تبلیغات پرداخت به ازای اکشن )(CPA
تنها به ازای نتیجهای که دریافت میکنید،
هزینـه بپردازیـد.
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مقدمه
در طی دهههای گذشته با پیشرفت تکنولوژی و ظهور رسانههای اینترنتی که
قابلیت انتشار تبلیغات شرکتها را در فضای اینترنت فراهم میکردند ،تبلیغات
اینترنتی جایگاه باالیی در میان برنامههای بازاریابی شرکتها پیدا کردند .یکی از
مزیتهای کلیدی تبلیغات اینترنتی که موجب محبوبیت و رشد آن بوده است،
قابلیت مانیتور و کنترل ترافیک تبلیغاتی با دقت باال است .همزمان با افزایش
قابلیت مانیتور و کنترل ترافیک ،درخواست صاحبان کسبوکار برای داشتن تبلیغات
هدفمندتر و تبلیغاتی که مبتنی بر بازگشت سرمایه ( )ROIبرنامه ریزی شدهاند
بیشتر شد .این افزایش انتظارات صاحبان کسبوکار موجب ظهور روشهای جدید
تبلیغات در اینترنت شد .یکی از روشهای تبلیغات آنالین که در سالهای اخیر
توجه بسیاری از صاحبان کسبوکارها را جلب کرده ،تبلیغات  CPAبوده است؛
تبلیغاتی که کامالا مبتنی بر نتیجه هستند و پرداخت توسط تبلیغدهنده در صورتی
انجام میشود که نتیجه مورد نظر تبلیغدهنده انجام شود.
در طی دو سال گذشته با توسعه الگوریتمهای هوش مصنوعی مدیااد این قابلیت
فراهم شد تا تبلیغدهندگان بتوانند به راحتی بتوانند کمپینهای تبلیغاتی پرداخت
به ازای اکشن را در شبکه تبلیغاتی مدیااد در فضای وبسایتها اجرا کنند .در این
کتاب الکترونیکی قصد داریم ،کمپینهای تبلیغات پرداخت به ازای اکشن (،)CPA
مزیتهای آنها ،چگونگی عملکرد آنها و نحوه اجرا و بهینهسازی آنها در مدیااد
را قدم به قدم توضیح دهیم.
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معرفی مدیااد
مدیااد ،یک شبکه تبلیغات آنالین در فضای وبسایتها است که به صاحبان
کسبوکار کمک میکند تا تبلیغات همسان و بنری خود را در فضای وبسایتهای
ایرانی معتبر و پرمخاطب نمایش دهند و ترافیک جذب کنند .تا کنون برندهای
معتبر زیادی به مدیااد اعتماد کردهاند و از خدمات تبلیغات همسان و بنری مدیااد
استفاده کردهاند.

برخی از برندهایی که به مدیااد اعتماد کردهاند
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روند ظهور تبلیغات آنالین
با پیشرفت روز افزون فضای دیجیتال و ارتقای سطح توقع تبلیغدهندگان ،تبلیغات
آنالین نیز روز به روز گسـترده شـدند .در تصـویر زیـر رونـد ظهـور انـوای تبلیغـات
اینترنتی مشخص شده است.
تبلیغات پرداخت

تبلیغات پرداخت

به ازای اکشن

به ازای مدت نمایش

تبلیغات پرداخت

تبلیغات پرداخت

به ازای کلیک

به ازای نمایش

تبلیغات پرداخت به ازای نمایش ( :)CPMیکی از ابتداییترین روشهای پرداخت
برای تبلیغات فضای اینترنت ،روش تبلیغات به ازای نمایش (یا تبلیغات به ازای هر
هزار نمایش) است .یکی از کلیدیترین مشکالت این روش پرداخت ،عدم اطمینان

باال در محاسبه ارزشمند بودن نمایش تبلیغات در رسانهها است.
تبلیغات پرداخت به ازای مدت نمایش ( :)CPTاین مدل از تبلیغات که معمـوال ا در
ایران به مدل اجارهای ( )Rentشناخته میشود ،جایگاه تبلیغاتی رسانه اینترنتـی را
برای مدت زمان معینی در قبال دریافت مبلغ مشخصی در اختیار تبلیغدهنـده قـرار
میدهد .از مشکالت این روش میتوان به غیر قابل پیشبینی بودن نتایج تبلیغات

