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  اشاره

اش در آترتون كاليفرنيا مغرورانه  هنگام بازديد از خانه. عالقه زيادي دارد مايكل آرينگتون از افرادي است كه به مهماني

بود در حياط يك  مهماني بزرگي كه بر پا كردهكرد كه چگونه توانسته است به سختي پانصد نفر را در  مي تعريف

اي كه وي براي  در راه بود؛ همانند مهماني هاي رسمي و اداري ديگري پس از آن هم مهماني. اش جاي دهد هكتاري خانه

. كند، در اواسط آگوست برگزار كرد در همان محدوده فعاليت مي كه August Capital گذاري شركت كوچك سرمايه

اشغال  هنگام طلوع خورشيد هر پانصد صندلي. آزاد را در ساعت سه بامداد در سايتش قرار داد اي عوتنامهآرينگتون د

دانستم كه همه چيز به سرعت رخ  يم: گويد مي آرينگتون. شده بود و ترافيك بسيار باال، سايت وي را از كار انداخته بود

 توانست مطمئن باشد كه كدام مهمان زياد بود كه ارينگتون نميييالقي وي به قدري  تعداد مهمانان در خانه. خواهد داد

تعداد زيادي شركت با سرمايه اندك،  ساله، بنيانگذار 36آرينگتون . ناخوانده در كدام اتاق و كدام طبقه اقامت كرده است

وبالگ آرينگتون  ،TechCrunch چرا؟ پاسخ اين سؤال را بايد در .ناگهان به يكي از ستارگان دره سيليكون تبديل شد

 در طول يك سالي كه از تأسيس اين سايت. وجو كرد هاي مرتبط با فناوري جست و شركت هاي جديد درباره فناوري

هاي  كرده است كه شركت گذرد، تعداد طرفداران آن، آنقدر زياد شده است كه او را به يكي از مشاوراني تبديل مي

 5/1بيش از . هستند، بايد حتماً به وي مراجعه كنند اي دست اول و داغگذاري و مديراني كه به دنبال خبره سرمايه

 كند، اما نكته اصلي كه آرينگتون را از همنوعانش متمايز مي. كنند وي را مطالعه مي طور منظم وبالگ ميليون خواننده به

ابر درآمدي است كه اين بر اين رقم ده. سايت خود است درآمد ماهانه شصت هزار دالري وي از طريق تبليغات در وب

آرينگتون متقاعد شد كه درآمد بالقوه بسياري را پيش روي  درست همان زماني كه. كرد سايت در ابتداي سال كسب مي

   .عنوان مدير يك شركت كوچك استعفا داد و تمام وقت خويش را صرف وبالگش كرد خود دارد و از شغل خود به

حال رشد تبديل  ها از نوعي سرگرمي به كسب و كاري بسيار جدي و در بالگانفجاري اينترنت، بسياري از و با رشد

هاي دلخواه و  نه تبليغات اغراق شده براساس ارزش كنندگان واقعي؛ تجارتي واقعي با جريان درآمد واقعي و تبليغ. اند شده

است و خود   گ محلي كه محصول كار گروهي چهار نفره يك وبال.غير واقعيهاي  قيمت با تكيه بر مشتريان هيجان زده و

امسال درآمد  شود بيني مي كند كه پيش كند، در مسيري حركت مي عنوان راهنماي اشياي جالب معرفي مي را به

تر هاي ديجيتال كه دف خبري رسانه سايت PaidContent.org.ناخالصي حدود يك ميليون دالر را از آن خود كند

رسد كه حتي درآمدي بيش از اين داشته باشد و سايت  است به نظر مي مركزي آن در اتاق آپارتماني در سانتامونيكا واقع

 ها و طنزهاي سطحي و كم عمق همراه است و توسط فردي تنها در كنزينگتون كنتاكي با شوخي ديگري كه مطالب آن

ها،  از پرطرفدارترين وبالگ به زودي تعدادي. د ميليون دالري استاي چن شود، در حال تبديل شدن به سرمايه اداره مي

ديجيتال مطرح بودند، به جريان اصلي اين دنيا تبديل خواهند  هاي ها به عنوان رقباي جريان اصلي دنياي رسانه كه مدت

