




برای خورشید

ایـــن روزهـــا  آینـــده اقتصـــاد 
دیجیتـــال بواســـطه عوامـــل 
زیـــادی  ابهـــام  بـــا  متعـــدد، 
روبروســـت. به همین دلیل، 
تپســـل همواره تالش کرده تا 
به مناســـبت های مختلف در قالب 
پرونـــده »بـــرای اینترنـــت معمولـــی« 
صنعـــت  در  ارقـــام  و  آمـــار  ارائـــه  بـــا 
تبلیغـــات دیجیتـــال، از منظر صنفی 
نســـبت به آســـیب های وارد شـــده 

بـــه اکوسیســـتم، هشـــدار بدهد. 
و  تعدیــــــل هـــــــا  ناگــــــــوار  اخبـــار 
کســــب و کـــــــــارهای  تعطیلـــــــــی های 
کوچـــک و متوســـط در اکوسیســـتم 
ضربه هـــای  گـــواه  اســـتارت آپی، 
جـــوان  نهـــال  بـــر  ناپذیـــر  جبـــران 
اســـت.  کشـــور  دیجیتـــال  اقتصـــاد 
تمـــام  در  کـــه  نکنیـــم  فرامـــوش 
یـــک دهـــه گذشـــته، تنهـــا بخشـــی 
از اقتصـــاد کشـــور کـــه همـــواره تـــراز 
داشـــته،  رشـــدی  روبـــه  و  مثبـــت 
اقتصـــاد دیجیتـــال بوده اســـت. اما 
اکوسیســـتمی که با همـــت جوانان 
راهبـــری  و  طراحـــی  ســـرزمین  ایـــن 
می شـــد حاال بـــا آینـــده ای نامعلوم و 
ابهامـــات بی شـــماری روبرو اســـت. 
گزارش هـــای  ارائـــه  قطعـــا  بنابرایـــن 
آمـــاری در راســـتای تبییـــن وضعیت 
از ســـوی تمامـــی فعالیـــن  موجـــود 
اکوسیســـتم باعـــث خواهد شـــد تا 
برای حفظ و صیانت از اکوسیستم، 
جریانـــی صنفـــی بـــه وجـــود بیاید که 

آســـیب های  بـــروز  از  بتـــوان  شـــاید 
بیشـــتر جلوگیـــری کـــرد.

بـــه طـــور کلـــی آســـیب هایی کـــه بـــه 
کســـب وکارها در هـــر ســـطح و هـــر 
صنعتـــی وارد می شـــود، بـــه صـــورت 
تبلیغـــات  صنعـــت  در  مســـتقیم 
می کنـــد.  پیـــدا  نمـــود  دیجیتـــال 
تبلیغاتی  بودجه های  کســـب وکارها 
خـــود را کاهـــش می دهنـــد و اعتماد 
کلـــی فضـــای اجتماعی بـــه تبلیغات 
کاهـــش پیـــدا می کنـــد و در نهایـــت 
رســـانه ها و آژانس های تبلیغاتی نیز 
در لیســـت کســـب وکارهای آســـیب 
بنابرایـــن  می گیرنـــد.  قـــرار  دیـــده 
صنعـــت تبلیغـــات دیجیتـــال در آذر 
مـــاه ۱۴۰۱ کـــه مصـــادف بـــا برگـــزاری 
جـــام جهانـــی ۲۰۲۲ قطر بود، شـــاهد 
کمپین هـــای  چشـــمگیر  کاهـــش 
تبلیغاتـــی و مناســـبتی از منظر کمی 
بـــود. امســـال جـــام جهانـــی ویژه ای 
را از هـــر لحاظ شـــاهد بودیـــم و این 
برندها  کاهـــش چشـــمگیر تمایـــل 
بـــه تبلیغات کامال قابـــل پیش بینی 
بـــود. امـــا تلخـــی خـــزان امســـال بـــا 

تاریکـــی شـــب یلـــدا تکمیل شـــد. 
بـــا  تپســـل  یلـــدای  شـــب  پرونـــده 
نـــام »بـــرای خورشـــید« شـــامل ارائه 
یلـــدای  شـــب  مقایســـه ای  آمـــار 
گذشـــته  ســـال های  بـــا  امســـال 
اســـت. اما چـــرا »بـــرای خورشـــید«؟ 
آخریـــن شـــب پاییـــز و اولیـــن طلوع 
خورشـــید زمســـتان، »شـــب یلـــدا«، 