با استفاده از این روش اشاره کرد.
3

تبلیغات پرداخت بـه ازای کلیـک ( :)PPCدر تبلیغـات پرداخـت بـه ازای کلیـک،
تبلیغدهنده تنها به ازای کلیکهایی که کاربران بـه روی تبلیغـات انجـام میدهنـد
هزینه پرداخت میکند .در ایـن روش ،مشـکل اصـلی تبلیغـات پرداخـت بـه ازای
نمایش که عدم اطمینان از ارزشمند بودن کلیکها بود حـل شـد و بـا اسـتفاده از

ابزارهایی مانند گوگل آنالیتیکس ( )Google Analyticsتبلیغدهندگان میتواننـد
کیفیت کلیکهای دریافتی را به دقت مورد بررسی قرار دهند .یکـی از کلیـدیترین
مشکالت این روش از پرداخت برای تبلیغات این بود که همسو کـردن کلیکهـای
دریافتی با اهداف بازاریابی معموال به سختی انجام میشود.

تبلیغات پرداخت به ازای اکشن ( :)CPAدر این روش از پرداخت بـرای تبلیغـات،
تبلیغدهندگان به ازای اکشنهای دریافتی به رسانهها هزینه پرداخت میکننـد .در
روش پرداخت به ازای اکشن ،مشـکالت موجـود در روشهـای پرداخـت بـه ازای
نمایش و پرداخت به ازای کلیک کامالا حل شده و برنامههای بازاریابی کامال مبتنی
بر اهداف بازاریابی برنامهریزی و اجرا میشوند.

4

تعریف پرداخت به ازای اکشن
پرداخت به ازای اکشن یک شیوه پرداخت در انجام تبلیغات اینترنتی اسـت کـه در
آن تبلیغدهند تنها زمانی که اکشن مورد نظر خود را دریافت میکند ،هزینـه ـابتی
به ازای آن اکشن دریافت شده میپردازد .به هزینه ابتی که در ازای دریافت ا کشن
پرداخت میشود ،هزینه به ازای اکشن ( )Cost per actionیا بـه اختصـار CPA
گفته میشود.
موارد زیر ،از جمله محبوبترین اکشنهایی است که در کشور ایران توسط برندهای
بزرگ در کمپینهای تبلیغاتی  CPAانتخاب میشوند:

بت نام

دریافت اطالعات تماس کاربر

دانلود فایل

(سرنخ یا )Lead

نصب اپلیکیشن

نهایی کردن خرید
توسط کاربر
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آمار مدیااد در کمپینهای پرداخت به ازای اکشن ()CPA
در دو ســال گذشــته ،کمپینهــای پرداخــت بــه ازای اکشــن ( )CPAبــه یکــی از
محبوبترین روشهای انجام تبلیغات در مدیااد تبدیل شدهاند.

تنها در سال 98

تعداد کمپینهای پرداخت به

ازای اکشن ( %209 )CPAرشد داشته است.

همانطور که در نمودار باال مشاهده میشود ،در طی دو سال گذشته بیش از
 35میلیون اکشن موفق در مدیااد برای تبلیغدهندگان ارسال شده است.
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نمودار زیر ،سهم هر دسته از تبلیغدهندگان از کـل کمپینهـای اکشـنی اجـرا شـده
مشخص شده است:

همانطور که در نمودار بـاال قابـل مشـاهده اسـت ،کسـبوکارهای فعـال در حـوزه
سالمتی و زیبایی ،فروشگاههای آنالین ،بـازی و سـرگرمی ،فینتـک ،حمـل و نقـل و
سوپرمارکتهای آنالین ،به ترتیـب بیشـترین بودجـه مصـرفی را در میـان تمـامی
دستهبندیهای تبلیغدهندگان مدیااد داشتهاند.
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دو نمودار زیر به ترتیب میانگین قیمت اکشن به تفکیـک فصـل و نسـبت بودجـه
مصرف شده در هر بازه قیمتی مشخص شده است:

