تجلیغبت ایٌتطًتی ٍ تبثیط آى
زض وتت ٍ هتَى هرتلف تؼبضیف هتؼسزی اظ تجلیغبت آهسُ اؾت ثَُض هثبل هی تَاى ثِ تؼبضیف شیل اقبضُ وطز.
تجلیغبت فطآیٌس ضٍقوٌس اضایِ اَالػبت هٌبؾت زض هَضز وبالّب ٍ ذسهبت ثِ هكتطیبى ٍ تطغیت ٍ هتمبػس وطزى
هؤثط ههطف وٌٌسگبى ثِ ذطیس وبالّب ٍ ذسهبت هی ثبقس (هتَلی  ٍ )1372یب زض تؼطیفی زیگط تجلیغبت ضا ،اضائِ
غیط قرهی اَالػبت وِ هؼوَالً ثطای آى پَل پطزاذت هی قَز ٍ اغلت ثب ّسف تطغیت ثطای ذطیس وبالّب،
ذسهبت ٍ یب ایسُ اظ ؾَی افطازی هكرم ٍ تَؾٍ ضؾبًِ ّبی هرتلف اًجبم هی پصیطز ،تؼطیف ًوَزُ اًس
(تبفلیٌگط )1996
ّوبى ََض وِ زض تؼطیف ثبال اقبضُ قس ،تجلیغبت اظ َطیك ضؾبًِ ّبی هرتلفی اًجبم هی پصیطز وِ اظ آى جولِ هی
تَاى ثِ ضٍظًبهِ ّب ،هجالت ،ضازیَ ،تلَیعیَى ٍ  ...اقبضُ ًوَز .چٌسی اؾت وِ ضؾبًِ ای جسیس ،یؼٌی ایٌتطًت،
ثِ جوغ ضؾبًِ ّبی هَضز اؾتفبزُ تجلیغبت ايبفِ قسُ اؾت .ضقس تجلیغ زض ایٌتطًت ًؿجت ثِ تجلیغ زض ضؾبًِ ّبی
ؾٌتی ،اظ ؾطػت ثؿیبض ثیكتطی ثطذَضزاض ثَزُ اؾت .چطا وِ پؽ اظ گصقت  38ؾبل اظ پیسایف ضازیَ ،تؼساز
اؾتفبزُ وٌٌسگبى آى ثِ  50هیلیَى ًفط ضؾیس ،تلَیعیَى  13ؾبل پؽ اظ پیسایف ایي حس ًهبة ضا وؿت وطز ٍ اهب
ایٌتطًت تٌْب ثب گصقت  4ؾبل تَاًؿتِ ثِ ایي حس ًهبة زؾت پیسا وٌس (فبوؽ . )1999ایي همبلِ ثِ هؼطفی ایي
ًَع اظ تجلیغبت ٍ ٍیػگی ّبی آى هی پطزاظز .
●تؼطیف تجلیغبت ایٌتطًتی
تجلیغبت ایٌتطًتی ثِ اؾتفبزُ اظ ایٌتطًت ثِ ػٌَاى یه وبًبل ٍ ٍؾیلِ اضتجبَی ثطای اضؾبل تجلیغبت زض هحیٍ ٍة
اقبضُ زاضز (گبئَ ٍ زیگطاى  .) 2002زض تؼطیفی زیگط ،تجلیغبت ایٌتطًتی ضا ایٌگًَِ تؼطیف ًوَزُ اًسً :وبیف زازى
ًبهْب ٍػالئن تجبضی ،قؼبضّب ٍ تهبٍیط تجلیغبتی زض ؾبیتْبی (پبیگبّْبی) پطثیٌٌسُ ایٌتطًت ،ثِ ًحَی وِ ثِ تحمك
اّساف تجلیغبت ووه ًوبیس (ؾبیت نسا ٍ ؾیوب ). 2002زض فطایٌس تْیِ ٍ اجطای تجلیغبت ایٌتطًتی ،قطوتْبی
تجلیغبتیً ،بقطاى ایٌتطًتی ، 1تجلیغ زٌّسگبى( 2ؾبظهبًْب ٍ قطوتْبی تَلیسی ٍ ذسهبتی) زضگیطًس .
●تبضیرچِ تجلیغبت ایٌتطًتی
تجلیغبت ایٌتطًتی ثطای اٍلیي ثبض ٍ ثهَضت ثٌط زض  27اوتجط ؾبل  ٍ 1994زض ؾبیت ّبت ٍایطً 3وبیف زازُ قس.
ظهبًی وِ ّبت ٍایط هتَجِ قس وِ ثطای تجلیغبت هی ثبیؿت فًبی هحسٍزی ضا زض ًظط گطفت ،ثٌطّبی تجلیغبتی
ثَجَز آهسًس .

زض آى ظهبى َ 14طاح تجلیغبتی هجلغی هؼبزل  30،000زالض ثطای ًوبیف ّ 12فتِ ای تجلیغبت ذَز پطزاذتٌس (وبی
ٍ هساف  .)1999زض ؾبل ٍ 1995ة ثؼٌَاى ضؾبًِ ای ػوَهی پصیطفتِ قس .قطوت ؾبى هیىطٍؾیؿتن 4زض ایي
ؾبل ظثبى جبٍا ضا ثِ ػوَم ػطيِ وطز .زض ؾبل  1996السظهَثیل 5اٍلیي اتبق گفتگَی تجبضی ضا ضاُ اًساظی
ًوَز .زض جسٍل  1ثِ ثطذی اظ اتفبلبت هْن نٌؼت تجلیغبت ایٌتطًتی اقبضُ قسُ اؾت .
●ضًٍس تجلیغبت ایٌتطًتی زض زًیب
تجلیغبت ایٌتطًتی اظ ظهبى پیسایف (ؾبل  )1994تب ؾبل  2007قبّس ضقس ثؿیبض ظیبزی ثَزُ اؾت .ثَُضیىِ حجن
زضآهس تجلیغبت ایٌتطًتی اظ ضلن  267هیلیَى زالض زض ؾبل  1996ثِ ضلن  13087هیلیَى زالض زض ؾبل  2007ضؾیسُ
اؾتٍ .لی زض ثیي ؾبلْبی  2002 ٍ 2001ایي نٌؼت قبّس ضقس هٌفی ثَزُ اؾت .ضًٍس ضقس زض ؾبل  2003تغییط
جْت زازُ ٍ زٍثبضُ قبّس ضقس هثجتی زض ایي نٌؼت هی ثبقین .
▪اثؼبز تجلیغبت ایٌتطًتی
تجلیغبت ایٌتطًتی اثؼبز هرتلفی ضا قبهل هی قَز وِ زض ظیط ثَُض اجوبلی ثِ آًْب اقبضُ هی قَز (گبئَ ٍ زیگطاى
. )2002
▪هسلْبی وؿت ٍوبض
هسل وؿت ٍ وبض ثِ یه ایسُ تجبضی ٍ ثطًبهِ اؾتطاتػیه زض هَضز ًحَُ ثِ زؾت آٍضزى پَل ثطای یه وؿت
ٍ وبض اقبضُ زاضز .تجلیغ ایٌتطًتی هَثط هی ثبیؿت زاضای هسل وؿت ٍ وبض هٌبؾجی ثبقس وِ هَجت هَفمیت آى
وؿت ٍ وبض قَز .اظ جولِ هسلْبی وؿت ٍ وبض تجلیغبت ایٌتطًتی هی تَاى ثِ هَاضز ظیط اقبضُ وطز :
▪هسل وؿت ٍ وبض هجتٌی ثط هحتَا
ثطاؾبؼ ایي هسل اظ وؿت ٍ وبضً ،بقطاى ایٌتطًتی هی ثبیؿت ثب اضائِ هحتَای اضظقوٌس ٍ هْن ثطای هربَجیي
ذَز ،تطافیه ؾبیت ذَز ضا افعایف زٌّس .تالـ انلی هسیطاى ؾبیتْب زض ایي هسل هی ثبیؿت هؼَُف ثِ فطاّن
آٍضزى هُبلت جبلت ثطای افعایف تطافیه ؾبیت قَز .
