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ًکبت هْن ثبصاسیبثی آًالیي سا کِ ثبیذ ثذاًیذ ...
هقذهِ :
دس ایي سٍصّب افشادی سا هطبّذُ هی کٌین کِ ثب اًگیضُ ثسیبس ثبال اقذام ثِ ساُ اًذاصی سبیت ٍ فشٍضگبُ ّبی ایٌتشًتی
هی کٌٌذ  ،ایي افشاد دس اثتذا پش اًگیضُ ّستٌذ ٍ فکش هی کٌٌذ ثسیبس قَی ٍاسد ایي ػشغِ ضذُ اًذ ٍ ،لی ثؼذ اص گزضت
هذتی ٍ کست ًکشدى فشغت هٌبست ثسیبس سشد هی ضًَذ  ،صیشا فشٍضگبُ یب سبیت آًْب ثب گزضت هبُ ّب فشٍضی ًذاضتِ
است ٍ ایي ًکتِ ثبػث دلسشد ضذى هذیش سبیت یب فشٍضگبُ هی ضَد کِ ثبػث هی ضَد سبیت هَسد ًظش اص اداهِ فؼبلیت
هٌػشف ضَد ٍ ثِ دست فشاهَضی سپشدُ ضَد .
قجل اص اقذام ثِ ساُ اًذاصی فشٍضگبُ دسثبسُ ی دسآهذ اص ایٌتشًت ٍ سبیت ّب حتوب هطبلؼِ کٌیذ :
اکثش افشاد دس ثبصاسیبثی ایٌتشًتی ثِ ایي ػلت ضکست هی خَسًذ کِ آضٌبیی کبفی ثب ایي هَضَع ًذاسًذ ٍ دسثبسُ ی ایي
هَضَع ّیچ تحقیقی ًکشدُ اًذّ،وچٌیي ًظشات اضتجبُ دس هَسد ّش یک اص ایي فؼبلیت ّب ًیض ثبػث ضذُ است کِ ّضیٌِ
ٍ ٍقت هب ثِ سشػت تلف ضَد ٍ ثِ اّذاف ٍ خَاستِ ّبیوبى ًشسین ٍ اص اداهِ هسیش خب ثوبًین  .سؼی کٌیذ قجل اص
ضشٍع ثِ کست ٍ کبس ایٌتشًتی حتوب دسثبسُ ی آى هطبلؼِ ٍ تحقیق دسستی داضتِ ثبضیذ ٍ یب اص افشادی کِ دس ایي صهیٌِ
فؼبلیت داضتِ اًذ هطبٍسُ ثگیشیذ .
اٍلیي ًکتِ:
خیلی اص افشاد تبصُ کبس دس ایي صهیٌِ فکش هی کٌٌذ ثبصاسیبثی ایٌتشًتی ثِ ایي غَست است کِ یک غفحِ پش اص هحػَالت
هتٌَع داضتِ ثبضین کِ داسای اطالػبت است ٍ ثتَاًین آى سا دس ایٌتشًت تجلیغ کٌین  ،یؼٌی اص سبیت ّبی هختلف ثتَاًین
ثبصدیذ کٌٌذگبًی سا ثِ سبیت خَد ّذایت ک ٌین  .ثب ایي تَغیفبت اٍلیي اضتجبّی کِ دس کست ٍ کبس ایٌتشًتی ثبػث هی
ضَد کِ ضکست ثخَسین ایي است کِ ثب فشضیِ پیص ثشٍین کِ دس صیش ثشخی هثبلی سا هطبّذُ هی کٌیذ :
 -6فکش هی کٌیذ ثبیذ سبیت صیجب ٍ ثی ًظیشی سا داضتِ ثبضین یب اص ًظش هحػَالت داسای ثشًذّبی اغیل ثبضین .
 -6فکش هی کٌیذ ثب داضتي تشافیک ّبی ثی اػتجبس هی تَاًیذ ستجِ ی خَثی ثگیشیذ .
