســان یــا مطلــوب ظاهــر نمی شــوند و لــذا بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن بــا 
اســتفاده از ایــن نــوع از آگهــی، حجــم قابــل توجهــی از پتانســیل تعــداد نمایــش و 

کلیــک را از دســت خواهیــد داد.
منظــور از تبلیغــات بنــری یــا نمایشــی دینامیــک آن دســته از آگهی هــای بنــری اســت 
ــا  ــا مقصــد ی ــاد متناســب ب ــدازه و ابع ــا ان ــن موجــود در آن هــا ب ــر و مت ــه تصاوی ک
پلتفرمــی کــه در آن ظاهــر می شــوند )وب ســایت دســکتاپ، وب ســایت موبایلــی، اپ 
و مــوارد مشــابه( تطبیــق پیــدا می کنــد. همیــن تطبیــق پذیــری باعــث می شــود کــه 
تبلیــغ شــما بــرای بیشــترین تعــداد ممکــن از مخاطبــان هــدف بــه نمایــش درآیــد. در 
عیــن حــال، یکــی از معــدود نقطــه ضعف هــای تبلیغــات دینامیــک بــه محدودیــت در 
انتخــاب طــرح ایــن قبیــل آگهی هــا برمی گــردد کــه می توانــد باعــث ســادگی بیــش 

از حــد ظاهــر تبلیــغ یــا فاصلــه گرفتــن آن از اســتانداردهای مــورد نظــر شــما شــود.
ــوت و  ــاط ق ــم نق ــک ه ــتاتیک و دینامی ــات اس ــری، تبلیغ ــز دیگ ــر چی ــد ه ــه مانن ب
ضعــف خــود را دارنــد و اســتفاده از ترکیبــی از آن هــا می توانــد روش مناســبی بــرای 
تنــوع بخشــیدن بــه اســتراتژی بازاریابــی شــما در اســتفاده از تبلیغــات بنــری باشــد.
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کاربرد تبلیغات بنری
از جملــه بهتریــن و مؤثرتریــن انــواع کمپین هایــی کــه می تــوان در آن هــا از تبلیغــات 

نمایشــی اســتفاده کــرد عبارت انــد از:
• ریتارگتینگ یا هدف گیری مجدد و فعال سازی مشتریان قبلی؛

• افزایش آگاهی نسبت به برند )Brand Awareness(؛
• معرفی محصوالت جدید.

ــد، عقــل  ــم گفته ان ــه از قدی ــه همان طــور ک ــه خاطــر داشــته باشــید ک در مجمــوع، ب
مــردم و از جملــه مشــتریان شــما بــه چشمشــان اســت. در نتیجــه، نمایــش چندیــن و 
چندبــاره لوگــو، نــام شــرکت یــا تصویــر محصوالتتــان احتمــال بــه یــادآوردن شــما در 

موقعــی کــه بــه خریــد نیــاز پیــدا می کننــد را افزایــش خواهــد داد.
 

- ریتارگتینگ
ریتارگتینــگ یــا ریمارکتینــگ در واقــع اســتفاده از تبلیغــات بنــری در جهــت فعال ســازی 
مجــدد و فــروش محصــوالت مشــابه یــا جدیــد بــه مشــتریان قبلــی و همچنیــن جذب 
افــرادی اســت کــه بــه ســایت شــما ســر زده، امــا عمــل مــورد نظرتــان )غالبــًا خریــد( 