میزان بودجه مصرف شده توسط تبلیغ دهندگان در بازه های قیمتی
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مزایای پرداخت به ازای اکشن
در مقدمه با اشاره به ظهور شیوههای نوین پرداخت در تبلیغات آنالیـن بـه صـورت
خالصه متوجه برخی از مزیتهای روش پرداخت به ازای اکشن ( )CPAشـدیم ،در
ادامه مزیتهای روش پرداخت به ازای اکشن را با دقت بیشتری مورد بررسی قـرار
میدهیم.
 -1مانیتور و بهینه سازی آسان
یکـی از فعالیتهـای چـالش برانگیـز در راهانـدازی کمپینهـای تبلیغـاتی آنالیـن،
بهینهسازی این کمپینها است .تفاوتی ندارد که کمپین خود را در گوگل راهانـدازی
کنید یا در مدیااد ،در هر دو صورت ،شـما نیـاز بـه مـانیتور و بهینهسـازی پیوسـته
ترافیک تبلیغاتی خود دارید .یکی از مزیتهای اصلی کمپینهای پرداخـت بـه ازای
اکشن ،بهینهسازی خودکار آنها توسط الگوریتمهای هوش مصنوعی مـدیااد اسـت.
در زمان راهاندازی کمپینهای پرداخت به ازای اکشن تنهـا کافیسـت هزینـهای کـه
میخواهید به ازای اکشن بپردازید را تعیین کرده و بهینهسازی و افزایش اکشنهای
دریافتی را به الگوریتمهای هوش مصنوعی بسپارید.
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 -2ریسک پایین
یکی از ریسکهای کلیدی که تیمهای بازاریابی شرکتها متحمل میشوند ،ریسک
به نتیجه نرسیدن فعالیتهای بازاریابی و به هدر رفتن بودجههای تبلیغاتی آنهـا
است .در مقدمه به این موضوی اشـاره کـردیم کـه در تبلیغـات پرداخـت بـه ازای
نمایش و پرداخت به ازای کلیک همواره ریسک این موضوی وجود دارد که نمایش
و کلیکهای دریافت شده همسو با اهداف تبلیغ دهنده نباشند و نتیجه مطلوب از
دریافت آنها حاصل نشود.
در تبلیغات پرداخت به ازای اکشن شما تنها زمانی هزینه پرداخت میکنید که کاربر
اکشن مورد نظر شما را انجام داده باشد ،بنابراین عمالا خود را از ریسـک بـه هـدر
رفتن بودجه تبلیغـاتی در نتیجـه دریافـت نمـایش و کلیکهـای نـامرتبط حفـ
میکنید.
 -3مبتنی بر بازگشت سرمایه
یکی از مزیتهای کلیدی روش پرداخت به ازای اکشن انعطاف پذیری باالی آن در
تطابق با برنامههای کالن شرکت و بازاریابی است .اجازه بدهید با مثال کسـبوکار
شما این مزیت کلیدی تبلیغات پرداخت به ازای اکشن را بهتر بررسی کنیم.
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مثال – کسبوکار شما
فرض میکنیم که شما در حوزه آموزش دانشجویان کنکوری فعالیت میکنید .پـس
از بررسی ارزش طول عمر مشتری و حاشیه سود باقیمانده بـرای کسـبوکارتان در
انتهای دوره همکاری مشتری متوجه میشوید که در انتهای قیف بازاریابی و فروش
که سطح فروش قرار دارد به صورت میانگین هر مشتری برای شما  1میلیـون
سودآوری داشته است .پس تصمیم میگیرید تا در بازه  0تـا  1میلیـون

بـرای

جذب هر مشتری جدید هزینه داشته باشـید تـا عـالوه بـر افـزایش فـروش خـود
سودآوری خود را حف

کنید.