هسل هجتٌی ثط اضائِ ذسهبت هتٌَع ایٌتطًتی
زض ایي ضٍـ ًبقطاى ایٌتطًتی ذسهبت هتٌَػی ضا ثطای هربَجیي فطاّن هی آٍضًس وِ اظ آى جولِ هی تَاى ثِ
فطاّن آٍضزى اهىبى اؾتفبزُ اظ پؿت الىتطًٍیه ،اتبلْبی گفتگَ ٍ 6یب پیغبم ضؾبى ّب 7اقبضُ وطز .زض ایي ضٍـ

هیعاى هَفمیت ؾبیت ثِ ویفیت ذسهبت اضائِ قسُ ثؿتگی زاضز چطا وِ تؼساز اؾتفبزُ وٌٌسگبى اظ ایي ذسهبت ثب
هیعاى وؿت زضآهس تجلیغبتی ایي قطوتْب ضاثُِ هؿتمین زاضز .اظ ؾبیتْبی هؼطٍف زض ایي ظهیٌِ هی تَاى ثِ AOL
اقبضُ ًوَز .
▪هسل هجتٌی ثط فطاّن آٍضزى اهىبى جؿتجَی ؾبیتْبی هرتلف
ؾبیتْبی هجتٌی ثط ایي هسل ثب فطاّن آٍضزى اهىبى جؿتجَ زض هیبى ؾبیتْبی گًَبگَى ٍ َجمِ ثٌسی آى ؾبیتْب
ثطاؾبؼ هحتَا ،ذسهبتی ضا ثِ وؿبًی وِ زض جؿتجَی هَيَع یب هُلت ذبنی هی ثبقٌس اضائِ هی ًوبیٌس .اظ
ظهطُ ؾبیتْبی ثؿیبض هؼطٍف زض ایي گطٍُ هی تَاى یبَّ 8ضا ًبم ثطز .
▪هسل هجتٌی ثط اضائِ ذسهبت تجلیغبتی
قطوتْبی ایي گطٍُ ثِ وؿبًی وِ هبیل ّؿتٌس زض ایٌتطًت تجلیغ ًوبیٌس ،ذسهبتی ضا اضائِ هی زٌّس .ایي ذسهبت
قبهل َطاحی تجلیغ ٍ ووه ثِ یبفتي هىبى هٌبؾت جْت ًوبیف تجلیغ هی ثبقس .ثؿیبضی اظ ایي قطوتْب حتی
ذسهبت ضزگیطی 9تجلیغبت ٍ ًیع اًساظُ گیطی ّبی هطثٌَ ثِ اثط ثركی آى تجلیغبت ضا ًیع اًجبم هی زٌّس .اظ
جولِ هی تَاى ثطًبهِ ًجى الىتطًٍیه ضا ًبم ثطز .
▪هسل هجتٌی ثط قجىِ تجلیغبتی
قطوتْبی ایي گطٍُ فًبّبی ًبقطاى ایٌتطًتی ضا زض هؼطو ذطیس تجلیغ زٌّسگبى لطاض هی زٌّس ٍ پؽ اظ ذطیس یب
اجبضُ آى فًبّب اظ ؾَی تجلیغ زٌّسگبى ،زضنسی ضا ثؼٌَاى حك الؼول زضیبفت هی ًوبیٌس .ازآتلت 11اظ جولِ
ایي قطوتْب هی ثبقس .
● اقىبل تجلیغبت ایٌتطًتی (تىٌَلَغی تجلیغبت)
اقىبل هرتلف تجلیغبت ثِ قىل ّبی گًَبگًَی وِ تجلیغ زٌّسگبى ثطای ًكبى زازى تجلیغ ذَز زض ایٌتطًت اظ آًْب
اؾتفبزُ هی ًوبیٌس ،اقبضُ زاضز .هبًٌس ثٌطّب ،ثٌطّبی زاضای غٌبی ضؾبًِ ایً ،12بهِ ّبی تجبضی ٍ تجلیغبت هجتٌی ثط
ثبظی . 13تجلیغبت ثٌطی ثب ٍجَز حجن ون ٍ ،ؾیلِ ای وبضآهس ثطای تحمك اّساف چٌس هٌظَضُ اًس  ،ظیطا :
ثٌطّب زض حمیمت ثركی اظ پیبم ّبی تجلیغبتی قطوت ّبٍ/ة ؾبیت ّب ّؿتٌس .
ایي قیَُ تجلیغ  ،اؾنً ،كبًِ ) ٍ (logoتَلیسات قطوت ّب ضا ثب ضٍـ ّبی گًَبگَى ٍ هتٌَػی ثِ ًوبیف هی
گصاضز .

ثٌطّب ،اثعاضی ثطای افعایف هیبًگیي ولیه ّب ثِ قوبض هی آیٌس .ثب ون تطیي جعئیبت ،هكتطی ضا ثِ ولیه تطغیت
هی وٌٌس .زض نَضت اؾتفبزُ اظ ثطًبهِ ّبی ثبظاضیبثی ظًجیطُ ای ،ایي ضٍـ ولیسی ثطای زًجبل وطزى هىبًیعم ایي
ثطًبهِ ّبؾت] 1[.
●تجلیغبت هجتٌی ثط ثبظی
اظ گصقتِ زٍض ،ؾطگطهی یىی اظ قیَُ ّبی هَضز اؾتفبزُ زض تجلیغبت ثَزُ اؾت .ثط ایي اؾبؼ ثبظی ّبی ایٌتطًتی
هی تَاًٌس فطنت هٌبؾجی ضا ثطای تجلیغبت فطاّن آٍضًس .اضائِ زٌّسگبى تجلیغبت هجتٌی ثط ثبظی ،فطٍقٌسگبى ثبظی
ّبی ایٌتطًتی ّؿتٌس .ایي ًَع اظ تجلیغبت ثطای افطازیىِ زض حبل ثبظی ّؿتٌس ثِ زٍ نَضت اضؾبل هی قًَس .زض
ضٍـ اٍل وِ ثؿیبض هتساٍل اؾت ،تهبٍیط تجلیغبتی ،جبیگعیي تهبٍیط ثبظی ایٌتطًتی هی قَز .زض ًتیجِ افطازیىِ
زض حبل ثبظی ّؿتٌس ،ثِ قىل هجبظی تحت تبثیط تجلیغ هَضز ًظط لطاض هی گیطًس .زض ضٍـ زیگط ول ثبظی ثِ
لؿوت ّبی هرتلفی تمؿین هی قَز ٍ افطازیىِ زض حبل ثبظی ّؿتٌس هی ثبیؿت لجل اظ ضفتي ثِ هطاحل ثؼسی
ثبظی ،تجلیغ ذبنی ضا ثجی ٌٌس ٍ یب تؼبهالتی ضا اًجبم زٌّس .زض ایي ضٍـ تجلیغ زٌّسگبى پبؾد ّبی تؼبهلی ثیكتطی
ضا زضیبفت هی ًوبیٌس چطاوِ افطازیىِ زض حبل ثبظی ّؿتٌس ،هبیل ثِ ازاهِ ثبظی ذَز ذَاٌّس ثَز .
اظ آًجبئیىِ تجلیغبت هجتٌی ثط ثبظی هؼوَالً اظ تىٌَلَغی چٌس ضؾبًِ ای اؾتفبزُ هی وٌٌسّ ،عیٌِ ثیكتطی ثطای
ایجبز ٍ اجطای آًْب نطف هی قَز .ػلیطغن ایٌىِ ایي ًَع تجلیغبت زض جلت تَجِ ثیٌٌسگبى ثؿیبض هَفك ّؿتٌس،
ٍلی هربَجبى آى تٌْب ثِ افطازیىِ ثبظی ضا اًجبم هی زٌّس هحسٍز هی قًَس .هحسٍزیت زیگط ایي ًَع اظ تجلیغبت
ًبذطؾٌسی ثطذی اظ افطاز اظ تجلیغبت حیي ثبظی اؾت .
