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در ایــن مقالــه قصــد داریــم ایمیــل مارکتینــگ را از صفــر تــا صــد بررســی کنیــم و بــه 
ــق  ــن موف ــک کمپی ــم ی ــه می توانی ــه چگون ــد ک ــم دی ــه خواهی ــکل مرحله به مرحل ش

بازاریابــی ایمیلــی بــه راه بیانذازیــم. حتــی اگــر تجربــه اول مــان باشــد.

ــر  ــران فیســبوک و توییت ــر از کارب ــر بیش ت ــران ایمیــل ســه براب ــا می دانســتید کارب آی
هســتند؟ یــا این کــه احتمــال برقــراری ارتبــاط از طریــق ایمیــل شــش برابــر بیش تــر 

از توئیتــر اســت؟
بــه عنــوان یــک بازاریــاب زیــرک، احتمــاالً گزارش هایــی کــه نشــان می دهنــد ایمیــل 
باالتریــن بــازده ســرمایه گذاری در میــان کانال هــای بازاریابــی موجــود دارد را مشــاهده 
کرده ایــد و شــاید بــه اســتفاده از آن بــرای هدایــت فــروش و درآمــد کســب و کار خــود 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــل م ــد؟ مراح ــه کار می کنی ــاز ب ــه آغ ــا چگون ــده اید. ام ــد ش عالقه من

ایجــاد و اجــرای ایمیــل و اطمینــان از موفقیــت کمپین هــای شــما کدامنــد؟
درایــن نوشــته، شــما را بــا رونــد شــروع بازاریابــی ایمیلــی آشــنا می کنیــم تــا مطمئــن 

شــوید اولیــن کمپیــن شــما موفقیت آمیــز خواهــد بــود.

مقاله مرتبط: 3 راه بهبود بخشیدن به فرآیندهای ایمیل مارکتینگ
 

 
مرحله 1: اهداف خود را پایه گذاری کنید

ــن شــما  ــن کمپی ــی و شــروع ارســال اولی ــی ایمیل ــزار بازاریاب ــک اب ــه ی وارد شــدن ب
ــاره  ــه، بهتــر اســت یــک دقیقــه درب وسوســه کننده اســت. امــا قبــل از اقــدام عجوالن
اهــداف خــود و آن چــه می خواهیــد بــا ایمیــل بــه دســت آوریــد فکــر کنیــد، زیــرا ایــن 
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موضــوع نــوع کمپین هایــی کــه ارســال می کنیــد، افــرادی کــه هــدف شــما هســتند، 
ــن  ــت را تعیی ــری موفقی ــی اندازه گی ــد و چگونگ ــرار می دهی ــه در آن ق ــی ک محتوای

خواهــد کــرد.
اصــل مهــم بــرای پایه گــذاری اهــداف صحیــح بــرای بازاریابــی ایمیــل، ایــن اســت کــه 
ــراز کنیــد.  ــا اهــداف گســترده تر شــرکت و شــاخص های عملکــرد خــود هم ت آنهــا را ب
ببینیــد آیــا ایــن هــدف بــرای هدایــت ورودی هــای جدیــد بــه محصــول شماســت؟ 
بــرای فــروش  بهتــر تیــم فــروش شماســت؟ بــرای جــذب شــرکت کنندگان بیشــتر بــه 

رویــداد شماســت؟یا بــرای اخــذ کمک هــای بیشــتر اســت؟
ــت و  ــان شماس ــه مخاطب ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــال قدرتمن ــا کان ــی تنه ــی ایمیل بازاریاب
می تــوان از آن بــرای دســتیابی بــه برخــی از اهــداف مختلــف اســتفاده کــرد. بنابرایــن 
صــرف وقــت بــرای فکــر کــردن در مــورد آن چــه می خواهیــد، قبــل از هــر گونــه اقــدام 

