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يکي از مهمترين پيشرفتهاي ساليان اخير، رشد تکنولوژي اطالعات 
و به دنبال آن رشدد و پيشدرفت ابرارهداي الکترونيکدي ارتباطدات بدود        

ه در اين ساليان با نفوذ گسترد  ابرارهاي ارسال و دريافدت پيداب بد   . است
 :مهمترين اين ابرارها عبارتند از. ايم کي مواجه بود صورت الکتروني

 کامپيوترها، و به ويژ  کامپيوترهاي شخصي 
 کامپيوترهاي لپ تاپ 

 کامپيوترهاي دستي 

 تلفنهاي ثابت 
   تلفنهاي همرا 
 

تدار جهدان   "هاي الکترونيکي متعدد، اينترنت يدا   در ميان اين سيستم
رسدد   بده نردر مدي   . ه استتوجه بيشتري را به خود معطوف داشت "گستر

مندددي از  کده اينترنددت دنيدداي ارتباطددات را دگرگددون سدداخته و بددا بهددر  
. اي نوين، فرصتهاي فراواني در خدمت ارتباطات قدرار داد  اسدت   شيو 

 :اين شيو  نوين از خصوصيات زير برخوردار است
 هرينه پائين 

1 . Hand held Computers 

2 . Word Wide Web 



 هشتمفصل 

 

 

471 

 

 انعطاف 
 جهاني و بدون مرز 
 فوري و سريع 
 شخصي و فردي 
 در دريافت و ارسال  شيکنش و واکن 

 تعاملي 

 
طوري که تلويريدون و راديدو بده عندوان فرسدتند  پيداب عمدل         همان

بر اين . هاي الکترونيک نير قادر به انتقال پياب هستند کنند اين سيستم مي
طدور للدي   ه بد . شدود  اساس اينترنت به عنوان يك رسدانه محسدوب مدي   

 :دهد اينترنت دو ارزش خاص ارائه مي
 برقراري ارتباط اطالعاتي  توانايي 
 توانايي انتقال پيامهاي تبليغاتي 
 

توان اين رسانه را به عندوان يدك ابدرار تبليغداتي نيدر بده        بنابراين مي
شمار آورد له با توجه به اهميت اين موضوع ما يک فصل را به رسدانه  

 .ايم الکترونيک اختصاص داد 
ونيدک را در  شودله چگونده رسدانه الکتر   حال اين سؤال مطرح مي

توانيم از ايدن رسدانه،    راستاي اهداف تبليغاتي بکار بگيريم و چگونه مي
 .بهترين نتيجه را کسب کنيم

هداي الکترونيدک وجدود     در حال حاضر اشدکال مختلفدي از رسدانه   
دارد، اما آن شكلي له بيشترين توجه و اهميدت را از آن خدود سداخته،    

1 . Interactive 

2. Transactional 
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اي و تبليغاتي،  العاتي، رسانهشايد بتوان گفت از جنبه اط .اينترنت است
ممکن اسدت  . ها برخوردار است اينترنت از بهترين کاربرد در بين رسانه

 4ها از اينترنت اسدتفاد  لدرد  و يدک وب سدايت يدا صدفحه       دهند  تبليغ
در اينجا بايد متذلر شد له اينترنت به خودي خود . اينترنتي ايجاد کنند

گر تبليغات به عنوان پرداخدت  ا. شود يک فعاليت تبليغاتي محسوب نمي
ً  بده منردور خريدد يدا       پول براي انتقال يک پياب ترغيب کنند  که معمدو

رود، تعريف شود، در آن صدورت يدک    پذيرش يک موضوع بکار مي
بلکدده صددرفا  بخشددي از . صددفحه اينترنتددي تبليددغ محسددوب نخواهددد شددد 
يدک   آيدد، و نده صدرفا     ارتباطات يا اطالعات الکترونيکي به شدمار مدي  

 .فعاليت تبليغاتي
سدايت سدازمانهاي    دهندد  وب  بر اساس تعريف تبليغات، يك تبليدغ 
دهندد را   فروشند يا اجدار  مدي   ديگري که فضاي وب سايتهايشان را مي

به عبدارت ديگدر همدان طدور کده از فضداي       . دهد مورد استفاد  قرار مي
اد  ليغدات اسدتف  بهداي تلويريدوني و راديدويي بدراي ت     شد  شدبکه  فروخته

. شود، اينترنت نير در جهت تحقق اهداف تبليغاتي قابل استفاد  است مي
 :بنابراين ما با دو گرينه مکمل مواجه هستيم

رساني  عملکرد عمومي يک وب سايت و به عبارتي اطالع .5
 الکترونيک

 خريد فضاي تبليغاتي در سايتهاي تجاري .1
 

بندابراين  . لندد  طور موجر مفهوب تبليغدات را بيدان مدي   ه گرينه دوب ب
 :ممکن است در حوز  تبليغات دو کار انجاب شود

 رساني در سايت خود اطالع .5

1 . Home Page 
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 خريد فضاي تبليغاتي در سايت ديگران .1
 

رشد اينترنت به عنوان يک رسانه تبليغاتي تا چه انداز  بدود  و چده   
 فوايدي به ارمغان آورد  است؟

ز وب سايت تنها ا ،رساني در دنياي امروز الثر سازمانها براي اطالع
لنند و تعداد نسبتا  کمي سايتهاي تبليغداتي تجداري    خودشان استفاد  مي

هرچنددد در حددال حاضددر اسددتفاد  از . دهنددد را مددورد اسددتفاد  قددرار مددي
رسد له اين  سايتهاي تبليغاتي تجاري رونق زيادي ندارد ولي به نرر مي

ي بده  وضعيت به زودي تغيير لرد  و در آيند  نرديك سدايتهاي تبليغدات  
 .گير و پراستفاد  تبديل شوند يك رسانه همه

 
 

روشدهاي  . وب، تنها روش ارتباطات يا تبليغات الکترونيکدي نيسدت  
الکترونيک ارتباطي و تبليغاتي فراواني وجود دارند لده مهمتدرين آنهدا    

 :عبارتند از
است له هم به ايميل انتقال الکترونيک پياب  (:ايميل)پست الکترونيک 

صورت يک فرد با گروهي از افراد صورت ه صورت فرد با فرد و هم ب
زمان براي تعداد زيادي گيرند   ممکن است يك پياب هم. گيرد مي