●تجلیغبت هجتٌی ثط پؿت الىتطًٍیه
ًبهِ ّوَاضُ یىی اظ اثعاضّبی ثبظاضیبثی ٍ تجلیغبت ثَزُ اؾت .ثب افعایف ضٍظافعٍى اؾتفبزُ اظ پؿت الىتطًٍیه
ایي اثعاض ثِ قیَُ اثطثركی ثطای تجلیغبت ایٌتطًتی تجسیل قسُ اؾت .تجلیغبت اظ َطیك پؿت الىتطًٍیه اثعاضی
همطٍى ثِ ن طفِ اؾت وِ اظ ًطخ پبؾرگَیی ثبالیی ًیع ثطذَضزاض اؾتّ .وچٌیي ایي اثعاض هَجت ٍفبزاضی
هكتطیبى ٍ ًیع هَجت تمَیت ًبم تجبضی هی قَز يوي ایٌىِ زض جصة ٍ ًگْساضی هكتطیبى ًیع اثعاض ثؿیبض
وبضآهسی اؾت .
اًَاع هرتلفی اظ تجلیغبت هجتٌی ثط پؿت الىتطًٍیه ٍجَز زاضز .یه ًَع اظ تجلیغبت هجتٌی ثط پؿت الىتطًٍیه
ذجطًبهِ ّبی 18ایٌتطًتی ّؿتٌس وِ تَؾٍ قطوت ٍ یب ًوبیٌسُ فطٍـ قطوت تْیِ قسُ ٍ ثطای گطٍُ ذبنی وِ
ػالیك هكتطوی زض هَضز وبال ٍ ذسهبت زاضًس اضؾبل هی قًَس ٍ ذسهبتی ضا ثِ هكتطیبى اضائِ هی وٌٌس .اضؾبل
ذجطًبهِ ّب زض ثؿیبضی اظ هَاضز ثب وؿت اجبظُ اظ هكتطیبى ٍ ثهَضت ازٍاضی نَضت هی گیطزًَ .ع زٍم ،گطٍُ

ّبی گفتگَّ 19ؿتٌس ،وِ زض هیبى جوؼی ثب ػالیك هكتطن ایجبز هی قًَس .زض ایي ًَع اظ تجلیغبت پیبم
الىتطًٍیىی وِ ثطای اػًب فطؾتبزُ هی قَز ،گفتگَیی ضا زض هَضز هَيَػی ذبل هیبى آًْب ایجبز هی وٌس .
ثؿیب ضی اظ گطٍّبی گفتگَی هَفك ،یه ّوبٌّگ وٌٌسُ 20زاضًس ،وِ تهوین هی گیطز چِ پیبم ّبیی ثطای
اػًب اضؾبل قَزًَ .ع ؾَم قبهل یه وبًبل ثبظاضیبثی اؾت وِ افطاز زض آى ػًَ قسُ ٍ ثطاؾبؼ ػالیك اػًبء،
پیبم ّبی تجلیغبتی ثطای آًْب فطؾتبزُ هی قَزّ .ط وبًبل ثط ضٍی اذجبض گطٍُ هكرهی اظ وبالّب ٍ ذسهبت
هتوطوع هی قَز .يوٌبً اَالػبت ّط وبًبل ّط چٌس هست یىجبض ثِ ضٍظ هی قَز .
اظ آًجبئیىِ ثِ ضاحتی هی تَاى ًبهِ ّبی الىتطًٍیه تجبضی ضا ایجبز ٍ اظ َطیك ایٌتطًت اضؾبل ًوَز ،اثطاظ اضظاى
ٍ ًیع اثط ثركی ثطای تجلیغبت ثِ قوبض هی آیس .تحلیل ػولىطز ایي ًَع تجلیغبت ًیع ثِ ضاحتی لبثل اًجبم اؾت .ثب
ایي ٍجَز تجلیغبت هجتٌی ثط پؿت الىتطًٍیه ثب هحسٍزیتْبیی ًیع هَاجِ اؾت .اٍلیي هكىل ایي اؾت وِ
وبضثطاى ایٌتطًت غبلجبً تؼساز ظیبزی ًبهِ الىتطًٍیىی حبٍی تجلیغبت زضیبفت هی وٌٌس وِ ایي اهط هی تَاًس ثبػث
ایجبز تبثیطات هٌفی زض آًْب قَز ،زض ًتیجِ ػوَهبً ًبهِ ّب ثسٍى آًىِ هُبلؼِ قًَس ،حصف هی قًَس .هكىل
زیگط ایي اؾت وِ توبهی ؾطٍضّبی پؿت الىتطًٍیه فطهت  HTMLضا ًساضًس لصا ضزیبثی ًبهِ ّب اظ َطیك ًطخ
ولیه زض آًْب زقَاض اؾت .
●تجلیغبت ًبذَاؾتِ
تجلیغبت ًبذَاؾتِ وِ قبهل  Pop under ٍ Pop upهی قَز یىی اظ اقىبل ثحث اًگیع تجلیغبت ایٌتطًتی ثِ
حؿبة هی آیس .ایي ًَع اظ تجلیغبت ثِ نَضت ًبذَاؾتِ زضیبفت هی قَز ٍ هربَجبى ضا زض هؼطو یه ًوبیف
اججبضی لطاض هی زّس .آگْی ّبی تلَیعیًَی ضا هی تَاى ًوًَِ ای اظ تجلیغبت اججبضی ثِ حؿبة آٍضز چطا وِ ایي
آگْی ّب هؼوَالً ثطًبهِ ّبیی ضا وِ هربَجبى زض حبل توبقب ّؿتٌس ،لُغ هی وٌٌس ٍ آًْب ضا ٍازاض ثِ توبقبی
آگْی هی وٌٌس .زض همبثل ،تجلیغبت ضٍظًبهِ ای ًوًَِ ای اظ تجلیغبت اذتیبضی هحؿَة هی قًَس ظیطا ذَاًٌسگبى
هی تَاًٌس ّط لؿوت اظ ضٍظًبهِ ضا وِ هبیلٌس ثرَاًٌس ٍ یب اظ آى ثگصضًس .ایٌتطًت تَاًبیی ًوبیف ثِ ّط زٍ نَضت
اذتیبضی ٍ اججبضی ضا زاضاؾت .ثٌطّبی تجلیغبتی هبًٌس تجلیغبت ضٍظًبهِ ای ثِ ََض هؼوَل ثهَضت اذتیبضی زیسُ
هی قًَسّ ،طچٌس وِ گبّی ثِ زلیل ایٌىِ تمطیجبً زض توبم نفحبت ٍة اضائِ قسُ اًس هَضز اػتطاو لطاض هی
گیطًس اؾتف بزُ ثطذی اظ وبضثطاى ایٌتطًت اظ ًطم افعاضّبی هؿسٍز وٌٌسُ ًوبیف ثٌطّب گَاُ ایي اهط هی ثبقس .اظ
آًجب وِ تجلیغبت ًبذَاؾتِ غبلجبً ثِ نَضت اججبضی ًوبیف زازُ هی قًَس ،پبؾد ّبی هٌفی هبًٌس احؿبؼ ضًجف
ٍ احتطاظ اظ تجلیغ ضا زض ثط ذَاٌّس زاقت .

زض ؾبلْبی اذیط ثِ زلیل ا فعایف همبٍهت وبضثطاى ایٌتطًت ،وبّف همجَلیت ایي ًَع اظ تجلیغبت ٍ گؿتطـ
اؾتفبزُ اظ هؿسٍزوٌٌسّبی تجلیغبتی ثىبضگیطی تجلیغبت ًبذَاؾتِ وبّف یبفتِ اؾتّ .ط چٌس وِ پیف ثیٌی هی
قَز زض آیٌسُ ًعزیه ثطای حًَض پطضتگ تط ایي هْوبًبى ًبذَاًسُ ،ضٍقْبی ذاللبًِ تطی هَضز اؾتفبزُ لطاض
گیطز .