 -3افشاد صیبدی اص سبیت هب خشیذ هی کٌٌذ ٍ هب هی تَاًین هَفق ضَین .
ثب دس ًظش گشفتي چٌیي فشضیبتی هتَخِ خَاّیذ ضذ کِ سبیت ضوب ثبصُ ثسیبس پبییٌی سا داسد ٍ تؼذاد خشیذّبی
فشٍضگبّتبى اًقذس پبییي است کِ تَخیْی ًذاسد ٍ هذیش پس اص هذتی دلسشد هی ضَد ٍ تجلیغبت سا دیگش اداهِ ًوی
دّذ چَى دسآهذ هٌبسجی ٍخَد ًذاسد  ،ایي هذل ّب ثشای ضشکت ّبی کَچک کبسثشدی ًیست ثیطتش ثشای ضشکت ّب ٍ
ثشًذّبی هؼتجش کبسثشد داسد .
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دٍهیي ًکتِ :
هشدم اکثشا فکش هی کٌٌذ کِ اگش ّشچقذس تشافیک ٍة سبیت افضایص پیذا کٌذ تؼذاد فشٍش ّب ًیض افضایص پیذا هی
کٌذ  ، ،حبل تشافیک چیست ؟ هٌظَس اص تشافیک تؼذاد ثبصدیذ کٌٌذگبًی است کِ ثِ ٍة سبیت ضوب هشاخؼِ هی کٌٌذ ،هب
ًجبیذ تشافیک سا ثب تشافیک هَثش اضتجبُ ثگیشین ،ثشای ایي هَضَع هی تَاى یک هثبل ًیض هطشح ًوَد  ،دس ًوبیطگبُ ّبی
کتبة کِ دس کطَس هب ثشگضاس هی ضَد داًص آهَصاى سا اص طشف هذسسِ ای ثشای ثبصدیذ یک غشفِ هی آٍسًذ ٍلی ایي
هَضَع ثبػث ًوی ضَد کِ ّوِ ی آًْب اص آى غشفِ خشیذ کٌٌذ  .دس ثحث سبیت ّب ًیض ّویٌطَس است اهکبى داسد افشاد
صیبدی ثِ سبیت ضوب ًب خَاستِ یب ثب اطالع قجلی ّذایت ضًَذ اهب ایي ثِ ایي هٌظَس ًیست کِ تشافیک سبیت ضوب ثشاثش ثب
خشیذ آًْب دس سبیت است .
ثًَس سیت چیست ؟
ػذدی است کِ دس یک هؼیبس خبغی ًوبیص دادُ هی ضَد ٍ ثِ دسغذ ثیبى هی ضَد ٍ ایي هَضَع ًطبى دٌّذُ ایي است
کِ چٌذ دسغذ ثبصدیذ کٌٌذگبى ٍاسد سبیت ضوب ضذُ اًذ ٍ اص ّوبى غفحِ خبسج ضذُ اًذ ایي آهبس ثِ هب کوک هی کٌذ تب
هتَخِ ضَین کِ چٌذ دسغذ ثبصدیذکٌٌذگبى ثِ طَس اضتجبُ ٍاسد سبیت هب ضذُ اًذ ٍ ثؼذ اص ٍاسد ضذى دسٍى سبیت
تػوین گشفتٌِ اًذ کِ سشیؼب آًدب سا تشک کٌٌذ .
ثشای ایٌکِ ثتَاًین آهبس تقشیجی دسغذ خشٍج اص سبیتوبى سا ثذاًین  ،ثِ سبیت الکسب هشاخؼِ هی کٌین ثب ٍاسد کشدى
آدسس سبیت ٍ یب ٍثالگ هَسد ًظش ٍضؼیت فؼلی خَد سا هی تَاًیذ ثِ دست آٍسیذ .ایي سبیت ستجِ ضوب دس ثیي توبم
سبیت ّبی داخلی ٍ خبسخی هطخع هی کٌذ .
