تبلیغات کلیکی چیست؟
ال يٕتٕرْبی جطتجٕ گسیُّ ای ثرای ارائّء ثّ ٔة ضبیت ْب جٓت ثبزاریبثی ایُترَتی ٔ تجهیغبت ثّ َبو "تجهیغبت
اصٕ ً
کهیکی" دارَذ .ثطیبری از يٕتٕرْبی جطتجٕی ثسرگ ایٍ َٕع خذيبت را ارائّ يی کُُذ .تجهیغ کُُذگبٌ ،تجهیغبت
کٕچک خٕد را در صفذّء َتبیج يٕتٕرْبی جطتجٕ ثر اضبش ػجبرات ٔ کهًبت کهیذی خبؼ قرار يی دُْذ .اگر چّ
غًب ثبثت قرار گرفتٍ ایٍ تجهیغبت ْسیُّ ای پرداخت ًَی کُیذ ،ايب يٕتٕرْبی جطتجٕ ثّ ػُٕاٌ ْسیُّ تجهیغبت
ٔة ضبیت ثّ ازای ْر کهیک ثر رٔی تجهیغبت غًب يجهغ دریبفت يی ًَبیذ .ثّ ًْیٍ دنیم َبو ایٍ خذيبت"تجهیغبت
کهیکی" گفتّ يی غٕد .تٕجّ داغتّ ثبغیذ کّ ایٍ رٔظ ثب رٔغٓبی رایگبٌ دیگر يبَُذ ثٓیُّ ضبزی يٕتٕرْبی
جطتجٕ کّ ثرگرفتّ از دیگر يتذ ْبی تجهیغبت اضت ،يتفبٔت يی ثبغذ.
دبل ایٍ رٔظ "تجهیغبت کهیکی" چگَّٕ ػًم يی کُذ؛ آٌ ُْگبيی کّ غخصی در يٕتٕر جطتجٕ ضٕانی يی
پرضذ ،يبَُذ " چگَّٕ.......کبر يی کُذ؟" ٔ یب " چگَّٕ يی تٕاَى .......را اَجبو دْى؟" ضپص اگر کهًّ يٕرد َظر
در ضٕاالت يطرح غذِ ،يػبثّ کهًّ کهیذی ٔ یب ػجبرت کهیذی يٕجٕد در ٔة ضبیت غًب ثٕد ،تجهیغبت غًب
ًَبیبٌ خٕاْذ غذ .درخٕاضت تجهیغبت خٕد را ثرای رضیذگی ثبیذ ػُٕاٌ ًَٕدِ تب اػًبل غٕد ٔ پص از آٌ ْسیُّ
تجهیغبت غًب ثّ ازای ْر کهیک تٕضط يٕتٕرْبی جطتجٕ ثرای غًب ارضبل خٕاْذ غذ.
اگر تجهیغبت ٔة ضبیت غًب تٕجّ افراد را جهت َکرد ٔ ْیچ کطی ثر رٔی آٌ کهیک ًَُٕد ،در ایٍ صٕرت ْیچ
پٕنی پرداخت َخٕاْیذ کرد .ثّ خبطر داغتّ ثبغیذ اگر ثر رٔی آگٓی غًب کهیک غٕد ،ايب يطبنت يٕرد تٕجّ
خٕاَُذگبٌ قرار َگیرد ،در ایٍ صٕرت َیس ثبیذ ْسیُّ ْبی آٌ را ثّ ازای ْر کهیک ثّ يٕتٕر جطتجٕ پرداخت ًَبییذ .
ثُبثرایٍ ثطیبر يٓى اضت کّ از ارتجبط ثطیبر خبؼ کهًبت کهیذی اضتفبدِ غذِ در ایٍ تجهیغبت ثب اْذاف
يخبطجبٌ خٕد يطًئٍ غٕیذ.