 ،» »خورروز چله«،  »شـــب 
یـــا  زمســـتانی«  »انقـــالب 

دارد.  نـــام   » مهـــر »میـــالد 
آیین هفت هزار ســـاله ای که 

ایرانیان از روزگار باســـتان تا امروز 
گرامـــی می دارند. طوالنی ترین شـــب 
ســـال را جشـــن می گیرنـــد بـــه امید 
؛ نویـــد بهار  طلـــوع خورشـــید و مهـــر
و زایـــش در ایـــن انقالب زمســـتانی 
نهفتـــه اســـت. ایرانیـــان هـــر ســـال 
« - روز خورشـــید - را پاس  »خـــورروز
«. شـــب  می دارنـــد، بـــه امیـــد »نوروز
یلـــدا هـــر ســـال بـــرای اکوسیســـتم 
کمپین هـــای  بـــرای  اســـتارت آپی، 
یلـــدا،  بـــوی  و  رنـــگ  بـــا  تبلیغاتـــی 
شـــب   ... و  یلدایـــی  دورهمی هـــای 
ویـــژه و خاصـــی بـــوده اســـت. مـــا در 
آمارهای  پرونـــده »بـــرای خورشـــید« 
بـــا  را  امســـال  یلـــدای  مقایســـه ای 
ارائـــه  گذشـــته  ســـال  دو  یلـــدای 
می کنیـــم تا یک بار دیگر نســـبت به 
روزهـــای ســـخت صنعـــت تبلیغات 
دیجیتـــال  هشـــداری داده باشـــیم. 
مـــردم  تمـــام  مثـــل  تپســـل  در  مـــا 
روزهـــای  بـــه  خورشـــید،  ســـرزمین 
پیـــش رو و فـــردای روشـــن امیـــدوار 
همراهـــی  و  همدلـــی  هســـتیم. 
طلـــوع  طوالنـــی،  شـــب های  در 
شـــادانه ای را رقم خواهـــد زد که بهار 

. نـــوروز و  اســـت 



یلدای استارت آپی

نشســـته اند.  اتـــاق  در  مـــرد  و  زن 
مـــرد روی مبـــل یلـــه داده و گوشـــی 
دقـــت  بـــا  دســـتش،  در  موبایـــل 
بـــا                                  زن  می کنـــد.  بررســـی  را  چیـــزی 
کنـــار  را  گوشـــی  حوصلگـــی  بـــی 

اســـت. کالفـــه  و  می گـــذارد 
خونـــه  یلـــــــدای  اولیــــــــن  ایــــــن  زن: 
خودمونـــه. تنبلـــی نکن پاشـــو بریم 
خریـــد. همه فامیل قـــراره پس فردا 

اینجا. بیـــان 
مـــرد: ببین قرار نیســـت بریم خرید، 
همـــه چیزو ســـفارش می دیـــم. اون 
لیســـتی کـــه بهـــت گفتـــم رو آمـــاده 

کردی؟ 
زن: لیســـت رو نوشـــتم امـــا مـــن تـــا 
رو  چیـــزی  نمیشـــم  حاضـــر  نبینـــم 
اینترنتـــی ســـفارش بدم. ناســـالمتی 
قـــراره کل خانوادت بیـــان اینجا، اگه 
همونـــی کـــه می خـــوام نباشـــه چی؟

مرد: مهمونی شـــب یلدای پارســـال 
چیـــز  همـــه  بـــود؟  شـــده  بـــد  مگـــه 
ســـوپرایز  بـــودم.  داده  ســـفارش  رو 
خـــوش  هـــم  همـــه  بـــه  و  شـــدی 
گذشـــت. یادته چقدر تعریف کردن 
همـــه؟ تـــازه هنـــوز داریـــم از خیلی از 
همـــون پیجا ســـفارش می دیـــم. بیا 

اینجـــا، بـــا هـــم انتخـــاب کنیم. 
زن مـــی رود کنار مرد با هم گوشـــی را 
نـــگاه می کنند و لیســـت را به ترتیب 

