بر اساس گزارش سالانه ماری میکر

 ۷روند بزرگی که آینده تبلیغات دیجیتال را
میسازند!

گزارش سالانه  Internet Trendsبه قلم ماری میکر ) (Mary Meekerاز جمله گزارشهایی است که در حوزه
صنعت فناوری بسیار به آن توجه میشود .مطالب ارائهشده سال جاری نیز حاکی از رشد موبایل ،به خصوص در
پلتفرمهای اجتماعی است که در حال حاضر بخش اعظم هزینه تبلیغات و زمان صرفشده توسط کاربران را در
اختیار دارند .در این مقاله به هفت نکته از جالبترین آمارها میپردازیم که از میان بیش از 200
اسلایدی که خانم میکر در کنفرانس برنامهنویسی  Re/codeارائه کرد ،انتخاب شدهاند.

 .1درآمد حاصل از تبلیغات دسکتاپ نسبتاً ثابت و درآمد حاصل از تبلیغات موبایل در حال
انفجار است
بازاریابها از شنیدن این عبارت که »امسال سال موبایل« است ،خسته شدهاند ،اما مطالبی که میکر
ارائه داده است ،نشان میدهد که درآمد حاصل از تبلیغات موبایل بسیار بیشتر از دستکاپ است .درآمد
حاصل از تبلیغات اینترنتی به  60میلیارد دلار در سال  2015رسید که در مقایسه با سال  ،2014افزایش
 20درصدی داشته است .درآمد حاصل از تبلیغات موبایل  66درصد رشد کرده است که در خصوص دسکتاپ این
مقدار تنها به پنج درصد میرسد.

شکل  :1تبلیغات اینترنتی در آمریکا بین سالهای  2009تا 2015
در ضمن ،مصرفکنندگان  25درصد وقت خود را صرف موبایلهایشان میکنند که  12درصد بودجه تبلیغات را
تصرف میکند .طبق ارزیابی میکر ،این یعنی فرصت بکر  21میلیارد دلاری برای برندهای آمریکایی که خود
را با نحوه استفاده مردم از رسانه همگام کنند .در مقایسه با موبایل ،مصرف کنندگان  22درصد وقت خود
را صرف دسکتاپهایشان میکنند و تبلیغکنندگان  23درصد بودجه را به تبلیغات دسکتاپ اختصاص میدهند.

مطلب پیشنهادی

داستانی ناخوشایند از پیشرفت فناوری
باتری اسمارتفونها به قیمت جان کارگران معدن ساخته میشوند!

 .2این بازی گوگل و فیسبوک برای برنده شدن است
دوست داشته باشید یا نه ،مارک زاکربرگ ،نیروی مخرب تبلیغات را ایجاد کرده است .بین سالهای  2014و
 ،2015درآمد حاصل از تبلیغات فیسبوک  59درصد رشد داشت و بخش عمده این تبلیغات در دستگاههای
موبایل انجام میگرفت .در ضمن ،درآمد حاصل از تبلیغات گوگل در همان دوره زمانی  18درصد بود .به نظر
میرسد درآمد گوگل در مقایسه با فیسبوک ناچیز باشد ،اما تمام دستگاههای پخش دیجیتال دیگر ،به 13
درصد رشد کل کمک کردند .گوگل و فیسبوک با هم 76درصد رشد تبلیغات اینترنتی را در اختیار داشتند.

شکل  :2درآمد حاصل از تبلیغات و نرخ رشد ) (%گوگل در مقابل فیسبوک و دیگران .آمریکا؛ سال 2015-2014

 .3مصرفکنندگان از تبلیغات آنلاین ناراضی هستند
گزارشهای میکر ،شامل دادههایی از شرکت ویدیویی  Unrulyبود که نشان میداد رونق تبلیغات آنلاین
برای مصرفکنندگان اصلاً جالب و شگفتانگیز نیست 92 .درصد از  3200کاربر اینترنت عنوان کردهاند که
قصد دارند از مسدودکنندههای تبلیغات ) (ad blockerاستفاده کنند و  62درصد مردم گفتهاند که تبلیغات
ابتدای فیلم موجب ناراحتی آنها میشود .همچنین مطالعات نشان دادند که  81درصد تبلیغات ویدیویی
بیصدا هستند و برای آنکه صدا پخش شود ،مصرفکنندگان باید روی آنها کلیک کنند.