●تجلیغبت هجتٌی ثط حبهی گطی
حبهی گطی ثِ فؼبلیتی گفتِ هی قَز وِ زض آى یه قطوت اظ یه ضٍیسازٍ ،الؼِ یب فؼبلیت ذبل حوبیت هی
وٌس ٍ زض همبثل ،لَگَ یب ًبم تجبضی ذَز ضا زض آى ضٍیساز یب فؼبلیت هؼطفی هی وٌسّ .سف اظ ایي وبض اؾتفبزُ اض
اضتجبٌ ایجبز قسُ هبثیي لَگَ یب ًبم تجبضی قطوت ٍ ضٍیساز هطثََِ اؾتّ .وبى ََض وِ زض حبهی گطی ؾٌتی،
قطوت حبهی اظ اضتجبٌ ایجبز قسُ ثب ضٍیسازی ذبل هٌتفغ هی قَز ،زض حبهی گطی ایٌتطًتی ًیع قطوت حبهی
اظ تَجِ وبضثطاى ثِ یه ؾبیت یب هَيَع هُطح قسُ زض ایٌتطًت ؾَز هی ثطز.زاللی ثبظزیس هسل وؿت ٍ وبض
هجتٌی ثط حبهی گطی ایٌتطًتی هی ثبقس .ثِ ػٌَاى هثبل زض ؾبل  1999حسٍز ًیوی اظ تجلیغبت ایٌتطًتی قطوتْبی
زاضٍیی ثِ حوبیت اظ ٍة گبُ ّبی ثْساقتی اذتهبل یبفتِ ثَز .تحمیمبت اًجبم قسُ زاللت ثط اثطثركی ایي ًَع
اظ تجلیغبت زاضز ً.ىتِ لبثل تَجِ زض ایي ًَع ا ظ تجلیغبت ،اًتربة ضٍیسازٍ ،الؼِ یب فؼبلیتی هٌبؾت جْت وؿت
ثْتطیي ًتیجِ اؾت .
●فطایٌسّبی َطاحی
فطایٌسّبی هٌْسؾی زلیك ٍ هٌبؾت ثطای ایجبز یه ضاُ حل وبضا ثطای تجلیغبت ایٌتطًتی هؤثط يطٍضی هی ثبقٌس
چطا وِ هجٌبیی ضا جْت جطیبى زازُ ّبی وبضی ٍ فؼبلیت ثطای ًبقطاى ،تجلیغ زٌّسگبى ٍ ّویي ََض قطوتْبی
تجلیغبتی فطاّن هی آٍضًس .
●ظیطؾبذتْبی ؾیؿتن
ظیطؾبذتْبی ؾیؿتوی یىی اظ ثرف ّبی يطٍضی تجلیغبت ایٌتطًتی هی ثبقٌس .هبًٌس ظیطؾبذتْبی قجىِ ای وِ
ؾیؿتوْبی فطػی ضا ثِ ّن اضتجبٌ هی زٌّس .
●تىٌَلَغی ًطم افعاضی ٍ ؾرت افعاضی
تىٌَلَغ یْبی پیكطفتِ ًمف هْوی ضا زض تَؾؼِ تجلیغبت ایٌتطًتی ایفب هی وٌٌس .تىٌَلَغی ّبی هَضز اؾتفبزُ زض
ایي ظهیٌِ قبهل تىٌَلَغی اضائِ ایٌتطًتی (هبًٌس  ،)Flash ٍ SVGتىٌَلَغی اضثبة ضجَع( 22اظ لجیل

 ،) JavaScriptٍHTML Javaتىٌَلَغی ٍاؾُِ( 23اظ لجیل  ٍ ،E(2 Jٍ Javaپطٍتَول ّبی اضتجبَی هی
قًَس .
ضٍـ ّب
ضٍقْب ٍ تىٌیىْبی گًَبگًَی جْت اجطای تجلیغبت ثِ قىل هؤثط ثِ ٍجَز آهسُ اًس وِ اظ آى جولِ هی تَاى
ضٍقْبی ظیط ضا ًبم ثطز :
▪ ضٍقْبی ّسف گیطی هكتطیبى ٍ تؼبهل ثب آًْب
▪ضٍقْبی اضائِ تجلیغبت
▪هؼبهلِ فًبّبی تجلیغبتی ٍ ضٍقْبی پطزاذت
▪ضزگیطی تجلیغبت
▪اضظیبثی ػولىطز تجلیغبت
●هعیت ّبی وؿت ٍ وبض تجلیغبت ایٌتطًتی
تجلیغ زض ایٌتطًت هعیتْبی ظیبزی ًؿجت ثِ تجلیغبت ؾٌتی زاضز وِ اظ آى هیبى هی تَاى هَاضز ظیط ضا ًبم ثطز :
▪ ایجبز اضتجبٌ زٍَطفِ :تجلیغبت ایٌتطًتی یه اضتجبٌ زٍَطفِ ثیي تجلیغ وٌٌسُ ٍ هربَت ایجبز هی وٌس .هربَجبى
ًِ تٌْب تجلیغبت ضا زضیبفت هی وٌٌس ثلىِ لبزضًس ثبظذَضز ثسٌّس ٍ ؾئَاالت ذَز ضا زض هَضز هحهَالت ثب تجلیغ
وٌٌسگبى هُطح وٌٌس .
ایجبز یه پیًَس هؿتمین 24ثِ لیؿت هحهَالت :تجلیغبت ایٌتطًتی ثب یه پیًَس هؿتمین ،زؾتطؾی ثِ اَالػبت
هحهَالت هطتجٍ ضا ثطای هربَجبى فطاّن هی ؾبظز .ایي لبثلیت غبلجبً هٌجط ثِ هجبزلِ هحهَالت ٍ افعایف
تؼبهالت تجبضی هی قَز .
▪ تَاًبیی ّسفگیطی ایؿتب ٍ پَیبی هكتطیبى :زض تجلیغبت ایٌتطًتی اظ ضٍقْبی هتٌَػی ثطای ّسفگیطی هكتطیبى ثِ
هٌظَض اًتربة ،اضائِ ٍ ًوبیف تجلی غبت ثهَضت ایؿتب یب پَیب اؾتفبزُ هی قَز .ایي ضٍقْب هوىي اؾت ثط اؾبؼ
هحتَای نفحِ ،اَالػبت قرهی ٍ هجبزلِ پَیبی اَالػبت ثبقٌس .

زؾتطؾی جْبًی ٍ قجبًِ ضٍظی :تجلیغبت ایٌتطًتی زاضای زؾتطؾی جْبًی اؾت ٍ زض توبم ضٍظّبی ؾبل ٍ توبم
ؾبػت ضٍظ زض زؾتطؼ هی ثبقس وِ ایي هَجت افعایف لبثلیت هكبّسُ ٍ گؿتطـ ثبظاض آى هی قَز .
اضؾبلً ،گْساضی ٍ ثِ ضٍظ ضؾبًی آؾبى :تجلیغبت ایٌتطًتی زاضای ٍیػگی ًوبیفً ،گْساضی ٍ ثطٍظ ضؾبًی آؾبى
اؾت وِ ایي ثِ زلیل هبّیت زیجیتبلی آى هی ثبقس .وبّف فطایٌس تْیِ ٍ اجطای تجلیغبت اظ جولِ ًتبیج ایي
ٍیػگی تلمی هی قَز .
▪ لبثلیت اًساظُ گیطی ٍ ضزگیطی ثبال :تجلیغبت ایٌتطًتی ثِ زلیل هبّیت زیجیتبلی ،اظ لبثلیت ضزگیطی ٍ اًساظُ
گیطی ثبالیی ثطذَضزاض اؾت .اظ ضٍقْبی گًَبگًَی ثطای ضزگیطی ،اضظیبثی ػولىطز ٍ ؾٌجف اثطثركی
تجلیغبت ایٌتطًتی اؾتفبزُ هی قَز .
▪َطاحی پیبم آگْی :ثِ زل یل لبثلیت ّسف لطاض زازى زلیك ٍ هكرم هربَجبى ،هی تَاى پیبهْب ضا ثطای جصة
ًیبظّب ٍ ذَاؾتِ ّبی هؼیي هربَجبىَ ،طاحی وطز ٌّ.گبهی وِ هب زلیمبً هربَجبى ضا قٌبؾبیی هی وٌین اَالػبت
ثْتطی زض ذهَل ًیبظّب ٍ ذَاؾتِ ّبی آًْب ثِ زؾت هی آیس .اظ ایي ضٍ پیبم آگْی هب ثؿیبض جصاة تط ذَاّس
ثَز .
