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چرا تبلیغات آنالین، بازگشت سرمایه ندارند؟
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

پاسخ این سوال در این نکته وجود دارد که سه نوع ترافیک داریم؛ خیلی از دیجیتال 

باعث  موضوع  همین  نمی شوند،  قائل  تمایزی  ترافیک  نوع   3 این  بین  مارِکِترها 

می شود که تبلیغات یکسان و محتواهای یکسانی برای این 3 گروه درست کنند که 

معموال نتیجه مطلوبی ایجاد نمی کند.

1. ترافیک سرد
هیچ  تقریبا  و  هستند  جدید  کامال  که  است،  مخاطبانی  یا  بازدیدکنندگان  منظور 

آشنایی با شما، برندتان و خودتان ندارند.

2. ترافیک گرم
خریدی  شما  از  شاید  آشنا هستند.  شما  با  تا حدی  که  مخاطبانی هستند  منظور 
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می کنند،  پیگیری  را  اجتماعیتان  رسانه های  از  یکی  حداقل  ولی  نداده اند؛  انجام 

عضو سایت نیستند ولی هر چند روز یک بار مطالب رایگانی که منتشر می کنید را 

می خوانند یا عضو سایتتان هستند.

بنابراین این گروه، افرادی هستند که اگر اسم سایتتان را بگویید با آن آشنا هستند، 

حدودا می دانند که زمینه فعالیت شما چیست؛ ولی خیلی وقت نگذاشتند که با 

محصوالت آشنا شوند یا خرید قابل توجهی انجام دهند.

3. ترافیک داغ
این گروه مخاطبانی هستند که وقتی به وب سایت می آیند، با  سایت به اندازه کافی 

آشنا هستند، احتماال خریدهای قبلی داشتند و می توان گفت که مشتریان شما 

هستند.

وقتی بین این 3 گروه تمایز قائل نمی شوید، اتفاقی که می افتد، این است که مثال 

به اعضای سایت ایمیل ارسال می کنید؛ در آن ایمیل می گویید: »فروش ویژه کتاب 

ایجاد کرد. تصمیم می گیرید که  ایمیل فروش خوبی  این  … است«، می بینید که 

همان متن ایمیل، همان ایده و همان محتوا را به صورت یک َبِنر تبلیغاتی درست 

کنید و آن را در سایتی مانند Google Ads یا سایت های دیگری تبلیغ کنید؛ بعد 

ناامید می شوید و می بینید با همان ایمیلی که 500 کتاب را فروخت، در سایت دیگر 

فقط 5 کتاب فروخته شد.

مشکل این است که وقتی محتوایی را برای مخاطبان سرد تولید می کنید و ترافیک 

خیلی  هواداران شما هستند.  از  متفاوت تر  خیلی  افراد  این  می کنید،  ایجاد  سرد 

متفاوت تر از کسانی هستند که هر روز اینستاگرامتان را چک می کنند یا حتی عضو 

سایتتان هستند.
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بنابراین خیلی وقت ها تبلیغات آنالینی که منتشر می کنید و از دیدتان عالی است، 

هیچ بازدهی ندارد و هیچ فروشی ایجاد نمی کند. به این دلیل که تبلیغات آنالین 

به صورت پیش فرض فقط ترافیک سرد به سایتتان هدایت می کند.

را  شما  قبل  از  که  باشند  افرادی  و  باشد  داشته  وجود  استثناهایی  آن  در  شاید 

می شناسند؛ ولی بخش عمده این افراد که از تبلیغات آنالین می آیند، هیچ ذهنیت 

و هیچ اطالعاتی از سایت و برند شما ندارند.

یعنی  می خورد؛  تبلیغات شکست  اغلب  می کنید،  فراموش  را  موضوع  این  چون 

از شما ندارند، شاید  افرادی که آمده اند، تقریبا هیچ اطالعاتی  فراموش می کنید 

مطالب، ایمیل ها و مطالبی که در رسانه های اجتماعی منتشر کردید، هیچ اثری 

روی این افراد نداشته باشد.

 

نتیجه گیری
باید  بگیرید،  قابل قبولی  و  قابل توجه  نتیجه  آنالین  تبلیغات  از  می خواهید  اگر 

پیش فرضتان این باشد که کل مخاطب ها ترافیک سرد ایجاد می کنند. فکر کنید 

چطور می توانید کاری کنید تا کسی که هیچ ذهنیتی ندارد، اقدامتان را بپذیرد.

باید این هنر را داشته باشید تا افرادی که کامال غریبه هستند،  قانعشان کنید که 

اقدام موردنظرتان را انجام دهند.

و  کلیکی  تبلیغات  که،  است  این  تبلیغات  از  نگرفتن  جواب  اصلی  دلیل  بنابراین 

گسترده فقط ترافیک سرد ایجاد می کند.
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