
نگاهی به

تبلیغات آنالین در بلک فرایدی

۲۰۲۰



مقدمه 

این گزارش برای چه افرادی مفید است؟

سه حوزه با بیشترین میزان رشد

زیبایی، بهداشت و سالمت

میانگین CTR و قیمت کلیک سرویس های مختلف در دسته زیبایی، بهداشت و سالمت

نرخ ایجاد سبد خرید در دسته زیبایی، بهداشت و سالمت

مد و پوشاک

میانگین CTR و قیمت کلیک سرویس های مختلف در دسته مد و پوشاک

نرخ ایجاد سبد خرید در دسته مد و پوشاک

کاالی الکترونیک و دیجیتال

میانگین CTR و قیمت کلیک سرویس های مختلف در دسته کاالی الکترونیک و دیجیتال 

نرخ ایجاد سبد خرید در دسته کاالی الکترونیک و دیجیتال

واژه های اثرگذار!

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

فهرســت 
مطالــب



بلــک فرایــدی بــه آخریــن جمعــه مــاه نوامبــر و روز بعــد از عیــد 
شــکرگزاری گفتــه می شــود. ایــن روز بزرگ تریــن روز حــراج در 
آمریکاســت. فروشــگاه ها پیشــنهادهای تخفیفــی بزرگــی ارائــه 
می کننــد و مشــتریان نیــز از ایــن فرصــت اســتفاده می کننــد 

تا خریدهای سال نو را انجام دهند. 
البتــه بلــک فرایــدی بــه آمریــکا محدود نمی شــود و در ســال های 
اخیــر فروشــگاه ها و کســب وکارهای ســایر کشــورهای دنیــا از 
جملــه ایــران نیــز از ایــن فرصــت بــرای جــذب مشــتریان و 

فروش محصوالت خود استفاده می  کنند.
مــا ایــن گــزارش را آمــاده کرده ایــم تــا بــا ارائــه دیتــا و آمارهــای 
مربــوط بــه کمپین هــای تبلیغاتــی در بلــک فرایدی ســال ۹۹ به 
مناســبت های  در  بتواننــد  کــه  کنیــم  کمــک  کســب وکارها 

مختلف کمپین های تبلیغاتی بهینه ای طراحی کنند.
جمعــه هفتــم آذر مــاه و در تاریــخ میــالدی بیســت و هفتــم 

نوامبر مصادف با بلک فرایدی ۲۰۲۰ بود.

مقدمه
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صف



 ۲
ـه 

فحـ
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تبلیغ کننده هایــی کــه کمپین هــای بلــک فرایــدی داشــته اند 
بــا میانگیــن صنعــت و می خواهنــد نتیجــه کمپین  هــا را 

  خود مقایسه کنند.

ایــن گــزارش بــرای چــه 
افرادی مفید است؟

دیجیتــال مارکترهایــی کــه می خواهنــد در مناســبت های 
مختلف کمپین های تبلیغاتی را طراحی و اجرا کنند.

دیجیتــال مارکترهایــی کــه می خواهنــد بــرای کمپین هــای 
پیش رو میزان بودجه را پیش بینی کنند.



ســه حــوزه بــا 
بیشــترین میــزان رشــد

 ۳
ـه 

فحـ
ص

بهداشــت  زیبایــی، 
و سالمت

الکترونیکــی مد و پوشاک  کاالی 
و دیجیتال

مختلــف  کســب وکاری  حــوزه  بیســت  از  بیــش 
بــرای تبلیغــات خــود از پلتفــرم یکتانــت اســتفاده 
می کننــد. مــا در ایــن گــزارش آمــار مربــوط بــه 
ســه حــوزه را ارائــه می کنیــم کــه بیشــترین رشــد 

تبلیغات را در بازه بلک فرایدی* داشته اند. 
پــس اگــر فعالیــت کســب وکارتان در ایــن حوزه هــا 

است این گزارش را از دست ندهید.

بلــک  تبلیغــات  بــازه  عنــوان  بــه  آذر   ۱۰ تــا  آذر   ۴ از   *
فرایدی در نظر گرفته شده است. 



ســالمت و  بهداشــت  زیبایــــی، 

۴
حــه

صف

فروشــگاه ها و کســب وکارهای مرتبــط بــه حــوزه 
تبلیــغ بیــن  از  ســالمت  و  بهداشــت  زیبایــی، 
 کننده هــای یکتانــت بیشــترین میــزان افزایــش 
فرایــدی*  بلــک  بــازه  در  را  تبلیغــات  حجــم  در 
داشــته اند. بیشــتر کســب وکارهای ایــن حــوزه بــا 
بلــک  اســتقبال  بــه  هیجان انگیــز  تخفیف هــای 
را  خوبــی  فــروش  توانســتند  و  رفتنــد  فرایــدی 

تجربه کنند.
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بیــش از ۱٫۳ میلیــارد نمایــش 

۴ آذر ۵ آذر ۶ آذر ۸ آذر ۹ آذر بلک فرایدی۱۰ آذر

۰

۵۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۲۵۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۲۲۲ کســب وکار فعــال در حــوزه زیبایــی، بهداشــت و ســالمت 
در ایــن بــازه کمپین هــای تبلیغاتــی خــود را بــا همراهــی یکتانــت 

برگزار و در مجموع ۵۳۶ کمپین تبلیغاتی را اجرا کردند.