توان از طريق کامپيوتر يا تلفن داراي  ايميل را مي. ارسال شود
هايي له از آنها براي  طور کلي سيستمه ب. ارسال کرد WAPتکنولوژي 

 :توان استفاد  لرد عبارتند از ايميل مي ارسال
سيستم داخلي، له ارسال پياب از يک فرستند  به يک يا چند  .5

در اين . بر دارد گيرند  از طريق يک سرور در داخل سيستم را در
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ها غالبا  از طريق  ها يا شبکه سازماني ايميل روش ادار  ارسال ايميل
 .دهند هاي خود را انجاب مي يک سرور مرکري ارسال

اي يا خصوصي را شامل  سيستم تلفني يا کابلي، له يک خط اجار  .1
 يدر اين سيستم فرستند  پياب خود را از طريق خطوط تلفن .شود مي

 .لند يا لابلي به گيرندگان ارسال مي

 .ترين روش ارسال ايميل است استفاد  از اينترنت، که معمول .3

 

توانند با  مي( وقيحقيقي يا حق)دو شخص  :تبادل الکترونيک داده
و زبان يكسان به طور   انتخاب يك سيستم مشترك و استفاد  از فرب

توليدلنندگان و فروشندگان نير . ها بپردازند مستقيم به مبادله داد 
همچنين اين . توانند براي مبادله اطالعات از اين روش استفاد  لنند مي

لنترل حساب و  گيري، ارائه صورت روش در بازاريابي، سفارش
 .تواند مورد استفاد  قرار گيرد نير مي... موجودي و 

شبکه اينترنت بسياري از کامپيوترهاي شخصي و عمومي را به  :اينترنت
اي  سازد به حجم گسترد  هم پيوند داد  طوري که کاربران را قادر مي

 .(4تعريف تاپ اسکات)از اطالعات دسترسي داشته باشند 

هداي اينترنتدي يدک     ونيک از طريق شبکهکليد توزيع پيامهاي الکتر
1پروتوکل الکترونيکي 

TCP/IP که اين مفهدوب عبدارت اسدت از    . است
دهدد تبدادل الکترونيدک پيامهدا از طريدق       مجموعه قوانيني که اجاز  مي

 .ها به صورت اثربخش برقرار شود شبکه
گيدرد   طور کلي سه اسدتفاد  اصدلي کده از اينترندت صدورت مدي      ه ب

 :عبارتند از

1 . Tapscott 

1TCPمخفددفTransmission control protocolIP نيددر مخفددفInternet 

Protocol  است. 
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که عبارت است از يک سيستم داخلي در سازمان يا : 4بکه داخليش .5
. شبکه که صرفا  براي دسترسي اعضاي آن سيستم ايجاد شد  است

شبکه داخلي يا اينترانت توسط سازمانها و شرکتها مورد استفاد  
تواند از اينترانت  به عنوان مثال يک مؤسسه خيريه مي. گيرد قرار مي

 .د استفاد  لندبراي ارتباط با شعب خو

که عبارت است از يک شبکه خصوصي براي : 1شبکه خارجي .1
البته در اين شبکه اعضا . دسترسي ابتدايي اعضاي يک سازمان

توانند با کلمه عبور يا کدهاي ديگر از خارج سازمان نير به  مي
به طور کلي شبکه خارجي توسط يک . شبکه دسترسي داشته باشند
کنندگان آن سازمان مورد استفاد  قرار  سازمان، مشتريان و تامين

 .گيرد مي

هاي ارتباطي استفاد   آوري شبکه از اينترنت براي گرد: اينترنت .3
گذاري فايلها و صفحات  شود و اساسا  يک سيستم اشتراک مي

اينترنت برخالف شبکه داخلي و شبکه خارجي، . الکترونيک است
يستم هر فردي قادر تواند يک سيستم باز باشد که به وسيله اين س مي

پروتوکل کليدي در . است به فايلهاي فرامتني دسترسي داشته باشد
http اين نوع

دهد متن توسط هر دستگا   ناب دارد که اجاز  مي  
 .ديگري ترجمه و خواند  شود

ً  حجم عمد  ا ا و مدردب  هرتباطات الکترونيکدي مدابين سدازمان   معمو
 .گردد ينترنت برقرار ميها و از طريق اتوسط وب سايت آن سازمان

 

1 . Intranet 

2 . Extranet 

3 . hyper text transmission protocol 
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طددور کده در مطالددب پيشدين عنددوان شدد اشددخاص حقيقددي و     همدان 
 :توانند در محيط وب حضور داشته باشند حقوقي به دو صورت مي

 حضور در وب سايت خودشان .5
 تبليغات در وب سايتهاي ديگر .1

 
 :سايت گامهاي زير بايد پيمود  شوند براي ساخت يك وب

. براي وب سايت در نرر گرفته شود( Domain)دا بايد يک ناب ابت .5
تواند  به عنوان مثال يک شرکت توليد کنند  اسباب بازي مي

 .دومين زير را داشته باشد

http://www.kidstuff.com 

 دستيابي به وب را www. پروتوکل عامل است httpدر اين مثال،  .1
يکي از  com.) ناب دومين است kidstuff.comو . کند فرهم مي

المللي است،  گرو  نامهاي اختصاص يافته توسط يک مؤسسه بين
 (.هم وجود دارند net.يا  org.گرو  نامهاي ديگري مانند 

 که اصطالحا  " مکان منبع منحصر به فرد"هر آدرسي يک  .3
URL

4 
ماشينهاي مستقر در اينترنت يک . خواند شود را فرا مي ناميد  مي

جستجو در تمامي نامها در يک دومين  صفحه خاص را از طريق
ًزب به ذلر . کنند مربوطه شناسايي مي URLخاص و نهايتا  انتخاب 

بايست قبال  به ثبت رسيد   است له هر ناب دومين براي استفاد  مي
 .باشد

 .در مرحله بعدي صفحه وب بايد طراحي شد  باشد .1

1. Unique Resource Location
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 4اريسپس بايد صفحات يا فايلهاي ًزب بر روي اينترنت بارگر .1
ً  خدمات بارگراري توسط يک شرکت . شوند ارائه دهند  "معمو

ISPکه اصطالحا  " خدمات اينترنتي
( AOLمانند )شوند  خواند  مي1

اين مؤسسات در قبال اختصاص فضا در اينترنت، . شود ارائه مي
ً  به صورت ساًنه)آبونمان  ميران آبونمان . کنند دريافت مي( معمو