پــس از اخــذ تصــمیم بــرای افــزایش فــروش و بررســی دقیــقتر نــر

تبــدیل

( )Conversion Rateدر هر سطح از قیف بازاریابی ،قیف بازاریابی خود را به شکل
زیر رسم کنید:
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پس از رسم قیف بازاریابی ،نوبت به مهندسی معکوس ()Reverse Engineering
این قیف میرسد .در مهندسی معکوس قیف بازاریابی و فروش ،شما باید ارزش هر
کاربر را در هر سطح از فروش با توجه به ارزش کاربر در سطح بعدی و نـر

تبـدیل

سطح فعلی تا سطح بعدی تعیین کنید .برای مثال ،گفتیم که در سـطح چهـارم کـه
خرید نهایی است ،هر کاربر برای شما یک میلیون
نر

ارزش دارد .حال با توجه به

تبدیل سطح قبلی کـه سـطح اضـافه کـردن محصـول بـه سـبد خریـد اسـت،

میتوانید ارزش هر کاربر را در آن سطح به دست آورید:
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بنابراین هر کاربر در سطح سوم برای شما 250 ،هزار
که میتوانید تا  250هزار

ارزش دارد به این معنـی

هزینه کنید تا کاربر را از سـطح دوم بـه ایـن سـطح

برسانید .نکته قابل توجه در محاسبات ایـن اسـت کـه در برنامـهریزی هـر سـطح،
هزینههای کاربر در سطوح قبل باید به صورت دقیق محاسبه شود .پس از استخراج
این داده به ازای تمامی سطوح به قیف زیر خواهید رسید:

با توجه به قیف بازاریابی و فروش باال میتوان نتیجه گرفت کـه در سـطح دوم کـه
مربوط به مرحلـه بتنـام اسـت ،هـر کـاربر بـرای شـما7.500 ،

ارزش دارد.

بنابراین ،میتوانیـد بـا اطمینـان از بازگشـت سـرمایه و سـودآوری ،بـا اسـتفاده از
کمپینهای پرداخت به ازای اکشن ( )CPAبرای سـایت خـود بتنامهـای جدیـد
جذب کرده و فروش خود را افزایش دهید.
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بودجه تبلیغات پرداخت به ازای اکشن ()CPA
یکی از مراحل کلیدی و تعیین کننده در تبلیغات پرداخـت بـه ازای اکشـن (،)CPA
مرحله تست است .به صورت خالصه ،در مرحله تست کمپینهای تبلیغاتی شما بـه
صورت پرداخت به ازای کلیک اجرا شده و پس از سپری شـدن دوره تسـت هزینـه

انجام شده به ازای هر اکشن به دست میآید و مطابق با آن ،هزینه هر اکشـن بـه
شما پیشنهاد میشود ،در ادامه این کتاب الکترونیکی بیشـتر در مـورد ایـن مرحلـه
صحبت میکنیم.

در زمان تصمیمگیری در مورد تخصیص بودجـه بـه کمپینهـای پرداخـت بـه ازای
اکشن ( ،)CPAبه خاطر داشتن مرحله تست و تخصیص بودجه مناسـب بـه ایـن
مرحله الزامی است .برای تعیین اینکه چه میـزان بودجـه بـرای دوره تسـت کـافی
است ،باید به اکشن مورد نظر ،میـزان سـختی انجـام آن اکشـن ،طراحـی UX/UI
سایت و عوامل جانبی از جملـه اسـتراتیهای قیمتگـذاری کاالهـا و خـدمات در
مقایسه با رقبا ،طرحهای ویه و غیـره توجـه کـرد .بـرای مثـال ،در اکشـن نصـب

ا
نسبتا آسانی است معموال ا تبلیغدهندگان با دریافت حدود 300
اپلیکیشن که اکشن
نصب به عددی قابل اتکا برای هزینه پرداخت شده به ازای نصب ( )CPIمیرسند.

