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محتوایی که بیشترین کلیک را در یک روز خورد



مقدمه

ا کمهک ، یک پلتفرم تبلیغات آنالین است کهه بهه کسهک وکارهمدیااد
می کنههد تهها تبلیههغ برنههد خههود را در فرمت هههای بنههری و همسههان در 
ان معتبرترین و پربازدیدترین وب سهایت ها نمهایش دهنهد و مباطبه

بهه عهالوه، . هدف خود را جذب کنند و فروششهان را افهزایش دهنهد
غهاتی صاحبان رسانه نیز می توانند از طریه  فهروج جایگاه ههای تبلی

.وب سایت خود، کسک درآمد کنند

www.mediaad.org

یغهات آنالیهن در این گزارج، آمار و ارقام تبل. گزارج پیش رو دومین گزارشی است که توسط شبکه تبلیغات آنالین مدیااد ارائه می شود
مطالعه این گزارج، به بازاریابان و صاحبان کسک وکارهای. ارائه شده است99تا فروردین 98در فضای وب سایت های ایرانی از فروردین 

 ههایی بتوانهد بهه امیدواریم چنین گزارج. ایرانی کمک می کند تا تصمیمات بهتری درباره کمپین های تبلیغاتی خود در فضای وب بگیرند
.کمک کندفعالیت کسک وکارهای ایرانی در زمینه دیجیتال مارکتینگ و شفافیت هرچه بیشتر فضای بازاریابی دیجیتال در ایران



مدیااد در یک نگاه
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1398ترافیک تبلیغاتی مدیااد در سال 



مدیااد( Impression)تغییرات فصلی میزان نمایش تبلیغات 
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مدیاادتاثیر قطعی اینترنت درآبان ماه بر روی ترافیک تبلیغاتی 
دسترسی اینترنت سراسری کشور قطع98در هفته پایانی آبان ماه و هفته آغازین آذر ماه سال 

.کاهش یافت% 60شد و در نتیجه قطعی سراسری اینترنت، ترافیک تبلیغاتی مدیااد به میزان 
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نمودار ترافیک تبلیغاتی مدیااد در طول شبانه روز
و میزان توجه به این نمودار. در نمودار زیر ساعات فعالیت کاربران در سایت های ایرانی به نمایش گذاشته شده است

.کندی کمک فعالیت کاربران در هر ساعت از شبانه روز می تواند به برنامه ریزی دقی  تر زمان نمایش کمپین های تبلیغات

www.mediaad.org
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(بر اساس تعداد کلیک)ساعات اوج و افت ترافیک تبلیغاتی مدیااد 
توجهه بهه . یکی از ویژگی های کلیدی پنل مدیااد، قابلیت تعیین زمان نمایش روزانه کمپین ههای تبلیغهاتی در مهدیااد اسهت

میم گیری ساعات اوج و افت ترافیک تبلیغاتی مدیااد می تواند به صهاحبان کسهک وکار و متبصصهان حهوزه بازاریهابی در تصه
.دقی  تر در مورد زمان اجرای کمپین های خود کمک کند

www.mediaad.org



توزیع ترافیک تبلیغاتی به تفکیک دستگاه

موبایل دسکتاپ تبلت ناشناخته
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توزیع ترافیک تبلیغاتی به تفکیک مرورگر
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Safari Opera Internet Explorer
Unknown
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توزیع ترافیک تبلیغاتی به تفکیک سن کاربران

25-34 18-24 45-54 55-64 65+
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توزیع ترافیک تبلیغاتی به تفکیک جنسیت کاربران
.بوده استدرصد34، 98در سال زنبوده و درصد ترافیک درصد 66، 98در سال مرددرصد ترافیک 
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1398آمار و گزارش ناشران مدیااد در سال 



تغییرات تعداد وب سایت های نمایش دهنده تبلیغات مدیااد
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.ناشر جدید به جمع ناشران مدیااد پیوسته اند2404، 1398در طی سال 
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تغییرات تعداد ویجت های ثبت شده در وب سایت های ناشر مدیااد
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سال در طیتغییرات تعداد جایگاه های تبلیغاتی که به وب سایت های ناشر مدیااد نمودار زیر، 
.می دهدرا نشان اضافه شده  است 1398
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تغییرات درآمد ناشران مدیااد

بهار تابستان پاییز زمستان

+19/3%
+1/7% -2/6%

تفکیک در نمودار زیر تغییرات درآمد ناشران از نمایش تبلیغات کلیکی در مدیااد به
.استفصل ارائه شده 
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1398عملکرد مدیااد در رابطه با همکاری با ناشران در سال 

