ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ در ﺑﻠﮏ ﻓﺮاﯾﺪی
۲۰۲۰

ﻓﻬﺮﺳــﺖ
ﻣﻄﺎﻟــﺐ

۱

ﻣﻘﺪﻣﻪ

۲

اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮای ﭼﻪ اﻓﺮادی ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؟

۳

ﺳﻪ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ

۴

زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ

۵

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  CTRو ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺘﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ

۶

ﻧﺮخ اﯾﺠﺎد ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ در دﺳﺘﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ

۷

ﻣﺪ و ﭘﻮﺷﺎک

۸

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  CTRو ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺘﻪ ﻣﺪ و ﭘﻮﺷﺎک

۹

ﻧﺮخ اﯾﺠﺎد ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ در دﺳﺘﻪ ﻣﺪ و ﭘﻮﺷﺎک

۱۰

ﮐﺎﻻی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و دﯾﺠﯿﺘﺎل

۱۱

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  CTRو ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺘﻪ ﮐﺎﻻی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و دﯾﺠﯿﺘﺎل

۱۲

ﻧﺮخ اﯾﺠﺎد ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ در دﺳﺘﻪ ﮐﺎﻻی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و دﯾﺠﯿﺘﺎل

۱۳

واژهﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬار!

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻠــﮏ ﻓﺮاﯾــﺪی ﺑــﻪ آﺧﺮﯾــﻦ ﺟﻤﻌــﻪ ﻣــﺎه ﻧﻮاﻣﺒــﺮ و روز ﺑﻌــﺪ از ﻋﯿــﺪ
ﺷــﮑﺮﮔﺰاری ﮔﻔﺘــﻪ ﻣﯽﺷــﻮد .اﯾــﻦ روز ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾــﻦ روز ﺣــﺮاج در
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳــﺖ .ﻓﺮوﺷــﮕﺎهﻫﺎ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔــﯽ ﺑﺰرﮔــﯽ اراﺋــﻪ

ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ و ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿــﺰ از اﯾــﻦ ﻓﺮﺻــﺖ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ
ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺳﺎل ﻧﻮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

اﻟﺒﺘــﻪ ﺑﻠــﮏ ﻓﺮاﯾــﺪی ﺑــﻪ آﻣﺮﯾــﮑﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷــﻮد و در ﺳــﺎلﻫﺎی

اﺧﯿــﺮ ﻓﺮوﺷــﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺴــﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺳــﺎﯾﺮ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی دﻧﯿــﺎ از

ﺟﻤﻠــﻪ اﯾــﺮان ﻧﯿــﺰ از اﯾــﻦ ﻓﺮﺻــﺖ ﺑــﺮای ﺟــﺬب ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن و
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣــﺎ اﯾــﻦ ﮔــﺰارش را آﻣــﺎده ﮐﺮدهاﯾــﻢ ﺗــﺎ ﺑــﺎ اراﺋــﻪ دﯾﺘــﺎ و آﻣﺎرﻫــﺎی
ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫــﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗــﯽ در ﺑﻠــﮏ ﻓﺮاﯾﺪی ﺳــﺎل  ۹۹ﺑﻪ
ﮐﺴــﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻤــﮏ ﮐﻨﯿــﻢ ﮐــﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ در ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺑﻠﮏ ﻓﺮاﯾﺪی  ۲۰۲۰ﺑﻮد.

ﺻﻔﺤــﻪ ۱

ﺟﻤﻌــﻪ ﻫﻔﺘــﻢ آذر ﻣــﺎه و در ﺗﺎرﯾــﺦ ﻣﯿــﻼدی ﺑﯿﺴــﺖ و ﻫﻔﺘــﻢ

اﯾــﻦ ﮔــﺰارش ﺑــﺮای ﭼــﻪ
اﻓﺮادی ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؟

ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪهﻫﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫــﺎی ﺑﻠــﮏ ﻓﺮاﯾــﺪی داﺷــﺘﻪاﻧﺪ

و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫــﺎ را ﺑــﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﺻﻨﻌــﺖ
ﺧﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺘــﺎل ﻣﺎرﮐﺘﺮﻫﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨــﺪ در ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺘــﺎل ﻣﺎرﮐﺘﺮﻫﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺑــﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦﻫــﺎی
ﺻﻔﺤــﻪ ۲