می زنند.  خط 
لیسـت شـب یلدا روی دیوار انتهای 

صحنه نمایش داده می شـود:
هندوانـــه - انـــار - لبـــو - کـــدو تنبـــل 

- آجیـــل - پشـــمک- میـــوه - شـــام 
ســـبزی پلـــو بـــا ماهـــی - فـــال حافظ 
یــــــــادگاری  پکیـــج   - بسته بنـــــــــدی 

گردنبنـــد انـــار و ....
مـــرد: خـــب همـــه رو ظهـــر برامـــون 
میـــارن. خودت خونـــه ای که تحویل 

؟  ی بگیر
بیـــاد  زودتـــر  مامـــان  میگـــم  زن: 
تحویـــل بگیـــره. بـــذار ایـــن پیجا رو 
اونـــم  بفرســـتم.  بـــرای شـــبنم هـــم 

داره.  مهمـــون  کلـــی  یلـــدا  شـــب 
بـــراش  رو  پیجـــا  میخـــوای  مـــرد: 
بفرســـتم؟ بگـــو پیـــج ایـــن خانومـــه 
درســـت  تنبـــل  کـــدو  دســـر  کـــه  رو 
می کنـــه رو به رفیقـــاش معرفی کنه. 
سرپرســـت خانواره. تـــازه خداییش 
درســـت  خوشمـــــــــزه  هــــــــم  خیلـــی 

 . می کنـــه

       
            پرده دوم

شیشـــه ای  دیوارهـــای  بـــا  کار  اتـــاق 
تمـــام  روی  شـــلوغ  نوشـــته های  و 
شیشـــه ها. صندلی هـــای نارنجـــی و 
جوان های شـــادابی کـــه خیلی جدی 
مشـــغول حرف زدن با هم هستند. 

همهمـــه صـــدای صحنه.
پکیـــج  یـــه  کـــه  بهتـــره  نظـــرم  بـــه  ـ 
تخفیفـــی آماده کنیم برای مشـــتریا. 
آینـــده  هفتـــه  تـــوی  کـــس  هـــر 
تـــوی  کـــرد  تکمیـــل  رو  سفارشـــش 
باشـــه.  تبلیـــغ  نمایــــــــش  اولویـــت 

-اینـــم فکـــر خوبیه امـــا چقـــدر باید 
بدیم؟  تخفیـــف 

- درصـــد تخفیفـــش مهم نیســـت، 
بهتریـــن  بتونیـــم  کـــه  اینـــه  مهـــم 

کنیـــم.  ســـرو  رو  کیفیـــت 
-مـــن ولی میگـــم بیاین یـــه کمپین 
یلـــدا طراحـــی کنیـــم. خودمـــون هم 

بگیریم. جشـــن 
-من با این ایده خیلی موافقم. 

دختـــر بلنـــد می شـــود. ماژیـــک را بر 
مـــی دارد، مـــی رود روبـــروی تخته و با 

انـــرژی شـــروع می کند به نوشـــتن:
اهداف

اسم کمپین
مخاطبین

برنامه اجرایی 
-راســـتی لندینـــگ رو وقـــت داریـــم 

باال؟  بیاریـــم 
مـــا  نبـــاش  نگـــران  رو  -لندینـــگ 
فقـــــــــط  روزه.   ۳ میرسونیمـــــــــش 
گرافیـــک بگه کـــه UI رو می رســـونه؟
کنیـــم.  حفـــظ  بایـــد  رو  یلـــدا  -تـــم 
ــم  ــج هـ ــه پکیـ ــه یـ ــه کـ ــرم خوبـ ــه نظـ بـ
آمـــاده کنیـــم بـــرای مشـــتریا و رســـانه 
هامـــون. کـــه اتفاقـــا بـــه کمپیـــن هـــم 

مســـتقیم اشـــاره کنـــه. 
کـــم می شـــود و همـــه  نـــور صحنـــه 
همهمـــه.  صـــدای  و  کار  مشـــغول 
پخـــش  صحنـــه  در  قمـــر  آهنـــگ 

 . د می شـــو

پرده اول



            پرده آخر

صحنـــه ســـیاه اســـت. همـــه آدم ها 
لباس خاکســـتری پوشـــیده اند. نور 
روی صورت آدم هاســـت. روی دیوار 
متنـــی همـــراه بـــا صـــدا بـــه تصویـــر 

کشـــیده می شـــود:

کمـــان.  رنگیـــن  خداونـــد  نـــام  بـــه 
کـــه  خورشـــید،  روز   ،» »خـــورروز در 
ســـیاهی تمام می شـــود و خورشـــید 
می دهـــد،  بهـــروزی  و  آبـــادی  نویـــد 
در میـــالد مهر کـــه مهـــر را در جهان 
می گســـترد، در شـــب چلـــه کـــه چله 
نشســـته ایم بـــه انتظار بهـــار و امید 
فردای نورانی و در انقالب زمســـتانی 
و  می شـــود  مـــدار  بـــر  زمیـــن  کـــه 
نویـــد  را  آفتابـــی  روزهـــای  تصویـــر 
کســـب وکارهایی  تمـــام  می دهـــد، 
کـــه حالشـــان مثـــل حـــال دل همه 
بـــرای  را  امیـــد  نیســـت،  خـــوب  مـــا 
، بـــرای فردای روشـــن  روزهـــای بهتر
و برای خورشـــید، پس از شـــب های 
طوالنـــی، مشـــق می کننـــد که رســـم 

زندگـــی، امیـــدواری اســـت. 

         پرده سوم

مـــرد و زنـــی جوان روبروی هم روی مبل نشســـته اند. پشـــت سرشـــان روی 
دیـــوار صحنـــه تصویـــر یـــک ســـالن بـــزرگ از افـــراد جـــوان در حـــال جنـــب و 

جـــوش و فعالیت هســـتند. 
مـــرد: بنظـــرت با ایـــن پکیجـــی که بســـتیم برای یلـــدا، نبایـــد بـــرای بچه های 

خودمون هـــم برنامه ای داشـــته باشـــیم؟
زن: اتفاقـــا می خواســـتم باهـــات حـــرف بزنـــم. مثـــل پارســـال خوبه کـــه روی 
پشـــت بـــوم شـــرکت رو دکـــور یلدایـــی بکنیـــم و یـــه دورهمـــی داخلـــی هـــم 

باشیم؟ داشـــته 
مـــرد: اون که حتما. موزیک رو اما امســـال زنده برگزار کنیـــم. به نظرم خوب 

هم هســـت که به همه بگیـــم می تونن یک نفر همـــراه بیارن. 
زن: آره ولـــی خود شـــب یلدا نباشـــه. همـــه باالخـــره کار دارن و مهمون بازی 

و وقـــت خانواده اســـت دیگه. 
مرد: می خوای بذاریم پنجشنبه. فردای یلدا هم هست. 

زن: آره خوبـــه. پس مـــن با اداری هماهنـــگ می کنم برای لبـــو و آش و باقاال 
و چای دودی. شـــام هم بدیم؟

مـــرد: بنظـــرم خود به خود انقدر طوالنی میشـــه که شـــام هـــم بدیم. موزیک 
و ســـیب زمینی کبابی هم حتما باشـــه. )خنده(

زن: می خوای اصال شـــام رو بگیم خود بچه ها درســـت کنـــن؟ لوازمش رو ما 
بگیریـــم اما کباب درســـت کردن با خود بچه ها باشـــه. اینطوری خودشـــون 

هم مشـــارکت می کنن. 
مرد: اینطوری که عالیه. ولی پکیج هدیه رو چیکار کنیم؟

زن: بـــه نظـــرم همـــون پکیجی که بـــه مشـــتریامون و رســـانه هامون می دیم 
خیلـــی خوبه. اینجـــوری فرقی هم نذاشـــتیم.

مرد ســـرش را بـــه نشـــانه تایید تـــکان می دهد و صحبـــت ادامـــه دارد. حاال 
تصویر پشـــت ســـر روی دیوار صحنه مهمانی دورهمی اســـت و موســـیقی. 

موســـیقی زنده!