در مجموع مبلغ 1399تا فروردین 1398از فروردین 
( لبیکلیک تق)ِفراد میلیون ناموت 800میلیارد و 2

بیص صورت گرفته که توسط پلتفهرم مهدیااد تشه
.داده شده است

ــایت 1119 تهها فههروردین 1398از فههروردین وب س
درخواست همکهاری بها مهدیااد را داشهته اند 1399

ی ولی به دلیل کیفیهت پهایین درخواسهت همکهار 
.آن ها مورد قبول واقع نشد

www.mediaad.org



وضعیت ترافیک ناشران مدیااد در دوران کرونا
ر ، خبر شیوع ویروس کرونا در کشور و اعمال محدودیت های رفت و آمد و تعطیلی لیهگ برته98در آخرین روز از بهمن 

دسته بندی ناشران تبلیغات 7در نمودار زیر، تغییرات ترافیک . بر ترافیک سایت های اینترنتی تاثیرات شگرفی گذاشتند
. مدیااد را در ماه اسفند، نسبت به ماه بهمن مشاهده می کنید

www.mediaad.org

درصد



1398وضعیت تبلیغ دهندگان مدیااد در سال 



تغییرات تعداد تبلیغ دهندگان مدیااد

.شده استبیشتر 885%، تعداد تبلیغ دهندگانی که به مدیااد اعتماد کرده اند 1398در طی سال 
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یاادسهم هر دسته بندی از کمپین های تبلیغاتی مد
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6%3% فروشگاههاوخدماتآنالین
دسرویسهایاینترنتیوفناوریهایهوشمن

پوشاکوزیبایی
توریستیوگردشگری
خودرووحملونقل
شغل،تحصیل،آموزش
پزشکیوسالمت
خانهومسکن
موادغذایی،آشپزیورستوران
فیلم،تئاتر،موسیقی
مالی،بیمهوبورس

ی مدیااد در در نمودار زیر سهم هر دسته بندی از کمپین های تبلیغاتی از کل ترافیک تبلیغات
.قابل مشاهده است1398سال 
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قیمت کلیک کمپین های تبلیغاتی در مدیااد

بهوده و اطهالع از ( PPC)قیمت کلیک فاکتور مهمی در برنامهه ریزی و اجهرای تبلیغهات کلیکهی 
غاتی خهود را بهر میانگین قیمت کلیک مدیااد به تبلیغ دهندگان کمک می کند تا کمپین های تبلی

. اساس اطالعات حقیقی برنامه ریزی و اجرا کنند

ناموت220

قیمتمیانگین 
کهل سهال کلیک 

قیمتمیانگین 
کلیک دسکتاپ کل سال

ناموت368

میانگین قیمت 
موبایل کل سالکلیک 

ناموت167
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در مدیااد( CPA)کمپین های پرداخت به ازای اکشن گزارش 



مدیااد ( CPA)تغییرات تعداد کمپین های پرداخت به ازای اکشن 

نظر خهود تبلیغ دهند تنها زمانی که اکشن مورددر تبلیغات پرداخت به ازای اکشن، 
هزینهه به. می پردازدرا دریافت می کند، هزینه ثابتی به ازای آن اکشن دریافت شده 

 Cost)هزینهه بهه ازای اکشهنثابتی که در ازای دریافت اکشن پرداخت می شود، 
per action ) به اختصار یاCPA می شودگفته.

برنهدهای مهدیااد توسهط موارد زیر، از جمله  محبوب ترین اکشن هایی است کهه در 
:  انتباب می شوند CPAبزرگ در کمپین های تبلیغاتی 

نامثبت •
(Leadسرنخ یا )اطالعات تماس کاربر دریافت •
فایلدانلود •
اپلیکیشننصک •
کردن خرید توسط کاربرنهایی •

www.mediaad.org



1398تعداد اکشن های ارسال شده در مدیااد در سال 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

98فروردین  98اردیبهشت  98خرداد  98تیر  98مرداد  98شهریور  98مهر  98آبان  98آذر  98دی  98بهمن  98اسفند 

در مدیااد به تفکیک ماهارسال شده تعداد اکشن 

برای تبلیغ دهندگان مدیااد ( CPA)میلیون اکشن از مدیااد در قالک کمپین های پرداخت به ازای اکشن 26بیش از 1398در طی سال 
.را مشاهده می کنید1398در نمودار زیر تعداد اکشن ارسال شده به ازای هر ماه از سال . ارسال شد
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ر مدیاادمیانگین وزنی قیمت اکشن تعیین شده توسط تبلیغ دهنده ها د
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ناموت

