بازاریابی اینترنتی  -چگونگی تبلیغات در فیس بوک

ٔجٕد تعذاد فشایُذِء کظت ٔ کبرْبی ایُتزَتی در حبل اجزا ٔ کًپیٍ ْبی تجبری در فیض ثٕکَ ،ؼبٌ دُْذِء
ٔاقعیت ایٍ ايز اطت کّ فیض ثٕک یک فضبی ثظیبر يحجٕة ثب تعذاد سیبدی کبرثز ٔ ثبسدیذکُُذِ يی ثبػذْ .ذف
قزار دادٌ کبرثزاٌ ایُتزَت در فیض ثٕک ٔاقعًب کبر ثظیبر طبدِ ای يی ثبػذ ،ثب ایٍ حبل ثّ يُظٕر يٕفقیت در ایٍ
کبر ،ثظیبر پز اًْیت اطت کّ ثذاَیذ اَجبو تجهیغبت در فیض ثٕک اطبطًب ثب دیگز تجهیغبت ایُتزَتی ٔ ًْچُیٍ
ثبساریبثی ایُتزَتی در يٕتٕر جظتجٕ يتفبٔت يی ثبػذ.
ایٍ تفبٔت ًْبٌ چیشی اطت کّ اَجبو تجهیغبت در ثشرگتزیٍ ٔة طبیت ػجکّ ْبی اجتًبعی را کًی دػٕار ٔ
رقبثتی يی ًَبیذًْ .بَطٕر کّ احتًبالً يی داَیذُْ ،گبيی کّ فزدی در یکی اس يٕتٕرْبی جظتجٕی ثزتز يبَُذ
گٕگم ٔ یبْٕ جظتجٕ يی کُذ ،ثب اطتفبدِ اس کهًبت کهیذی خبؽ ،آگٓی ْبی تجهیغبتی يزتجط َیش ًَبیبٌ خٕاْذ
ػذ .کبرثز يی تٕاَذ ثز رٔی ایٍ تجهیغبت کهیک کزدِ (انجتّ اگز جذاثیتی داػتّ ثبػذ) ٔ ثّ طبیت دیگزی يُتقم
يی ػٕد .ایٍ ًْبٌ چیشی اطت کّ کبرثز اَتظبر رخ دادٌ آٌ را دارد.
ايب سيبَی کّ افزاد اس فیض ثٕک اطتفبدِ يی کُُذ ،در اصم ثزای يعبػزت ثّ آَجب يی رَٔذ – کّ ثّ عکظٓبی
افزاد َگبْی ثیبَذاسَذٔ ،ضعیت ثّ رٔسرطبَی آَٓب را ثزرطی کُُذ ٔ یب دٔطتبٌ یکذیگز ٔ دیگز يظبئم را ثجیُُذ .
ال تًبیهی َذارَذ کّ
کبرثزاٌ فیض ثٕک ثّ طٕر کهی ثزای يبَذٌ ٔ چزخیذٌ در فیض ثٕک ثزَبيّ ریشی کزدِ اَذ ٔ اص ً
ثب کهیک ثز رٔی تجهیغبت اس فیض ثٕک خبرج ػذِ ٔ یب دٔر ػَٕذ.
ثزای َؼبٌ دادٌ ایُکّ چگَّٕ يی تٕاَیذ در ثخغ ثبساریبثی ایُتزَتی در فیض ثٕک يٕثز عًم کُیذ ،اجبسِ دْیذ
ثگٕیى ػًب در حبل تالع ثزای دطتیبثی یک يکًم ْظتیذ کّ ثتٕاَذ ثّ ػًب در حفظ ٔ َگٓذاری تجبرت تبٌ
کًک کُذ .ثب تجهیغبت ایُتزَتی در فیض ثٕک يی تٕاَیذ طُیٍ يختهف ،جُظیت ٔ يکبَٓبی يختهفی کّ يی
خٕاْیذ دیذِ ػٕیذ را يٕرد ْذف قزار دْیذ.