سبیت ّبی هَفق دس ّش خبیی تجلیغ ًوی کٌٌذ  ،فقط دس خبّبیی اهکبى تجلیغ ٍخَد داسد کِ هخبطت سبیتی کِ تجلیغ هبسا
ًوبیص هی دّذ ثب هخبطت هَ سد ًظش هب ّوخَاًی داضتِ ثبضذ  ،ثٌبثشایي ثشای تجلیغبت ثِ سبیت ّبی ػوَهی پش ثیٌٌذُ
هشا خؼِ ًکٌیذ ٍ سبیت ّبیی سا پیذا کٌیذ کِ دس صهیٌِ ی کبسی خَدتبى ثبضٌذ  .سؼی کٌیذ ثب استفبدُ اص سئَ تشافیک
هَثش ایدبد کٌیذ کِ یکی اص سٍش ّبی خذة تشافیک هَثش است  .سئَ ػلوی است کِ ثِ کوک آى هی تَاًیذ دس
خستدَّبی سبیت دس اٍلیي ًتبیح گَگل قشاس ثگیشیذ .
ّش چقذس هحػَالت سبیت ثیطتش ثبضذ فشٍش ثبالتش هی سٍد ؟
یکی اص ساُ ّبی سشیغ ضکست خَسدى دس ایٌتشًت ٍ دس سبیت ّبی فشٍضگبّی ایي است کِ هحػَالتی سا ػشضِ هی
کٌٌذ کِ ّیچ استجبطی ثِ ّن ًذا سًذ سؼی کٌیذ هبًٌذ ثشخی فشٍضگبُ ّبی خبظ دس یک صهیٌِ فؼبلیت کٌیذ ایي خبظ
ثَدى ضوبست کِ دسغذ هَفقیت ضوب سا ثیطتش هی کٌذ سؼی کٌیذ ثب استفبدُ اص یکسشی سٍش ّب طیف خبغی اص
هخبطجبى سا پَضص ثذّیذ ٍ ثب آًْب کبس ثکٌیذ .حبال خَدتبى سا خبی کبسثش ثگزاسیذ ؟ اگش ضوب ثخَاّیذ یک تجلت ثخشیذ
سؼی هی کٌیذ اص یک سبیتی کِ ثِ غَست تخػػی دس صهیٌِ تجلت فؼبلیت هی کٌذ خٌس ثخشیذ ؟ یب یک فشٍضگبّی کِ
ّن خَساة هی فشٍضذ ّن تجلت ٍ ّن گل ؟
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ًتیدِ گیشی:
ًکبت هْن ثبصاسیبثی آًالیي سا کِ ثبیذ ث ذاًیذ ،هقبلِ ای است کِ هی تَاًذ رٌّیت ضوب سا دسثبسُ ی خشیذ ٍ فشٍش ّبیی
کِ دس ایٌتشًت ثشای کست ٍ کبسّبی ایٌتشًتی اًدبم ه ی ضَد تغییش دّذ  .سؼی کٌیذ دس صهیٌِ ثبصاسیبثی ایٌتشًتی ٍ کست
ٍ کبسّبی ایٌتشًتی ثیطتش هطبلؼِ کٌیذ الصهِ ی هؼشفی ٍ حشفِ ای ضذى دس ػشغِ ثبصاسیبثی ایٌتشًتی ٍ کست ٍ کبس
ایٌتشًتی داًستي اطالػبت ثِ سٍص ٍ دستِ ثٌذی ضذُ است .
ًَیسٌذُ :ػجبس حجیجی-هبّبى تیوَسی
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اسائِ دٌّذُ آهَصضْبی  :کست ٍ کبس  ،کبسآفشیٌی  ،کست ٍ کبس ایٌتشًتی
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