ضریب نفور اینترنت در ایران
ضریة ًفَر ایٌترًت در ایراى  ۵۳٫۲۹است ٍ اتصال تِ شثکِ ایٌترًت از طریق تکٌَلَشی  ADSLتیشتریي
سْن را در هیاى سایر اتصاالت تِ خَد اختصاص دادُ است .تراساس آهارّایی کِ در ساهاًِ هذیریت ضریة ًفَر
ایٌترًت کشَر آهذُ ،ایراى تا  ۷۵هیلیَى ٍ ّ ۱۴۹سار ٍ ً ۶۶۹فر جوعیت دارای  ۴۰هیلیَى ٍ ّ ۴۶سار ٍ ۷۸۵
کارتر ایٌترًت ٍ  ۲۳هیلیَى ٍ ّ ۵۶۷سار ٍ  ۲۶۸هشترک است کِ تا ایي ٍجَد ضریة ًفَر ایٌترًت در ایراى تا
پایاى سِ هاِّ ا ٍل اهسال حذٍد  ۵۳٫۲۹درصذ ترآٍرد هی شَد؛ ایي درحالی است کِ تا پایاى سال  ۹۲ضریة
ًفَر ایٌترًت در ایراى  ۴۹٫۱۳درصذ تَدُ است.

مسیت های تبلیغات اینترنتی
- ۱اطالع رسانی دقیق و کامل به مخاطبان  :تثلیغ کٌٌذُ هی تَاًذ تثلیغات خَد را هستقیوا در هعرض دیذ
هخاطة خاص خَد قرار دّذ ٍ تِ ایي ترتیة تِ تاالتریي اثر تثلیغ خَیش دست یاتذ  .در ارایِ پیام ،هحذٍدیت
ُ ای رایج رساًِ ّای سٌتی ّوچَى کَتاُ تَدى پیام ّا ،فشردگی آگْی ٍ هحذٍدیت در اًتخاب عثارات ٍجَد
ًذارد.
- ۲هسینه کم  :تْیِ ٍ تَلیذ ٍ پخش آگْی ّویشِ ّسیٌِ ٍ زهاى تر تَدُ است اها آهادُ کردى تثلیغات
ایٌترًتی ،تا کوتریي ّسیٌِ ٍ در کَتاُ تریي زهاى هیسر است.
- ۳گسترده بودن محذوده ی جغرافیایی  :هخاطثاى سایت ّای ایٌترًتی هحذٍد تِ هرزّای جغرافیایی
ًیستٌذ ٍ تِ ّویي دلیل تثلیغات ایٌترًتی ًَعی تثلیغات جْاًی ٍ تذٍى هرز هحسَب هی شًَذ.
- ۴نظارت دقیق و ارزیابی  :تا تْرُ گیری از ًرم افسارّای طراحی شذُ ،آگْی دٌّذُ هی تَاًذ در ّر ًقطِ از
دًیا ٍ در ّر لحظِ از شثاًِ رٍز ،هیساى اعتثار تاقی هاًذُ ،تعذاد ًوایش ٍ کلیک تر رٍی آگْی ٍ اطالعات آهاری
دیگر را هَرد ًظارت ٍ ارزیاتی دقیق ٍ تی ٍاسطِ قرار دّذ.
- ۵قابلیت تعاملی  :هاّیت تعاهلی شثکِ ایٌترًت ،ترخالف اًَاع دیگر تثلیغات ،اهکاى ارتثاط هتقاتل هخاطثاى
را فراّن آٍردُ است ٍ آگْی دٌّذُ هی تَاًذ از ًظرات ٍ اًتقادات هخاطثاى خَد تا خثر شَد.