یکی شب یلدای تبلیغات تار

جشـــن شـــب یلـــدا همـــواره یکـــی از 
تبلیغـــات  بـــرای  دوره هـــا  بهتریـــن 
اســـت؛ چرا که دغدغه خانواده های 
ایرانـــی هـــر ســـال بـــر آن بـــوده تـــا با 
نگاهداشـــت ایـــن رســـم، غلبـــه بـــر 
ظلمت را جشـــن گرفته و با دور هم 
جمـــع شـــدن، دل هایشـــان را نیز به 

یکدیگـــر نزدیک تـــر نماینـــد.
کســـب وکارها   بـــرای  موضـــوع  ایـــن 
از ایـــن حیـــث اهمیـــت دارد  کـــه بـــا 
برگـــزاری جشـــنواره ها و مراســـم، در 
کنـــار همراهـــی بـــا یـــک ســـنت ملی 
نیـــز  را  خـــود  محصـــوالت  فـــروش   ،
افزایـــش دهند؛ تا جایـــی که حتی در 
گزارش بســـیاری از کســـب وکارهای 
بـــزرگ هـــم همواره شـــب یلـــدا یکی 
از مهم تریـــن جشـــنواره های ســـال 
از منظـــر فـــروش، درآمـــد و تعامـــل 
آن  از  اســـت.  بـــوده  مخاطبـــان  بـــا 
مهم تـــر هم اینکه جشـــنواره شـــب 
یلـــدا بـــرای تیم هـــای بازاریابـــی یکی 
جشـــنواره های  جذاب تریـــن  از 
ســـال اســـت. جشـــنواره ای به طعم 
انـــار و بـــا خالقانه تریـــن طراحی هـــا و 

شـــعارها. 
دیجیتـــال  اقتصـــاد  امســـال،  پاییـــز 
حـــال  کـــه  شـــد  زده  خـــزان  چنـــان 
بســـیاری از فعالین این اکوسیستم 
مثـــل حـــال تهـــران اســـت بـــا هوای 
لـــوده. آســـمان اقتصـــاد دیجیتـــال  آ

تهـــران،  زده  دود  آســـمان  مثـــل 
نفس کشـــیدن را بـــرای فعالین این 
در  ســـاخته،  دشـــوار  اکوسیســـتم 
ایـــن آســـمان خورشـــید به ســـختی 
و  فـــردا  ابهـــام  می شـــود.  دیـــده 
روزهای پیش رو، تـــوان برنامه ریزی 
و پیشـــبینی را حتـــی از مدیـــران بـــا 
تجربـــه این اکوسیســـتم هـــم گرفته 

 . ست ا
تپســـل یـــک بـــار دیگـــر و در ادامـــه 
پرونـــده »بـــرای اینترنـــت معمولی«، 
قصـــد دارد تـــا بـــا ارائـــه آمـــار و ارقـــام 
صنعـــت تبلیغـــات دیجیتـــال، زنگ 
هشـــدار رونـــد جـــاری ایـــن صنعـــت 
را بـــه صـــدا درآورد. بـــا اینکه تپســـل 
همیشـــه  مثـــل  هـــم   ۱۴۰۱ ســـال  در 
بخش اصلی ظرفیـــت تبلیغات وب 
داشـــته  اختیـــار  در  را  فارســـی  اپ  و 
و آمـــاده تجربـــه رکوردهـــای دســـت 
جهانـــی  جـــام  ســـال  در  نیافتنـــی 
بود، پـــس از اتفاقـــات پاییـــز تنها با 
همدلی ناشـــرین، رسانه ها و تالش 
مضاعـــف همـــکاران، توانســـت کـــه 
پشـــت  ســـالمتی  بـــه  را   ۱۴۰۱ خـــزان 
ســـر بگذارد. قطعـــا این بـــدان معنا 
اتفاقـــات  بـــه  نســـبت  کـــه  نیســـت 
از  و  نـــدارد،  حساســـیتی  صنعـــت 
نشـــان  واکنشـــی  صنفـــی  منظـــر 
»یـــک  پرونـــده  اساســـا  نمی دهـــد. 
اینترنـــت معمولی« و پرونده شـــب 

یلـــدای »بـــرای خورشـــید« واکنشـــی 
آســـیب های  بـــه  نســـبت  اســـت 
تبلیغـــات  صنعـــت  بـــه  شـــده  وارد 

