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 در یک نگاه« لوازم خانگی در فضای دیجیتال جایگاه برندهایبررسی »گزارش 

 31/30/8033تا  81/30/8011های مربوط به صنعت لوازم خانگی در فضای دیجیتال در بازه زمانی در این گزارش، داده

است. در بخش اول، بررسی روند جستجوی کاربران فضای دیجیتال انجام شده است. این بخش شامل عبارات  آوری شدهجمع

، عباراتی که زمان Topباشد. قسمت تشکیل شده است، می Risingو  Topجستجو شده توسط کاربران که از دو قسمت مرتبط 

، عباراتی که در اواخر بازه زمانیِ مورد مطالعه جستجو Risingشود و قسمت تری را در فهرست جستجوها بودند، شامل میبیش

 شود. شدند، شامل میمی

اول، میزان محبوبیت برندهای لوازم خانگی که بر اساس میزان جستجوی کاربران در فضای دیجیتال بدین ترتیب، در بخش 

 حاصل شده است، به تفکیک منطقه جغرافیایی برای هر برند نشان داده شده است.

یت برندهای ع، بخش دوم به بررسی وضتوسعه کسب و کار تأثیرگذار در یاز بسترها یکی به عنوان نترنتیابا توجه به اهمیت 

های یکی از سرویس Alexaآوری شده است. جمع Alexaهای این بخش، از سایت پردازد. دادهلوازم خانگی در فضای وب می

فعالیت  ادهیبازد کیترافیا همان  دکنندهیاز نظر تعداد بازد ینترنتیا یهاگاهیپا یبندهدف رتبهاست که با  Amazonشرکت 

 زانیمختلف را به لحاظ م یهاتیسا ،یو آمار یمحاسبات یهااریمع مجموعهبا در نظر گرفتن کند. به بیان دیگر، این سرویس می

 کند.یم یبندها، رتبهشدن صفحات آن دهید

 Googleیا  Google AdWordsکه به  Googleشرکت  یغاتیتبل ستمیسهمچنین، در این بخش، برندهای فعال در 

Ads اند.شوند، تجزیه و تحلیل شدهشناخته می 

ده است. اند، بررسی شای داشتهدر بخش پایانی، وضعیت برندهای لوازم خانگی مورد مطالعه که در اینستاگرام فعالیت حرفه

وکار در نظر تواند تصویر خوبی از جایگاه کسبهای اجتماعی است و میترین شبکهکه اینستاگرام یکی از پرمخاطببا توجه به این

کاربران که در واقع، همان مشتریان بالقوه هستند، نشان دهد، بررسی این شبکه اجتماعی فرصت مناسبی را برای مقایسه با رقبا 

 سازد.فراهم می
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2-2 .Daily Pageviews per Visitor 

 تیساز وبا یتعداد صفحات نیانگیم دهد. این آمار،می نشانرا  کنندهدیبازد به ازای هرروزانه صفحات  دیبازد تعداد این بخش،

 تیسا SEOبر  تریبیش ریتأث ،عدد بالاتر باشد نیا چههر . کندیمشاهده م تیکننده قبل از خروج از سادیکه باز دهدیرا نشان م

 را مشاهده کرده تیچند صفحه از سا نیانگیبه طور م ،تیاست که کاربر قبل از خروج از سا یمعن نیبد ، چرا کهخواهد داشت

 است.
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2-4 .Bounce Rate 

دون وارد و ب شود تیصفحه از سا کیوارد  دکنندهیبازدیا کاربر  کی بدین معنی است کهنرخ پرش  ای تینرخ خروج از سا

بر  ترییشب مثبت ریتأث د،تر باشنییپا نرخ نیهر چه ا. شودخارج  تیصفحه از سا نیپس از مشاهده اول ،یگریشدن به صفحه د

 ت.داش دخواه تیسا رتبه
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2-6 .Google Ads 

Google AdWords  یاGoogle Ads شرکت  یغاتیتبل ستمیسGoogle قیکنندگان از طرغیاست که در آن تبل 

 غاتی، تبلGoogle Adsشکل  نیتررسانند. معروفیم انیمشتر تیخود را به رو غاتی، تبلاین شرکتمختلف  یها و ابزارهاتیسا