   .شد

  بودن مقياس ، غيراقتصاديبرند كه به اصطالح اي سود مي ها از قضيه است؟ براي تازه كارها، وبالگ چه چيزي عوض شده

است كه يك بالگر تنها يا يك تيم كوچك، با  هزينه اي ارزان و كم ها به اندازه ساخت و نگهداري وبالگ. شود ناميده مي

تواند چنان حجم عظيمي از مخاطب را جذب كند و چنان سودي را براساس  مي اتكا به رشد و غناي روزافزون اينترنت،

   .اي حتي قادر به تصور آن نيستند هاي رسانه دست آورد كه شركتكارمندانش به  تعداد

همتاي  اند، قدرت بي رفته هاي قديمي را رها كرده و به سراغ وب كنندگان نيز كه اكنون رسانه همين زمان تبليغ در

هاي  د و سايتها به وجود ميĤورن را در دنياي رسانه ها احساسي خودماني و شخصي وبالگ. اند ها را كشف كرده وبالگ



 ها در هاي آن ها و راهنمايي به همين دليل توصيه. كنند محتواي بسيار غني راهنمايي مي كوچك، ما را گاه به دنيايي با

   .را به خود جلب خواهد كرد كنندگان بين خوانندگان از اهميت زيادي برخوردار است و همين امر طبيعتاً توجه تبليغ

براي اولين بار  CocaCola و Banana Republic يار مشهور و نامداري نظيرهاي بس هاي اخير شركت در ماه

و  ها غالباً تعداد بسيار زيادي طرفدار با انگيزه با اين تصور كه بالگ. اند آغاز كرده فعاليت خود را در عرصه تبليغات وبالگي

   .شند در تال آن ها كنند كه تمام فعاالن بازار براي دست يافتن به تأثيرگذار را به خود جذب مي

 
هاي سنتي در  اكنون تمام تبليغاتش در كنار ساير رسانه اينتل اولين تبليغ وبالگي خود را در ماه مارس خريداري كرد، اما

بهترين  مخاطبان وبالگي،: گويد اي اينتل، مي تام كمپبل، رئيس بخش استراتژي رسانه. شود مي ها هم نمايش داده وبالگ

   .دمشتريان ما هستن

   كسب و كار جديد

ساده  خود كناره گيري كنيد، به خاطر داشته باشيد كه پولي را كه در انتظار آن هستيد نه كه از كار روزانه اما پيش از اين

 آژانس تبليغات وبي. بسيار كوچك است اكنون بازار! به يك دليل. به دست ميĤيد و نه ضمانتي براي دوام آن وجود دارد

Organic  بالگرها غالباً تنها يك سوم فضاي تبليغات . ميليون دالر داشته است تبليغات وبالگي به ارزش چهلامسال

رسد و  زياد به فروش مي هايي با تخفيف بسيار رسانند و بقيه اين فضاها به قيمت هاي باال به فروش مي قيمت خود را با

ليغات بنا شده باشد، مستعد شكست و زيان ناگهاني است و تب مانند هر تجارت ديگري كه بر پايه بازار متغير و ناپايدار

   .رسد آن نسبتاً شديد به نظر مي تهديد ورشكستگي و زيان در

گردش پول تبليغات وبالگي نسبت به . كند طفوليت خود را سپري مي نويسي براي كسب درآمد، هنوز دوران پديده وبالگ

پولي  بيني افزايش گردش ن رشد پنجاه درصدي بازار تبليغات و پيششده است و با توجه به تخمي سال گذشته دو برابر

خواهد شد و شانس گروه در حال  ها ميليارد دالر، مطمئناً پول بيشتر و بيشتري نصيب صاحبان وبالگ 6/23تا سقف 

در  د،نوشتن در مورد هر موضوعي كه به آن عالقمند باشن رشد وبالگ نويسان براي كسب درآمدهاي كالن، از طريق

چنين روندي، به وجود آمدن تغييرات اساسي در تصور ذهني ما از نحوه ايجاد يك  يكي از تبعات. حال افزايش است

   .اي موفق است رسانه شركت

زماني كه گوگل سيستمي انقالبي را ارائه كرد . گردد مي باز 2002ها به اواخر سال  هاي درآمدزايي وبالگ نخستين ريشه