بستگي ( حجم فضاي اختصاص يافته)صفحات  به تعداد فايلها يا
 .دارد

در حال حاضر بيش از يک بيليون صفحه بر روي شبکه اينترنت  .6
و به ناچار صفحه يا صفحات شما در بين تعداد انبو  .  وجود دارد

مسأله اين است که . صفحات مورد مشاهد  قرار خواهد گرفت
بين انبو  پيامهاي  از را تواند پياب شما کنند  پياب چگونه مي دريافت

براي تسهيل اين لار، يک موتور جستجو . ديگر تشخيص دهد
برخي شرکتها براي به تور انداختن اينترنت، يک . مورد نياز است

اين کار از طريق تطابق يک . گيرند سيستم الکترونيک به کار مي
. شود سري نماد له در يک کادر جستجو وارد شد  انجاب مي

يا يک کليد واژ  و يا يک  URLصورت يک ه بتوانند  نمادها مي
از طريق موتور جستجو نمادها با فايلها يا صفحات . عبارت باشند

برخي از مهمترين موتورهاي . شوند باً آمد  تطابق داد  مي
 . جستجو در اينترنت عبارتند از ياهو، گوگل و آلتاويستا

ت در به منرور تسهيل فرايند شناسايي صفحات وب، ثبت وب ساي
اين کار موجب . تواند مفيد واقع شود موتورهاي جستجو مي

1 . Upload 

2 . Internet Service Provider 
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حصول اطمينان از قرار گرفتن وب سايت در شبکه موتورهاي 
 .شود جستجو مي
بنابراين . اي در محيط وب يک ناب الکترونيک دارد هر صفحه

اما . شود احتمال اينکه موتورهاي جستجو سايت را بيابند فراهم مي
ي را در موتورهاي جستجو ثبت کنيم آن ا اگر سايت يا صفحه

شود و احتمال  سايت يا صفحه با الويت باًتري نمايش داد  مي
 .يابد آن افرايش مي نديد  شد

گيرد پورتال  آخرين مفهومي که در اين بخش مورد اشار  قرار مي .7
پورتال يک سيستم جستجو است با اين تفاوت که . ناب دارد

بنابراين در يك پورتال تماب .   استبندي شد ساختاريافته و طبقه
اين امر موجب . شوند بندي مي عوامل يا توليدکنندگان طبقه

به عنوان مثال، . شود افرايش سرعت دسترسي به وب سايت شما مي
در يک موتور جستجو وارد شود ممکن ( Ford)اگر کلمه فورد 

اما با . است تماب موضوعات مرتبط با اين کلمه نمايش داد  شود
استفاد  از پورتال به سرعت و بدون پيچيدگي، تنها اطالعات 

براي عضويت . شود هاي فورد نمايش داد  مي مربوط به اتوموبيل
 .بايد آبونمان پرداخت کرد( AOLمانند )در برخي پورتالها 

بنددابراين دايددر کددردن يددک وب سددايت مراحددل مختلفددي را شددامل  
مهمتدرين ايدن   . دارد هداي خداص خدود را    شود که هر مرحلده هرينده   مي

 :ها عبارتند از هرينه
 هرينه ثبت دومين 
 هرينه طراحي و ساخت صفحات وب 
  هرينه آبونمان ساًنهISP 
 ها هرينه آبونمان ثبت در موتورهاي جستجو و پورتال 
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هاي فوق الذکر بستگي به انداز  و ميران پيچيدگي وب  ميران هرينه
ستانداردي براي هرينده وجدود   هيچ ا. سايت و حجم و تعداد فايلها دارد

توانند تحدت هرينده رسدانه تبليغدات قدرار داد        ها مي ندارد اما اين هرينه
ًزب به ذلر اسدت چنانچده يدک وب سدايت پيچيدد  و پيشدرفته       . شوند

 .هاي بسيار بيشتري اختصاص داد مورد نياز باشد بايد هرينه
 

سددت؟ مهمتددرين فعاليتهددا در وب   مهمتددرين کاربردهدداي وب چي 
هداي الکترونيدک    طور کلدي، مهمتدرين فعاليتهداي رسدانه    ه لدامند؟ و ب

 لدامند؟
هداي الکترونيدک را در قالدب فعاليتهداي      توانند سيسدتم  سازمانها مي

 :کليدي زير بکار بگيرند
که عبارت است از استفاد  از وب به عنوان  :5بازاريابي الکترونيک .1

حالت خريداران و فروشندگان در راستاي  در اين. 1يک بازار
توانند از محيط وب به مانند يک بازار  فعاليتهاي تجاري خود مي

 .فيريکي استفاد  کنند
پردازد  به عنوان مثال يك بنگا  امالك له به معامله فضاي انبار مي

بده ايدن صدورت لده     . تواند از يک بدازار الکترونيدک اسدتفاد  لندد     مي
توانند بده ايدن سدايت وارد     نبار در اختيار دارند ميمؤسساتي له فضاي ا

. شد  و جرئيات انبارهايي که در دست دارندد را در سدايت درج لنندد   
شرکتهاي متقاضي اجار  يا خريد فضاي انبار نير با ورود به ايدن سدايت   

سپس طدرفين معاملده در   . کنند فضاي انبار مورد نياز خود را جستجو مي

1 . E-Marketing 

2 . Marketplace 
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ا يكديگر وارد مدذالر  شدد ، پدس از حصدول     يك بازار الكترونيكي ب
شدند  منعقدد   وصورت آنالين قراردادي مابين خريدار و فره توافقات، ب
 .خواهد شد

سايت بابت عضويت آبونمان دريافت لرد   در اين مدل مالك وب
ً  درصد مختصري نير به عندوان حدق کميسديون در هدر معاملده       و احتما

 .کند دريافت مي
تجارت الکترونيک

تر از محيط وب  که عبارت است از استفاد  گسترد  :5
در تجارت الكترونيك بخشي از . براي عمليات خريد و فروش

در اين حالت يک سازمان . گيرد صورت آنالين صورت ميه تعامالت ب
ممكن . کند محصوًت يا خدماتش را بر روي وب سايت معرفي مي

ت زير به اين سايت است مشتريان اين سازمان براي دسترسي به اطالعا
 :وارد شوند

 دريافت اطالعات تکميلي 
 برآورد هرينه 
 دست يافتن به نمونه محصوًت 
 تنريم يک جلسه فروش 
 مشخصات محصوًت مورد نرر 
 کسب اطالعات در مورد ساير خدمات يا نحو  تحويل 
 ارائه سفارش و درخواست خريد 

