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نمای کلی

هدف گذاریابزارها مفهوم



۱.
تحقیقات بازار 

آنالین؟
و روش هااهداف



“Advertising people who ignore 
research are as dangerous as 
generals who ignore decodes 

of enemy signals.”



آیا مشتری خود را می شناسید؟
سن‹
جنسیت‹
محل و منطقه جغرافیایی‹
سطح درآمد‹
سطح تحصیالت‹
سبک زندگی‹
عالیق‹



(ادامه)آیا مشتری خود را می شناسید؟ 
گروه اجتماعی‹
مرحله زندگی‹
رسانه های مورد استفاده‹
برندهای محبوب‹
مرجع اجتماعی‹
فرهنگ و خرده فرهنگ‹
اشتغال‹



(ادامه)آیا مشتری خود را می شناسید؟ 
کانال های مورد عالقه در هر رسانه‹
هزینه دسترسی از هر رسانه‹
افراد تاثیر گذار در رسانه‹
رقبای حاضر در ذهن مشتری‹
...و‹





Nielsen
یکی از بزرگ ترین و مطرح ترین 

ف شرکت های تحقیقات بازار و رفتار مصر
کننده در آمریکا و جهان



یک نمونه
› TV Segments: Select viewers by 

genre, day-part, specific program, 
advertising exposure, and… 



Nielsenتقسیم بندی های اصلی 
›PRIZM: Shopping patterns, media 
preferences, socioeconomic rank and 
urbanization
›PSYCLE: Financial and investment 
behaviors
›ConneXions: Voice, video, data and 
technology adoption



روش ها
›Online survey
›Online observation
›Online focus groups
›Online media consumption
›Keyword research
›Trends
›Monitoring others
›…



۲.
ابزارها و کانال ها

کشف و انتخاب

















عادت رسانه ای مصرف کننده
› 97% of consumers turn to a search engine when 

they are buying a product vs. 15% who turn to 
social media. (Conductor)

› 96% of consumers have searched for product 
information from their mobile device. (Google)



(ادامه)عادت رسانه ای مصرف کننده 
› 95% of Millennials expect brands to have a 

Facebook presence. (Social Media Examiner)

› 94% of B2B buyers research online for purchase 
decisions. (State of Procurement Study)





SEO
& Google Ads

دیجیتال B2Bمهم ترین کانال مارکتینگ 
تلقی می شوند



























۳.
هدف گیری و 
هدف گذاری
...دسترسی به مشتریان درست و







هدفگذاری جغرافیایی

Target
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