ــد.  ــام نداده ان را انج
ــاه از  ــام پارســا در بهمــن م ــه ن ــه یــک مشــتری ب ــد ک ــال، تصــور کنی ــوان مث ــه عن ب
فروشــگاه اینترنتــی پوشــاک شــما یــک لبــاس زمســتانه خریــداری کــرده و حــاال بــا 
ــت  ــاره اســت. در ایــن حال ــال لباس هــای به ــه دنب ــار ب ــه فصــل به نزدیــک شــدن ب
بــا راه انــدازی یــک کمپیــن ریتارگتینــگ می توانیــد مشــتریانی را هــدف قــرار بدهیــد 
ــن  ــن کمپی ــه ای ــته ب ــی وابس ــات نمایش ــته اند و تبلیغ ــد داش ــما خری ــاً از ش ــه قب ک
ــرار  ــد ق ــد می کنن ــا بازدی ــه از آن ه ــک( را در وب ســایت هایی ک ــا دینامی )اســتاتیک ی
بدهیــد. در ادامــه، پارســا تبلیــغ شــما را می بینــد و بــا کلیــک بــر روی آن بــه صفحــه 
فــرود یــا خریــد هدایــت می شــود. همیــن رونــد بــرای مشــتریانی کــه ســبد خریــد 
ــه  ــرد دارد. ب ــز کارب ــانده اند نی ــا نرس ــه انته ــد را ب ــد خری ــرده و فرآین ــا ک ــود را ره خ
عنــوان نمونــه، تصــور کنیــد کــه مهــران قبــل از تکمیــل فرآینــد خریــد از ســایت شــما 
ــغ  ــری، تبلی ــب خب ــک مطل ــه ی ــن مطالع ــد در حی ــد روز بع ــت. چن ــده اس ــارج ش خ
همــان محصــول مــورد نظــر خــود کــه چنــد روز پیــش تــا مــرز خریــد آن پیــش رفتــه 
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ــه ســرانجام  ــد را ب ــرده و در نهایــت خری ــک ک ــد؛ روی آن کلی ــود را مشــاهده می کن ب
می رســاند.

 
- افزایش آگاهی نسبت به برند

ــازار سراســر رقابتــی عصــر حاضــر، دیــده شــدن هرچــه  ــه خصــوص در ب امــروزه و ب
بیشــتر نــام شــرکت و داســتان برنــد می توانــد بــه وزنــه ســنگینی در جهــت موفقیــت 
ــوان بیلبوردهــای  ــه عن ــوان ب ــری را می ت ــات بن ــل شــود. تبلیغ کســب وکار شــما تبدی
ــرای در معــرض دیــد قــرار  ــذا یکــی از بهتریــن ابزارهــا ب مجــازی در نظــر گرفــت و ل
دادن برنــد محســوب می شــوند. بــه عنــوان نمونــه، بــا اســتفاده از یــک طــرح ســاده و 
شــیک بــه همــراه شــعار تبلیغاتــی برندتــان می توانیــد بــه ایــن مقصــود نائــل آییــد.

 
- معرفی محصوالت جدید

هنگامــی کــه یــک شــرکت محصــول جدیــدی را معرفــی می کنــد یــا اینکــه بــه دنبــال 
ــا می توانــد چشــم و ذهــن  ــازه ای اســت بایــد ت ــازار ت ــا ب ــه حــوزه فعالیــت ی ورود ب
مشــتریان کنونــی و بالقــوه خــود را بــا آنچــه کــه در صــدد ارائــه آن اســت آشــنا کنــد. 
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه تداعــی یــک محصــول یــا ســرویس جدیــد بــا یــک برند 
کار چنــدان ســاده ای نیســت. اســتفاده از تبلیغــات نمایشــی می توانــد در ایــن مســیر 

راهگشــا باشــد. 

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

 
راهکارهایی برای افزایش بازده تبلیغات بنری

پــر واضــح اســت کــه هماننــد هــر نــوع دیگــری از تبلیغــات، وجــود یــک فراخــوان 
ــب  ــث جل ــد باع ــذاب می توان ــنهاد ج ــک پیش ــار ی ــق در کن ــح و دقی ــل واض ــه عم ب
رغبــت مخاطــب بــه کلیــک بــر روی آگهــی شــود و بــازده تبلیغــات شــما را افزایــش 
بدهــد. عــاوه بــر ایــن، توجــه بــه نــکات زیــر نیــز باعــث خواهــد شــد تــا کمپین هــای 

تبلیغاتــی بنــری ُمثمــر ثمرتــری را تجربــه کنیــد.
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از ابعاد مناسب و متداول تر استفاده کنید
تبلیغــات بنــری در ابعــاد و اندازه هــای مختلفــی ظاهــر می شــوند، امــا برخــی از ایــن 
ــازده  ــت و ب ــن محبوبی ــت ای ــد. عل ــری دارن ــازده باالت ــوده و ب ــر ب اندازه هــا محبوب ت
ــردد. از  ــف برمی گ ــایت های مختل ــای وب س ــا فض ــا ب ــب آن ه ــه تناس ــتر ب ــز بیش نی
ــر  ــای زی ــه گزینه ه ــوان ب ــری می ت ــات بن ــاد تبلیغ ــب ترین ابع ــن و مناس ــه بهتری جمل