ﭘﯿﺶرو ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳــﻪ ﺣــﻮزه ﺑــﺎ
ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿــﺰان رﺷــﺪ
ﺑﯿــﺶ از ﺑﯿﺴــﺖ ﺣــﻮزه ﮐﺴــﺐوﮐﺎری ﻣﺨﺘﻠــﻒ
ﺑــﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت ﺧــﻮد از ﭘﻠﺘﻔــﺮم ﯾﮑﺘﺎﻧــﺖ اﺳــﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ .ﻣــﺎ در اﯾــﻦ ﮔــﺰارش آﻣــﺎر ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ
ﺳــﻪ ﺣــﻮزه را اراﺋــﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿــﻢ ﮐــﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ رﺷــﺪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را در ﺑﺎزه ﺑﻠﮏ ﻓﺮاﯾﺪی* داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﭘــﺲ اﮔــﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﮐﺴــﺐوﮐﺎرﺗﺎن در اﯾــﻦ ﺣﻮزهﻫــﺎ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺰارش را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

زﯾﺒﺎﯾــﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷــﺖ
و ﺳﻼﻣﺖ

ﻣﺪ و ﭘﻮﺷﺎک

ﮐﺎﻻی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﯽ
و دﯾﺠﯿﺘﺎل

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

ﺻﻔﺤــﻪ ۳

زﯾﺒﺎﯾــــﯽ،

ﺑﻬﺪاﺷــﺖ

و

ﺳــﻼﻣﺖ
ﺑﯿــﺶ از  ۱٫۳ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﻧﻤﺎﯾــﺶ

ﻓﺮوﺷــﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺴــﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑــﻪ ﺣــﻮزه

زﯾﺒﺎﯾــﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و ﺳــﻼﻣﺖ از ﺑﯿــﻦ ﺗﺒﻠﯿــﻎ
ﮐﻨﻨﺪهﻫــﺎی ﯾﮑﺘﺎﻧــﺖ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿــﺰان اﻓﺰاﯾــﺶ

در ﺣﺠــﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت را در ﺑــﺎزه ﺑﻠــﮏ ﻓﺮاﯾــﺪی

*

داﺷــﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﮐﺴــﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾــﻦ ﺣــﻮزه ﺑــﺎ

 ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺗﺨﻔﯿﻒﻫــﺎی ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿــﺰ ﺑــﻪ اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﺑﻠــﮏ

 ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻓﺮاﯾــﺪی رﻓﺘﻨــﺪ و ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ ﻓــﺮوش ﺧﻮﺑــﯽ را

 ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۲۲۲ﮐﺴــﺐوﮐﺎر ﻓﻌــﺎل در ﺣــﻮزه زﯾﺒﺎﯾــﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و ﺳــﻼﻣﺖ

در اﯾــﻦ ﺑــﺎزه ﮐﻤﭙﯿﻦﻫــﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗــﯽ ﺧــﻮد را ﺑــﺎ ﻫﻤﺮاﻫــﯽ ﯾﮑﺘﺎﻧــﺖ

 ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺑﺮﮔﺰار و در ﻣﺠﻤﻮع  ۵۳۶ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﺪه اﻧﺪ.

 ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
۰

 ۱۰آذر

 ۹آذر

 ۸آذر

ﺑﻠﮏ ﻓﺮاﯾﺪی

 ۶آذر

 ۵آذر

 ۴آذر

ﺻﻔﺤــﻪ ۴

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

ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﺣﺠــﻢ ﻧﻤﺎﯾــﺶ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

 ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRو ﻗﯿﻤــﺖ ﮐﻠﯿــﮏ ﺳــﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ

در دﺳﺘﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ در روز ﺑﻠﮏ ﻓﺮاﯾﺪی

ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت ﺑﻨــﺮی

ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت ﻫﻤﺴــﺎن

ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت رﯾﺘﺎرﮔﺘﯿﻨــﮓ ﻣﺤﺼــﻮل

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ٪۰٫۱۶ :