 نام داشت،AdSense اين فناوري كه. داد در سايتشان به تبليغات بپردازند اجازه مي هاي شخصي تكه به صاحبان ساي

كرد، مبلغي پول  كليك مي هر زمان كه شخصي روي يك لينك تبليغات. تبليغات را با محتواي سايت هماهنگ مي كرد

از آن زمان هر كس ). شود گفته ميبرابر كليك  مدلي كه اكنون به آن پرداخت در. (شد به صاحب سايت پرداخت مي

كه  رو شود هايي روبه كه با مشكالت و گرفتاري كنندگان واقعي تبديل شود؛ بدون اين تبليغ توانست به ناشري واقعي با مي

براي كساني كه اين روند را به  AdSense در ابتداي كار.صنايع نشر عظيم مانند روزنامه و مجالت درگير آن هستند

ها و  بنرها، دكمه -در همان زمان تبليغات بصري . فراهم كند توانست پول مختصري را كردند، تنها مي يتنهايي طي م

 دوباره با حضور در -بي اعتبار و منسوخ شده بودند  2000گسترش حباب اينترنت در سال  تبليغاتي كه در زمان

اين نوع تبليغات بر مبناي  عاالن بازار برايف. محبوبيت خود را بازيافتند MSN هاي پر طرفداري نظير ياهو و سايت

   .ناميده مي شد) هزار مخاطب جذب شده هزينه براي هر يك) CPM كردند كه فرمولي پول پرداخت مي

دنتون را  نيك. آورد طلب به صدا در ها را براي كليه ناشران جاه وبي، زنگ بيني شده براي اين دو مدل تبليغ آينده پيش

فعاليتي يك يا دو  هايي را به شكل تواند سايت كرد كه مي او ادعا مي. هاي اين گروه به حساب آورد اولين توان جزء مي

او . پيش آماده و قابل انتخاب و در دسترس فراهم نمايد كنندگان، مشتريان از اندازي كند و براي تبليغ هزينه راه نفره و كم

 عالي برCPM هاي تبليغات بصري با قيمت) مستقيم(ش عادي تواند با فرو كرد كه مي مي ادعاي خود را چنين توجيه



گذاري  كنندگان به سرمايه كردن تبليغ اما در ابتدا براي وسوسه. فايق آيد AdSense هاي خودكار تبليغ نظير سيستم

   .داد ها قرار مي آن هايش فضاي تبليغات را به صورت رايگان در اختيار در وبالگ

  

    سايتي براي فروش

اين شركت هم اكنون . اندازي كرد اي راه تبليغ رسانه در نيويورك با افتتاح يك سايت 2002دنتون شركتش را در سال 

كردن  دنتون اخيرا اعالم كرده بود كه كم كم خود را براي مبارزه با مشكالت و سبك. دارد اداره سيزده سايت را بر عهده

دارايي اصلي و سرمايه وي شديداً در  اما. سايت را به فروش خواهد رساندكند و دو سايت از سيزده  مسئوليتش آماده مي

اند كه  ميليون صفحه بازديد را در ژوئن امسال گزارش كرده 66هاي او در مجموع  سايت. حال توسعه و گسترش است

 اما متخصصان كند، دنتون در مورد جزئيات مالي شركت صحبتي نمي. هاست سال گذشته آن اين رقم دو برابر ترافيك

. بين هشت تا ده دالر است هاي او سايت CPM ميانگين. زنند درآمد امسال شركت را حدود سه ميليون دالر تخمين مي

مشابه كم و بيش بين پنجاه سنت تا دو سه دالر  هاي خودكار گوگل و ساير سيستم AdSense در حالي كه قيمت

   .شود برآورد مي

 دالر به ميليون 25سايتي خود به قيمتي معادل  85ازان اين بازار، با فروش مجموعه يكي از پيشت جيسون كاالكانيس،

AOLمارك كينگدام، مدير ارشد . آورد ، حركت و جنبشي تازه را در پديده وبالگ نويسي براي كسب درآمد به وجود

   .ه خود جلب كرده استاندركاران صنايع تبليغات را ب دست ، معتقد است اين معامله توجه كليهOrganic اجرايي