اشــاره کــرد:
• 300×250 پیکسل
• 728×90 پیکسل

• 336×280 پیکسل
• 300×600 پیکسل

 
1. از صفحه فرود استفاده کنید

اگــر تبلیــغ شــما کاربــر را بــه صفحــه اصلــی وب ســایتتان هدایــت کنــد بــه احتمــال 
زیــاد عملــی کــه بــه دنبــال انجــام آن از ســوی وی هســتید انجــام نخواهــد شــد. همه 
ــژه ای  ــرود )Landing Page( وی ــات ف ــه صفح ــازده ب ــد و پرب ــری کارآم ــات بن تبلیغ
پیونــد دارنــد کــه مختــص پیشــنهاد مــورد نظــر طراحــی شــده و همــه اطاعاتــی کــه 
بــرای تبدیــل شــدن کاربــر ضــروری اســت را در بردارنــد. دقــت کنیــد کــه طــرح و پیــام 
تبلیــغ بنــری شــما بایــد بــا ســبک و ســیاق صفحــه فــرود هماهنــگ باشــد. بــه عــاوه، 
ــز ضــروری  ــرود نی ــغ در صفحــه ف تکــرار و نمایــش مجــدد پیشــنهاد موجــود در تبلی

اســت.
 

ــق  ــح و دقی ــای واض ــاده و پیام ه ــال س ــن ح ــذاب و در عی ــی ج 2. از طراح
ــد ــتفاده کنی اس

تبلیــغ بنــری بایــد برجســته بــه نظــر برســد یــا بــه عبــارت بهتــر، تــوی چشــم باشــد؛ 
امــا در عیــن حــال نبایــد آزاردهنــده یــا ناخوشــایند بــه نظــر برســد. گــوگل توجــه بــه 
ــد: مجــاب کنندگــی،  ــه می کن ــری توصی ــگام طراحــی تبلیغــات بن ســه مــورد را در هن
ــد از  ــی بای ــیدن آگه ــر رس ــه نظ ــز ب ــته و متمای ــرای برجس ــام. ب ــوح پی ــت و وض دق
طراحــی جــذاب و ســاده و همچنیــن یــک فراخــوان بــه عمــل واضــح و دقیق اســتفاده 
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کنیــد. عــاوه بــر ایــن، رزولوشــن تصویــر آگهــی نیــز بایــد مناســب باشــد و از آنجایــی 
کــه معمــوالً ابعــاد تبلیغــات بنــری کوچــک اســت، بایــد بتوانیــد پیــام خــود را در چنــد 
کلمــه بــه مخاطــب انتقــال بدهیــد. بــه عــاوه می توانیــد اســتفاده از انیمیشــن را نیــز 
امتحــان کنیــد. ضمنــًا مراقــب باشــید کــه حجــم تبلیــغ بنــری شــما از 150 کیلوبایــت 
تجــاوز نکنــد. دقــت داشــته باشــید کــه ترجیحــًا بایــد مؤلفه هــای زیــر را در تبلیغــات 

بنــری خــود بگنجانیــد:
• لوگــوی شــرکت: اســتفاده از لوگــوی شــرکت بــه خصــوص در مواقعــی کــه بــه دنبــال 

افزایــش آگاهــی نســبت بــه برندتــان هســتید یــک ضــرورت محســوب می شــود.
• ارزش و منفعتــی کــه ارائــه می دهیــد: بایــد بــه صــورت واضــح و دقیــق و بــه گونه ای 
کــه توجــه مخاطــب جلــب شــود مشــخص کنیــد کــه محصــول، ســرویس یا پیشــنهاد 