▪ لبثلیت فطٍـ :زض ایي ًَع اظ تجلیغبت پؽ اظ ًوبیف آگْی هی تَاى ثالفبنلِ فطٍـ ضا ًیع اًجبم زاز .
●هحسٍزیت ّبی وؿت ٍ وبض تجلیغبت ایٌتطًتی
هكرهبت ٍ ٍیػگیْبی هربَجبى :اوثط وبضثطاى ایٌتطًت ثِ هحهَالت ٍ تىٌَلَغی هطثٌَ ثِ ضایبًِ ػاللِ هٌس
ّؿتٌ س ٍ اظ ایي ضٍ اوثط تجلیغبت قجىِ ثطای هحهَالت هطتجٍ ثب ضایبًِ اؾت .تٌْب  14زضنس تجلیغبت ثطای ؾبیط
هحهَالت ههطفی ٍ ووتط اظ  10زضنس آى ثطای اتَهَثیل ،هؿبفطت ٍ ذسهبت هبلی اؾت .
▪ هحسٍزیت هربَجیي :غبلت وبضثطاى ایٌتطًت زض گطٍُ ؾٌی ذبنی لطاض زاضًس وِ ایي اهط هَجت وبّف
هربَجیي ایي ًَع اظ تجلیغبت هی قَز .
▪اظزحبم : 25ثب ظیبز قسى تؼساز آگْی ّبی تجلیغبتی احتوبل هَضز تَجِ لطاض گطفتي آگْی ّب ثِ قست وبّف
هی یبثس .
فمساى وٌتطل ّبی الظم زض هَضز هحتَای تجلیغبت ایٌتطًتی :یىی اظ هحسٍزیتْبی تجلیغبت ایٌتطًتی فمساى وٌتطل
ّبی الظ م هی ثبقس .هطوع آهَظقی اضتجبَبت ضؾبًِ ای آهطیىب ،ایٌتطًت ضا قجىِ فطیت ًبهیسُ اؾت چطا وِ

ثطذی اظ تجلیغ وٌٌسگبى ثب ّسف لطاض زازى وَزوبى ثب پیبهْبی تجلیغبتی ظیطوبًِ ،ؾؼی زض فطیت آًبى زاضًس
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●اّویت تجلیغبت ایٌتطًتی
تجلیغبت ایٌتطًتی ثِ اؾتفبزُ ا ظ ایٌتطًت ثِ ػٌَاى یه وبًبل ٍ ٍؾیلِ اضتجبَی ثطای اضؾبل تجلیغبت زض هحیٍ ٍة
اقبضُ زاضز .زض تؼطیفی زیگط ،تجلیغبت ایٌتطًتی ضا ایٌگًَِ تؼطیف ًوَزُ اًسً :وبیف زازى ًبهْب ٍ ػالئن تجبضی،
قؼبضّب ٍ تهبٍیط تجلیغبتی زض ؾبیتْب (پبیگبّْب)ی پطثیٌٌسُ ایٌتطًت ،ثِ ًحَی وِ ثِ تحمك اّساف تجلیغبت ووه
ًوبیس .
●قىل گیطی تجلیغبت ایٌتطًتی
ثب قطٍع فؼبلیت ّبی تجبضی زض ایٌتطًت ،تجلیغبت ایٌتطًتی ًیع پب ثِ ػطنِ گصاقت .ثِ ًظط هی ضؾس اٍلیي قیَُ
ثطای تجلیغ اؾتفبزُ اظ پؿت الىتطًٍیه ثَزُ ثبقس  .اهب ثب ايبفِ قسى فٌبٍضی ٍة ثِ ایٌتطًت ،تجلیغبت ایٌتطًتی ثِ
قىل اهطٍظی آى آغبظ گطزیس .زض ؾبل  1994اٍلیي ثٌط تجلیغبتی – وِ اهطٍظُ هؼوَل تطیي ٍ هكَْضتطیي هسل
تجلیغ زض ایٌتطًت اؾت – زض پبیگبُ ایٌتطًت "ّبت ٍایط" ثِ وبض گطفتِ قس .اظ ایي ؾبل ثِ ثؼس ثَز وِ تجلیغبت
ایٌتطًتی ثِ ػٌَاى تىٌیىی هَثط ٍ وبضا ثطای تجلیغبت هَضز تَجِ ثبظاضیبثبى لطاض گطفت .ثِ هطٍض ظهبى اًَاع
جسیسی اظ هسلْبی تجلیغبت زض ایٌتطًت قىل گطفتٌس ٍ هیعاى ّعیٌِ ّبی تجلیغبتی ثِ ََض هساٍم افعایف پیسا وطز.
ثِ ََضی وِ اظ هیعاى  55هیلیَى زالض زض ؾبل  1995ثِ  270هیلیَى زالض زض ؾبل  940 ،1996هیلیَى زالض زض ؾبل
 2 ،1997هیلیبضز زالض زض ؾبل  5 ٍ 1998هیلیبضز زالض زض ؾبل  1999ضؾیس ّ.وچٌیي ثط اؾبؼ آهبض هٌتكطُ زض
هَؾؿِ تجلیغبت تؼبهلی وِ یىی اظ هؼطٍفتطیي ٍ هؼتجطتطیي هَؾؿبت زض ظهیٌِ اضائِ آهبض ٍ اَالػبت ایٌتطًتی
اؾت هیعاى ّعیٌِ ّبی تجلیغبت ایٌتطًتی زض ؾبلْبی  2003 ٍ 2002 ،2001 ،2000ثِ تطتیت ثطاثط ثب ،7/134 ،8/087
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●اّویت تجلیغبت ایٌتطًتی
زض همبیؿِ ثب تجلیغبت ؾـٌتی ،تجلـیغ زض ایٌتطًت اظ هعیت ّبی لبثل هالحظِ ای ثطذَضزاض اؾت اظ آى جولِ هی
تَاى ثِ ایجبز اضتجبٌ زٍ َطفِ ثب هربَت ،ایجبز یه پیًَس هؿتمین ثِ لیؿت هحهَالت ،تَاًبیی ّسفگیطی ایؿتب
ٍ پَیبی هكتطیبى ،زؾتطؾی جْبًی ٍ قجبًِ ضٍظی ،اضؾبل ٍ ًگْساضی ٍ ثِ ضٍظ ضؾبًی آؾبى ،لبثلیت اًساظُ گیطی
ٍ ضزگیطی ثبالَ ،طاحی پیبم آگْی ٍ لبثلیت فطٍـ اقبضُ وطز  .ثؼالٍُ ّعیٌِ تجلیغ زض ایٌتطًت ًیع ثِ هطاتت ووتط
اظ ضؾبًِ ّبی زیگط هی ثبقس .

قطوت ّبی تجبضی اگط ثرَاٌّس زض ػطنِ فؼبلیت ثبلی ثوبًٌس ٍ هَلؼیت ذَز ضا زض ثبظاض پطضلبثت اهطٍظ حفظ
وٌٌس چبضُ ای جع ثِ وبضگیطی ایي ًَع اظ تجلیغبت ًرَاٌّس زاقت .ایي اهط زضهَضز قطوتْبیی وِ ثرَاٌّس زض
ؾُح جْبًی فؼبلیت وٌٌس ههساق ثبضظتطی ذَاّس زاقت .تجلیغبت ایٌتطًتی زاضای اقىبل هرتلفی اؾت وِ ّط
قىل آى زاضای ٍیػگی ّبی ذبل ذَز اؾت .ثب تَجِ ثِ ّسف تجلیغبتًَ ،ع هحهَلٍ ،یػگی ّبی هربَجبى،
ثبیس قىل هتٌبؾت تجلیغبت ایٌتطًتی اًتربة قَز(گلچیي( 1385،
●هعیت ّبی تجلیغبت ایٌتطًتی
تجلیغ زض ایٌتطًت هعیتْبی ظیبزی ًؿجت ثِ تجلیغبت ؾٌتی زاضز ،اظ آى جولِ هی تَاى هَاضز ظیط ضا ًبم ثطز :
▪ ایجبز اضتجبٌ زٍَطفِ :تجلیغبت ایٌتطًتی یه اضتجبٌ زٍَطفِ ثیي تجلیغ وٌٌسُ ٍ هربَت ایجبز هی وٌس .هربَجبى
ًِ تٌْب تج لیغبت ضا زضیبفت هی وٌٌس ثلىِ لبزضًس ثبظذَضز ثسٌّس ٍ ؾَاالت ذَز ضا زض هَضز هحهَالت ثب تجلیغ
وٌٌسگبى هُطح وٌٌس .