 
ت، فوايد تجارت الکترونيک شدامل کداهش هرينده، افدرايش سدرع     

کده ايدن مدوارد    . ماهيت جهاني تکنولدوژي و ماهيدت تعداملي آن اسدت    
بندابراين در  . هاي سربار را کاهش دهندد  توانند هرينه فروش يا هرينه مي

1. E-Commerce 
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صدورت  ه هداي خدود را بد    حال حاضر سدازمانهاي مختلدف درخواسدت   
هداي سدربار و    هرينه اين شيو  غالبا  کمتر از هرينه. دهند آنالين ارائه مي

 .هاي ًزب در روش سنتي است ساني و ديگر هرينهنيروي ان
فايددد  ديگددر تجددارت الکترونيددک تسددهيل امددر سفارشددي کددردن    

توانندد فعاليتهداي    و البتده مشدتريان مدي   . محصوًت براي مشتريان اسدت 
 .انجاب دهند( ساعته 11)صورت شبانه روزي ه تجاري خود را ب

موارد به يك  البته بايد توجه داشت که تجارت الکترونيک در همه
که بسياري از مردب از وب براي  باوجودي. انداز  توفيق نخواهد داشت
دهندد قبدل از خريدد،     کنند، ولي ترجيح مي کسب اطالعات استفاد  مي

 .صورت فيريکي مشاهد  و بررسي کننده محصول را ب
ترين استفاد  از محيط وب،  عمومي :5ارتباطات الکترونيک .2

اشخاص حقيقي و . ابرار ارتباطي است بكارگيري آن به عنوان يک
سايتها  عدادشان در حال افرايش است از وبحقوقي زيادي که ت

طور حتم اينترنت در ه ب. کنند براي برقراري ارتباطات استفاد  مي
بر . اي برخوردار است جريانهاي ارتباطي از ارزشهاي قابل مالحره

باطات شناخته اين اساس امروز  وب به عنوان بخشي از آميخته ارت
تواند در تقويت و رشد آن نقش به سرايي داشته  شود که مي مي

اي  البته در نوع و ميران اين نوع ارتباطات طيف نسبتا  گسترد . باشد
 .وجود دارد

که عبارت است از استفاد  از وب به عنوان : 1کاربرد معامالتي .3
 تواند شکلهاي وب مي. محيطي براي انجاب يک سري از معامالت

1. E-Communication 

2 . Transactional 
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مختلفي از معامالت را تحت پوشش قرار دهد له برخي از اين 
 :اشكال عبارتند از

 تعيين و تائيد سفارش فروش 
 ًکنترل موجودي کا 
 کنترل صورت حساب و اعتبارات 
 کنترل بخشها 
 کنند  و مديريت زنجير  تامين تائيد تامين 
 تحويل و توزيع 
 

توانندد از   مدي  هاي مختلف بازاريابي در جريان يك معاملده،  فعاليت
برخي از اين فعاليتها شدامل  . طريق شبكه با اثربخشي زيادي انجاب شوند

 :باشند موارد زير مي
 درخواستها، سفارشات و فعاليتهاي ترويجي 
 ها  هاي خريد واسطه برنامه 
 ها  هاي ترويجي و پشتيباني واسطه فعاليت 
 هاي نيروي فروش فعاليت 

 
مفيد براي دسترسي به ليستها،  اينترنت يک ابرار :ارائه كاتالوگ .4

 .است... ها و  فهرستها، کتابخانه داد 

هاي الکترونيک در جريان داد ، مبادله داد   رسانه :مديريت دانش .5
دهي و ساخت  توانند در شکل و انتخاب داد  سودمند بود  و مي

 .يافتن يک بانک دانش، موثر واقع شوند
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ن اطالعات يک ابرار وب در به جريان انداخت: 4ارائه اطالعاتي .6
اين امر هسته مرکري بسياري از وب . پذير است بسيار انعطاف

توانند براي ارائه اخبار و  سازمانها مي. دهد سايتها را تشکيلي مي
اطالعات اساسي در مورد محصوًت يا خدماتشان، در آميخته 

اطالعات اساسي له . ارتباطيشان يک وب سايت را نير لحاظ لنند
 :ت يك سازمان قابل ارائه است عبارتند ازساي در وب

 آن سازمان چگونه سازماني است؟ 
 دهد؟ چه کاري انجاب مي 
 چه فوايدي دارد؟ 
 يابد؟ چگونه به اين فوايد دست مي 
 وضعيت روز يا آخرين وضعيت آن چگونه است؟ 

 

ً  يک عامل ترويجي ارائه  وب سايت: 1کاربرد ترويجي .7 ها معمو
هايي براي  تواند ارائه مشوق اين عامل مي به عنوان مثال. لنند مي

 .خريد باشد

طور که قبال  اشار  کرديم رسانه الکترونيک  همان :کاربرد تبليغاتي .8
وب، هم . تواند پيامهاي تبليغاتي را در اشکل مختلف انتقال دهد مي

يک رسانه تبليغات است و هم کانالي است براي تبليغات به عنوان 
 .ظايف ارتباطات الکترونيکيک بخش فرعي در ديگر و

1 . Informational 

2 . Promotional 
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بر اساس مطالبي له در قسمتهاي قبلي گفته شد، ًزب است بدين دو  
اين دو نقدش  . لند تماير قائل شويم نقشي له رسانه الكترونيك ايفا مي

 :عبارتند از
 رسانه الکترونيک به عنوان ابرار ارتباطي و مديريت دانش 
 الكترونيك به عنوان ابراري براي تبليغات  رسانه 
 

سدازد، طيدف ارزشدهايي     تبليغات آنالين مراياي متعددي فراهم مي
 :دهد عبارت است از که تبليغات آنالين ارائه مي

 ني که عامل مورد عالقه آنها جستجو امكان هدفگيري مخاطبا
 .شود مي

 هاي ديگر اتالف کمتر منابع نسبت به رسانه 
  ني به ترکيب مناسبي از مخاطبادسترسامكان 
  (تماب ساعات شبانه روز)قابليت انتقال پياب در هر زمان 
 توانايي درخواست اطالعات گسترد  و جرئي 
 المللي برخورداري از سطح پوشش محلي و بين 
 تعاملي بودن 
 امكان برقراري تماس شخصي با تك تك مخاطبان 
 مخاطبانها و اطالعات  آوري داد  ايجاد فرصت براي جمع 
 قابليت تشريح و نمايش جرئيات 
 امکان ورود به مراحل بعد از تبليغات مانند: 

o برقراري تماس براي فروش 
o ارائه نمونه محصول 
o  انتقال اطالعات تکميلي يا مشخصات محصول 
o صورت آنالينه و شايد انجاب فروش ب 