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ٪۰٫۰۸ :

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ٪۰٫۵ :

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﻗﯿﻤــﺖ ﮐﻠﯿــﮏ در ﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ ۵۷۰ :ﺗﻮﻣــﺎن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﻗﯿﻤــﺖ ﮐﻠﯿــﮏ در ﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ ۱۹۵ :ﺗﻮﻣــﺎن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﻗﯿﻤــﺖ ﮐﻠﯿــﮏ در ﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ ۵۳۰ :ﺗﻮﻣــﺎن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRدﺳــﮑﺘﺎپ٪۰٫۰۷ :

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﯿﮏ در دﺳﮑﺘﺎپ ۶۵۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﯿﮏ در دﺳﮑﺘﺎپ ۹۶۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﺻﻔﺤــﻪ ۵

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﯿﮏ در دﺳﮑﺘﺎپ ۷۵۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRدﺳــﮑﺘﺎپ٪۰٫۰۷ :

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRدﺳــﮑﺘﺎپ٪۰٫۵۱ :

ﻧــﺮخ اﯾــﺠﺎد ﺳــﺒﺪ ﺧــﺮﯾﺪ

در دﺳــﺘﻪ زﯾﺒﺎﯾــﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و ﺳــﻼﻣﺖ
ﺗــﮓ اﺿﺎﻓــﻪ ﮐــﺮدن ﺑــﻪ ﺳــﺒﺪ ﺧﺮﯾــﺪ )(Add to Cart

ﯾﮑــﯽ از ﺗﮓﻫﺎﯾــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﯽﺗــﻮان در ﭘﻨــﻞ

ﯾﮑﺘﺎﻧــﺖ ﺳــﺎﺧﺖ .ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾــﻦ ﺗــﮓ
ﻣﯽﺗــﻮان ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت را ارزﯾﺎﺑــﯽ و از اﯾــﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﯿﻦ را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮد.

در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﯾﺘﺎرﮔﺘﯿﻨﮓ ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﺒﺪﯾــﻞ ورودی ﻫــﺎی ﺳــﺎﯾﺖ ﺑــﻪ اﻓــﺮادی ﮐــﻪ ﺳــﺒﺪ ﺧﺮﯾــﺪ

را ﺳــﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﯾــﮏ ﻣــﺎه ﮔﺬﺷــﺘﻪ
 ۱۰۸درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺻﻔﺤــﻪ ۶

ﻣــﺪ و ﭘﻮﺷــﺎک
ﺑﯿــﺶ از  ۱ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﻧﻤﺎﯾــﺶ

ﺣــﻮزه دﯾﮕــﺮی ﮐــﻪ در اﯾــﻦ روزﻫــﺎ ﺑــﺎزار داغ و
ﭘﺮﺗﺨﻔﯿﻔــﯽ داﺷــﺖ ،ﺣــﻮزه ﻣــﺪ و ﭘﻮﺷــﺎک ﺑــﻮد.
ﻣــﺪ و ﭘﻮﺷــﺎک دوﻣﯿــﻦ ﺣــﻮزهای اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﺣﺠــﻢ ﻧﻤﺎﯾــﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت را
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 ۱۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
 ۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
 ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
 ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﯾﮑﺘﺎﻧــﺖ ﻫﻤــﺮاه  ۱۸۴ﮐﺴــﺐوﮐﺎر ﻓﻌــﺎل در دﺳــﺘﻪ ﻣــﺪ و ﭘﻮﺷــﺎک

 ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

در اﺟﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻮد .در ﻣﺠﻤﻮع  ۵۰۹ﮐﻤﭙﯿﻦ در

 ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
 ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ.

ﺷﺪه اﻧﺪ.

 ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
.