 کندیم وارد Google AdWordsمورد نظر خود را در  یدیکلمات کل ایدهنده عبارات غیتبل ،روش نیاست. در ا Googleدر 

را وارد  یانهیهز کیهر کل یکننده براغیتبل، نینشان داده شود. همچن ،کنندیعبارات را جستجو م نیکه ا افرادی یبرا غاتشیتا تبل

 یدهندگان، بر اساس ضوابطغیمختلف تبل یشنهادهایپ نیاز ب Google ،یدیکلمه کل کی یجستجو یبرا. به طور کل، کندیم

 دهد.یانتخاب و به کاربران نشان م اها رغیاز تبل یبرخ ،خاص

 راهنمای استفاده از جداول:

Position  وPrevious Positionدهنده جایگاه فعلی و قبلی کلمه مورد نظر در گوگل : این دو عدد به ترتیب، نشان

 هستند.

Search Volume جستجو کاربران کمتر دهد. هر چه میزان نظر توسط کاربران را نشان می کلمه مورد جستجو: میزان

 .استنظر  علاقه کم مخاطبین به کلمه و موضوع مورددهنده باشد، نشان

Keyword Difficulty :دهنده آن است نشان در واقع ،گویندکه به آن رقابت کلمه کلیدی نیز می سختی کلمه کلیدی

 .چقدر لازم است بر روی کلمه کلیدی کار کنید تا بهترین رتبه را در نتایج این کلمه دریافت کنیدکه 

Click) (Cost Per CPC شود، اساس میزان سختی هر کلمه که توسط گوگل برآورد می بر: یا هزینه هر بار کلیک کردن

ه کاربر بعد از کبه کلیک کاربر بستگی داشته و این صرفا  شود. این هزینه ای برای هر بار کلیک کاربر در نظر گرفته میهزینه

 ثیری بر این موضوع ندارد.، تأفعالیت خاصی انجام دهدو یا  کند اقدام به خرید ،کلیک
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 (Engagement Rate). نرخ تعامل 3-2

. در ندیگویم Engagement Rate ایآن صفحه را نرخ تعامل  یرهائپست به تعداد فالو کیدر  نینسبت تعامل مخاطب

 شود.یاستفاده م یتجار یها و برندهانیکمپ یاثربخش زانیم لیاست که در تحل یارینرخ تعامل مع ،واقع

 رده است.را جذب خود ک یادیز نیصفحه است که مخاطب کیشده در  دیتول یمحتوا یبالا تیفیدهنده کتعامل بالا نشان نرخ

، سیو کردن و هر واکنشی که در در دایرکت، منشن کردنارسال  میزان ،هاها، لایکتعداد کامنت همجموع تعاملنرخ در واقع، 

 شود.، شامل میاینستاگرام تحت عنوان تعامل تعریف شده باشد

 

 

 (Participation Rate). نرخ مشارکت 3-3

 ،. به طور معمولشودمشارکت گفته میاینستاگرام، نرخ  پلتفرمدر  ارائه شدهکاربر با محتوای  به تعداد تعاملات به بیان ساده،

ه که سبب شد IGTV شود. البته امکانات جدید اینستاگرام مثل استوری ورت لایک و کامنت در نظر گرفته میمشارکت به صو

 د.خصوصی نیز به این دسته اضافه شونهای ذاری و پیامگاشتراک میزانپارامترهای جدیدی مثل تعداد بازدیدها، 

ه چالش فالوئرها را ب... ها واستوری، پست درسوال و یا طرح  با استفاده از نظرسنجی توان، میافزایش نرخ مشارکت به منظور

ه تر در اکسپلور دیدافزایش یافته و بیش کاربری صفحهنرخ مشارکت  بدین ترتیب،. کرد ترغیب ترها را به فعالیت بیشو آن کشید

 شود.می
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 (Popularity Rate). نرخ محبوبیت 3-4

اربران دعوت از ک ،تر و همچنینهای جذاببا ساخت پست ،از این روباشد. ها میها به پستلایکنسبت تعداد نرخ محبوبیت، 

 رد.را بالاتر ب صفحه کاربرینرخ محبوبیت  توانها میبرای لایک کردن پست

 