 هشتمفصل 

 

 

411 

 

با اين حال در مورد آنچه فضداي آناليدن در مقابدل دامنده نيازهداي      
برخدي از ايدن   . هايي نيدر وجدود دارد   ت بايد ارائه دهد محدوديتتبليغا

 :موارد عبارتند از
 باشند در مواردي بازارها يا مخاطبان عاب نمي . 
 نامشخص بودن سطح پوشش محيط آنالين 
  عدب دسترسي تماب مخاطبان به تكنولوژي دريافت لنند  اين نوع

 .به روز شوند هاي لامپيوتري دائما  بايد چراکه سيستم. تبليغات
  امكان خرابي و بروز مشكالت فني در کامپيوترها و حتي خدماتي

 .دهند ها ارائه ميISPکه 
 در زمانهاي اوج . عدب دسترسي مناسب به اينترنت در تماب ساعات

 .ترافيک ممکن است که سرعت اينترنت پائين بيايد
 ريسک هک شدن هم هرچند کم، ولي وجود دارد. 
 روشهاي ديگر ارتباط با مخاطبان، سريعتر،  ممکن است در مواردي

 .تر از روش آنالين باشد ارزانتر و ساد 
 

ًزب به ذکر است تبليغات آنالين بسته به ندوع محصدول و نيازهداي    
از جلمده  . هدايي داشدته باشدد    تبليغاتي، ممکن است لدم و بديش برتدري   

 :موارد زير
 اند  ع شد تبليغات آنالين براي محصوًتي که در حجم زياد توزي

در مقابل . المللي هستند مناسب است، به ويژ  محصوًتي که بين
براي محصوًتي که بسيار تخصصي هستند و در حجم کم توزيع 

 .اند، چندان مناسب نيست شد 
   تبليغات آنالين براي خريدهايي له از قبل تصميم آن گرفته شد

 .تر است است بسيار مناسب
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 ت آنالين بيشتر در سطح شرکت با گرايش به استفاد  از تبليغا
 .وجود دارد تا در سطح کاًهاي مصرفي (B2B)شرکت 

  تبليغات آنالين براي آن دسته از کاًهاي مصرفي که خريدشان به
 .انتخاب در نقطه نهايي خريد وابستگي دارد، چندان مناسب نيست

  بكارگيري تبليغات آنالين براي محصوًت و خدماتي که نيازمند
مانند خدمات مسافرتي، . ات تکميلي هستند نتيجه بهتري دارداطالع

 .حمل و نقل و گردشگري
  هاي گسترد  رسانه الکترونيک براي ورزشها است يکي از استفاد .

 . البته بيشتر مخاطبان موضوعات ورزشي مردها هستند
  رسانه الكترونيك براي محصوًت مرتبط با کامپيوتر، نرب افرارها و

 .ين قبيل بسيار مناسب استمواردي از ا
  مانند ( البته در سطح محلي)اين رسانه براي خريدهاي را  دور

 . مناسب است... سفارش مواد غذايي، خواروبار و 
 شرکت  -بايد به خاطر داشت که در اکثر معامالت شرکت(B2B )

توانند به رسانه الکترونيک دسترسي داشته باشند، در  مشتريان مي
يمي از خريداران محصوًت مصرفي هنوز به حالي که حداقل ن

 .اينترنت دسترسي ندارند
 

بدا  . کندد  اي ارائه مي تبليغات آنالين فوايد و ارزشهاي قابل مالحره
 .تر است اين وجود براي محصوًت خاص با مخاطبان خاص مناسب

هداي ديگدر در دسدترس     در شرايطي که رسانه آنالين همانند رسانه
امدا در  . لندد  هاي تبليغداتي عمدل مدي    ساير رسانه مخاطبان است، همانند

فضاي آنالين، تبليغات آنالين زيادي وجود ندارد بلكه اين وب سدايتها  

1 . Business to Business 
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بدان را بده بدازخور و والدنش وادار     هستند له با ارائده اطالعدات، مخاط  
 :  توان به موارد زير اشار  لرد از راهكارهاي ديگر مي. لنند مي
 راي افرايش سطح پوشش و توجههاي ديگر ب تبليغ در رسانه 
  ارجاع مخاطبان به وب سايت به عنوان مرحله بعدي براي دريافت

 اطالعات تکميلي
 

ه دهنددگان بد   بنابراين هرچند در حال حاضر تعداد معدودي از تبليغ
کنندد امدا الثدر آنهدا وب      طور مستقيم از تبليغدات آناليدن اسدتفاد  مدي    

دهندد   هاي ديگري کده انجداب مدي    غسايتهايشان را براي ارجاع دادن تبلي
 .اند اندازي لرد  را 

 

اين سه گرو  پست . در تبليغات آنالين سه گرو  اصلي وجود دارد
 .شوند الکترونيک، دورنگار و اينترنت را شامل مي

از طريق پست  (:تبليغ از طريق پست الکترونيک)تبليغات ايميلي  .5
زمان به تعداد فراواني از  طور همه پياب مورد نرر را بتوان  الکترونيک مي

 .اين روش بسيار ارزان و سريع است. آدرسها ارسال کرد
گان عمد ، براي اهداف تبليغاتي خدود بده ويدژ     ددهن برخي از تبليغ

بدا ايدن وجدود    . کنندد  در زمينه کاًهاي مصرفي، از ايميدل اسدتفاد  مدي   
 :برخي از اين موارد عبارتند از .ايميل موارد استفاد  متعددي دارد

ارائه لنندگان خدمات محلي از جمله  
لساني هستند له براي معرفي و تبليغ خدمات خود اقداب به ارسال 

در اين گونه موارد غالبا  قبل از ارسال . لنند هاي تبليغاتي مي ايميل
طبان نسبت به تهيه ليست ها، از طريق برقراي تماس تلفني با مخا ايميل
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اين دسته از کاربران تبليغات ايميلي . شود آدرسهاي ايميل آنها اقداب مي
شامل رستورانها، ساندويچ فروشيها، آژانسهاي مسافرتي و مجريان 