كنوني  نويسي كم در حال آشكار شدن است و براي صنعت وبالگ اي كه در جريان است، كم عمده به هر حال تغييرات

سازي مداوم الگوريتم  بهينه براي نمونه، مهندسان گوگل با. سودهاي سرشاري را به همراه خواهد داشت

بيني  پيش. اند تر و با مخاطب بيشتر تبديل كرده متنوع ام تبليغاترا به ابزاري قدرتمندتر براي انج AdSenseخود،

تر،  تر و عميق در سطحي اساسي.جاري فروشي معادل چهار ميليارد دالر داشته باشد در سال AdSense شود تنها مي

تواند از آن  مياي ن كننده  چنان در زندگي روزمره ما، چه در تجارت و چه در تفريح، رخنه كرده است كه هيچ تبليغ وب

ساله مدت زماني  24تا  13هاي  دسترسي دارند و آمريكايي درصد آمريكايي ها به اينترنت 71امروزه . صرف نظر كند

   .كنند را صرف گشت و گذار در اينترنت مي بيشتراز زمان تماشاي تلويزيون

اكنون پنجاه ميليون وبالگ وجود دارد و  ها، هم بر اساس برخي گزارش. رسيده است ها اكنون به حد انفجار تعداد وبالگ

و ارقام فقط يك معني و  اي از متخصصان تمام اين آمار براي عده. شود ثانيه دو وبالگ به اين تعداد افزوده مي هر يك

   .مفهوم دارد

گيري  فرانسيسكو، نتيجه واقع در سان Publicis&HalRiney تبليغات كارن فرانسيس، مدير ارشد اجرايي آژانس

وجوي  جست اندركاران بازار در تر شده است و تمام دست تر و واقعي تبليغات وبي اكنون بسيار جدي كند كه مي

   .شود هاي جديدي هستند كه به صورت آنالين ارائه مي فرصت

را ميزباني  هاي آنالين هدف اصلي كسي است كه تعدادي وبالگ بالقوه درآمدزا فراهم كردن اين فرصت تالش براي

كه اكنون  Industry Standard ، و پديدآورندهWired جان بتل، يكي از نويسندگان و مؤسسان مجله. كند مي

، زماني كه روي كتابش در مورد گوگل كار Business 2.0 هاي شود، نويسنده پاره وقت يكي از ستون ديگر چاپ نمي

احتمالي  در حال تهيه فهرست مشتركان و خريداراندر همان زماني كه ناشران بزرگ : دريافت اي را كرد، ناگهان نكته مي

بالگرها حجم عظيمي از مخاطب را به  دهند، هاي اشتراك و تخفيف را به زور در مجالت خود جاي مي هستند و كارت

توانند با كار تمام وقت روي وبالگ  مشهورترين بالگرها هم نمي اما در عين حال. كنند صورت مجاني به خود جذب مي

پول كافي  BlogAd و Google AdSense هاي موجود نظير تأمين كنند؛ چرا كه شبكه ينه زندگيشان راخود هز



  .كنند نمي پرداخت

نتيجه رسيده بود كه با بررسي دقيق و كامل  او به اين. ها نداشت اي به تصاحب سايت بر خالف دنتون، بتل هيچ عالقه

تواند بالگرهايي را شناسايي كند كه تا كنون ترافيك زيادي را به  مي شبكه وب ها و تحليل اطالعات ترافيك فضاي وبالگ

پاييز گذشته شركت  او. كنندگان وارد عمل شود ها و تبليغ اي بين آن اند و سپس به عنوان واسطه جذب كرده سمت خود

ايمز و پير اميديار تأمين شده از جانب نيويورك ت و با سرمايه اوليه Federated Media Publishing خود را با نام

   .تأسيس كرد eBay بنيانگذار

نويسند را جذب كرده و اميدوار است  مي هاي مختلف مطلب بالگر بسيار پرطرفدار كه در زمينه 75بتل، تاكنون  اتحاد

ري نظير نويسندگان گروه او دامنه وسيعي از افراد فعال در زمينه فناو. دهد اين تعداد را نهايتاً تا چند صد نفر افزايش