عجوالنــه ای ارزشــمند خواهــد بــود.
در این جــا چندیــن مثــال از چگونگــی اســتفاده از بازاریابــی ایمیلــی توســط مشــتریان 

کمپین مانیتــور )یــک ابــزار بازاریابــی ایمیلــی معــروف( ارائــه شــده اســت:
 

• BuzzFeed: ایــن وب ســایت اخبــار و ســرگرمی محبــوب، درآمــد خــود را از طریــق 
فــروش تبلیغــات روی ســایت خــود بــه دســت مــی آورد، بنابرایــن هــدف اصلــی تیــم 
ــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع،  ــی آن هــا، ایجــاد ترافیــک بیشــتر اســت. ب بازاریاب
ــب روی وب ســایت  ــه مطال ــی ب BuzzFeed خبرنامه هــای منظمــی شــامل پیوندهای
خــود را بــا هــدف افزایــش تعــداد بازدیــد ماهیانــه و افزایــش میــزان درآمــد، ارســال 

می کنــد.
 

ــروش لباس هــای  ــق ف ــی درآمــد خــود را از طری ــد گشــت و گذار جهان • Rip Curl: برن
ــواری  ــزات موج س ــر تجهی ــکی روی آب و دیگ ــلوارک های اس ــرت ها، ش ــی، تی ش غواص
بــه دســت مــی آورد. هــدف تیــم بازاریابــی آن هــا افزایــش فــروش اســت، بنابرایــن 
آن هــا از ایمیــل بــرای تبلیــغ محصــوالت جدیــدی کــه در حال راه انــدازی آن ها هســتند 
ــه فروشــگاه های  ــرای خریــداری محصــوالت خــود ب ــا مــردم را ب ــد ت اســتفاده می کنن

آنالیــن یــا فیزیکــی هدایــت کننــد.
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ــه  ــک ب ــتانه و کم ــان دوس ــای انس ــی، کمک ه ــه جهان ــازمان خیری • UNICEF: س
مــادران و کــودکان در کشــورهای در حــال توســعه در سراســر جهــان را فراهــم می کنــد. 
موفقیــت تیــم بازاریابــی دیجیتــال آن هــا در افزایــش مبالــغ اهــدا شده اســت، بنابراین 
ــردن(، آگاهی بخشــی  ــه رســالت خود)کمــک ک ــرای رســیدن ب ــی ب ــی ایمیل از بازاریاب
ــت  ــود و درخواس ــل می ش ــف متحم ــه یونیس ــانی ک ــای کمک رس ــورد پروژه ه در م

ــد. ــتفاده می کنن ــی، اس ــای مال کمک ه
ــی  • SXSW, Inc: ایــن ســازمان کم ســود برخــی از رویدادهــای شــناخته شــده جهان
ــنواره های  ــیقی و جش ــم SXSW، موس ــداد فیل ــه روی ــد، از جمل ــازماندهی می کن را س
تعاملــی کــه هــر ســاله در آســتین و تگــزاس برگــزار می شــوند. هــدف تیــم بازاریابــی 
ــن از  ــن رویدادهاســت، بنابرای ــروش بلیت هــا و شــرکت کنندگان ای آن هــا افزایــش ف

ــد. ــه روز نگه داشــتن مشــتریان اســتفاده می کنن ــرای ب ــی ب ــی ایمیل بازاریاب
• Soho House: ایــن باشــگاه معتبــر پاتوقــی برای افراد مشــهور در سراســر دنیاســت. 
هــدف تیــم بازاریابــی آن هــا نگــه داشــتن عضــو خــود در باشــگاه و اســتفاده منظــم از 
امکانــات اســت، بنابرایــن آنهــا از بازاریابــی ایمیلــی بــرای بــه روز نگــه داشــتن اعضــای 
خــود در مــورد رویدادهــا و عملیاتــی کــه می تواننــد در آن هــا شــرکت کننــد، اســتفاده 