 . شود هاي تئاتر و موسيقي مي برنامه
در اين شكل، آدرسهاي ايميل از  

به اين ترتيب . شود عريف شدن در کامپيوتر کاربران ارسال ميطريق ت
توان مرکر بازار چنين خدماتي را  ها مي از طريق ليست آدرس ايميل

 .هدف قرار داد
 (B2B:)  در جايي که بازار

تواند  هاي مخاطبان مي نسبتا  محدود است، ليستي از آدرس ايميل
با توجه به محدوديهاي اين روش، . و موثر را فراهم سازد پوششي سريع

 .هاي ارسالي بايد کوتا  و مرتبط با موضوع باشد متن ايميل
توان يک پايگا  اطالعاتي از ايميلهاي  به سادگي مي 

مشتريان فعلي ايجاد لرد، له اين مورد براي اکثر سازمانهاي تجاري، 
ً  به عنوان   .شود کاربرد اصلي تبليغات ايميلي شناخته مياحتما

مشخصات پياب ايميل، همانند ويژگيهاي ًزب براي ديگر روشدهاي  
کننددگان   متن بايد واضح، ساد  و جالب باشد تا دريافت. ارتباطي است

 .را به خواندن مجاب کند
در اينجا مسأله کليدي، داشتن يک پايگا  اطالعاتي رضايت بخش 

هدداي  ضدر مرالددر مختلفدي وجدود دارنددد کده پايگدا      در حدال حا . اسدت 
بده ايدن مرالدر    . کنندد  اطالعاتي ًزب براي برخي از بازارها را تأمين مي

البتدده بسددياري از سددازمانها . شددود گفتدده مددي( Mail houses)اصددطالحا  
دهنددد خودشددان بددا مخاطبددان هدددف تمدداس گرفتدده و بددا     تددرجيح مددي

ه ايجاد بانک اطالعاتي مورد آوري اطالعات افراد مرتبط، نسبت ب جمع
 . نياز خود اقداب کنند
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هاي  امروز دسترسي به شمار  :تبليغات از طريق ارسال دورنگار .1
طور پشت سر ه توان ب از طريق دورنگار مي. دورنگار آسان شد  است

هرينه . زمان يک پياب را به گيرندگان مختلف ارسال لرد هم و نه هم
 .تر است لفني ارزانارسال دورنگار نسبت به تماس ت

همچنين دورنگار داراي يک ويژگي مشترک با ديگر روشهاي 
اين ويژگي شامل نياز به تهيه يک پايگا  . بازاريابي مستقيم است

 .هاي جذاب به آن آدرسها است اطالعاتي از آدرسها، و ارسال پياب
 رساني موارد  براي اطالعلاربردهاي اصلي تبليغات دورنگاري 

 :زير است
 اي کنندگان کاًها و خدمات منطقه هيهت 
 دهندگان خدمات يا کاًهاي تخصصي، مخصوصا  در  ارائه

 شرکت -بازارهاي شرکت 
 ترين مورد استفاد  از تبليغات  مشتريان فعلي يا قبلي، که اين اصلي

 .دورنگاري است
قسمت عمد  تبليغات آنالين در اين گرو  قرار  :تبليغات در محيط وب .3

 :مترين دًيل اين امر عبارتند ازمه. گيرد مي
 عالقه عمومي قابل مالحره به محيط وب 
 اي از خدمات که براي چنين تبليغاتي تسهيالت ًزب را  ايجاد دامنه

 .اند فراهم ساخته
 کنندگان آن ترويج اين خدمات توسط تامين 
 زمان امکان  طور همه هاي سنتي که ب توسط رسانه ميان ترويجي

 .سازند ب را فراهم ميتبليغ در محيط و

1 . Cross-promotion 
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تبليغ در محيط وب نسبت به روشهاي تبليغات مستقيم از طريق دورنگار 
و پست الکترونيک ارزشها و فرصتهاي بيشتري را در اختيار قرار 

 :مهمترين اين فرصتها عبارتند از. دهد مي
 امکان استفاد  از رنگ و در صورت نياز حرکت 
 امكان تاثيرگذاري متقابل 
 بازگشت به صفحه اصلي تبليغ دهند  امکان لينک 
  امکان استفاد  از سايت ميربان به منرور جلب توجه و هدف قرار

 دادن مخاطبان
  گيري ميران ترافيک سايت توانايي انداز 

 
با توجه به اهميت و جذابيت اين رسانه، ما بخشي مجرا به اين رسانه 

 .ايم له در ادامه آمد  است اختصاص داد 
 

هداي سدنتي، در محديط وب     دهند  هوشمند به مانند رسانه يک تبليغ
 :دهد نير موارد زير را مورد توجه قرار مي

در محيط وب، تبليغات در سه نوع فضا صورت  :فضاي در دسترس
 :گيرد مي
 البته اين . گيرند نوارهايي که در باً يا پائين صفحات قرار مي: بنرها

 .توان ديد ًي صفحات مينوارها را اغلب در با
 اي شكل در گوشه صفحه فضاهاي داير : ها دکمه 
 برخي از مجالت الکترونيک صفحات تبليغاتي را نير : صفحات

 .پذيرند مي

1 . Buttons 
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اي از مکانهاي در دسترس براي قرار  شامل دامنه :مکان در دسترس
در صفحات گسترد  وب مکانهاي مختلفي . دادن تبليغ در وب است

 :مهمترين اين مكانها عبارتند از. رور وجود داردبراي اين من
 ها توسط پيمانکاران تجاري ادار   اين شبكه: هاي تبليغاتي شبکه

 از وب سايتها را  ليوشوند، که هر لداب از آنها يك پورتفو مي
 .دهند ارائه مي

 
 :توانند فعاليت لنند هاي تبليغاتي به دو شكل زير مي شبکه
o اد فراوان و مختلفي را جلب و جذب سايتهايي که افر: عمومي

 . کنند مي
o از قبيل سايتهاي ورزشي، گردشگري، مسافرتي،  :تخصصي

هاي مشخصي را تحت پوشش قرار  خبري و اطالعاتي له گرو 
 .دهند مي

 
هداي مختلدف از جملده     توانندد در محديط   بنرها در صورت نيداز مدي  

 :موارد زير قرار داد  شوند
  است که يک پروفايل از  پورتفوليونگرش ديگر استفاد  از يک