را ترك كرده است،  نويسد و به تازگي كار درباره مخابرات و ارتباطات مي GigaOm ماليك، كه در وبالگ  ام آرينگتون و

تواند زندگي راحتي را براي وي  درآمد دارد كه مي شود كه وبالگ شخصي وي به اندازه اي تا هدر آرمسترانگ را شامل مي

گروه .و كار پردرآمد تنها دو نفر يعني آرمسترانگ و همسرش فعاليت مي كنند سبدر اين ك. اش فراهم كند و خانواده

   .ور شدند كننده به سوي فعاالن بازار حمله مسلح به آمار تفصيلي و تشويق FM نفره فروش هشت

ميانگين . را باال ببرد هايش كرد به صورت مداوم ميزان تبليغات سايت كمك مي FM آوري شده به اطالعات جمع

اين است كه  FM هدف نهايي. دالر رسيده است نسبت به شش ماه گذشته دو برابر شده و تقريباً به هشت CPMقيمت

هايي  هايش در رده سايت كه بتل معتقد است در چنين وضعيتي وبالگ به نرخي بين بيست تا سي دالر دست پيدا كند

  غيراقتصادي بودن مقياس> ضيهاما خوشبختانه به لطف ق. گيرد قرار مي NYTimes و CNET نظير

   .نظر است ناچيز و قابل صرف اي ديگر كننده محتواي رسانه در مقايسه با هر عرضه FM هاي ها در سايت هزينه

 1988تخيلي در سال  -اي علمي گذاري كرد و سپس به انتشار نشريه پايه گي را نگاري به نام مارك فراونفلدر وبال روزنامه

و مشغول  وقت را پذيرفت چهار سال بعد او كاري پاره. آن مجله را به صورت آنالين عرضه كرد 1995 پرداخت و در سال

او در همان زمان تصميم گرفت . تبديل شد ها درباره دنياي وبالگ نوشتن چيزي شد كه بعدها به يكي از اولين داستان

ها  هاي خاص ساير سايت عميق به مطالب و داستان هاي قدرتي كه در لينك او به. هر دو نشريه خود را در هم ادغام كند

اي را در  رويه ساير بالگرها هم چنين. توان از اين طريق ترافيك زيادي را جذب كند برد و فهميد كه مي نهفته بود پي

ن قضيه اي. روزانه يك هزار بازديد كننده داشتم من: گويد فراونفلدر مي. پيش گرفتند و اجتماع اين بالگرها گسترش يافت

   .بسيار عالي بود

سه تن از  گش بيشتر باشد، ترافيك سايت بيشتر خواهد شد و بنابراين شد كه هرچه تعداد مطالب وبال سرانجام او متوجه

سايت روزانه بيست  2004در سال  .دوستانش را به خدمت گرفت تا روند ارسال مطالب داغ و سنگين را تشديد كند

اين گروه مجبور بود ماهانه . كرد  بسياري از مجالت مشهور برابري مي هاي اين لحاظ با سايت هزار بازديدكننده داشت و از

و شروع به  خدمات ميزباني پرداخت كند و در همين هنگام فراونفلدر به سراغ همكار سابقش، بتل رفت هزار دالر بابت

   .فروختن تبليغات در وب سايتش كرد

 البته تمام فضاهاي تبليغاتي آن به. زديدكننده در روز سودآورترين دارايي بتل استبا 32500گ او با حدود  اكنون وبال

حدود يك ميليون دالر  فعلي، امسال درآمد ناخالصي CPM فروش نرفته است، اما اين سايت براساس ميزان ترافيك و

   !شده است اين سايت به تجارتي عالي تبديل: فراونفلدر مي گويد. خواهد داشت

التحصيلي   او در يك مهماني فارغ 2005در سال  .ها كشيده شد آرينگتون نيز در واقع به دنياي تجارت وبالگ  سرگرمي

در دره سيليكون، با ايده تأسيس شركتي جهت فعاليت در  Startup هاي شركت در بلگراد بود كه يكي از مؤسسان

تحقيق و بررسي در زمينه  آرينگتون شروع به. غ او آمدسازند، به سرا را مي 2هاي نويني كه مجموعاً وب  فناوري زمينه

