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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

و تالش جمعي از همكاران  "وشيهجناب آقاي مهيار سيا"كتابي كه در دست داريد با همت 
  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 

برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از انواع رسانه هاي  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم
ديباگران تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه 

  شناسنامه كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
bookmarket@mft.info 
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 مقدمه مولف  
تـا   شویم میبسیاري کرده است و هر روز از صبح که بیدار  دنیاي تبلیغات از گذشته تا به امروز تغییرات

مختلـف هسـتیم کـه هـدفی جـز       هاي روشپیام تبلیغاتی به  ها میلیونشب قبل از خوابیدن در معرض 
  کردن ما به خرید ندارند.ترغیب

ا یـ نشست و منتظر مانـد تـا کسـی از در بیایـد و محصـول       شود نمیامروز دیگر  وکاري کسبدر دنیاي 
دنبال مشـتري بـرویم و او را مجـاب    خدمتی از ما دریافت کند. در عصر حاضر این ما هستیم که باید به

و تبلیـغ   پیـام  کنیم براي اینکه از ما خرید کند.جلب  او راو نظر  دهیم میرا ارائه  ها بهترینکنیم که ما 
ما باید آنقدر خاص و یونیک باشد که مخاطبین فکر کنند این پیام و تبلیغ اختصاصی براي آنهـا نوشـته   

و افراد را هدف  . دوران تبلیغات انبوه و تلویزیونی گذشته است که خیلی از جمعیتاست و طراحی شده
 ،شوند و به ما سري بزنند. البته شاید برخی مواقع جواب بدهـد نها مشتریان ما آقرار دهیم به امیدي که 

و مدرن دیجیتال است که افـراد بسـیاري را درگیـر خـود      پررنگولی چیزي که بسیار مهم است دنیاي 
و دیجیتـالی   دنیاي مـدرن شوید.  نشین خانهکرده و اگر با این موج نتوانید سواري کنید شاید خیلی زود 

. شاهرگ اصلی هـر  است گذاشته تأثیرهم  ها) سنتی خصوص به( وکارها کسبمروزي به شدت در دنیاي ا
سـهم   داشـتن  شدن،که براي دیده بینید نمیتبلیغات آن است و در عصر حاضر سازمانی را  وکاري کسب

 توان نمیمهمی که وجود دارد این است که صرف داشتن تبلیغات  ۀبازار و فروش بیشتر تبلیغ نکند. نکت
. پویایی تبلیغات شما بسیار مهم است چیزي که شویم میموفق  حتماًپس  کنیم میگفت که ما تبلیغات 

یغـات کنـیم و   اینکه ما بدانیم چطور، کجا و بـراي چـه کسـی تبل    کند میاین کتاب در مورد آن صحبت 
باید ما تبلیغـات کنـیم؟ وجـه     چرا ؟خرید کنندباید از ما  چرا جذب کنیم. خود رامخاطبین  یدچطور با

آن هر برنامه تبلیغاتی باید  اجراشدنتمایز ما نسبت به رقبا چیست و هزارتا چرایی دیگر که شما قبل از 
 بدانید و تحقیق کنید تا بتوانید در این فضاي رقابتی سهمی به نسبت خوب را براي خود کسب کنید. را

دیجیتـال و شـرکت    لیغـات دنیـاي تب  اي حرفـه متخصـص   20تجربیات  از نظرات و حاضر بخشی کتاب
و تبلیغـات   وکـار  کسـب طوالنی در مدیریت  ۀهر کدام از آنها سابقبوك در کشور دانمارك است که فیس

را بـراي  کتـاب  شده است و مـا ایـن    گردآوري 2020در سال کتاب  این دیجیتال در سطح جهان دارند.
این کتاب ارزشمند با توجه بـه اینکـه از فیسـبوك و اینسـتاگرام بیشـتر بـراي        خألشما ترجمه کردیم. 

این کتاب سعی کـردیم  ترجمۀ و با  شد میدر بازار احساس  شود میمقاصد تفریحی و سرگرمی استفاده 
خود در دیگـر   وکار کسبرا داشته و  را براي شما که عالقه دارید سهم بیشتري از بازار خألبخشی از این 

    را داشته باشید پر کنیم. تري بهینه هاي بودجهبا  هدفمندترگسترش دهید و تبلیغات  کشورها
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و بـراي اولـین بـار در     باشـد  مـی مرجع تبلیغات محصول پویا  معتبرترینکه این کتاب اولین و آنجایی از
در ترجمه مواجه شده باشد کـه تـالش داریـم ایـن      هایی کاستیو  ها کمیشاید با  شود میایران ترجمه 

و انتقـادي در خصـوص ایـن کتـاب      پیشـنهاد  . چنانچه هر نظر،موارد را در شمارگان بعدي اصالح کنیم
ارسـال   mahyarsiavashi.advertising@yahoo.comارزشمند داشتید براي مـا بـه ایمیـل    

ود دیگر خـ کنید. امیدوارم از خواندن این کتاب لذت ببرید و اگر مطالعه آن را مفید دانستید به دوستان 
پـیش رو بـراي شـما     هـاي  سالرا در  روزي بهدهید که بتوانیم آثار ارزشمند و و به ما انگیزه هدیه کنید 

    گردآوري کنیم.