ــد. می کنن
همان طــور کــه از ایــن مثال هــا متوجــه شــدید، برنامه ریــزی آن چــه کــه می خواهیــد 
بــا ایمیــل بــه دســت آوریــد قبــل از ارســال کــردن بــه شــما کمــک می کنــد تــا کمپیــن 
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــب دس ــه موج ــد ک ــاد کنی ــد ایج ــز و کارآم ــی متمرک ــای ایمیل ه

ــود. ــما می ش ــی ش بازاریاب

بیشتر بدانید: سه ترند بازاریابی محتوا در سال 2018
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مرحله 2: فهرست ایمیل خود را بسازید
اکنــون کــه اهــداف خــود و آن چــه را کــه می خواهیــد از بازاریابــی ایمیلــی بــه دســت 
ــا  ــد، زمــان آن اســت کــه فهرســت ایمیــل خــود را بســازید ت ــد، تعییــن کرده ای آوری

ــد. ــد کمپین هــای آن اهــداف را آغــاز کنی بتوانی
دو روش مختلــف بــرای ســاختن فهرســت ایمیــل وجــود دارد امــا روش مناســب بــرای 
هــر کمپیــن بــه واقــع بــه اهدافــی کــه در مرحلــه اول پایه گــذاری کرده ایــد، بســتگی 

دارد.
 

الف( فهرستی از مخاطبین شناخته شده ایجاد کنید.
اگــر قصــد اســتفاده از ایمیــل بــرای برقــراری ارتبــاط بــا مشــتریان موجــود را داریــد، 
بنابرایــن فهرســت ایمیــل شــما می توانــد بــا وارد کــردن اطالعــات مشــتریان بــه ابــزار 

ــان ســاخته شــود. بازاریابــی ایمیل ت
در سیســتم های ایمیــل مارکتینــگ، می توانیــد فهرســت موجــود )بــرای مثــال از یــک 
فایــل اکســل( را بــه طــور دســتی بارگــذاری کنیــد یــا می توانیــد حســاب خــود را بــه 
ابــزاری کــه اطالعــات مشــتری شــما در آن قــرار دارد )از جمله ســی.آر. ام.، حســابداری، 
ــه طــور خــودکار  ــد و ب ــر( متصــل کنی ــزار دیگ ــک و صدهــا اب ــزار تجــارت الکترونی اب

ــد. ــازی کنی ــاب تان همگام س ــا حس ــود را ب ــتری خ ــات مش اطالع
 

ب( فهرستی از مخاطبان جدید ایجاد کنید
ــا مخاطبــی کــه آدرس ایمیــل او  ــاط ب ــرای برقــراری ارتب اگــر می خواهیــد از ایمیــل ب
را نداریــد، اســتفاده کنیــد، بنابرایــن بایــد آدرس هــای ایمیــل را بــه دســت آوریــد و 

ــو بســازید. فهرســت خــود را از ن
ــه توســط  ــل وجــود دارد ک ــرای ســاختن فهرســت ایمی ــول ب ــک فرم خوشــبختانه، ی
ــارت اســت  ــل اســتفاده می شــود. فرمــول عب ــان ایمی ــن بازاریاب بســیاری از موفق تری

از:
ــه اشــتراک گذاری آن = جمــع آوری  یــک فهرســت  ــا ارزش + ب ــزه ب ایجــاد یــک انگی

ــا ــی از ایمیل ه بزرگ
ــده  ــد کنن ــه بازدی ــتراکی را ب ــای اش ــداد فرصت ه ــه تع ــه چ ــر از این ک ــرف نظ  ص
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ارائــه می دهیــد، بعیــد اســت کــه آن هــا بــدون داشــتن انگیــزه قــوی کاری کــه شــما 
می خواهیــد را انجــام دهنــد. پــس ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه چــه چیــزی باعــث 

