
  ارزت موندنې بازار آنالین د کې سودارۍ په
  .دی شوی زیات له درې پرتله په کلونو پنو تېرو د شمېر کاروونکو د رسنیو ولنیزو د کې کال زېدیز تېر په چې یي ېنې

 دا چې کېي واندوینه داسې او رسېي ته کسانو میلیارد ۳.۰۸ شمېر کاروونکو د رسنیو ولنیزو د کې کال زېديز ۲۰۲۰ روان په
  .شي لو ته کسانو میلیارد ۳.۴۳ پورې کال زېدیز ۲۰۲۳ تر به شمېر

 یې یو هر کسانو شمېر دې د ول منني په او لري حسابونه کې فیسبوک په یې سلنه۲۲ نفوس ول د نۍ د بنس پر ېنو دې د
  .تېروي کې رسنیو ولنیزو نورو او فیسبوک په وخت ساعته  ۲ول منني په
 ولنیزو له لپاره کولو السه تر د توکو سوداریزو برن د دوی چې ویلي کې ېنه یوه په کاروونکو وانو سلنه ۱۰ رسنیو ولنیزو د

 خو توکي سوداریز هغه سلنه ۴۸ یې الرې دې له چې ویلي کسانو شمېر یاد چې راغلي کې ېنه په. کوي پورته ه رسنیو
  .درلوده تابیا پېرودلو د یې دوی چې دي پېرودلي او شوي

 او بدلونونه شوي رامنته کې برخه په تکنالوژۍ د ترن پرمختونو ساري بې نورو د کې نۍ په چې شو ویالی ول همدې په
 نور سره تېرېدو په ورې هرې د کې برخه دې په او اولی ور انته پام انسانانو د یې ېره تر چې دي ه هغه پرمختونه
  .دي کېدونکي رامنته هم پرمختونه

 له انرن د یا پرلیکه چې ده کار په کي خپل پېرودونکو زیات او وکي وده یې خدمتونه او تولیدات چې غواي سودار که
  .کي شریک سره پېرودونکو له خدمتونه خپل هم الرې

 په بیو د تولیداتو یادو د او تولیداتو د ول آنالین په ته پېرودونکو خپلو خاوندان کمپنیو د سره دې په چې دي دا ې چارې دې د
   .شي ورکوالی معلومات اه
 د سره دې په او خپروي الرې له مېیا ولنیزې د خبرتیاوې سوداریزې سودارخپلې کې چارو آنالین په چې شي وویل باید

  .کوي ترالسه رضایت او تصویر ذهني پیرودونکو
 هم کوونکي رقابت کمپنۍ د خبرتیاوېکېي سوداریزې ول آنالین په چې کله کوي، لېواله لپاره تولیداتو خپلو د پېرودونکي دوی

 السه له برخه غه مارکې د کمپنۍ یادې او خووي نه وک تولیدات کمپنېو رقیبو د سره دې په او کېي مخ سره سقوط له
  .ورکوي

 خدمتونو او توکو خپلو د چې کوي هه هم کمپنۍ سوداریزې یې کې مقابل په اولی ته شبکو ولنیزو پام ېر خلکو چې مهאل دا
 له شبکو نورو داسې او)  ول لنکېن، وېر، فېسبوک،(  شبکو ولنيزو په انې وېیو لنې او تصویرونه کلیپونه، داسې لپاره
 یا سمپل یو د توکي تولیدي شي وکوالی دوی او ولري رسی الس ورته پیرودونکي کې و هر په نۍ چېد کي خپاره الرې
  .کي خو توه په نمونې

 خپلو د چې ده کار په ته سودارو او لري ارزت بنسيز لپاره کمپنیو سوداریزو د بازارموندنه آنالین چې شو ویالی کې ول په
  .وکي بازارموندنه لپاره پلور د یې بیا او کي تولید توکي سم سره نیولو کې پام په داتیاوو خلکو د سیمې د مرکزونو سوداریزو

 :سرچینې

1	‐	What	Is	the	Value	of	Digital	Marketing?	
By:	Angela	Hausman,	PhD	

01410760‐marketing‐digital‐marketing/value‐https://www.business2community.com/digital	
2	–	The	Importance	of	Digital	Marketing:	Top	10	Reasons	You	Need	It	
By:	Sean	‐	September	25,	2019	

marketing/‐digital‐of‐https://www.lyfemarketing.com/blog/importance	 	
3	‐	Number	of	social	network	users	worldwide	from	2010	to	2023	
Published	by	J.	Clement,	Apr	1,	2020	

users/‐network‐social‐worldwide‐of‐https://www.statista.com/statistics/278414/number	
 