محصول يا يک تعريف از مخاطبان هدف را در يک وب سايت 
لار به  العمل بنابراين اينها به عنوان سايتهاي حق. دهد قرار مي

 .لنند صورت لمسيوني لار ميه حساب خواهند آمد له ب

 ها شامل صفحات اصلي  اين شبکه: هاي همکار يا تعاوني شبکه
مند به موضوعات  که در قالب گروهاي عالقهشخصي هستند 

1 . Cooperative 
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اين گروهها کامال  انتخابي . اند ها شکل يافته مختلف مانند سرگرمي
 .هستند

 اينها سايتهاي مهمي هستند که پذيراي تبليغات : سايتهاي ميربان
 :به عنوان مثال. شرلتهاي ديگر هستند

o تلگراف مانند (اند  اندازي کرد  هاي ملي که وب سايت را  رسانه
 (FT.comالکترونيک يا 

o مانند )اند  اندازي کرد  هاي محلي که وب سايت را  روزنامه
portsmouth Online يا Ham and High Network) 

o شرکت که براي موضوعات چاپي خود يک  -مجالت شرکت
 (Estates Gazetteمانند )اند  وب سايت ترويجي ساخته

o هاي مختلفي از  نسخهدايرکتوريهاي ملي مختلف : دايرلتوريها
تعداد زيادي از دايرکتوريهاي . کنند قبيل يلوپيج را ايجاد مي

 .دهند اي چنين خدماتي ارائه مي فني يا حرفه

o شوند مانند  سايتهايي که به عنوان رسانه الکترونيک شناخته مي
 :سايتهاي زير

New and used cares Jamja.com           

Property London property guide     

Training and careers Which-course.com          

 

هداي الکترونيدک وجدود دارد کده      به طور خداص تندوعي از مجلده   
 :کنند مانند فرصتهايي براي تبليغات استخداب ايجاد مي

 Dot Jobs 

 Prospects 

1 . Host 
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 Construction Plus 

برخي از اين مجالت الکترونيدک، عمدومي هسدتند و برخدي ويدژ       
 .عي خاص هستندصناي
 اي  ها بنرهاي مورد پذيرش را در دامنه بسياري از پورتال: ها پورتال

از سايتهاي زيرمجموعه که محتواي مرتبط با کاً يا خدمت مربور 
 :ها عبارتند از برخي از مهترين اين پورتال. دهند دارند قرار مي

 Alta Vista 

 Oal.co.uk 

 CompusSetve.uk 

 Yahoo!  

 بسياري از موتورهاي جستجو نير اين تسهيالت : جستجو موتورهاي
 :به عنوان مثال موارد زير. دهند را ارائه مي

 AOL search 

 Clara.net 

 BT Intranet 

اي که بده جسدتجوي يدک کمپدين بندري اسدت        دهند  بنابراين تبليغ
 :ان لند مانندحهاي ديگر در دسترس را نير امت ممكن است گرينه

 اتي الکترونيک تجارياستفاد  از يک شبکه تبليغ 
 يا يک شبکه همکار 
  يا يک سايت الکترونيکي له نسخه الكترونيكي يک رسانه چاپي

 است
 يا يک سايت ايجاد شد  در قالب پورتال 
 يا يک مجله الکترونيکي 
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در برخي موارد تهيه مقدمات توسط يک پيمانکار تجاري صدورت  
طدور مسدتقيم بدا    ه دهندد  بد   گيرد در حالي که در موارد ديگدر تبليدغ   مي

 .کنند  سايت سروکار خواهد داشت ايجاد
براي تصميم در مورد نوع سايت، ًزب است  :خريد فضاي آنالين

هاي  در اين مورد گرينه. چگونگي خريد بنرها مشخص و تعيين شود
 :از جمله. مختلفي وجود دارد

 ايجاد يك سايت 
 حضور در تماب صفحات يك سايت 
 ي از يك سايتحضور در صفحه يا بخش مشخص 
  مانند )در زير چتر يک کلمه کليدي انحصاري آمدنFord 

Mondeo )به منرور نمايش تبليغات 
  در زير چتر يك کلمه لليدي عمومي درآمدن به منرور نمايش

 تبليغات
 

اي اسدت   هاي ديگر، شدامل معاملده   خريد فضا در وب همانند رسانه
اي وب و خريدار منعقد لنند  فض له به واسطه يك قرارداد مابين تامين

تواند از ليست فضاهاي موجود و بدا توجده بده نيداز      خريدار مي. شود مي
ًزب بده ذلدر اسدت شدرکتهاي     . خود فضاي مورد نرر را انتخداب لندد  

متخصص هم با خريد و هم با طراحي تبليغات آناليدن بده عندوان يدک     
 .بسته سروکار دارند

اين نرخ بسته به . د نداردنرخ استانداردي براي تبليغات آنالين وجو
همچنين ميران تخصصي . انداز ، مدت و نوع خريد متفاوت خواهد بود

طدور  ه بد . بودن و ترافيک سايت نير بر قيمت تاثيرگذار خواهدد داشدت  
للي هرينه اين نوع از تبليغات با توجه به تعدداد مخاطبدان در دسدترس،    

 .هاي سنتي ارزانتر است نسبت به رسانه
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اي متغييدر نيدر   هد  هاي ثابت، امروز  استفاد  از هرينده  هينعالو  بر هر
در اين روش ميران هرينه تبليغات آناليدن بده تعدداد    . مرسوب شد  است

 .کليک و يا تعداد مشاهد  تبليغ بستگي دارد
 

 

بايسدت   ريدري خريدد فضدا صدورت گرفدت مدي       پس از آنكه برنامه
ي ايدن منردور ًزب اسدت لده     بدرا . نسبت به طراحي آگهي اقدداب لدرد  

 . فضاي نمايش تبليغ از پيش رزرو شد  باشد
شود اين است کده محتدواي    در اينجا اولين موضوعي له مطرح مي

تواندد توسدط افدراد     کند؟ محتواي سايت مي سايت را چه کسي تهيه مي
 :زير تهيه شود

 دهند  مستقيما  توسط تبليغ 
  توسط سازند  سايت 
 توسط شرکت تبليغاتي 
 توسط يک متخصص الکترونيک 

 
گيدري در مدورد روش تهيده محتدواي سدايت، بايدد        پس از تصدميم 

البته اين موضدوع بده ايدن کده آيدا      . نسبت به طراحي متن پياب اقداب لرد
تبليغ ما در غالب يک بنر است يا يک دکمه تبليغاتي يا يک صدفحه يدا   

 .اي از صفحات بستگي خواهد داشت مجموعه
افراري  هاي نرب توان به آساني توسط برنامه را ميبنرها  :ساخت بنر

طور للي ه ب. طراحي و توليد کرد Microsoft Worldاستاندارد از قبيل
 :مراحل ساخت يك بنر عبارتند از
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 بنر . بنر در واقع يک پوستر بسيار کوچک است: نوشتن متن پياب
و ( در حد يک يا دو خط)شامل يک عنوان، يك متن محدود 

 .دهند  است ايت تبليغآدرس وب س

 صورت رنگي هم باشده تواند ب اي که مي پس زمينه. 