 .4قوانین موبایل برای مسدود کردن تبلیغات
میکر ،همچنین در خصوص مسدود کردن تبلیغات ،تحقیقات جدیدی از  PageFairارائه کرد که نشان میداد
 400میلیون کاربر در سطح جهان تبلیغاتی را که در وب موبایل عرضه میشود ،مسدود میکنند که این تعداد
در کاربران دسکتاپ به  200میلیون نفر میرسد.

شکل  :3کاربران جهانی استفادهکننده از مسدودکنندههای تبلیغات در وب )موبایل +دسکتاپ(
از آنجا که فناوری  PageFairبه ناشران کمک میکند تا درباره مسدودکنندههای تبلیغات کار کنند و
مسدودکنندگان تبلیغات موبایل تنها یک سال است که فعالیت خود را آغاز کردهاند ،به این نتایج باید
با شک و تردید نگریست.

 .5هرچه کوتاهتر بهتر
میکر برای نشان دادن نحوه عملکرد ویدیوهای کوتاه در موبایل ،به دو کمپین - Snapchatکمپینی برای
 Spotifyو کمپینی برای  - Universal Pictures’Furious 7از سال گذشته اشاره کرد.
 Universalدر مارچ  2015حامی مالی فستیوال موسیقی آلترا میامی بود که بیش از  14میلیون بازدید
داشت .در ماه دسامبر Spotify ،به دلیل راه انداختن کمپینی در بخش  Discoverکه برجستهترین هنرمندان
سال را اعلام میکرد ،حق اشتراک را تا تقریباً  30درصد افزایش داد.

 .6نسل هزاره همچنـان در فیسبوک هستند
با وجود گزارشهای پیدرپی که فیسبوک را مناسب نوجوانان و جوانان نمیدانند ،طبق دادههایی از
 comScoreکه میکر به اشتراک گذاشته ،این پلتفرم اجتماعی همچنان در دسترس اکثر نسل هزاره است .این
دادهها میانگین ماهیانه دقایقی را که هر بازدیدکننده در شبکههای اجتماعی حضور مییابد،
اندازهگیری میکند؛ فیسبوک ،اینستاگرام و اسنپچت ،مدعی بیشترین دسترسی هستند.

شکل  :4نفوذ مخاطبان دیجیتال در رده سنی  18تا  34سال در مقابل تعامل شبکههای اجتماعی پیشرو در
آمریکا
جالب است که با وجود آنکه این مقدار در وبگاه تامبلر متعلق به یاهو ،به کمی بیشتر از  20درصد در 18
تا 34سالهها میرسد ،میانگین حضور هر کاربر در این شبکه اجتماعی  200دقیقه است .در ضمن این میزان
در توییتر به بیش از  50درصد نسل هزاره میرسد ،درحالیکه میانگین زمانسپریشده در این شبکه اجتماعی
بهطور چشمگیری کمتر است.

 .7چت آینده است
برندهای تجاری بنا به دلایل واقعی ،بازاریابی مبتنی بر چت و روباتها را با آغوش باز میپذیرند.
چارتی که در شکل شماره پنج آمده است ،رشد سریع واتساپ ،فیسبوک مسنجر و ویچت را در شش سال گذشته و
نحوه مقایسه آنها با اینستاگرام ،توییتر و لینکدین را نشان میدهد.

شکل  :5کاربران فعال ماهانه در شبکههای اجتماعی و مسنجرها ،سالهای  2011تا 2015
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