ــد. ــام دهی ــن کار را انج ــد ای ــه می توانی ــما چگون ــود و ش ــزه می ش ــاد انگی ایج
در این جــا بــه برخــی از انگیزه هایــی کــه می تواننــد بــرای جلــب افــراد بــه پیوســتن 

بــه فهرســت ایمیــل شــما تاثیر گــذار باشــند، اشــاره می کنیــم:
• محتــوای متقاعدکننــده: اگــر بالگــی داریــد یــا روی وب ســایت خــود محتــوا تولیــد 
می کنیــد، بنابرایــن پیشــنهاد ارســال بهتریــن مطالــب از طریــق ایمیــل بــه مشــترکین، 

یــک انگیــزه قــوی بــرای پیوســتن آن هــا بــه فهرســت شــما اســت.
ــه  ــی را ب ــن کاالی ــگاه های آنالی ــق فروش ــر از طری ــفارش: اگ ــن س ــای اولی • تخفیف ه
فــروش می رســانید، بنابرایــن پیشــنهاد تخفیــف اولیــن خریــد آن هــا در صورتــی کــه 
ــا  ــه تنه ــزه شــگفت انگیز اســت. ن ــک انگی ــل شــما شــوند، ی مشــترک فهرســت ایمی
ــرای  ــزه ای ب ــه آن هــا انگی ــه ب ــد، بلک ــه اشــتراک تشــویق می کن ــراد را ب ــر اف ــن ام ای

ــد. ــز می ده ــد نی خری
ــک  ــد، ی ــرای خری ــگان ب ــا رای ــریع ی ــال س ــکان ارس ــگان: ام ــا رای ــریع ی ــال س • ارس

ــت.  ــما اس ــت ش ــه فهرس ــتن ب ــرای پیوس ــزرگ ب ــزه ب انگی
 
 

 
مرحله 3: نوع کمپینی که می خواهید ارسال کنید را انتخاب کنید

ــه انتخــاب  ــی وجــود دارد و نوعــی ک ــی ایمیل ــواع مختلفــی از کمپین هــای بازاریاب ان
می کنیــد بــه واقــع بــه اهدافــی کــه در مرحلــه 1 پایه گــذاری کرده ایــد، بســتگی دارد.

بیاییــد نگاهــی بــه انــواع مختلــف کمپین هــا و این کــه چگونــه می تواننــد بــه شــما 
کمــک کننــد تــا بــه اهــداف خــود دســت یابیــد، داشــته باشــیم.
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خبرنامه
یــک خبرنامــه، کمپیــن ایمیلــی اســت کــه بــه طــور منظــم توزیــع می شــود و عمومــًا 

در مــورد یــک موضــوع اصلــی اســت.
ــود  ــتقل خ ــان مس ــبکه عکاس ــه ش ــی ب ــه عال ــک خبرنام ــم ی ــور منظ ــه ط Airbnb ب
ــه ارســال می شــود و حــاوی محتوایــی حــول  ــد. کمپیــن به طــور ماهان ارســال می کن

ــکات و گزارش هــای عکاســی. ــال ن ــک موضــوع خــاص اســت، مث ی
اگــر هــدف شــما حفــظ ارتبــاط بــا فهرســتی از افــرادی اســت کــه از قبــل می شناســید 
ــرای ارســال  ــرای مثــال مشــتریان موجــود(، خبرنامــه نــوع بی نظیــری از کمپیــن ب )ب
اســت. ایــن امــر موجــب به خاطــر ســپردن کســب و کار و محصــوالت شــما در ذهــن 

افــراد و هدایــت آنهــا بــه وب ســایت شــما می شــود.
 