شــما چــه فایــده یــا ویژگــی خاصــی دارد.
ــه  ــی اســت ک ــک متن ــا لین ــه ی ــک دکم ــل ی ــه عم ــل: فراخــوان ب ــه عم • فراخــوان ب
ــارات  ــه عب ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــه عن ــد. ب ــردن دعــوت می کن ــک ک ــه کلی ــر را ب کارب
ــا »همیــن حــاال  ــرای کســب اطاعــات بیشــتر کلیــک کنیــد« ی ــد »ب و جماتــی مانن

شــروع کنیــد« اشــاره کــرد.
بــه عــاوه، دقــت داشــته باشــید کــه معمــوالً توجــه مــا بــه صــورت طبیعــی بیشــتر 
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــد. ب ــرار گرفته ان ــاب ق ــه در ق ــود ک ــب می ش ــی جل ــه موضوعات ب
چارچــوب واضــح در اطــراف آگهــی خــود می توانیــد چنیــن فضایــی را ایجــاد کنیــد. 
ــک  ــوالً از ی ــه آن هــا ســفید اســت معم ــه زمین ــی ک ــرای تبلیغات ــال، ب ــوان مث ــه عن ب

ــک پیکســل اســتفاده می شــود.  ــا ضخامــت ی ــگ ب حاشــیه خاکســتری رن
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روش های تبلیغ بنری
ــتفاده  ــد از دو روش اس ــری می توانی ــات بن ــتفاده از تبلیغ ــرای اس ــی ب ــور کل ــه ط ب
ــرد. در  ــی می پذی ــه آگه ــه وب ســایتی اســت ک ــه مســتقیم ب ــد. روش اول مراجع کنی
ایــن حالــت بــا تمــاس یــا ارســال پیــام بــه مســئول وب ســایت تمایــل خــود را ابــراز 
ــق شــده را  ــغ تواف ــی، مبل ــاد مناســب و طراحــی آگه ــد و پــس از تعییــن ابع می کنی
ــب  ــی مناس ــب وکارهای کوچک ــرای کس ــد ب ــن روش می توان ــد. ای ــت می کنی پرداخ
باشــد کــه کامــاً بــازار هــدف خــود و همچنیــن مخاطبــان وب ســایت مــورد نظــر را 

می شناســند.
ــتفاده از  ــت. اس ــی اس ــای تبلیغات ــت پلتفرم ه ــه دس ــپردن کار ب ــه، س ــن گزین دومی
 RTB )Real-Time ــتم ــه Demand-side و سیس ــوم ب ــی موس ــای تبلیغات پلتفرم ه
ــزان چشــمگیری  ــه می ــی شــما را ب ــازده آگه ــد ب ــی می توان ــده آن ــا مزای Bidding( ی
ــران  ــات کارب ــع آوری اطاع ــال جم ــواره در ح ــا هم ــن پلتفرم ه ــد. ای ــش بده افزای
ــلیقه های  ــق و س ــی و عای ــل زندگ ــیت، مح ــن، جنس ــد س ــواردی مانن ــه م و از جمل
ــی اســتفاده می شــود. منظــور  ــده آن ــن اطاعــات در مزای ــه از همی آن هــا هســتند ک
ــوای  ــه هــدف و محت ــا توجــه ب ــق آن ب ــه از طری ــدی اســت ک ــی، فرآین ــده آن از مزای
تبلیــغ و اطاعاتــی کــه از کاربــر وجــود دارد یــک تبلیــغ مناســب و متناســب )در طــول 
ــه مخاطــب انتخــاب می شــود. در  ــرای نمایــش ب ــذاری صفحــه( ب ــان بارگ مــدت زم
نتیجــه، تبلیــغ شــما بــرای افــرادی ظاهــر خواهــد شــد کــه احتمــال انجــام عمــل مــورد 
نظرتــان از ســوی آن هــا بیشــتر اســت و لــذا بــازده بســیار باالتــری را شــاهد خواهیــد 
 Google Display ــه ــوان ب ــن پلتفرم هــا می ت ــه نمونه هــای خارجــی ای ــود. از جمل ب

ــرد. ــاره ک ــن Facebook Audience Network اش Network و همچنی

بیشــتر بخوانیــد: ویدیــو مارکتینــگ چیســت؛ چــرا کســب کارها بــه بازاریابــی ویدیویی 
ــاز دارند؟ نی

 