.شان می دهدنمودار زیر تغییرات قیمت اکشن های تعیین شده توسط تبلیغ دهندگان در مدیااد را به تفکیک فصل ن
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1398قیمتی در کمپین های اکشنی در سال بودجه مصرف شده به ازای هر بازه 

53%

15%

31%

1%

میزان بودجه مصرف شده در هر بازه قیمتی
4,000تا 2,000 8,000تا 4,000 16,000تا 8,000 ∞+تا 16,000

مدیااد ( CPA)در نمودار زیر میزان بودجه مصرف شده در هر بازه قیمت اکشن را در کمپین های پرداخت به ازای اکشن 
.مشاهده می کنید1398در سال 
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1398محتوای تبلیغاتی مدیااد در سال 



شدهثبت وای ـمحتآمار 
1398در مدیااد در سال 

، به صورت میانگین روزانهه1398در طی سال 
ــوای 59،912و بههه صههورت کلههی 164 محت

ــد  ــاتی جدی ن در توسههط تبلیغ دهنههدگاتبلیغ
از ایهن تعهداد %10. مدیااد ثبت شهده اسهت

محتوای ثبت شده بهه دلیهل عهدم پیهروی از
قوانین مهدیااد در حهوزه محتهوای تبلیغهاتی

.مورد تایید قرار نگرفتند
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(CTR)نرخ کلیک محتوای برتر مدیااد از نظر 

دیگر بعضی از این محتواها خاطره انگیز و خالقانه و بعضی. محتوای تبلیغاتی در مدیااد ثبت شد60،000سالی که گذشت حدود در طی 
:  ، محتواهای زیر بوده اند98در سال ( CTR)سه محتوای برتر مدیااد از نظر نرخ کلیک . حاوی پیشنهادات ویژه و جذابی برای کاربران بودند

طرز تهیه رب گوجه در خانه با بهترین 
!!!دستور مادربزرگ ها

، یک دوره کامال متفاوتبوت کمپ
!دیجیتال مارکتینگ

را از اینزنانه صندل های جدیهدترین 
!ببریداپ 

www.mediaad.org



محتوای برتر مدیااد از نظر تعداد کلیک
سال مدیااد برای کاربران نوبت به معرفی محتواهایی می رسد که بیشترین کلیک را در طی98از بررسی جذاب ترین محتواهای سال پس 

:  ، محتواهای زیر بوده اند98سه محتوای برتر مدیااد از نظر تعداد کلیک در سال . از مدیااد دریافت کرده اند98

عوارضی /استعالم و پرداخت خالفی
خودروی شما تنها با نصک این 

اپلیکیشن

اینچی با قیمت 65خرید تلویزیون 
!باورنکردنی

30انواع صندل تابستانی خنک، از 
!در اپ دیجی کاالناموت هزار 
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کلیک100،000محتوای برتر مدیااد از نظر زمان سپری شده تا رسیدن به 
لیغهاتی زیهر سه محتوای تب. ، عملکرد برخی محتواهای ثبت شده توسط تبلیغ دهندگان تیم مدیااد را شگفت زده می کرد98طی سال در 

به صورت میانگین هر کدام از این محتواها در هر . کلیک سپری کرده اند100،000محتواهایی هستند که کمترین زمان را برای رسیدن به 
.  ثانیه یک کلیک از مدیااد دریافت کرده است10

هزار 30روسری های خنک بهاری از 
!ناموت در اپلیکیشن باسالم

میلیون کاربر 20استارتاپ خود را به 
ایرانی معرفی کنید

زیباترین بازی جنگی سال رو از اینجا 
!روی گوشیت نصک کن

www.mediaad.org



محتوایی که بیشترین کلیک را در یک روز خورد
کلیک سپری  کرده اند، نیاز است که محتواهایی را معرفی کنهیم کهه100،000از بررسی محتواهایی که سریع ترین زمان را تا رسیدن به پس 

دریافهت 98محتوای زیهر بیشهترین کلیهک را در یهک روز در سهال 3. بیشترین تعداد کلیک را در طی یک روز از مدیااد دریافت کرده اند
.کرده اند

یک دست کله پاچه پاک شده بهداشتی 
!را با قیمت مناسک از این اپ ببرید

عوارضی /استعالم و پرداخت خالفی
خودروی شما تنها با نصک این 

اپلیکیشن

مسیریاب ایرانی با کامل ترین 
دسبنگوی فارسی را از اینجا نصک کنی

www.mediaad.org



ود لطفا با ثبت نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با گزارش  به ما در بهب
:گزارش های آتی کمک کنید

نظرثبت نظرثبت 

https://survey.porsline.ir/s/oTMNH1J/
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