* بیشــتر کمپین هــای تبلیغاتــی بلــک فرایــدی بیــن هفتــم تــا نهــم آذر اجــرا 
شده اند.



۵
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میانگیــن CTR و قیمــت کلیــک ســرویس های مختلــف 
در دسته زیبایی، بهداشت و سالمت در روز بلک فرایدی

بنــری محصــولتبلیغــات همســانتبلیغــات  ریتارگتینــگ  تبلیغــات 

٪۰٫۱۶ موبایــل:   CTR میانگیــن 
میانگیــن CTR دســکتاپ: ٪۰٫۰۷

میانگیــن قیمــت کلیــک در موبایــل: ۵۷۰ تومــان
میانگین قیمت کلیک در دسکتاپ: ۷۵۰ تومان

٪۰٫۰۸ موبایــل:   CTR میانگیــن 
میانگیــن CTR دســکتاپ: ٪۰٫۰۷

میانگیــن قیمــت کلیــک در موبایــل: ۱۹۵ تومــان
میانگین قیمت کلیک در دسکتاپ: ۶۵۰ تومان

میانگیــن قیمــت کلیــک در موبایــل: ۵۳۰ تومــان
میانگین قیمت کلیک در دسکتاپ: ۹۶۰ تومان

٪۰٫۵ موبایــل:   CTR میانگیــن 
میانگیــن CTR دســکتاپ: ٪۰٫۵۱



۶
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نــرخ ایــجاد ســبد خــرید
در دســته زیبایــی، بهداشــت و ســالمت

 (Add to Cart) تــگ اضافــه کــردن بــه ســبد خریــد
پنــل  در  کــه می تــوان  اســت  از تگ هایــی  یکــی 
تــگ ایــن  از  اســتفاده  بــا  ســاخت.  یکتانــت 
ایــن  از  و  ارزیابــی  را  تبلیغــات  نتیجــه  می تــوان 

طریق کمپین را بهینه کرد.
در تبلیغات ریتارگتینگ محصول

نســبت تبدیــل ورودی هــای ســایت بــه افــرادی کــه ســبد خریــد 
گذشــته مــاه  یــک  میانگیــن  بــا  مقایســه  در  ســاخته اند  را 

۱۰۸ درصد افزایش یافته است.



مــد و پوشــاک

۷
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و  داغ  بــازار  روزهــا  ایــن  در  کــه  دیگــری  حــوزه 

پرتخفیفــی داشــت، حــوزه مــد و پوشــاک بــود. 

کــه  اســت  حــوزه ای  دومیــن  پوشــاک  و  مــد 

بیشــترین تغییــرات حجــم نمایــش تبلیغــات را 

داشته است.

یکتانــت همــراه ۱۸۴ کســب وکار فعــال در دســته مــد و پوشــاک 
در اجرای کمپین های تبلیغاتی بود. در مجموع ۵۰۹ کمپین در 

این دسته اجرا شد.
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نمایــش  میلیــارد   ۱ از  بیــش 

.
۲۰ میلیون
۴۰ میلیون
۶۰ میلیون
۸۰ میلیون
۱۰۰ میلیون
۱۲۰ میلیون
۱۴۰ میلیون
۱۶۰ میلیون
۱۸۰ میلیون

۴ آذر ۵ آذر ۶ آذر ۸ آذر ۹ آذر بلک فرایدی۱۰ آذر
* بیشــتر کمپین هــای تبلیغاتــی بلــک فرایــدی بیــن هفتــم تــا نهــم آذر اجــرا 

شده اند.
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میانگیــن CTR و قیمــت کلیــک ســرویس های مختلــف 
در دســته مــد و پوشــاک در روز بلــک فرایــدی

بنــری محصــولتبلیغــات همســانتبلیغــات  ریتارگتینــگ  تبلیغــات 

٪۰٫۱۶ موبایــل:   CTR میانگیــن 
میانگیــن CTR دســکتاپ: ٪۰٫۰۸

میانگیــن قیمــت کلیــک در موبایــل: ۶۴۵ تومــان
میانگین قیمت کلیک در دسکتاپ: ۷۸۰ تومان

٪۰٫۰۸ موبایــل:   CTR میانگیــن 
میانگیــن CTR دســکتاپ: ٪۰٫۰۷

میانگیــن قیمــت کلیــک در موبایــل: ۳۴۰ تومــان
میانگین قیمت کلیک در دسکتاپ: ۵۶۰ تومان