سنجش عملکرد تبلیغات بنری
ــرد  ــر عملک ــد ب ــد، بای ــری اســتفاده کنی ــات بن ــرای اجــرای تبلیغ ــه ب از هــر روشــی ک
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ــر  ــر نظ ــد زی ــه بای ــاخص هایی ک ــه ش ــید. از جمل ــته باش ــارت داش ــود نظ ــی خ آگه
بگیریــد عبارت انــد از:

ــه در  ــی ک ــا صفحات ــغ در صفحــه ی ــش تبلی ــات نمای ــداد دفع ــا تع • Impression ی
ــه اســت؛ ــرار گرفت معــرض دیــد مخاطــب شــما ق

• تعــداد کلیــک؛ بــه ایــن معنــی کــه چــه تعــداد از آن بازدیدهــا بــه انجــام عمــل مــورد 
نظــر، یعنــی کلیــک بــه ســمت صفحــه فــرود شــما منجر شــده اســت.

ــد از صاحــب وب ســایت  ــد می توانی ــغ بدهی ــک وب ســایت تبلی ــه ی ــان ب ــر خودت اگ
ــه از  ــی ک ــا در صورت ــرار بدهــد؛ ام ــار شــما ق ــات را در اختی ــن اطاع ــا ای ــد ت بخواهی
پلتفرم هــای تبلیغاتــی اســتفاده کنیــد اطاعــات مربــوط بــه ایــن شــاخص ها در هــر 
لحظــه و بــه صــورت زنــده از طریــق یــک صفحــه مخصــوص در دســترس شــما قــرار 

خواهــد داشــت.
ــد تعــداد  ــان مانن ــد شــاخص های دیگــری از ســایت خودت در همیــن حیــن می توانی
بازدیدکننــدگان جدیــد، میــزان تعامــل و زمــان حضــور در ســایت و همچنیــن تعــداد 
تبدیــل )یعنــی انجــام عمــل نهایــی مــورد نظــر، مثــاً خریــد( را نیــز بــه زیــر ذره بیــن 

ببریــد.
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حرف آخر
ــب و  ــه متناس ــه جامع ــد ب ــی می توانی ــا نمایش ــری ی ــات بن ــتفاده از تبلیغ ــا اس ب
ــل  ــت و تمای ــد، رغب ــدا کنی ــی پی ــود دسترس ــر خ ــورد نظ ــان م ــدی از مخاطب هدفمن
ــد  ــت کنی ــه ســمت ســایت خــود هدای ــد و آن هــا را ب ــه وجــود بیاوری ــه تعامــل ب ب
ــز  ــه همــه چی ــر واضــح اســت ک ــه پ ــد. البت ــان را انجــام بدهن ــا عمــل مــورد نظرت ت
بــه همیــن آســانی نیســت و بــا توجــه بــه نــرخ کلیــک خــوری پاییــن ایــن نــوع از 
ــه جایــی نخواهیــد  تبلیغــات، اگــر برنامــه و اســتراتژی درســتی نداشــته باشــید ره ب
بــرد. بــا ایــن وجــود، تبلیغــات بنــری در حــال توســعه و پیشــرفت و اســتفاده از آن 
رو بــه رشــد اســت. یــک بررســی نشــان داد کــه رشــد اســتفاده از تبلیغــات بنــری در 
ســال 2017 نســبت بــه ســال قبــل از آن 13.1 درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه ایــن رشــد بــرای تبلیغــات موتورهــای جســتجو بــه 12.8 درصــد 
ــرای  ــروز ب ــن ام ــد، همی ــر هــدف مشــخص و واضحــی داری ــن، اگ می رســید. بنابرای
تحقــق آن برنامــه ریــزی کنیــد، تبلیغــات بنــری مناســبی را طراحــی و تولیــد کنیــد، از 
یــک پذیرنــده آگهــی یــا پلتفــرم قابــل اطمینــان کمــک بگیریــد، شــاخص ها و آمــار 
ــه زیــر ذره بیــن ببریــد و فرآینــد کار خــود را بــه طــور مســتمر جــرح و  دریافتــی را ب
تعدیــل کنیــد تــا بــه بهتریــن بــازده ممکــن از تبلیغــات بنــری خــود دســت پیــدا کنید.
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