پیشنهاد بازاریابی
یــک ایمیــل پیشــنهاد بازاریابــی، اساســًا هــر کمپینــی اســت کــه شــما بــا هــدف ایجاد 

انگیــزه و اقــدام بــه خریــد مشــتریان، ارســال می کنیــد.
این امر می تواند اشکال مختلفی داشته باشد که عبارتند از:

• کمپین نمایش برخی از آخرین سهام  ها و تشویق مردم برای خرید آنها
• کمپین ارائه تخفیف یا تبلیغات ویژه در مورد محصوالت یا خدمات شما

ــزا هــات  ــل از پیت ــن ایمی ــی، ای ــن پیشــنهاد بازاریاب ــک کمپی ــی از ی ــه عال ــک نمون ی
اســت:

ایــن کمپیــن یکــی از محصــوالت خــود را بــه قیمــت ویــژه و تبلیغاتــی ارائــه می دهــد 
ــه منظــور خریــد را نمایــش می دهــد- دکمــه ســبز »االن  ــه تمــاس مســتقیم ب و گزین

ســفارش بــده«.
ایمیــل پیشــنهاد بازاریابــی در صورتــی تاثیرگــذار اســت کــه هــدف ایمیل شــما هدایت 
ــد و  ــه می ده ــف را ارائ ــنهاد تخفی ــا پیش ــول ی ــک محص ــد. ی ــروش باش ــتقیم ف مس
ــه  ــدام ب ــما و اق ــایت ش ــه وب س ــور ورود ب ــه منظ ــراد ب ــتقیم اف ــاس مس ــرایط تم ش

ــد. ــا می کن ــد را مهی خری
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اطالعیه
کمپیــن اطالعیــه یــک ایمیــل ارســال شــده بــه مشــترکین شــما اســت کــه کاال، ویژگــی 

یــا خدمــات جدیــدی را معرفــی می کنــد.
نمونــه ســاده از یــک کمپیــن اطالعیــه ایــن ایمیــل از شــوتایم اســت کــه راه انــدازی 

ــد. ــالم می کن ــتناک را اع ــی وحش ــد پن ــش جدی نمای
ــود  ــای خ ــا ویژگی ه ــوالت ی ــن محص ــورد آخری ــترکین را در م ــد مش ــر می خواهی اگ
ــه بســیار  ــل اطالعی ــال مشــتریان موجــود(، ایمی ــوان مث ــه عن ــد )ب ــه داری ــه روز نگ ب
عالــی اســت. در حالی کــه بــه اشــتراک گذاری اطالعــات، هــدف اصلــی اســت، ایمیــل 
ممکــن اســت مزایــای بیشــتری در جهــت هدایــت افــراد بــه فروشــگاه یــا وب ســایت 

شــما داشــته باشــد.
 

دعوت به رویداد
ــی از  ــش آگاه ــرای افزای ــده ب ــی ش ــن طراح ــک کمپی ــداد، ی ــه روی ــوت ب ــل دع ایمی

ــت. ــور در آن اس ــه حض ــراد ب ــویق اف ــما و تش ــداد ش روی
در این جا یک نمونه عالی از لینکولن موتورز ارائه شده است.

ایــن کمپیــن مشــترکین را بــه راه انــدازی MKX 2016 دعــوت می کنــد و حــاوی جزئیاتی 
راجــع بــه تاریــخ، زمــان و مــکان رویــداد و همچنیــن اطالعاتــی در مــورد نحــوه پاســخ 

ــت. دادن به آن اس
همانطــور کــه قبــالً اشــاره شــد، نــوع کمپیــن ایمیلــی کــه ارســال می کنیــد بــه طــور کل 
بــه اهــداف شــما از ارســال ایمیــل بســتگی دارد. اگــر بــه دنبــال هدایــت مســتقیم بــه 
خریــد هســتید، ارســال کمپین هــای پیشــنهاد بازاریابــی و اطالعیــه بهتریــن نتایــج را 
خواهنــد داشــت، بــا ایــن حــال، اگــر بــه دنبــال بــه ٰروز  نگه داشــتن مشــتریان موجــود 
ــا تحــوالت شــرکت خــود هســتید، ارســال  در مــورد آخریــن پروژه هــا، محصــوالت ی

خبرنامــه منظــم بهتریــن روش بــرای دســتیابی بــه ایــن منظــور اســت.