جامع و كاملي در اين زمينه بيابد و هنگامي كه تمام  تحوالت در حال ظهور دنياي فناوري كرد، اما نتوانست منبع



يك اين فقط : او مي گويد. ها را در يك وبالگ قرار دهد بررسي كرد، بر آن شد آن اطالعات مورد نيازش را جمعĤوري و

   .بود سرگرمي

. ترافيك سايت افزايش پيدا كرد مردم شروع به خواندن وبالگ و سپس شروع به نوشتن مطلب كردند و از اين طريق،

 Wilson Sonsini آرينگتون مدتي نيز حقوقدان 1990 بسيار زياد در دهه Startup هاي عالوه بر تأسيس شركت

Goodrich&Rosatiها و تبديل شدن به سهامي عام  سيليكون، در زمينه ادغام شركتهاي معتبر دره  شركت ، يكي از

مثالً در ماه مارس او . دادند مي ها آشنا شده بود، اطالعات زيادي در اختيار وي قرار و منابعي كه از آن دوران با آن بود

اصله يكي از وكالي گوگل با بالف. سايتش قرار داد انتشار آن، روي وب افزار جديد تقويم گوگل را پيش از تصاويري از نرم

   .از او خواست منبع كسب اين اطالعات را معرفي كند كه آرينگتون نپذيرفت وي تماس گرفت و

تأسيس شركت  گذاري و هاي آرينگتون درباره ريسك سرمايه افرادي كه براي خواندن نظرها و تحليل تعداد

بزرگ آرينگتون زماني حاصل شد كه  پيشرفت مالي واعتباري. بيشتر شدكردند، بيشتر و  مراجعه مي TechCrunchبه

ها را  كادر كوچك در سايتش به وجود آورد و اعالم كرد كه آن او شش. وي چند ماه قبل كل سايتش را از نو طراحي كرد

   .ها به فروش رفتند ظرف چند روز كل آن. رساند فروش مي به عنوان فضاي تبليغات به

چندان  خوانندگان وي تا چه حد فراوان و تا چه اندازه در زمينه فناوري خبره هستند، اين قضيه يم كهاگر توجه كن

دهند و  محتواي آنالين اختصاص مي ها هر هفته بيش از چهل ساعت را به مرور درصد آن 36. رسد عجيب به نظر نمي

بيش از يك سوم اين خوانندگان . كنند راجعه ميم TechCrunch ها روزانه چندين بار به حتي بهتر از آن، برخي از آن

چنين خوانندگاني براي . كنند هزار دالر دريافت مي 250دوازده درصد حقوقي بيش از  حقوقي حدود صد هزار دالر و

   .كنندگان بسيار وسوسه انگيز خواهد بود از تبليغ بعضي

   وبالگ؛ راه آينده پولدار شدن

 TechCrunch كه اخيراً پشتيباني مالي قسمتي از Logoworks افزاري ركت نرمجف كرل، مدير ارشد بازاريابي ش

است و وبالگ  Startup هاي بيش از شصت درصد درآمد ما مرتبط با شركت: گويد مي را به عهده گرفته است،

   .هاست اندركاران اين شركت نقطه مركزي دست آرينگتون

 TechCrunch به تازگي شروع به تبليغ در HP اپل و. وارد شوندبازار  هاي تجاري بزرگ نيز مايلند در اين نام

 TechCrunch هاي ديگر انجام داده است، در تصميم دارد جهت تكميل تبليغاتي كه قبالً در سايت اند و اينتل كرده

كه باعث غناي ها است  خصوصيت تعاملي وبالگ كمبل، از اينتل، اعتقاد دارد دليل عمده اين كشش،. نيز به تبليغ بپردازد

ها هزار سايت خوانندگان در رابطه با آن  شود و در ده تمام اينترنت پخش مي يك تبليغ خواهد شد؛ چرا كه آن تبليغ در

   .داد نظر خواهند

كند؛  ها مبالغه مي اين پردازنده بسيار در مورد كارايي Core 2.0 Duo هاي جديد تبليغات كنوني اينتل براي چيپ

هايي كه پر از طرفداران خبره  با انجام اين تبليغات در وبالگ. داد نمي ها بود در تبليغات خود انجام دتكاري كه اينتل م