در دبنی کّ ایٍ يتذ تجهیغبتی َطجتبً ضبدِ ثّ َظر يی رضذ ،ايب در ٔاقغ یکی از ثسرگتریٍ ترضٓبی يجتذیبٌ( انجتّ
ثب داغتٍ دالیم يُطقی) در اير تجهیغبت يی ثبغذ .پص اگر غًب دقیقًب ًَی داَیذ کّ در دبل اَجبو چّ کبری
ْطتیذ ،ثُبثرایٍ ثّ ضرػت تًبيی ثٕدجّ تجهیغبتی خٕد را از دضت خٕاْیذ داد .از ضٕی دیگر اگر از ایٍ رٔظ ثّ
درضتی اضتفبدِ غٕد پبداظ آٌ ثرای ٔة ضبیت غًب يی تٕاَذ ثطیبر ثسرگ ثبغذ .ایٍ يٕضٕع ثطیبر يٓى
اضت کّ تُظیًبت ٔة ضبیت غًب درضت ثؼذ از ضؼی ٔ تالظ غًب جٓت تجهیغبت ٔ دتی قجم از در َظر گرفتٍ
تجهیغبت کهیکی چگَّٕ ثٕدِ اضت .
تٕصیّ يٍ ثّ غًب ایٍ خٕاْذ ثٕد کّ َجبیذ از طرح ْبی تجهیغبتی تکراری غرکت ْب ( يگر ثب َبو تجبری جذیذ!)
اضتفبدِ ًَبییذ .زیرا ثقیّ ْى ثّ ًْیٍ صٕرت ػًم يی ًَبیُذ! غًب در ٔاقغ َیبز ثّ تُظیًبت ٔ راِ اَذازی صفذّ
ای ثب َبو تجبری خٕد داریذ ،اثتذا يقبالت ٔ دیگر يذتٕیبت را ارضبل ًَبییذ .اطًیُبٌ دبصم فريبییذ پبیّ ْبی
ايُیتی ایٍ صفذبت را يذکى ثُب کردِ ایذ ٔ ثؼذ از آٌ ٔارد ایٍ ثخع غٕیذ.
فرض کُیذ غًب در دبل دبضر در يٕقؼیت اَجبو تجهیغبت کهیکی ْطتیذ ٔ يی خٕاْیذ پیع ثرٔیذ؛ چگَّٕ ایٍ کبر
را اَجبو يی دْیذ؟ َذِٕء پرداخت غًب چگَّٕ اضت؟ پیػُٓبد غًب چیطت !در اصم ثیػتریٍ پیػُٓبد ثبػث
ثبالتر رفتٍ جبیگبِ قرار گرفتٍ تجهیغبت در صفذّء يٕتٕرْبی جطتجٕ يی غٕد.
ال يتٕجّ
ایٍ يٕضٕع ثیػتر از یک تٕضیخ ضبدِ اضت ،پص نطفبً در ایٍ يٕرد ثیػتر يطبنؼّ ًَبییذ تب کبي ً
چگَٕگی اَتخبة ٔ یب ایجبد یک کًپیٍ يُبضت غٕیذ.

ثّ طٕر يؼًٕل در ایٍ کبر قیًت ْبی پیػُٓبدی ثّ جبی دالر ،ضُت يی ثبغذ ايب ُْٕز ْى يی تٕاَیذ کبرْبی
گراٌ تجهیغبتی اَجبو دْیذ يگر ایُکّ کُترل درضتی در آٌ يٕرد داغتّ ثبغیذ .
ال تب ثّ دبل ثّ ایٍ َتیجّ
ًْبَُذ ثطیبری از چیسْبی دیگر،غًب در اثتذای اير ثبیذ خٕدتبٌ آيٕزظ ثجیُیذ .ادتًب ً
رضیذِ ایذ کّ اگر تًبیم ثّ اَجبو تجهیغبت يٕفقیت آيیس داریذ" ،تجهیغبت کهیکی" َیبز ثّ يطبنؼّ ٔ ثررضی جذی
داغتّ ٔ ًْچُیٍ َیبز ثّ صجر ٔ تذًم زیبدی داردًْ .بَطٕر کّ ْر کبر دیگری َیبز ثّ ثررضی ٔ آزيبیع دارد.
ثهّ ،تجهیغبت کهیکی غبْراِ اصهی فرٔظ يذصٕالت ٔ یب خذيبت در ایُترَت ثٕدِ ٔ ثبیذ در کًپیٍ تجهیغبتی خٕد از
ایٍ رٔظ اضتفبدِ ًَبییذ .فقط قجم از غرٔع از ایُکّ چّ کبری يی خٕاْیذ اَجبو دْیذ يطًئٍ غٕیذ ٔ ثذاَیذ کّ
ثبزی ثب چّ کطی ٔ چّ چیسی را آغبز ًَٕدِ ایذ.
پرداخت ارائّ دُْذِ راِ كبرْبي تجبرت انكترَٔیك ٔ فرٔظ يجبزي
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