بیشتر بخوانید: هفت دلیل بر ضرورت وبالگ برای کسب و کارهای آنالین
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مرحله 4: اولین کمپین خود را بسازید
اکنــون کــه اهــداف خــود را تعییــن کرده ایــد، لیســتی از مخاطبیــن را ایجــاد کرده ایــد 
و نــوع کمپینــی کــه می خواهیــد ارســال کنیــد را انتخــاب کرده ایــد، زمــان آن اســت 

کــه ســاختن ایمیــل خــود را شــروع کنیــد.
ــا آی کانتکــت، ایجــاد کمپین هــای  ــت و ی ــر الی ــد میل ــل مانن ابزارهــای ارســال ایمی
ــا برخــی اصــول وجــود  ــد، ام ــی را به طــور چشــم گیری ســاده می کنن ــی ایمیل بازاریاب
دارنــد کــه بــرای کســب اطمینــان از اخــذ بهتریــن نتایــج از هــر کمپیــن بایــد بدانیــد.

 
1. کمپین خود را برای تسهیل در دیده شدن ساختاربندی کنید.

تحقیقــات نشــان داده انــد کــه محــدوده توجــه بزرگســاالن بــه طــور متوســط 8 ثانیــه 
اســت. بــا چنیــن محــدوده توجــه کوتاهــی، می توانیــد فــرض کنیــد کــه افــراد کمپیــن 
شــما را لغــت بــه لغــت نمی خواننــد و در عــوض بــا اســکن کــردن بــه دنبــال چیزهــای 

مــورد عالقــه خــود می گردنــد.
ــود.  ــد ب ــی نخواه ــنگین روش خوب ــی س ــا متن ــی ب ــل طوالن ــتن ایمی ــن، نوش بنابرای
بایــد ایمیل هــای خــود را ســاختاربندی کنیــد تــا افــراد را بــه خوانــدن محتــوای خــود 
تشــویق کنیــد و در همیــن زمــان، آن هــا را بــه ســمت تمــاس بــرای اقــدام بــه عمــل 

نیــز هدایــت کنیــد.
ــتفاده  ــوس اس ــرم معک ــدل ه ــه از م ــت ک ــن اس ــن کار ای ــرای ای ــر ب ــک روش مؤث ی

ــد. کنی
ایمیل هایــی کــه از ایــن مــدل پیــروی می کننــد شــامل یــک عنــوان مختصــر هســتند 
کــه پیــام کلیــدی ایــن کمپیــن را نشــان می دهنــد و همچنیــن از اطالعــات و تصاویــر 
اســتفاده می کننــد تــا خواننــدگان را بــرای کلیــک کــردن متقاعــد کننــد. ســپس یــک 
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ــدم  ــه ق ــود ک ــان داده می ش ــده نش ــه خوانن ــل ب ــه عم ــدام ب ــرای اق ــاس ب ــه تم دکم
ــرای او روشــن و واضــح می ســازد. بعــدی را ب

ــرای ســاختاربندی ایمیل هــای خــود، درصــد  ــوس ب ــدل هــرم معک ــا اســتفاده از م ب
ــد. ــاال می بری ــود را ب ــت خ موفقی

 
2. مطمئن شوید که کمپین شما به تک تک مشترکین مربوط می شود.

بــر اســاس تحقیقــات، کمپین هایــی کــه بــه فهرســت های جداگانــه ارســال می شــوند 
ــق  ــد 760% از طری ــش درآم ــه افزای ــد ب ــتند می توانن ــط هس ــات مرتب ــاوی اطالع و ح

ایمیــل دســت یابنــد.
بنابرایــن بــه جــای ارســال یــک کمپیــن یکســان بــه همــه، بایــد فهرســت های خــود 

را جــدا کنیــد و پیشــنهادهای مرتبــط را بــه هــر بخــش جداگانــه ارســال کنیــد.
شــرکت البســه موج ســواری جهانــی ریــو کــرل، ارزش ارتبــاط را درک کــرده و در 