میانگیــن قیمــت کلیــک در موبایــل: ۵۳۵ تومــان
میانگین قیمت کلیک در دسکتاپ: ۷۵۰ تومان

٪۰٫۵ موبایــل:   CTR میانگیــن 
میانگیــن CTR دســکتاپ: ٪۰٫۴۹
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نــرخ ایجــاد ســبد خریــد
در دسته مد و پوشاک

در تبلیغات ریتارگتینگ محصول

نســبت تبدیــل ورودی هــای ســایت بــه افــرادی کــه ســبد خریــد 
گذشــته مــاه  یــک  میانگیــن  بــا  مقایســه  در  ســاخته اند  را 

۶۴ درصــد افزایــش یافتــه اســت.



دیجیتــال و  الکترونیــک  کاالی 

۱۰
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کاالی  دســتۀ  در  فعــال  کســب وکار   ۱۸۰

تبلیغاتــی  کمپین هــای  دیجیتــال  و  الکترونیــک 

خــود را بــا همراهــی یکتانــت برگــزار و در مجمــوع 

۴۳۹ کمپین تبلیغاتی را اجرا کردند.
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بیــش از ۵۰۰ میلیــون نمایــش 

۰

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۲۰ میلیون

۴ آذر ۵ آذر ۶ آذر ۸ آذر ۹ آذر بلک فرایدی۱۰ آذر
* بیشــتر کمپین هــای تبلیغاتــی بلــک فرایــدی بیــن هفتــم تــا نهــم آذر اجــرا 

شده اند.



۱۱
ـه 

فحـ
ص

میانگیــن CTR و قیمــت کلیــک ســرویس های مختلــف 
در دســته کاالی الکترونیک و دیجیتال در روز بلــک فرایــدی

بنــری محصــولتبلیغــات همســانتبلیغــات  ریتارگتینــگ  تبلیغــات 

٪۰٫۱۳ موبایــل:   CTR میانگیــن 
میانگیــن CTR دســکتاپ: ٪۰٫۰۹

میانگیــن قیمــت کلیــک در موبایــل: ۴۳۰ تومــان
میانگین قیمت کلیک در دسکتاپ: ۵۹۰ تومان

٪۰٫۱۲ موبایــل:   CTR میانگیــن 
میانگیــن CTR دســکتاپ: ٪۰٫۰۶

میانگیــن قیمــت کلیــک در موبایــل: ۳۵۵ تومــان
میانگین قیمت کلیک در دسکتاپ: ۵۵۵ تومان

میانگیــن قیمــت کلیــک در موبایــل: ۳۹۰ تومــان
میانگین قیمت کلیک در دسکتاپ: ۴۳۰ تومان

٪۰٫۵۱ موبایــل:   CTR میانگیــن 
میانگیــن CTR دســکتاپ: ٪۰٫۵۲



نــرخ ایجــاد ســبد خریــد
در دسته کاالی الکترونیک و دیجیتال

بــه  ســایت  ورودی هــای  تبدیــل  نــرخ  میانگیــن 
خریداران در این دســته به نســبت ســایر دســته ها 

کمتر است.
امــا همچنــان تاثیــر تخفیــف در کمپین هــای ایــن 

دسته نیز چشم گیر است.
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در تبلیغات ریتارگتینگ محصول

نســبت تبدیــل ورودی هــای ســایت بــه افــرادی کــه ســبد خریــد 
گذشــته مــاه  یــک  میانگیــن  بــا  مقایســه  در  ســاخته اند  را 

۲۷ درصــد افزایــش یافتــه اســت.



واژه هــای اثرگــذار

می شــوند اســتفاده  تبلیغــات  در  کــه  واژه هایــی 
می تواننــد در اثرگــذاری تبلیــغ بســیار بااهمیــت 
باشــند. مــا برخــی از موثرتریــن واژه هــا را بررســی و 
ــازه بلــک  ــا میانگیــن کل تبلیغــات همســان در ب ب

فرایدی مقایسه کرده ایم.
میانگین CTR کل تبلیغات همسان در بازه بلک 

فرایدی ۰٫۱ درصد بوده است.
واژه «قیمــت» در تبلیغــات همســان CTR را بــه 

طور میانگین تا ۱۷۰ درصد افزایش داده است.
واژه هــای «بهتریــن»، «رایــگان» و «حــراج» نیــز 
بــه طــور میانگیــن CTR را در تبلیغــات افزایــش

داده اند.
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باشــد. بــوده  مفیــد  برای تــان  گــزارش  ایــن  امیدواریــم  و  ســپاس گزاریم  بودیــد،  همــراه  مــا  بــا  گــزارش  ایــن  انتهــای  تــا  اینکــه  از 
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