در جذب سرنخ ( )Leadکه از مصادیق آن میتوان به بت شماره تماس و اطالعات
کاربر اشاره کرد .معموال ا تبلیغدهندگان با جذب حدود  500سرنخ ( )Leadبه عددی

قابل اتکا برای هزینه پرداخت شده به ازای سرنخ میرسـند .بنـابراین بـا توجـه بـه
اطالعات تقریبی ارائه شـده در بودجهبنـدی کمپینهـای پرداخـت بـه ازای اکشـن
( ،)CPAبا توجه به نوی اکشن شما و سختی انجام آن ،نیاز است بودجه کافی را به
مرحله تست اختصاص دهید.
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کمپینهای پرداخت به ازای اکشن چگونه عمل میکنند؟
تــا اینجــا ،کمپینهــای پرداخــت بــه ازای اکشــن بررســی شــد و در ایــن قســمت،
میخواهیم چگونگی عملکرد کمپینهای پرداخت به ازای اکشن را مورد بررسی قرار
دهیم .به این منظور ،ابتدا سـاختار کمپینهـای پرداخـت بـه ازای اکشـن را مـورد
بررسی قرار میدهیم.

ساختار کمپینهای پرداخت به ازای اکشن

در بررسی ساختار کمپینهای پرداخت به ازای اکشن ،الزم است دو اصطالح کلیدی
 MMPو  Post Backتوضیح داده شود.
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 MMPچیست؟
پلتفرم تحلیل و آنالیز موبایـل مارکتینـ

(،)Mobile Measurement Platform

به پلتفرمی اشاره میکند که با اسـتفاده از آن ،اپلیکیشـنها دادههـای مربـوط بـه
ترافیک خود را جمـعآوری ،سـازماندهی و تحلیـل میکننـد .یکـی از محبـوبترین
شیوههای همکاری با مدیااد در کمپینهای پرداخـت بـه ازای اکشـن ،کمپینهـای
پرداخت به ازای نصب ( )CPIاست .در کمپینهـای پرداخـت بـه ازای نصـب هـر
اپلیکیشن با یک سرویس  MMPمانند متریکس ،ادجاست و  ..همکاری میکنـد و
از طریق آن  MMPاطالعات مربوط به نصب اپلیکیشن پس از کلیک کاربر بـه روی
تبلیغات مدیااد را به مدیااد ارسال میکند.
مدیااد سپس با بررسی اطالعات مربوط به آن کلیک از جمله سایت ناشری که مبـدا
کلیک کاربر بوده و محتوای تبلیغاتی که کاربر به روی آن کلیـک کـرده و اپلیکیشـن
تبلیغدهنده را نصب کرده ارزش آن سایت ناشر و محتوا را بـرای کمپـین تبلیغـاتی
تبلیغدهنده باالتر تخمین میزند و در نتیجه ،ترافیک بیشتری به آن ناشر و محتوای
تبلیغاتی اختصاص میدهد.
پلتفرمهای  MMPبرای اطالی دادن نصب به مدیااد ،از لینـک پسـت بـک مـدیااد

استفاده میکنند.
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 Post Backچیست؟
پست بک ( )Post Backبه لینکی گفتـه میشـود کـه بـه کمـک آن تبلیغدهنـده
(مستقیم یا با واسطه  )MMPدادههای مربوط به رفتار کاربر را به وب سرور ارسـال
میکند .در یک مثال در مدیااد ،شما به عنوان کاربر بـه روی تبلیغـات یـک شـرکت
فعال در حوزه مشاوره کنکور کلیـک میکنیـد ،در صـفحه فـرود از شـما درخواسـت
میشود که برای دریافت مشاوره رایگان شماره تماس خود را وارد کنید ،زمـانی کـه
شماره تماس خود را وارد میکنید و بـه روی بـت کلیـک میکنیـد ،آن شـرکت بـه
مدیااد یک پست بک ارسال میکند و در طی ایـن پسـت بـک بـه مـدیااد اطـالی
میدهد که این کاربر یک بار اکشن بت شماره تماس را انجام داده است.
مدیااد سپس با استفاده از دادههای موجود در مـورد سـایت ناشـر مبـدا کلیـک و
محتوای تبلیغاتی که کلیک بـه روی آن انجـام شـده ،ارزش آن سـایت و محتـوا را
تخمین میزند و ترافیک بیشتری را به آن سایت و محتوا اختصاص میدهد.
پس از آشنایی با مفاهیم  MMPو  ،Post Backنوبت به آن رسـیده کـه یـک بـار
ساختار کمپینهای پرداخت به ازای اکشن را با هم بررسی کنـیم .در اولـین مرحلـه
این ساختار ،کاربر تبلیغات شما را مشاهده میکند و در صـورت تمایـل بـه روی آن
کلیک میکند .پس از کلیک به روی تبلیغات کاربر به صفحه فرود شـما (یـا صـفحه