 تواند با فونتها و اندازهاي استاندارد نوشته شد  باشد متني که مي. 

  تواند  نير مي( مانند تيتري له متحرك است)يک تصوير متحرک
 .در نرر گرفته شود

 تي نير در در طراحي بنر ًزب است سايت ميربان يا پيمانکار تبليغا
 :تواند از طرق زير صورت گيرد که اين مي. نرر گرفته شود

o  ديسکت ياCDچنانچه فايل پيچيد  و بررگ است ، . 

o پست الکترونيک 

o لينک ارتباطي که به سايت ميربان مرتبط شد  است. 
صفحات اينترنتي به فضاي بيشتري نياز داشته و  :ساخت صفحات وب

 :ب استبراي ساختن آنها گامهاي زير ًز
 نوشتن متن 
 طراحي صفحه 
 اجرا و ساخت 
 

 :از جمله. براي انجاب اين کار روشهاي مختلفي وجود دارد

 زبان متداول مورد استفاد  براي اين منرور : تبديل متن موجود
HTML است. 

 ترين روش انجاب اين  آسانترين و ساد : ايجاد يک صفحه جديد
انداردي است که داراي افراري است هاي نرب کار استفاد  از برنامه

به عنون مثال . امکانات مناسب براي ساختن صفحات وب هستند
را ناب برد که داراي امکان  Microsoft Worldافرار  توان نرب مي
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web page wizard افرار داراي يک قالب براي  اين نرب. است
 هاي اصلي در ايجاد يك صفحه جديد  جنبه. صفحات است

 :عبارتند از

 فحهايجاد ص 

 محتواي صفحه 

 صفحه ساخته شد  به صفحات ديگر پيوند 

 
 :عوامل اصلي براي پوشش دادن عبارتند از

 دو تا سه ستون: بندي صفحات قالب طرح  ً  تعداد ستونها، معمو

 شامل نوع فونتها، انداز  و : يقالب روش بصري و ديدار... 

 رنگ"تواند از  اين رنگها مي: زمينه و بخشهاي ديگر رنگ پس 
افراري مورد استفاد  انتخاب  هاي نرب موجود در برنامه" نگار 
 .گردند

 توان از تصاوير موجود در  اکثر تصاوير را مي: اشکال استاندارد
 .افراري مورد استفاد  قرار داد هاي نرب برنامه

  توانند اسکن شد  و يا از  عکسها و تصاوير مي: تصاوير ويژ
ر وب استخراج شد  و مورد هاي الكترونيكي موجود د کتابخانه

 .استفاد  قرار گيرند

 تواند براي پيوندهاي  اي مي يک فايل چند رسانه: اي چند رسانه
 .صوتي، تصاوير متحرک و ويديويي مورد استفاد  قرار گيرد

 

طور للي يك سايت اطالعات اساسي و اخبار مربوط به ه ب :محتوا
ت در بخشهاي اين اطالعا. محصول يا خدمت را پوشش خواهد داد

1. Link 
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. شوند مجرا و اغلب در صفحات مجرا از سايت قرار داد  مي
بازديدکنندگان سايت از طريق اين بخشها يا صفحات، به سمت 

 :در اين بخشها. شوند اطالعات مورد نيازشان هدايت مي
 ترکيب مناسبي از متن و تصوير وجود دارد. 
 ناب  ثبت ممکن است در انتهاي برخي از صفحات يک فرب يا امکان

 .نير تعبيه شد  باشد

يک رويكرد در اين خصوص، ممکن است داشتن صفحه 
بر اساس اين رويكرد به . استاندارد براي مدت زمان يکسال باشد

 مرور زمان و با افرايش نيازها، صفحات ديگري نير اضافه 
 .خواهند شد

 ضروري است که صفحات سايت به يکديگر پيوند داد  : پيوندها
پيوندها يک صفحه . ن در واقع کليد استفاد  از وب استاي. شوند

سازند تا به مکان ديگري مانند يک سايت ديگر و يا  را قادر مي
 .اي ديگر در همان سايت جهش يابد صفحه

 :اين حوز  عبارتند از ابعاد اصليطور کلي ه ب
 اين صفحه ورودي است که با فهرست انتخاب به : صفحه اصلي

 .شود ميصفحات ديگر مرتبط 
 فرمها براي امکان دسترسي به اطالعات بيشتر، عضويت : ناب فرب ثبت

در يک انجمن يا پروژ ، يا درخواست خدمات توسط کاربران 
افراري مرتبط براي اين منرور  هاي نرب برنامه. شوند تکميل مي

 .دهند قالبهاي مشخصي در اختيار قرار مي

 هستند که پيوندها را تصاوير کليدي و نماهاي انتخابي : ها شکلک
توان در اشکال جديد طراحي  ها را مي اين شکلک. سازند فعال مي

 . هاي موجود استفاد  کرد کرد و يا از شکلک
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دهنددگان   در پايان پس از اينکه صفحات ساخته شدند، توسط ارائه
بدارگراري شدد  و نهايتدا  در محديط وب قدرار      ( ISP)خدمات اينترنتدي  

 .گيرند مي
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بيني  شرايط فعلي خود را ارزيابي لرد ، نيازهاي آيند  خود را پيش

 .کنيد، سپس به سؤالهاي زير پاسخ دهيد
 سايت داريد؟ آيا در حال حاضر وب .5

چه لسي مسؤل وب سايت است؟ آيا وب سايت شما به درستي  .1
 لند؟ لار مي

 ارتباطات بازاريابي است؟سايت شما  آيا لارلرد اصلي وب .3

 سايت شما تا چه حد پايدار است؟ اجراي ارتباطات بازاريابي وب .1
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