 ۱۰آذر

 ۹آذر

 ۸آذر

ﺑﻠﮏ ﻓﺮاﯾﺪی

 ۶آذر

 ۵آذر

 ۴آذر

ﺻﻔﺤــﻪ ۷

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

ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﺣﺠــﻢ ﻧﻤﺎﯾــﺶ

 ۱۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRو ﻗﯿﻤــﺖ ﮐﻠﯿــﮏ ﺳــﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ

در دﺳــﺘﻪ ﻣــﺪ و ﭘﻮﺷــﺎک در روز ﺑﻠــﮏ ﻓﺮاﯾــﺪی

ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت ﺑﻨــﺮی

ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت ﻫﻤﺴــﺎن

ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت رﯾﺘﺎرﮔﺘﯿﻨــﮓ ﻣﺤﺼــﻮل

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ٪۰٫۱۶ :

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ٪۰٫۰۸ :

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ٪۰٫۵ :

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﻗﯿﻤــﺖ ﮐﻠﯿــﮏ در ﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ ۶۴۵ :ﺗﻮﻣــﺎن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﻗﯿﻤــﺖ ﮐﻠﯿــﮏ در ﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ ۳۴۰ :ﺗﻮﻣــﺎن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﻗﯿﻤــﺖ ﮐﻠﯿــﮏ در ﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ ۵۳۵ :ﺗﻮﻣــﺎن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRدﺳــﮑﺘﺎپ٪۰٫۰۸ :

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﯿﮏ در دﺳﮑﺘﺎپ ۵۶۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﯿﮏ در دﺳﮑﺘﺎپ ۷۵۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﺻﻔﺤــﻪ ۸

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﯿﮏ در دﺳﮑﺘﺎپ ۷۸۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRدﺳــﮑﺘﺎپ٪۰٫۰۷ :

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRدﺳــﮑﺘﺎپ٪۰٫۴۹ :

ﻧــﺮخ اﯾﺠــﺎد ﺳــﺒﺪ ﺧﺮﯾــﺪ
در دﺳﺘﻪ ﻣﺪ و ﭘﻮﺷﺎک

در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﯾﺘﺎرﮔﺘﯿﻨﮓ ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﺒﺪﯾــﻞ ورودی ﻫــﺎی ﺳــﺎﯾﺖ ﺑــﻪ اﻓــﺮادی ﮐــﻪ ﺳــﺒﺪ ﺧﺮﯾــﺪ

را ﺳــﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﯾــﮏ ﻣــﺎه ﮔﺬﺷــﺘﻪ
 ۶۴درﺻــﺪ اﻓﺰاﯾــﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ.

ﺻﻔﺤــﻪ ۹

ﮐﺎﻻی

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿــﮏ

و

دﯾﺠﯿﺘــﺎل
ﺑﯿــﺶ از  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﻧﻤﺎﯾــﺶ

 ۱۸۰ﮐﺴــﺐوﮐﺎر ﻓﻌــﺎل در دﺳــﺘﮥ ﮐﺎﻻی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿــﮏ و دﯾﺠﯿﺘــﺎل ﮐﻤﭙﯿﻦﻫــﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗــﯽ
ﺧــﻮد را ﺑــﺎ ﻫﻤﺮاﻫــﯽ ﯾﮑﺘﺎﻧــﺖ ﺑﺮﮔــﺰار و در ﻣﺠﻤــﻮع
 ۴۳۹ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ.

 ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
 ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
 ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﺣﺠــﻢ ﻧﻤﺎﯾــﺶ

 ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

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

 ۱۰آذر

 ۹آذر

 ۸آذر

ﺑﻠﮏ ﻓﺮاﯾﺪی

 ۶آذر

 ۵آذر

 ۴آذر

ﺻﻔﺤــﻪ ۱۰

۰

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRو ﻗﯿﻤــﺖ ﮐﻠﯿــﮏ ﺳــﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ

در دﺳــﺘﻪ ﮐﺎﻻی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و دﯾﺠﯿﺘﺎل در روز ﺑﻠــﮏ ﻓﺮاﯾــﺪی

ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت ﺑﻨــﺮی

ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت ﻫﻤﺴــﺎن

ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت رﯾﺘﺎرﮔﺘﯿﻨــﮓ ﻣﺤﺼــﻮل

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ٪۰٫۱۳ :

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ٪۰٫۱۲ :

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ٪۰٫۵۱ :