کافه بازار/گوکل پلی برای کمپینهای پرداخت به ازای نصب) وارد شده و در صورت
تمایل اکشن مورد نظر شما را انجام میدهد .انجام اکشن مورد نظـر شـما توسـط
کاربر موجب ارسال اطالعات مربوط به اکشن انجام شده از جمله نوی اکشن ،سایت
ارسال کننده کلیک و محتوای تبلیغاتی مرتبط با کلیک به مدیااد میشود.
مدیااد پس از بررسی دادههای مرتبط بـا کلیکهـای ارسـال شـده از هـر سـایت و
محتوا در طول زمان به صورت مـداوم کمپینهـای پرداخـت بـه ازای اکشـن را بـا
استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی بهینهسازی میکند و ترافیک تبلیغاتی شما
را با آخرین اطالعات دریافت شده از کلیکهای ارسالی بهینه سازی میکند و چرخه
باال دوباره شروی میشود.
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محاسبه هزینه تبلیغات پرداخت به ازای اکشن ()CPA
پس از بررسی ساختار کمپینهای پرداخت به ازای اکشن ( )CPAو آشنایی با نحوه
عملکرد  Post Backو پلتفرمهای  MMPنوبت به این رسیده کـه بـه ایـن سـوال
جواب بدهیم که هزینههای اکشن چگونه از حساب تبلیغدهندگان کـم میشـوند و
چه عواملی در مزایده این نوی تبلیغات مو ر هستند.
همانطور که قبلتر توضیح دادیم در کمپینهای پرداخت به ازای اکشن تنها زمـانی
از تبلیغدهنده هزینه دریافت میشود که اکشن مورد نظر انجام شده باشد .به ایـن
معنا که زمانی که کاربر به روی تبلیغات شما کلیک میکند و وارد سایت تبلیغدهنده

میشود ،در صورتی که اکشن مورد نظر تبلیغدهنده را انجام دهد اطالعـات مربـوط
به اکشن انجام شده توسط  Post Backبه مدیااد ارسـال شـده و مـدیااد هزینـه
اکشن را از حساب تبلیغدهنده کم میکند و برای کاربرانی که از سایت تبلیغدهنـده
بازدید کردهاند اما اکشن مورد نظر تبلیغدهنـده را انجـام ندادهانـد از تبلیغدهنـده
هزینهای کسر نمیکند.
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مسائلهای که در اینجا پیش میآید این است که در صورتی که تبلیغدهنـدگان بـه
ازای نمایش و کلیکهای دریافتی که منجر به اکشن نشـدهاند هزینـهای پرداخـت
نمیکنند ،بهتر نیست که نر

اکشن ( )Action Rateرا عمدا پایین نگه داشت تـا

کلیک و نمایش بیشتری دریافت کرد؟
پاسخ به این سوال در نحوه مزایده کمپینهـای پرداخـت بـه ازای اکشـن ()CPA
نهفته است .در کمپینهای پرداخت به ازای کلیـک مزایـده نمـایش کمپینهـا بـا
استفاده از دو عامل قیمت کلیک ( )CPCو نر

کلیک ( )CTRانجام میشـود .بـه

این صورت که در شرایط مشابه محتوای تبلیغاتی که نر

کلیک یـا قیمـت کلیـک

باالتری داشته باشد برنده مزایده نمایش میشود .اما در کمپینهـای پرداخـت بـه
ازای اکشن ( )CPAاین مزایده با استفاده از نـر

اختصار  ،ARو نر

اکشـن ( )Action Rateیـا بـه

کلیک ( )CTRانجام میشود .بنابراین بـا افـزایش نـر

نصـب

تبلیغات شما در مزایدههای بیشتری برنده شده و میتوانید در طـول زمـان هزینـه
انجام شده به ازای هر اکشن ( )CPAرا کاهش دهید.
با توجه به توضیحات باال ،افزایش نـر