امتحان كنند و درباره آن  ها فناوري است، كمبل انتظار دارد مردم ادعاي اينتل را در مورد كارايي اين پردازنده در زمينه

اما غالباً به دنبال جاهايي براي تبليغات . برخوردار نيستيم خاصي ما از حمايت> :گويد او همچنين مي. مطلب بنويسند

   .در زمينه تخصصشان بسيار با انگيزه هستند) ها در وبالگ(كامل باشند و اين نويسندگان  گرديم كه از هر نظر مي

يكي از . ده استها ش دنياي وبالگ هايي نظير موفقيت آرينگتون باعث تشويق مردم به هجومي شبيه تب طال به داستان

انجام گرفته است كه در ماه آوريل توسط يك متخصص نرم  Sugar Publishing ها از سوي ترين تالش طلبانه جاه

   .هزار دالر تأسيس شده است 250شوگر و با سرمايه شخصي  ساله به نام برايان 32افزار 

دوازده  شايعاتي است در مورد افراد مشهور و سرشناس كه به سرعت در حال رشد است و ماهانه سايت او محتوي اخبار و



طول خواهد كشيد تا بدان دست پيدا  ها ل گ ها سا كند؛ رقمي كه مشهورترين وبال شده را ثبت مي ميليون صفحه بازديد

آمدي از اين سايت كسب كند، اما درست سال آينده بتواند در انتظار نداشت كه تا پايان Sugar Publishing .كنند

 ميليون دالري را به 5/2پيشنهاد سرمايه گذاري ) سرمايه گذاري) VC يك شركت دو ماه بعد از تأسيس شركت،

Sugar Publishing ارائه كرد و ارزش شركت را به ده ميليون دالر افزايش داد.   

دارد كه بتواند ترافيك وبالگ  وي اميد <.ايم ايجاد كردهما سرمشقي را براي فرهنگ جديد تبليغات > :گويد مي شوگر

ها مخاطبان  اندازي خواهد كرد، هدايت كند كه تمام اين سايت راه خود را به دوازده سايت فرعي كه در دو سال آينده

 هدهد حاكي از اين است ك گذارانش نشان مي دورنمايي كه شوگر به سرمايه. اند هدف گرفته سال را 35كمتر از 

سودي حدود چهل  2009سودي معادل پانزده ميليون دالر و در سال  2008امپراتوري كوچك وبالگي وي در سال 

   .ميليون دالر خواهد داشت

  مخاطب

 اما اين نكته را هم در نظر بگيريد كه شوگر هنوز حتي يك نفر را براي قسمت. ممكن است رسد؟ غير قابل باور به نظر مي

و كل فضاي  آمده Sugar Publishing قبالً به سراغ Banana Republic است، اما فروش استخدام نكرده

 هاي تجاري نيكلو، رئيس بخش مديريت نام كريس. تبليغات سايت را براي يك هفته در ماه جوالي خريداري كرده است

Banana Republic پردازند و  حصوالت ميخوانند، بيش از بقيه به توصيه و تبليغ م مي افرادي كه وبالگ: گويد مي

   .همانند يك انفجار ويروسي گسترش خواهد يافت به اين ترتيب تبليغ

گذاران نيز  سرمايه. هاي جديد نبوده است كنندگان و مؤسسان شركت مختص تبليغ ها فقط هجوم شديد به دنياي وبالگ

گذار  آلن پاتريكف، سرمايه .شود وه ديده ميهاي بسيار معتبر و قديمي نيز در اين گر اند و حتي نام بخش وارد شده به اين

 را بر عهده داشته است، اخيراً در New York و مجله AOLهايي چون اپل،  بسيار معتبري كه از گذشته پشتيباني نام

Content Next هايي انجام داده است گذاري سرمايه ناشر وبالگ.   