▪ ایجبز یه پیًَس هؿتمین ثِ لیؿت هحهَالت :تجلیغبت ایٌتطًتی ثب یه پیًَس هؿتمین ،زؾتطؾی ثِ اَالػبت
هحهَالت هطتجٍ ضا ثطای هربَجبى فطاّن هی ؾبظز .ایي لبثلیت غبلجبً هٌجط ثِ هجبزلِ هحهَالت ٍ افعایف
تؼبهالت تجبضی هی قَز .
▪ زؾتطؾی جْبًی ٍ قجبًِ ضٍظی :تجلیغبت ایٌتطًتی زاضای زؾتطؾی جْبًی اؾت ٍ زض توبم ضٍظّبی ؾبل ٍ توبم
ؾبػبت ضٍظ زض زؾتطؼ هی ثبقس وِ ایي اهط هَجت افعایف لبثلیت هكبّسُ ٍ گؿتطـ ثبظاض آى هی قَز .
▪ اضؾبلً ،گْساضی ٍ ثِ ضٍظ ضؾبًی آؾبى :ثِ زلیل هبّیت زیجیتبلی ،تجلیغبت ایٌتطًتی زاضای ٍیػگی ّبی ًوبیف،
ًگْساضی ٍ ثِ ضٍظ ضؾبًی آؾبى اؾت .وبّف فطایٌس تْیِ ٍ اجطای تجلیغبت اظ جولِ ًتبیج ایي ٍیػگی ّب تلمی
هی قَز .
▪ لبثلیت ثبالی اًساظُ گیطی ٍ ضزگیطی :تجلیغبت ای ٌتطًتی ثِ زلیل هبّیت زیجیتبلی ،اظ لبثلیت ضزگیطی ٍ اًساظُ
گیطی ثبالیی ثطذَضزاض اؾت .اظ ضٍقْبی گًَبگًَی ثطای ضزگیطی ،اضظیبثی ػولىطز ٍ ؾٌجف اثطثركی
تجلیغبت ایٌتطًتی اؾتفبزُ هی قَز .
▪ لبثلیت فطٍـ :زض ایي ًَع اظ تجلیغبت پؽ اظ ًوبیف آگْی هی تَاى ثالفبنلِ فطٍـ ضا ًیع اًجبم
زاز(هحوسی( 1385،
●هسل ّبی تجبضی (وؿت ٍ وبض) زض تجلیغبت ایٌتطًتی

▪تؼطیف هسل وؿت ٍ وبض  (Business model):هسل وؿت ٍ وبض (یب هسل تجبضی) ثِ یه ایسُ تجبضی ٍ
ثطًبهِ اؾتطاتػیه زض هَضز ًحَُ ثِ زؾت آٍضزى پَل ثطای یه وؿت ٍ وبض اقبضُ زاضز .تجلیغ ایٌتطًتی هَثط هی
ثبیؿت زاضای هسل تجبضی هٌبؾجی ثبقس وِ هَجت هَفمیت آى وؿت ٍ وبض قَز .
اظ جولِ هسلْبی تجبضی تجلیغبت ایٌتطًتی هی تَاى ثِ هَاضز ظیط اقبضُ وطز :
▪ هسل وؿت ٍ وبض هجتٌی ثط هحتَا :ثطاؾبؼ ایي هسل اظ وؿت ٍ وبضً ،بقطاى ایٌتطًتی هی ثبیؿت ثب اضائِ هحتَای
اضظقو ٌس ٍ هْن ثطای هربَجیي ذَز ،تطافیه ؾبیت ذَز ضا افعایف زٌّس .تالـ انلی هسیطاى ؾبیتْب زض ایي
هسل هی ثبیؿت ،هؼَُف ثِ فطاّن آٍضزى هُبلت جبلت ،جْت افعایف تطافیه ؾبیت قَز .
▪ هسل هجتٌی ثط اضائِ ذسهبت هتٌَع ایٌتطًتی :زض ایي ضٍـ ًبقطاى ایٌتطًتی ذسهبت هتٌَػی ضا ثطای هربَجیي
فطاّن هی آٍضًس ،وِ اظ آى جولِ هی تَاى ثِ فطاّن آٍضزى اهىبى اؾتفبزُ اظ پؿت الىتطًٍیه)، (email
اتبلْبی گفتگَ ) ٍ (Chat Roomیب پیغبم ضؾبى ّب ) (Messengerاقبضُ وطز .زض ایي ضٍـ هیعاى هَفمیت
ؾبیت ثِ ویفیت ذسهبت اضائِ قسُ ثؿتگی زاضز چطا وِ تؼساز اؾتفبزُ وٌٌسگبى اظ ایي ذسهبت ثب هیعاى وؿت
زضآهس تجلیغبتی ایي قطوتْب ضاثُِ هؿتمین زاضز .اظ ؾبیتْبی هؼطٍف زض ایي ظهیٌِ هی تَاى ثِ  AOLاقبضُ
ًوَز(حؿٌی(1385،
▪ هسل هجتٌی ثط فطاّن آٍضزى اهىبى جؿتجَی ؾبیتْبی هرتلف :ؾبیتْبی هجتٌی ثط ایي هسل ثب فطاّن آٍضزى
اهىبى جؿتجَ زض هیبى ؾبیتْبی گًَبگَى ٍ َجمِ ثٌسی آى ؾبیتْب ثط اؾبؼ هحتَا ،ذسهبتی ضا ثِ وؿبًی وِ زض
جؿتجَی هَيَع یب هُلت ذبنی هی ثبقٌس اضائِ هی ًوبیٌس .اظ ظهطُ ؾبیتْبی ثؿیبض هؼطٍف زض ایي گطٍُ هی
تَاى " "Yahooضا ًبم ثطز .
▪هسل هجتٌی ثط اضائِ ذسهبت تجلیغبتی :قطوتْبی ایي گطٍ ُ ثِ وؿبًی وِ هبیل ّؿتٌس زض ایٌتطًت تجلیغ ًوبیٌس،
ذسهبتی ضا اضائِ هی زٌّس .ایي ذسهبت قبهل َطاحی تجلیغ ٍ ووه ثِ یبفتي هىبى هٌبؾت جْت ًوبیف تجلیغ هی
ثبقس .ثؿیبضی اظ ایي قطوتْب حتی ذسهبت ضزگیطی تجلیغبت ٍ ًیع اًساظُ گیطی ّبی هطثٌَ ثِ اثط ثركی آى
تجلیغبت ضا ًیع اًجبم هی زٌّس .اظ جولِ قطوتْبی ایي گطٍُ هی تَاى اظ "ً "Doubleclickبم ثطز .
▪ هسل هجتٌی ثط قجىِ تجلیغبتی :قطوتْبی ایي گطٍُ فًبّبی ًبقطاى ایٌتطًتی ضا زض هؼطو ذطیس تجلیغ زٌّسگبى
لطاض هی زٌّس ٍ پؽ اظ ذطیس یب اجبضُ آى فًبّب اظ ؾَی تجلیغ زٌّسگبى ،زضنسی ضا ثؼٌَاى حك الؼول زضیبفت
هی ًوبیٌس "  " Adoutletاظ جولِ ایي قطوتْب هی ثبقس .