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﻗﯿﻤــﺖ ﮐﻠﯿــﮏ در ﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ ۴۳۰ :ﺗﻮﻣــﺎن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﻗﯿﻤــﺖ ﮐﻠﯿــﮏ در ﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ ۳۵۵ :ﺗﻮﻣــﺎن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﻗﯿﻤــﺖ ﮐﻠﯿــﮏ در ﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ ۳۹۰ :ﺗﻮﻣــﺎن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRدﺳــﮑﺘﺎپ٪۰٫۰۹ :

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﯿﮏ در دﺳﮑﺘﺎپ ۵۵۵ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﯿﮏ در دﺳﮑﺘﺎپ ۴۳۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﺻﻔﺤــﻪ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﯿﮏ در دﺳﮑﺘﺎپ ۵۹۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRدﺳــﮑﺘﺎپ٪۰٫۰۶ :

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRدﺳــﮑﺘﺎپ٪۰٫۵۲ :

۱۱

ﻧــﺮخ اﯾﺠــﺎد ﺳــﺒﺪ ﺧﺮﯾــﺪ

در دﺳﺘﻪ ﮐﺎﻻی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﻧــﺮخ ﺗﺒﺪﯾــﻞ ورودیﻫــﺎی ﺳــﺎﯾﺖ ﺑــﻪ
ﺧﺮﯾﺪاران در اﯾﻦ دﺳــﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺳــﺎﯾﺮ دﺳــﺘﻪﻫﺎ
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

اﻣــﺎ ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﺗﺎﺛﯿــﺮ ﺗﺨﻔﯿــﻒ در ﮐﻤﭙﯿﻦﻫــﺎی اﯾــﻦ
دﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ اﺳﺖ.

در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﯾﺘﺎرﮔﺘﯿﻨﮓ ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﺒﺪﯾــﻞ ورودی ﻫــﺎی ﺳــﺎﯾﺖ ﺑــﻪ اﻓــﺮادی ﮐــﻪ ﺳــﺒﺪ ﺧﺮﯾــﺪ

را ﺳــﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﯾــﮏ ﻣــﺎه ﮔﺬﺷــﺘﻪ
 ۲۷درﺻــﺪ اﻓﺰاﯾــﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ.

ﺻﻔﺤــﻪ ۱۲

واژهﻫــﺎی اﺛﺮﮔــﺬار

واژهﻫﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ در ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ در اﺛﺮﮔــﺬاری ﺗﺒﻠﯿــﻎ ﺑﺴــﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿــﺖ

ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﻣــﺎ ﺑﺮﺧــﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾــﻦ واژهﻫــﺎ را ﺑﺮرﺳــﯽ و
ﺑــﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﮐﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت ﻫﻤﺴــﺎن در ﺑــﺎزه ﺑﻠــﮏ
ﻓﺮاﯾﺪی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ.

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  CTRﮐﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻤﺴﺎن در ﺑﺎزه ﺑﻠﮏ
ﻓﺮاﯾﺪی  ۰٫۱درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

واژه »ﻗﯿﻤــﺖ« در ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت ﻫﻤﺴــﺎن  CTRرا ﺑــﻪ

ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺎ  ۱۷۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.

واژهﻫــﺎی »ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ«» ،راﯾــﮕﺎن« و »ﺣــﺮاج« ﻧﯿــﺰ

ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  CTRرا در ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت اﻓﺰاﯾــﺶ
دادهاﻧﺪ.

CTR

واژهﻫﺎ

٪۰.۲۷

ﻗﯿﻤﺖ

٪۰.۲۵

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

٪۰.۲۱

راﯾﮕﺎن

٪۰.۱۳

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺻﻔﺤــﻪ ۱۳

٪۰.۱

ﺣﺮاج

از اﯾﻨﮑــﻪ ﺗــﺎ اﻧﺘﻬــﺎی اﯾــﻦ ﮔــﺰارش ﺑــﺎ ﻣــﺎ ﻫﻤــﺮاه ﺑﻮدﯾــﺪ ،ﺳــﭙﺎسﮔﺰارﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾــﻢ اﯾــﻦ ﮔــﺰارش ﺑﺮایﺗــﺎن ﻣﻔﯿــﺪ ﺑــﻮده ﺑﺎﺷــﺪ.

w w w . Y e k t a n e t . c o m