ها امسال در مسير كسب درآمدي يك   اند و آن ه ثبت كردهرا در يك ما ها حدود پنج ميليون صفحه بازديد اين وبالگ

خبري  نيز اخيراً چهار ميليون دالر در وبالگ Softbank Capital گذاري شركت سرمايه. دارند ميليون دالري قرار

از طرف آلن پاتريكف نيز دالر  گذاري كرده است؛ وبالگي كه با مبلغي معادل يك ميليون آريانا هافينگتون سرمايه

اي  آيا تبليغات وبالگي ثمره: سؤال حياتي بدون پاسخ مانده است ها هنوز يك رغم تمام اين وسوسه به.شود پشتيباني مي

حتي  خوانندگان مي توانند روي يك تبليغ كليك كنند، از سايت تبليغ كننده بازديد نمايند و خواهد داشت؟ مطمئناً

ها به طور استاندارد  تعداد اين كليك كمبل، از اينتل، معتقد است كه. دهد فاق به ندرت رخ مياما اين ات. خريد كنند

   .كنندگان است حدود يك درصد كل بازديد

به مخاطبان به نحو مناسبي  كنند خود را ها تالش مي آن. ها نيستند تبليغ كنندگان بزرگ تنها به دنبال اين كليك اما

اند و  گيري شده ها بسيار دقيق هدف مخاطبان وبالگ :گويد ، ميPublicis&Hal Riney فرانسيس، از. نشان دهند

اما هنوز زود است كه در مورد آن تصميم . سرمايه بسيار خوبي خواهد داشت ممكن است گفته شود اين كار بازگشت

هر ركودي .باشد نداشته چيزي كه امروز ارزش هزينه تبليغات را دارد، ممكن است فردا ديگر چنين ارزشي .گيري كرد

بازيگراني كه وارد بازار وبالگ نويسي براي كسب  تعداد زياد. در اقتصاد و بازار مطمئناً به بالگرها زيان خواهد رساند

همچنين وبالگ نويسي درآمدزا كار . هاي تبليغات را كاهش دهد خراب كند و نرخ تواند بازار را شوند نيز مي درآمد مي

ادامه دهد تا بتواند  در يك كار يك نفره شخصي مانند آرمسترانگ بايد پيوسته به نوشتن مطالب. سختي است بسيار

   .اين كار، بسيار زجرآور است بعضي روزها: گويد او مي. ترافيك و درآمد تبليغات را حفظ كند

ها و تحوالت تجارت و بازار  ها را براي مبارزه با بحران ها، آن بالگ از بعضي جهات هنوز سيستم و آداب تجارت يك نفره

. تر خواهد بود هنگامي كه هزينه شما حدود صفر باشد، تحمل دوران ركود براي شما بسيار ساده. دارد مي كار آماده نگه



ارينگتون اعالم كرده است كه به طور . بازار خواهد شد ها، باعث تنوع به عالوه، تعداد زياد بازيگران، حتي در دنياي بالگ

 رسد را رد كرده است؛ زيرا كه حتي مبلغ برخي به پنج ميليون دالر مي VC گذاري پيشنهادهاي سرمايه متناوب با

سوار  2هاي وب  بر موج دانم كه مي: گويد او مي. خواهد اختيارات نويسندگي و سرپرستي خود را از دست بدهد نمي

   .هستم

گ را براي كار در آن استخدام  يكي از نويسندگان مشهور وبال كرده و اندازي  او به تازگي سايت تبليغ خرت و پرتي را راه

سايت بازي و  هايي براي ايجاد يك او طرح. ارتباط دارد Sprint كنندگان بزرگي چون نوكيا و تبليغ نموده است كه با

كه او در حال اما اكنون نيز . در سر دارد افزارهاي با كاربرد خاص و سنگين سايتي اختصاصي جهت تجزيه و تحليل نرم

شود، در حدي  هايش را كه اكنون به حدود دوازده درصد درآمدش بالغ مي هزينه توسعه كارش است، انتظار دارد بتواند

توانسته است يك  آرينگتون با كمي تالش. هايي هم وجود دارد در اين راه گاه گاه جايزه.درصد نگه دارد كمتر از سي

 هاي مهمانيش در براي پرداخت هزينه ها هستند،VC و 2وب  startup هاي دوجين پشتيبان مالي كه غالباً شركت

August Capital هزار دالر هم درآمد اضافه كسب  نوازي، آرينگتون پنجاه ميهمان بنابراين پس از يك شب. پيدا كند

   .توان در وبالگ در مورد آن مطلب نوشت موضوعي است كه مي كرده است و اين خود
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