●تجلیغبت ثٌطی )(Banner Advertising

پط اؾتفبزُ تطیي قىل تجلیغبت ایٌتطًتی ،ثٌطّب ثِ قوبض هی آیٌس .اؾتفبزُ اظ اثعاض ٍ ضٍـ ّبی ًَیي ،افعٍى ثط
افعایف تأثیط ایي قىل اظ تجلیغبت ،اًمالثی زض ای ي ًَع تجلیغ ایجبز وطزُ اؾت .تجلیغبت ثٌطی ًمف ثؿعایی زض
افعایف لبثلیت ّبی تهَیطی ًبم ّب ٍ ػالئن تجبضی زاضًس .هُبثك گعاضـ تجلیغبتی فَضؾتط ،زض قطایٍ یىؿبى،
تجلیغبت آًالیي تأثیط ظیبزی زض هكَْض قسى ًبم تجبضی قطوت ّب زاضًس( .تمطیجبْ حسٍز  60زضنس (
افطازی وِ اثعا ضّبی تجیغبتی ؾٌتی ضا ثطای هحهَالت ذَز هٌبؾت ًوی زاًٌس ،هی تَاًٌس اظ تجلیغبت ثٌطی ثطای
گؿتطـ ًبم قطوت ذَز ثیف تطیي ثْطُ ضا ثجطًس .ولیس هَفمیت افطازی وِ فؼبلیت ّبیكبى اضتجبٌ تٌگبتٌگی ثب
قجىِ ایٌتطًت زاضز ،گٌجبًسى ثٌطّب زض ٍة ؾبیتْبیی اؾت وِ ثِ ًحَی ثب هَيَع تجلیغ آًْب هطتجٍ ّؿتٌس .زیسى
تجلیغبت ثٌطی یه قطوت اظ ؾَی هكتطیبى ،چِ ثب ولیه ثط ضٍی آًْب ّوطاُ ثبقس ٍ چِ ًجبقس ،زض هؼطٍف
وطزى ًبم قطوت ثب ّعیٌِ ای اًسنً ،مكی ثبٍض ًىطزًی زاضز .
ثَُض ولی ثٌطّب ثِ زٍ قىل ثبثت ٍ هتحطن َطاحی هی قًَس .ثٌطّب ثسلیل ّعیٌِ ون زض َطاحی ٍ پؿت اظ
هتساٍل تطیي اقىبل تجلیغبت ایٌتطًتی ثِ قوبض هی آیٌس .
▪ ثٌطّبی ثبثت :ثٌط ثبثت ثِ ثٌطی اَالق هی قَز وِ تجلیغ ضا ثهَضت یه تهَیط ٍ زض اًساظُ ای ثبثت اضائِ هی
وٌس .اظ آًجبوِ ثٌطّب زض ثؿیبضی اظ ؾبیت ّب ًوبیف زازُ هی قًَسً ،طخ ضٍیت ثبالیی زاضًس ٍلی ًطخ ولیه زض
آًْب پبئیي اؾت .
▪ ثٌطّبی اًیویكي زاض (ثٌطّبی پَیب) :زض حمیمت ثٌطّبی ثبثتی ّؿتٌس وِ اظ في آٍضی اًیویكي زض َطاحی ٍ
ؾبذت آًْب اؾتفبزُ قسُ اؾت .ایي ًَع ثٌطّب ثسلیل ثطذَضزاضی اظ اًیویكي ًؿجت ثِ ثٌطّبی ثبثت غبلجبً ًطخ
ولیه ثبالتطی زاضًس .ثٌطّبی ثبثت ٍ اًیویكي زاض ّط زٍ اثعاضی ّبی هٌبؾجی ثطای هؼطفی ًبم تجبضی هی ثبقٌس .
▪ ثٌطّبی تؼبهلی :قىل زیگطی اظ ثٌطّب ،ثٌطّبی تؼبهلی ّؿتٌس .زض ایي ًَع ثٌطّب وِ ثِ تبظگی ثؿیبض هكَْض قسُ
اًس ،ثطای وبضثطاى ایي اهىبى فطاّن اؾت وِ اضتجبٌ زٍ َطفِ ای ضا ثب تجلیغ وٌٌسگبى ثطلطاض ًوبیٌس .ثِ ػٌَاى هثبل
گعیٌِ ّبیی ثِ هٌظَض ٍضٍز اَالػبت ثطای وبضثطاى زض ًظط گطفتِ قسُ ٍ ثِ تٌبؾت اَالػبتی وِ وبضثطاى ٍاضز هی
وٌٌس ،پبؾد ّبیی ثِ آًْب زازُ هی قَز .اظ ثٌطّبی تؼبهلی غبلجبً زض ذطیسّب ٍ ثجت ًبم ّبی ایٌتطًتی ٍ هَاضزی اظ
ایي لجیل اؾتفــبزُ هــی قــَز .زض اغــلت هَاضز ثــٌطّبی تؼبهلــی ثب اؾـتفبزُ اظ HTML ,Java Script
 ,Java Appletؾبذتِ هی قًَس .اهطٍظُ ثٌطّب اظ اقىبل ،اًساظُ ّب ٍ ضٍـ ّبی اضائِ اؾتبًساضی ثطذَضزاض
ّؿتٌس(حؿٌی( 1384،
●تجلیغبت ایٌتطًتی زض ایطاى ،ضاّجطزّب ٍ ضاّىبضّب

زض ایطاى ایٌتطًت اظ ؾبل  1376ثَُض ًؿجتبً فطاگیط ثِ وبض گطفتِ قسُ اؾت ٍ تؼساز وبضثطاى آى ثَُض فعایٌسُ ای
زض ََل ؾبلیبى اذیط افعایف یبفتِ اؾت .ثب ٍجَز ایٌىِ تؼساز ؾبیتْبی فبضؾی اظ ضقس ثؿیبضی ثطذَضزاض ثَزُ
اؾت اهب ّوچٌبى تؼساز تجلیغبت ایٌتطًتی ایي ؾبیتْب ثؿیبض ون ٍ ًبچیع هی ثبقس .ایي هَيَع ثبػث قسُ هكىالت
هبلی فطاٍاًی ثطای ؾبیتْب ثَجَز آیس چطاوِ یىی اظ هْتطیي هٌبثغ زضآهس ؾبیتْب زض زًیب ،زضآهسّبی ًبقی اظ
تجلیغبت هی ثبقس  .هكىالت هبلی ؾبیتْبی ایطاًی ،ثؿیبضی اظ آًْب ضا پؽ اظ هستی ثِ تؼُیلی هی وكبًس ٍ ایي ثِ
هؼٌبی اظ زؾت ضفتي فطنتْ بی قغلی ثطای ػسُ ای هی ثبقسً .ىتِ لبثل تَجِ زیگط ایي اؾت وِ ثبظاض تجلیغبت
ایٌتطًتی ؾبیتْب فمٍ هحسٍز ثِ یه وكَض ٍ یب یه هٌُمِ ذبل ًوی ثبقس ایي ثِ هؼٌبی زؾتطؾی ثِ ثبظاضی ثؿیبض
گؿتطزُ اؾت وِ هتبؾفبًِ ثِ زلیل ػسم اؾتفبزُ هٌبؾت ؾْن ؾبیتْبی ایطاًی اظ حجن زضآهس ًبقی اظ فؼلیتْبی
تجلیغبتی ثؿیبض اًسن اؾت .