دیجیتـــال. 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــه داش ــد توج بای
جایــگاه تپســل در صنعــت تبلیغــات 
شــده  ارائــه  آمارهــای  دیجیتــال، 
صنعــت  کلــی  وضعیــت  نشــانگر 
آمارهــای  ســاله  هــر  هســت.  نیــز 
از  یکــی  عنــوان  بــه  یلــدا،  شــب 
مناســبت های ویــژه بــرای شــرکت ها 
جذاب  تریــن  از  یکــی  بازاریابــان،  و 
آمارهــای صنعت تبلیغــات دیجیتال 
بررســی  امــا،  امســال  اســت.  بــوده 
در  یلــدا  شــب  آمارهــای  تحلیــل  و 
یلــدای  شــب های  بــا  مقایســه 
تاییــدی  مهــر  قبــل،  ســال های 
اســت بــر آســیب های جبران ناپذیــر 
بــه صنعــت تبلیغــات دیجیتــال. در 
ایــن میــان تپســل بــه عنــوان یکــی 
دهنــدگان  ســرویس  بزرگتریــن  از 
تبلیغــات دیجیتــال، بــا ارائــه آمــار و 
هشــدار  چــراغ  صنعــت،  ایــن  ارقــام 
ادامــه  در  و   

ً
مجــددا را  جــاری  رونــد 

معمولــی«  اینترنــت  »بــرای  پرونــده 
بــه صــدا در مــی آورد امــا امیــد اســت 
و  روشــنایی  یلــدا،  شــب  از  گــذر  بــا 
جوانــه زدن در انتظارمــان ایســتاده 

باشــد.



یر ذره بین آمار شب یلدای تپسل ز

سـرعت رشـد و موفقیـت کسـب و کارهـای آنالیـن در گـرو گسـترش و فراگیـری تبلیغـات دیجیتـال اسـت؛ و رشـد 
و  هسـتند  دیجیتـال  تبلیغـات  مجـری  کـه  تپسـل  همچـون  تبلیغاتـی  آژانس هـای  رشـد  یعنـی  دیجیتـال  تبلیغـات 
، بر اهمیت شـب یلدا و ضربه ای که کسـب و کارها  رسـانه های وب و اپ فارسـی. در ادامه با ارائه آمار سـه سـال اخیر

از کاهـش سـرعت اینترنـت و اعمـال محدودیت هـای پیش بینـی نشـده خورده انـد، تاکیـد خواهـد شـد...

در این ســـال، شـــیوع کرونا، شـــروع 
بـــه یکـــی از حســـاس ترین  ســـال را 
بازه هـــای زمانی بـــرای برندها تبدیل 
کـــرده بـــود. فضـــای ابهـــام موجـــود 
اینترنتـــی،  کاهـــش خریـــد   ، بـــازار در 
کاهش محســـوس سفر و استفاده 
از تفریحات مرســـوم مانند ســـینما، 
خرید و … ســـبب شـــده بـــود فضای 
تبلیغـــات نیـــز مانند ســـایر صنایع، 
مبهم اما نه تاریک شـــود. بررسی ها 
بـــا  اســـت  ممکـــن  مـــی داد  نشـــان 
خانه نشـــینی بیشـــتر افراد، فرهنگ 

اســـتفاده از اینترنت و خرید آنالین، 
بیـــش از پیش گســـترش یابد و لذا 
آنالیـــن، همچنـــان  کســـب و کارهای 
امیـــدوار بودنـــد بتواننـــد در ادامـــه 
ســـال، روزهای بهتری را رقـــم بزنند.

و  شـــد  محقـــق  پیشـــبینی  ایـــن 
داده هـــای حاصل از رشـــد تبلیغات، 
در  می کنـــد.  تأییـــد  را  مطلـــب  ایـــن 
اصل ســـال 99 به یکی از ســـال های 
پربـــار تپســـل نیـــز تبدیـــل شـــد؛ به 
درون  تبلیغـــات  درآمـــد  کـــه  طـــوری 
اپلیکیشـــن و درون وب، حدود سه 

همانطـــور کـــه در شـــکل زیـــر نیـــز مشـــخص اســـت تپســـل نیـــز توانســـت 
متنـــوع  جشـــنواره های  وجـــود  واســـطه  بـــه  را  خـــود  روز  پردرآمدتریـــن 