ثّ عُٕاٌ يثبل اگز يی خٕاْیذ کّ تجهیغبت ػًب تٕطط يزداٌ  42طبنّ در آيزیکب دیذِ ػٕد کّ عالقًُذ ثّ
ژیًُبطتیک ،تُبطت اَذاو ،ثذَظبسی ٔ ْ ...ظتُذ .تجهیغبت ػًب در فیض ثٕک تٕطط ایٍ گزِٔ اس کبرثزاٌ فیض
ثٕک دیذِ يی ػٕد .یک تجهیغ ایذِ آل در فیض یٕک ػبيم تصبٔیز ،عجبرات جذاة ٔ یب ثیبَیّ ْبیی اطت کّ تٕجّ
گزِٔ يٕرد ْذف در کبرثزاٌ فیض ثٕک را جهت يی ًَبیذ.
ایٍ يظئهّ ثظیبر يٓى اطت کّ تجهیغ ػًب ثّ رٔس ٔ تبسِ ثبػذ .سیزا تجهیغبت کُّٓ ػذِ ٔ ثّ طزس چؼى گیزی اس
َظزْب دٔر يی يبَذ .ثّ یبد داػتّ ثبػیذ کّ ْذف اصهی ػًب ًْبٌ گزِٔ ًْیؼگی اس افزاد ْظتُذ ٔ اگز ْز
رٔس ًْبٌ آگٓی ًْیؼگی ثّ ًَبیغ درآیذ ،جذاثیت تجهیغ ػًب ثّ طزس ٔحؼتُبکی کبْغ يی یبثذ .ػًب
يطًئُبً يی تٕاَیذ در دراس يذت ًْبٌ خذيبت ٔ یب کبالْبی ًْیؼگی را ثّ فزٔع ثزطبَیذ ،ايب تجهیغبت فیض
ثٕکی خٕد را ثّ طٕر يُظى ثزای دریبفت کهیک تغییز دادِ ٔ ثّ رٔس ًَبییذ .
ثب تٕجّ ثّ ایٍ ٔاقعیت کّ کبرثزاٌ فیض ثٕک تًبیهی ثّ تزک صفحّء فیض ثٕک را َذارَذ ،ثبیذ ثذاَیذ کّ کبرثزاٌ را
ثّ کجب ْذایت کُیذ .اَتقبل کبرثزاٌ ثّ طٕر يظتقیى ثّ ٔة طبیت اصهی ،ثٓتزیٍ گشیُّ ًَی ثبػذ؛ اکثز کبرثزاٌ
در فیض ثٕک ثعذ اس کهیک ثز رٔی تجهیغبت ٔ ثبس ػذٌ صفحّء جذیذ ثّ طبدگی صفحّء ثبس ػذِ را يی ثُذَذ .سیزا
ًَی خٕاُْذ اس فیض ثٕک دٔر ػذِ ٔ یب خبرج ػَٕذ .ایٍ ايز ثبعث يی ػٕد رٔػی را اَتخبة کُیى کّ ثبساریبثی
ایُتزَتی فیض ثٕک ثّ خٕثی کبر کُذ ٔ کبرثزاٌ را ثّ صفحّء طزفذاراٌ ٔة طبیت يٕرد َظز ْذایت کزدِ ٔ آَٓب را
ثّ گشیُّء "خزیذاری کٍ" َشدیکتز يی کُذ.
ثب کهیک کزدٌ ثز رٔی ایٍ دکًّ ،کبرثز اس فیض ثٕک خبرج ػذِ ٔ انجتّ ثذیٓی اطت کّ ایٍ َکتّء ثظیبر خٕثی
اطت ،سیزا کّ ْز ػخصی کّ ثز رٔی "خزیذاری کٍ "کهیک کُذ ثّ يُشنّء ایٍ اطت کّ عالقًُذ ثّ خزیذ يی
ثبػذ .در َتیجّ تجهیغبت در فیض ثٕک ثّ ػذت يتفبٔت اس تجهیغبت در گٕگم يی ثبػذ .افزاد ثزای دطتزطی ثّ
اطالعبت در گٕگم حضٕر پیذا يی کُُذ .اس طٕی دیگز کبرثزاٌ فیض ثٕک ثّ قصذ رفتٍ ثّ دیگز ٔة طبیت ْب ثّ
فیض ثٕک ًَی رَٔذ .

ٔ در َٓبیت تجهیغبت ػًب در فیض ثٕک ثبیذ ثظیبر جذاة ثبػذ ثّ طٕری کّ کبرثزاٌ ثزای دریبفت اطالعبت ثیؼتز
در يٕرد يحصٕالت ٔ خذيبت ػًب تًبیم ثّ کهیک پیذا کُُذ.
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