  پیروز باشید

  مهیار سیاهوشی

  وکار کسبمشاور و مدرس توسعه 
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  ...آمدید  خوش

آن نسـبتاً   بـا  که شـروع کـار  است  بازاریابی میعل ۀرشتیک : )DPA( پویا روش  بهتبلیغ محصوالت 
  آن قرار دارد.در پس  بسیار پرقدرتموتور  یکاما ، آسان است

 قـراردادن  در هـدف  فیسـبوك  هایی نظیـر  شدن پلتفرمبهترخصوص با  ، بهایم که ما تجربه کرده موتوري
متأسـفانه   الکترونیکـی  هاي تجارتاما اکثر ، داردانگیزي  ، نتایج شگفتافراد مناسب با محصوالت مناسب

  .کنند نمی استفاده پویا روش  به تبلیغ محصولاز بسیاري از امکانات  شاید و که باید چنان

 روش  بـه تبلیغ محصـول   استفاده از باهاي زیادي  فرصت کار تازه یا کار کهنهاعم از  وکارها کسبدر تمام 
 بـراي افـزایش   پویـا  روش  بـه تبلیغـات  بندي  بخش ةنحو ؛(مشتریان راغب) سرنخ جذب وجود دارد:پویا 

تبلیغـات   مـؤثر  اطالعـاتی  ۀتغذیـ  هـا آنویدئویی که تنها هـدف  ایجاد یا ؛ مجدد خرید میزانسودآوري و 
اوج  در تالقـی بـا   پویـا  روش  بـه تبلیـغ محصـول   تجربیات استفاده از  ۀهمیا  ؛ستپویا روش  بهمحصول 

  .پینمک

ایم که بـه سراسـر    فرصت را داشته این، Confect.io افزارمان با نامنرم ۀواسط بهطی یک سال گذشته، 
 بـه دانمارك در مورد تبلیغات محصوالت  ۀبرجستکشور و پادشاهی دانمارك سفر کنیم تا با کارشناسان 

ي دانمـارك را  پویـا  روش  بـه تبلیـغ محصـوالت   خواستیم بهتـرین ابـزار    میپویا صحبت کنیم. ما  روش 
 گـردآوري  پویـا  روش  بـه تبلیغ محصـول  دربارة را  هاآن طالیینکات خواستیم تمام  می ،بنابراین ؛بسازیم
  کنیم.

نهایت اسـتفاده را   پویا روش  بهتبلیغ محصوالت چگونه از : «پرسیدیم می اي سادهاً نسبت سؤالهمیشه ما 
  »کنید؟ می

کارمندان سابق و  ،بزرگ هاي اعم از آژانس، رفتیم میکه  به هر مکانیپاسخ پیچیده. اما  بود، ساده سؤال
 هـاي  آپ اسـتارت  دانستند یا می خوبی بهرا کوچکی که مستندات بازاریابی هاي  بخشبه ، فیسبوكفعلی 

را شـان  طالیی ترفندهاي هاآن ۀهمخود به ما گفتند،  رشد میزانکه با افتخار در مورد آخرین  پروازيبلند
  گذاشتند. می اشتراك با ما به

درسـت از   ةاسـتفاد که با عظیمی امکانات چه : برد میفکر فرو  درما را  طالیی اتپیشنهاد هر تکه از این
  .توان کسب کرد ها نمیاین
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  کار. ۀنتیجاین هم  خوب،

از  پویـا  روش  بـه تبلیـغ محصـوالت   در  یـی طال هـاي  ، تجربیات و چارچوبپیشنهادات، ترفندهابهترین 
از  حاصـل  هـاي  . آموختـه ایـم  کـرده  گـردآوري خود  ۀمجموعرا در دانمارك  فیسبوك هاي تیزترین ذهن
   .ها کرون دانمارك ارزش دارند میلیون ةاندازبه  A/B هاي آزمونآزمایشات و 

 سپس بهو  اند برداشته پویا روش  بهتبلیغ محصول  هاي اول را در قدمکه  ستااول براي مبتدیانی سطح 
 بـه بـیش از  خود را در ماه  يپویا روش  بهتبلیغ محصول  هاي هزینه خواهند رسد که می می هایی شرکت

  برسانند. کرون دانمارك +150000

 بنـابراین  ؛کننـد  مـی فعالیـت   فیسـبوك تخصصی در  هاي در زمینه گستردهطور کتاب به متخصصان این
  .از نظر دور نماند پویا روش  بهتبلیغ محصوالت مباحث مربوط به  از یک هیچسعی کردیم 

و  ،باالتر ٪30 ،باالتر ٪20 ،باالتر ٪10 باشد؛بخش  عملکردتان الهام تقویت حاضر درامیدواریم که کتاب 
ما  ،صورت هر . در، بگشایدتولید سرنخ یابی یا مشتري ، چه دريجدید هاي یا فرصت ؛باالتر ترجیحاً حتی

  .)باخبر نشوند یکتاب چنین از وجود(و اینکه رقباي شما  بگیرید الهامو امیدوارم شما نیز  ایم الهام گرفته

  .Confect.io شاغل در کتاب و تیم اندرکاران این دست ۀهمفرستم به  درود می

  

  

  

  

  