نمایـــد. ثبـــت  یلـــدا  شـــب  بـــرای  کســـب وکارها 

سال ۱۳99

شب یلدای سال ۱۳99

تـــا پنـــج برابـــر رشـــد کردند 
و نوید رشـــد اســـتفاده بیشـــتر 

از فضـــای دیجیتـــال و رشـــد بیشـــتر 
مـــی داد. را  کســـب و کارها 



شب یلدای سال ۱۴۰۰

واکســـن  ورود  بـــا  ســـال،  ایـــن  در 
شـــدن  ج  خـــار و  کشـــور  بـــه  کرونـــا 
ابهـــام،  فضـــای  از  کســـب و کارها 
پیش بینـــی می شـــد ســـرمایه گذاری 

آذر ماه ســـال ۱۴۰۰ نیز تپســـل، به واســـطه جشـــنواره های شـــب یلـــدا، نه تنها همچنـــان به مانند ســـال های پیش 
بیشـــترین عـــدد درآمـــدی را ثبـــت کرد؛ بلکه با رشـــد کســـب و کارها و فرهنـــگ اســـتفاده از فضای آنالیـــن به عنوان 

یکـــی از واجبـــات زندگـــی روزمره، یکـــی از رکوردهای جـــذاب صنعت تبلیغـــات دیجیتال را به ثبت رســـاند. 

متوســـط ماهانه برندها در تبلیغات 
دیجیتـــال رشـــد بیشـــتری یابـــد؛ اما 
اتفاقـــات جالب بیشـــتری بـــه وقوع 

پیوســـت:



مقایسه آمار پاییز سال 1399، 1400 و 1401

در واقـــع در ســـال ۱۴۰۰، نســـبت بـــه 
مدت مشـــابه در ســـال 99، شـــاهد 
کمپین هـــای  درصـــدی   9۱ افزایـــش 
امـــا  بودیـــم.  تبلیغاتـــی در صنعـــت 
در ســـال ۱۴۰۱ نســـبت به ســـال ۱۴۰۰ 
کاهـــش   %65 حـــدود   عـــدد  ایـــن 
پیدا کرده اســـت. فرامـــوش نکنیم 
جـــام  بواســـطه  امســـال  پاییـــز  کـــه 
جهانـــی و ترنـــد رو بـــه رشـــد صنعت 
تبلیغـــات دیجیتـــال، تمـــام فعالین 
ایـــن صنعـــت انتظار ســـالی پربـــار را 

. ند می کشـــید

بـــا وجـــود اینکـــه درآمـــد نســـبت به 
اســـت  داشـــته  رشـــد  قبـــل  ســـال 
امـــا این رشـــد اساســـا با آنچـــه باید 
طبـــق ترند و برنامه محقق می شـــد، 
تناسبی ندارد. تپســـل در سال ۱۴۰۰ 
نســـبت به سال ۱۳99 شـــاهد رشد 
۱۲5 درصـــدی درآمـــد بوده اســـت که 
ایـــن ترنـــد به هیـــچ عنوان در ســـال 

۱۴۰۱ محقق نشـــده اســـت. 



میزان درآمد ناشـــرین در سال ۱۴۰۰، 
نســـبت بـــه مدت مشـــابه در ســـال 
داشـــته  افزایـــش   %9۴ حـــدود   ،99
اســـت که در ســـال جاری نسبت به 
ســـال ۱۴۰۰ شاهد کاهش ۴ درصدی 
کـــه  کاهشـــی  بوده ایـــم.  درآمـــد 
برخـــالف ترند ســـال و پیشـــبینی ها 
و توقـــع بازیگـــران صنعـــت، شـــکل 

اســـت.  گرفته 

در پایـــان باید اشـــاره کرد که همه این اعداد و ارقام نشـــانگر آســـیب هایی اســـت که بـــه صنعت تبلیغات 
دیجیتال وارد شـــده اســـت. چه بســـیار کســـب وکارهایی کـــه در صنعت مجبـــور به تعدیل های گســـترده 
شـــده اند و ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شـــده اند. تپســـل در تمام این مدت وظیفه خود دانســـته 
کـــه بـــا انتشـــار گزارش هـــای آماری بـــه صـــورت متعهدانـــه، نســـبت به وضعیـــت تمـــام بازیگـــران صنعت 
گاهی بخشـــی تالش کنـــد تـــا آســـیب های وارده را به  هشـــدار بدهـــد و بدیـــن شـــکل با شـــفاف ســـازی و آ

حداقل برســـاند.

ع خورشید در فردای روشن و »برای خورشید - پس از شب های طوالنی«  به امید طلو



حافظ شیرازی




