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هدفمندی هایی که شبکه تبلیغات کلیک یاب در اختیار شما قرار می دهد

لیست اختصاصی
با امکـان لیست سفیـد و

منطقه جغرافیایی

سیستم عامل

بــازه زمانــی

اگر کسب و کار شما مربوط

اگر قصد دارید تا بینندگان با

با استفاده از این امکان

لیست سیـاه ،میتوانید فهرستی

به منطقه خاصی میباشد ،با

هر کدام از سیستم عاملهای

مشخص خواهید کرد که

اختصاصی از ناشران را برای

امکان هدفمنــدی جغرافیایی

Mac Os, Windows, iOS

تبلیغات شما در چه بازهای از

نمایشتبلیغاتتانانتخابنمایید

میتوانید تبلیغاتتــان را برای

 ,Androidتبلیغـــات شمــا را

روز برای کاربران نمایش داده

و یا مشخص کنید آگهی شما در

کاربــران یک استان خــاص

ببینـنـد ٬ایــن امکان منـــاسب

شود و همچنین از اتالف هزینه

کجا نمایش داده شود و بلعکس.

نمایش دهید.

کمپین تبلیغاتی شما خواهـد بود.

اضافـــی جلوگیـــری نمایید.

کلیکیاب بابت امکانات هدفمندی هزینه اضافی از شما دریافت نمیکند.
تبلیغـات همسـان (بومـی) یـا  Native Advertisementبه نوعی تبلیغ با اسـتفاده از محتواسـت که
بـا شـکل و اسـتایل مشـابه سـایت نمایـش داده می شـود و ذهن مخاطـب را به هم نمـی زند .در
این نوع تبلیغ که برای آگاه سـازی برند ( )Brand Awarenessو همچنین جذب مشـتری اسـتفاده
مـی شـود ،محتوایـی باکیفیـت بـرای مخاطبیـن خـاص شـرکت تهیـه مـی شـود و از رسـانه های
موجـود به دسـت مشـتریان بالقوه رسـانده می شـود .رسـانه هـا معموال ایـن تبلیغات را به شـکل
مطالب در وب سایت خود نشر میدهند.

مزایای تبلیغات محتوایی
سازگاری بصری محتوای صفحه

 Bounce rateپایین تر

واکنش مثبت و بیشتر مخاطبان

هزینه کلیک ها به صورت مزایده ای می باشند
هنگامی که شما خواهان نمایش بیشتر برای دریافت تعداد کلیک بیشتر در طول روز می باشید می توانید با
باال بردن قیمت کلیک خود به این امر دست یابید .الزم به ذکر است این امر اختیاری است و همیشه هزینه
کلیک شما کمتر یا برابر با قیمت پیشنهادی شما می باشد.

گارانتی سالمت کلیک ها
تمــام کلیکهــای صــورت گرفتــه بــا اســتفاده از الگوریتمهــای پیچیــده و بصــورت لحظــهای توســط
سیستم ردیابی شده و کلیکهای غیر واقعی برای تبلیغ دهندگان منظور نخواهد شد.

به ازای هربار کلیک از یک  IPفقط یک بار پرداخت از طرف آگهی دهنده صورت می گیرد.

