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 در یک نگاه« در فضای دیجیتال جایگاه برندهای صنعت لبنیاتبررسی »گزارش 

آوری جمع 72/27/9022تا  72/27/9911در فضای دیجیتال در بازه زمانی  لبنیاتهای مربوط به صنعت در این گزارش، داده

جو بخش شامل عبارات مرتبط جستاست. در بخش اول، بررسی روند جستجوی کاربران فضای دیجیتال انجام شده است. این  شده

تری را در ، عباراتی که زمان بیشTopباشد. قسمت تشکیل شده است، می Risingو  Topشده توسط کاربران که از دو قسمت 

شدند، شامل ، عباراتی که در اواخر بازه زمانیِ مورد مطالعه جستجو میRisingشود و قسمت فهرست جستجوها بودند، شامل می

 شود.می

 که بر اساس میزان جستجوی کاربران در فضای دیجیتال حاصل لبنیاتبدین ترتیب، در بخش اول، میزان محبوبیت برندهای 

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

ت برندهای ، بخش دوم به بررسی وضعیتوسعه کسب و کار تأثیرگذار در یاز بسترها یکی به عنوان نترنتیابا توجه به اهمیت 

های شرکت یکی از سرویس Alexaآوری شده است. جمع Alexaهای این بخش، از سایت پردازد. دادهدر فضای وب می لبنیات

Amazon  کند. به ت میفعالی دهایبازد کیترافیا همان  دکنندهیاز نظر تعداد بازد ینترنتیا یهاگاهیپا یبندهدف رتبهاست که با

شدن  دهید زانیمختلف را به لحاظ م یهاتیسا ،یو آمار یمحاسبات یهااریمع مجموعهبا در نظر گرفتن بیان دیگر، این سرویس 

 کند.یم یبندها، رتبهصفحات آن

ت. با توجه ه اساند، بررسی شدای داشتهمورد مطالعه که در اینستاگرام فعالیت حرفه لبنیاتیدر بخش پایانی، وضعیت برندهای 

در نظر کاربران  وکارتواند تصویر خوبی از جایگاه کسبهای اجتماعی است و میترین شبکهکه اینستاگرام یکی از پرمخاطببه این

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

 سازد.می
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 میهن. برند 1-1

 شده کاربران در فضای دیجیتالعبارات مرتبط جستجو 

Rising Top 

 

 نشان داده شده است، در میزان محبوبیت برند مورد مطالعه لحاظ نشده است.قرمز مواردی که با رنگ : تذکر
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 میهنبرند 

 (011)امتیاز از برند محبوبیت  منطقه جغرافیایی

 
 

 



 

  اتت لبنیصنع جایگاه برندهایبررسی 

 در فضای دیجیتال

 

 922از  2صفحه 

R: 06 

 9022پاییز 

 

 

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.

 

 

2-3 .Daily Time on Site 

مدت  .ودشیگفته م ،اندبوده مورد نظر تیدر سا دکنندگانیکه بازد یبه متوسط مدت زمان ،تیزمان ماندن در سا نیانگیم

 جستجو است. یموتورها بندیرتبهمهم در  عواملاز  یکی تیکاربران در سا شدهیزمان سپر
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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

 

 

2-5 .Traffic Sources 

Traffic Sources چند ها، کانالیک از هر است و  بوده ییهااز چه کانال تیساوب کیتراف زانیمکننده این است که بیان

 است. پوشش دادها ر تیساکل وب کیتراف زانیماز درصد 

 Mailو  Direct ،Referrals ،Search ،Socialها شامل همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است، این کانال

 باشد:باشد. تعریف هر یک، به شرح زیر میمی

Direct :شوندیم تیوارد سا یاواسطه چیو بدون ه میکه به شکل کاملاً مستق یدکنندگانیازدب. 
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Referrals :شوندمی تیوارد سا یاجتماع یهاشبکهیا ها و تیسا گریدر د تیسا نکیل قیاز طر ی کهانکاربر. 

Search: جستجو مثل  یموتورهاطریق که از  یدکنندگانیبازدGoogle شوندیم تیوارد سا. 

Socialشوندیم تیمختلف وارد سا یهارسانامیپ ای یاجتماع یهاشبکه قیکه از طر : کاربرانی. 

Mail: شوندیم تیوارد سا ایمیل قیکه از طر کاربرانی. 

 برند لبنیات
 سایتهای ترافیک وبکانال

Direct Referrals Search Social Mail 

 
 

 

کل  کیتراف زانیم ترین، بیشجستجو یموتورهادر  Searchهمانطور که در جدول بالا نشان داده شده است، غالباً 

های تیسادر وب کیسرنخ و تراف نیترشیب جادیکه باعث ا یکلماتبه  ،است. از این رو، در این قسمت پوشش دادها رها تیساوب

 پردازیم.می هاآناز  کیسهم هر  زانیمهمچنین، اند و شده مطالعهمورد 
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 میهن. برند 2-5-1

Search = 83% 

Keyword Share 

 

 

 

 . برند کاله2-5-2

Search = 88% 

Keyword Share 
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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

 لتفرمپبه تعداد تعاملات یک کاربر با محتوای شما در  که ن استارائه داد ایبرای نرخ مشارکت توان ترین تعریفی که میساده

ه امکانات شود. البترت لایک و کامنت در نظر گرفته میمشارکت به صو ،شود. به طور معمولمشارکت گفته میاینستاگرام، نرخ 

های ذاری و پیامگاشتراک میزانبازدیدها، سبب شده که پارامترهای جدیدی مثل تعداد  IGTV جدید اینستاگرام مثل استوری و

 د.خصوصی نیز به این دسته اضافه شون

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 کاربریصفحه نرخ محبوبیت  توانها میبرای لایک کردن پست

 