اکشـن در کمپینهـای پرداخـت بـه ازای

اکشن نه تنها به بهبود وضعیت شما در مزایده و نمایش تبلیغـات کمـک میکنـد،
بلکه میتواند در کاهش هزینه انجام شده بـه ازای هـر اکشـن ( )CPAهـم مـو ر
باشد.
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چگونه در مدیااد کمپین پرداخت به ازای اکشن ()CPA
راهاندازی کنم؟
همانطور که در قسمت کمپینهای پرداخت به ازای اکشـن چگونـه عمـل میکننـد
توضــیح داده شــد بــرای راهانــدازی کمپینهــای پرداخــت بــه ازای اکشــن ابتــدا
کمپینهای تبلیغاتی به صورت پرداخت به ازای کلیک ( )PPCاجـرا شـده و بعـد از
سپری شدن دوره تست و بهینهسازی دسـتی توسـط تـیم کمپـین مـدیااد ،قیمـت
تقریبی هر اکشن تعیین شده و پیشنهاد همکاری به صورت پرداخت به ازای اکشن
به تبلیغدهنـده ارسـال میشـود .بـرای سادهسـازی هرچـه بیشـتر فرآینـد اجـرای
کمپینهای پرداخت به ازای اکشن در مدیااد را به صورت مرحله به مرحلـه بررسـی
میکنیم.
مرحله اول – برقراری ارتباط با تیم مدیااد

20

اگر قصد دارید کمپینهای خود را در قالب پرداخت بـه ازای اکشـن اجـرا کنیـد ،در
قدم اول با تیم مدیااد ارتباط برقرار کنید و آنها را از قصد خـود مطلـع کنیـد .تـیم
مدیااد با توجه به تجربهای که در بیش از  600کمپین پرداخت به ازای اکشن داشته
میتواند به شما در موارد زیر کمک کنند:

طراحی صفحه فرود

قیمت کلیک دوره تستی

()Landing Page

انتخاب محتوای تبلیغاتی

بهینهسازی سایتهای
ناشر تبلیغات

انتخاب اکشن مورد هدف

بودجه دوره تستی

الزم به ذکر است که موارد مطرح شده جز مواردی هستند که میتوانند قیمت تمـام
شده به ازای هر اکشن را در دوره تستی به طرز چشمگیری تحت تا یر قرار دهنـد و
راهنمایی تیم مدیااد میتواند تا یر زیادی بر موفقیـت کمپینهـای اکشـنی داشـته
باشد.
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مرحله دوم – آماده سازی زیرساخت الزم

در کمپینهای پرداخت به ازای اکشن برخورداری از زیرساخت بازاریابی صحیح یکی
از نیازمنــدیهای اساســی اســت و بــدون داشــتن ایــن زیرســاخت هــا راهانــدازی
کمپینهای پرداخت به ازای اکشن ممکن نیست .در این مرحله با کمک کارشناسان
ما در تیم کمپین مدیااد شما گولهای ( )Goalخود را در آنالیتیکس تعریف کرده و
بسته به نوی اکشنی که در نظر دارید سیستم پسـتبک ( )Post Backمـدیااد یـا

پلتفرمهای تحلیل و آنالیز موبایـل مارکتینـ

را پیادهسـازی میکنیـد تـا اطالعـات

اکشنهای انجام شده به درستی به مدیااد فرستاده شود و بتوانیم با توجه به ایـن
اطالعات در مرحله بعد یعنی دوره تست بهینههای الزم را انجـام دهـیم و در ادامـه
همکاری الگوریتمهای هوشمند مدیااد با استفاده از ایـن اطالعـات بـه بهینهسـازی
کمپینهای شما بپردازند.
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مرحله سوم – سپری کردن دوره تست

