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کوری بنری – پدیده ای عجیب در بازاریابی 
ژان بقوسیان سایت مدیرسبز

در اولین روزهای پیدایش اینترنت، بنرها بر بازاریابی آنالین حکمرانی می کردند؛ اما 

با بنرها آشنا شدند، نرخ کلیک ها به شدت  اینترنت بیشتر و بیشتر  وقتی کاربران 

کاهش یافت و این رسانه، ضربه بزرگی متحمل شد.

این پدیده بسیار فراگیر بود. در حقیقت، واژه »کوری بنر« )دیده نشدن بنرها( برای 

توضیح آن ابداع شد.

باال  در عکس  است.  واقعی  پدیده  یک  بنر«  »کوری  که  می دهند  نشان  مطالعات   

قسمت هایی که کاربران بسیار به آن ها نگاه کرده اند با رنگ قرمز نشان داده شده 

است. 

رنگ زرد نگاه های کم تر و رنگ آبی نگاه های بسیار کم را نشان می دهد. 
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هیچ کس به قسمت های تیره نگاه نکرده است. بعد از انجام مطالعه چارچوب های 

سبز به باالی تصاویر اضافه شده اند تا محل آگهی ها را مشخص کنند. 

سبز  چارچوب های  با  )که  کنید  توجه  بنرها  در  زرد  و  قرمز  نقاط  آشکار  کمبود  به 

مشخص شده اند(.

تعداد کاربرانی که تمرکز خود را از »تبلیغات کلیکی« به جست وجوی طبیعی معطوف 

می کنند، روز به روز افزایش می یابد.

به عبارت دیگر…

انتقال کلیک آغاز شده است…
حاال که این موضوع را می دانید، چه تدبیری درباره آن می اندیشید؟

ازاء  اگر برند شما نام جدیدی در بازاریابی آنالین است و معتقدید »پرداخت به 

هر کلیک« و »گوگل ادووردز« راه حل آن هستند، دوباره فکر کنید! سیستم تبلیغات 

گوگل بسیار قوی و تاثیرگذار است، ولی…

کیفیت«  »معیار  می باشد،  باال  بسیار  هزینه ها  است،  همیشه  از  شدیدتر  رقابت، 

گوگل بسیار غیرمنطقی است و هر سال حجم ترافیک در دسترس کم تر می شود.

و حتی اگر یک بازاریاب معمولی یا متخصص هستید، باید بدانید اکنون زمانی 

است که باید به فکر گزینه های بهتر باشید زیرا ترافیک از نتایج غیر رایگان به نتایج 

طبیعی انتقال می یابد.

به مطلب زیر دقت کنید…
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اگر اولین نتیجه غیر رایگان گوگل با کلیدواژه های مورد نظر خود را در اختیار دارید، 

با این موارد مواجه خواهید شد:

ترافیک نتیجه رایگان دهم، 300 درصد بیشتر از ترافیکی است که به طور رایگان 

کسب می کنید.

ترافیک نتایج 4 تا 9 کم تر هستند ولی حداقل آن است که کامال مجانی هستند!

ترافیک نتیجه 3، 1000 درصد بیشتر از ترافیک شما است.

ترافیک نتیجه 2، 2000 درصد بیشتر از ترافیک شما است و…

میانگین ترافیک اولین نتیجه رایگان 41 برابر ترافیک شما است )یعنی 4100 درصد(! 

و آن ها هنوز هیچ اهمیتی به آن نمی دهند.

بنابراین، دو گزینه دارید:

گزینه 1
هیچ کاری نکنید و بپذیرید اخذ رتبه خوب در گوگل یک روند بسیار دشوار است که 

تنها »متخصصان مجرب« توانایی انجام آن را دارند. این باوری است که متخصصان 

بهینه سازی سایت به شما تلقین می کنند.

گزینه 2
مالکیت ترافیک خود را به دست گیرید و  همه کلیک هایی که رقبای شما از آن ها 

غافل شده اند را از آن خود کنید. امیدوارم گزینه 2 را انتخاب کنید، یعنی به اهمیت 

بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو یا همان سئو پی ببرید و با استفاده 

از روش های سئو سایت خود را صفحه اول گوگل برسانید. اگر موفق شوید روزانه 

افراد قابل توجهی شما را پیدا خواهند کرد، با کسب وکارتان آشنا می شوند و از همه 

مهم تر از شما خرید می کنند!
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