ػَاهل ثؿیبضی زؾت ثِ زؾت ّن زازُ اًس تب تجلیغبت ایٌتطًتی زض ایطاى ًؿجت ثِ هیعاى تَجْی وِ جبهؼِ ثِ ایي
ضؾبًِ هی وٌس ثؿیبض ووتط ثبقس .یىی اظ هْتطیي ایي ػَاهل ًساقتي هسل وؿت ٍ وبض اؾت .انَالً ؾبیتْبی
ایطاًی ثب زیس تجبضی ایجبز ًوی قًَس ٍ زض ًتیجِ ثطای آًْب هسل وؿت ٍ وبض هكرهی تؼطیف ًوی قَز .ایي
ؾبیتْب ػوَهبً جٌجِ قرهی زاقتِ ٍ یب تٌْب هؼطفی ٍ اَالع ضؾبًی ضا زض زؾتَض وبض ذَز لطاض زازُ اًس .ثسیْی
اؾت آهبض ثبظزیسوٌٌسگبى چٌیي ؾبیتْبیی ضلن لبثل تَجْی ًرَاّس ثَز ،لصا جصة تجلیغ ثطای ایي ؾبیتْب ،وبضی
ثؿیبض هكىل ٍ گبُ هحبل هی ثبقس .زض ٍالغ یىی اظ پیف ًیبظ ّبی گطفتي تجلیغ زض ّط ضؾبًِ ای ،زاقتي تؼساز
لبثل لجَلی هربَت زض آى ضؾبًِ هی ثبقس زض ًتیجِ ظهبًی وِ ضؾبًِ ای هربَت لبثل تَجْی ًساقتِ ثبقسً ،وی
تَاًس اًتظبض جصة تجلیغبت ظیبزی ضا زاق تِ ثبقس اظ َطفی تؼساز هربَت زض ّط ضؾبًِ ای ثِ ًحَُ اًتربة ٍ
ػولىطز هسل وؿت ٍ وبض آى ثؿتگی زاضز .ثَُض هثبل چٌبًچِ ؾبیتی هسل وؿت ٍ وبض هجتی ثط هحتَا ضا اًتربة
ًوبیس ،هی ثبیؿت توبهی ؾؼی ذَز ضا زض جْت قٌبؾبیی هحتَای ثب اضظـ ٍ هْن ثطای هربَجیي ذَز ًوَزُ ،اظ
ایي َطیك تطافیه ؾبیت ذَز ضا افعایف زّس .زض حمیمت تَاًوٌسی ّط ًبقط ایٌتطًتی زض جصة ٍ ًگْساضی
هربَجیي ذَز هٌجط ثِ ایجبز فطنتْبیی ثطای جصة تجلیغبت ایٌتطًتی هی قَز
ثِ ََض ولی زض ّط فؼبلیت تجلیغی زٍ ّسف ػوسُ هی تَاًس زًجبل قَز ،اٍل ایٌىِ ّط تجلیغی ثب ّسف ایجبز اضتجبٌ
ٍ ضؾبًسى پیبهی اًجبم م قَز زٍم ایٌىِ ّسف اظ اًجبم تجلیغ فطٍـ هحهَل ثبقس .اهب یىی اظ ٍجَُ هویعُ
تجلیغبت ایٌتطًتی ثب تجلیغبت ؾٌتی زض ایي اؾت وِ اهىبى فطٍـ هحهَل ٍ یب ذسهت ضا ثالفبنلِ پؽ اظ تجلیغ ٍ یب
گبّی زض حیي ًوبیف تجلیغ فطاّن هی آٍضز ٍ .زض ٍالغ ایي اهط اهتیبظی ضا ثطای ایي ًَع اظ تجلیغبت فطاّن هی
آٍضزٍ .لی ًىتِ زض ایٌجب اؾت وِ زض ایطاى ثسلیل فطاّن ًجَزى ظیطؾبذتْبی تجبضت الىتطًٍیه ٍ فمساى هىبًیعم
ّب ٍ لَاًیي الظم ،هربَجیي اهىبى ذطیساضی وبال ٍ ذسهتی ضا وِ تجلیغ آى ضا ثهَضت ایٌتطًتی هی ثیٌٌسً ،ساضًس .

ٍ ایي ثِ هؼٌبی اظ زؾت ضفتي یىی اظ هْتطیي هعیتْبی تجلیغبت ایٌتطًتی هی ثبقس ظیطا چٌبًچِ ّسف اظ تجلیغ فمٍ
اَالع ضؾبًی ٍ ایجبز اضتجبٌ ثبقس ،ثسلیل ّوِ گیط ًكسى ایٌتطًت زض وكَض ،ضؾبًِ ّبی زیگطی چَى تلَیعیَى،
ضازیَ ٍ ضٍظًبهِ ّب لُؼبً تبثیطگصاضی ثیكتطی ذَاٌّس زاقتً .تیجِ ایٌىِ زض چٌیي فًبیی ایٌتطًت ثؼٌَاى یه
ضؾبًِ قبًؽ ذَز ضا ثطای جصة تجلیغبت ثیكتط اظ زؾت هی زّس .
اظ ؾَی زیگط زض ایطاى تجلیغبت ایٌتطًتی ٌَّظ زض ؾجس (پَضتفَلیَی) قطوتْبی تجلیغبتی وِ زض ثؿیبضی اظ هَاضز
ثؼٌَاى هكبٍض تجلیغ زٌّسگبى ،ذسهبتی ضا ثِ آًْب ػطيِ هی ًوبیٌس جبیگبُ هٌبؾجی پیسا ًىطزُ اؾت .چطا وِ ثسلیل
ّعیٌِ ّبی ون تجلیغ زض ایٌتطًت  ،وبضهعز قطوتْبی تجلیغبتی ًیع زض نَضت زازى تجلیغی زض ایٌتطًت ثؿیبض ون هی
ثبقس .اظ َطف زیگط ػسم آقٌبیی ایي قطوتْب ثب هىبًیعم ّبی تجلیغبت ایٌتطًتی اظ جولِ هىبًیعم ّبیی جْت
ؾٌجف ٍ اًساظُ گیطی اثط ثركی تجلیغبت ایٌتطًتی  ،ثبػث قسُ اؾت وِ ایي قطوتْب توبیل ووتطی ثِ زازى تجلیغ
زض ایٌتطًت زاقتِ ثبقٌس .چطاوِ ٍجَز هىبًیعم ّبی اًساظُ گیطی اثطثركی تجلیغبت زض ایٌتطًت یىی اظ هعیتْبی
ایي تجلیغبت هی ثبقٌس ٍ زض نَضتیىِ اهىبى اؾتفبزُ اظ هعیتْبی تجلیغ زض ایٌتطًت زض وكَض فطاّن ًجبقس ،ثِ تجغ
تجلیغ زٌّسگبى ًیع توبیلی ثطای اضائِ تجلیغ زض ایٌتطًت ًرَاٌّس زاقت .
●ًتیجِ گیطی
زض همبیؿِ ثب تجلیغبت ؾـٌتی ،تجلـیغ زض ایٌتطًت اظ هعیت ّبی لبثل هالحظِ ای ثطذَضزاض اؾت اظ آى جولِ هی
تَاى ثِ ایجبز اضتجبٌ زٍ َطفِ ثب هربَت ،ایجبز یه پیًَس هؿتمین ثِ لیؿت هحهَالت ،تَاًبیی ّسفگیطی ایؿتب
ٍ پَیبی هكتطیبى ،زؾتطؾی جْبًی ٍ قجبًِ ضٍظی ،اضؾبل ٍ ًگْساضی ٍ ثطٍظ ضؾبًی آؾبى ،لبثلیت اًساظُ گیطی ٍ
ضزگیطی ثبالَ ،طاحی پیبم آگْی ٍ لبثلیت فطٍـ اقبضُ وطز .ثؼالٍُ ّعیٌِ تجلیغ زض ایٌتطًت ًیع ثِ هطاتت ووتط اظ
ضؾبًِ ّبی زیگط هی ثبقس .قطوتْبی تجبضی اگط ثرَاٌّس زض ػطنِ فؼبلیت ثبلی ثوبًٌس ٍ هَلؼیت ذَز ضا زض
ثبظاض پطضلبثت اهطٍظ حفظ وٌٌس چبضُ ای جع ثِ وبضگیطی ایي ًَع اظ تجلیغبت ًرَاٌّس زاقت .ایي اهط زضهَضز
قطوتْبیی وِ ثرَاٌّس زض ؾُح جْبًی فؼبلیت و ٌٌس ههساق ثبضظتطی ذَاّس زاقت .تجلیغبت ایٌتطًتی زاضای
اقىبل هرتلفی اؾت وِ ّط قىل آى زاضای ٍیػگی ّبی ذبل ذَز اؾت .ثب تَجِ ثِ ّسف تجلیغبتًَ ،ع
هحهَلٍ ،یػگی ّبی هربَجبى ،ثبیس قىل هتٌبؾت اًتربة قَز.