Test camaign

پس از آمادهسازی زیرساخت مورد نیاز کمپینهای پرداخت به ازای اکشن نوبت به
شروی دوره تست میرسد .همانطور که در قسمت بودجهبندی توضیح دادیم توجـه
به سختی و پیچیدگی انجام اکشن مورد نظر برای کاربران و عوامل جانبی از جملـه
استراتیهای قیمتگذاری ،طرحهای ویه پیشنهادی و غیره میتواند بر نر

تبدیل

اکشن مورد نظر و تعداد اکشن دریافتی مورد نیاز برای رسیدن به عددی قابل اتکـا
برای هزینه پرداخت شده به ازای اکشن تا یر بگذارد .توجه به این موارد و استفاده
از راهنماییهای تیم کمپین مدیااد میتواند به شما در سپری کردن دوره تسـت بـه
صورت مو ر کمک کند.
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مرحله چهارم – بررسی دادهها و دریافت بازخورد

در مرحله چهارم دادههای دریافت شده در طی دوره تستی به صـورت دقیـق مـورد
بررسی قرار میگیرند و با استفاده از این دادهها و بینشهایی که در نتیجـه بررسـی
این دادهها به دست میآید تیم کمپین مدیااد با همکاری تیم فروش گزارش کاملی
از عملکرد کمپینها در طی اجرا به صورت کلیکی تهیه کرده و به همراه مبلغ هزینـه
به ازای اکشن ( )CPAپیشنهادی ،برای شما ارسال میکنند .در صورت تاییـد مبلـغ
هزینه پیشنهادی به ازای اکشن ( )CPAتوسط شما ،همکاری مـدیااد بـا شـما وارد
مرحله پنجم میشود.
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مرحله پنجم – اجرای کمپینهای پرداخت به ازای اکشن

در این مرحله کمپینهای تبلیغاتی شما به صورت پرداخت بـه ازای اکشـن ()CPA
اجرا شده و شما تنها به ازای اکشـنهایی کـه از مـدیااد دریافـت میکنیـد هزینـه
پرداخت میکنید .در این مرحله تیم کمپین مدیااد به شما در بهینهسازی نر

اکشن

( )ARو انتخاب محتوای تبلیغاتی مناسب برای رسـیدن بـه اهـداف کسـبوکارتان
کمک کرده و به روی کیفیت اکشنهای دریافتی به صورت دقیق نظارت میکنند.
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تعدادی از برندهایی که سابقه همکاری در کمپینهای پرداخت
به ازای اکشن ( )CPAبا مدیااد را دارند:

ایگپ

دیوار

سیگنال

بلد

فیدیبو

همراه مکانیک

سـت

دیجی پی
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جمعبندی و نتیجه گیری
پیشرفت تکنولوژی تبلیغات آنالین و روشهای مانیتور و اندازهگیری تبلیغات آنالین
منجر به انتظارات بـاالتر صـاحبان کسـبوکار بـرای هوشمندسـازی هرچـه بیشـتر
روشهای تبلیغاتی شده و در نتیجه این انتظارات شبکههای تبلیغاتی ملزم به ارائـه
روشهای هرچه هوشمندتر برای تـامین انتظـارات تبلیغدهنـدگان و بهبـود نتـایج
حاصل از تبلیغات برای تبلیغدهندگان هستند .مدیااد به عنوان یک شبکه هوشـمند
تبلیغات یکی از شرکتهای پیشرو در این مسیر بـوده و توانسـته در طـی دو سـال
گذشته بیش از  600کمپین پرداخت به ازای اکشن ( )CPAبا تکیه بر الگوریتمهای
هوش مصنوعی اجرا کند و در نتیجه اجـرای ایـن کمپینهـا بـیش از  35میلیـون
اکشن را برای تبلیغدهندگان ارسال کنـد .همچنـین تنهـا در طـی سـال %209 ،98
افزایش در تعداد کمپینهای پرداخت به ازای اکشن ( )CPAرا در شـبکه هوشـمند
تبلیغات آنالین مدیااد تجربه کردهایم و انتظار میرود که این روند صعودی در طـی
سال  99با همین شدت ادامه داشته باشد.
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نظرتان را درباره این کتاب
الکترونیکی با ما در میان بگذارید.

نظر دهیـد

ورود به سایت مدیااد

ورود به پنل مدیااد