ــت. ــرده اس ــرا ک ــی اج ــه خوب ــود ب ــی خ ــای ایمیل خبرنامه ه
ــه فــروش  ــز ب ــه نی ــو کــرل لباس هــای موج ســواری و مایوهــای شــنای زنان گرچــه ری
ــا  ــتند و تنه ــانی هس ــه کس ــود چ ــرد خ ــترکین م ــه مش ــد ک ــا می دان ــاند، ام می رس

ــد. ــال می کن ــا ارس ــه آنه ــط را ب ــوای مرتب ــوالت و محت محص
بــا اســتفاده از ویژگی هــای سیســتم ایمیــل مارکتینگــی کــه از آن اســتفاده می کنیــد، 
ــای  ــه ایمیل ه ــوید ک ــن ش ــد مطمئ ــک، می توانی ــوای دینامی ــا و محت ــد بخش ه مانن
شــما بــه تک تــک مشــترکین شــما مرتبــط هســتند و شــانس کلیــک کــردن  و انجــام 

خریــد را افزایــش دهیــد.
 

3.مطمئــن شــوید کــه کمپین هــای شــما بــا هویــت برندتــان ساخته شــده و 
بــرای مشــتریان قابــل اعتمــاد هســتند.

احتمــاالً کمپیــن هــای ایمیلــی تنهــا راه تعامــل مشــتریان شــما بــا کســب و کارتــان 
نیســتند. در واقــع، مشــترکین شــما ممکــن اســت از وب ســایت یــا صفحه رســانه های 

اجتماعــی شــما بــرای ثبــت نــام ایمیــل خــود بازدیــد کــرده  باشــند.
ــاری  ــام تج ــا و ن ــا، فونت ه ــد رنگ ه ــی بای ــای ایمیل ــن ه ــل، کمپی ــن دلی ــه همی ب

ــند. ــته باش ــترکین داش ــاس مش ــاط تم ــی نق ــی در تمام هماهنگ
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فــرش بوکــز، ایــن کار را بــه طــور مؤثــر در کمپیــن هــای بازاریابــی ایمیلــی خــود انجــام 
ــه روی وب  ــی ک ــبک نمایه های ــی س ــا و حت ــا، دکمه ه ــا، رنگ ه ــت؛ فونت ه داده اس
ــد.  ــی اش تکــرار می کن ــد، کامــالً در کمپیــن  هــای ایمیل ســایت خــود اســتفاده می کن
ایجــاد ایــن اطمینــان بــرای مشــتریان کــه کمپین هــای شــما در ســایر نقــاط نیــز بــا 
ــه  ــی آورد ک ــود م ــه وج ــاد را ب ــن اعتم ــوند، ای ــاهده می ش ــاری مش ــام تج ــن ن همی

ایمیــل قانونــی اســت و شــانس کلیــک کــردن را افزایــش می دهــد.
 

4. بــه ریسپانســیو و بهینــه بــودن کمپیــن خــود در تمامــی دســتگاه ها دقــت 
کنید

ــوند،  ــاز می ش ــل ب ــی های موبای ــا در گوش ــات، 41% از ایمیل ه ــه تحقیق ــه ب ــا توج ب
ــند،  ــده باش ــازی نش ــتگاه ها بهینه س ــه دس ــما در هم ــای ش ــر کمپین ه ــن اگ بنابرای

ــرای مشــترکین دشــوار اســت. ــال کــردن آن ب امــکان دنب
 

بــا اعمــال چهــار مــورد گفتــه شــده قــادر بــه ایجــاد و ارســال کمپین هایــی بــا قابلیــت 
تبدیــل بــاال بــوده و بهتریــن نتایــج را از کســب و کار خــود بــه دســت می آوریــد.

بیشــتر بخوانیــد: بیــش فروشــی از طریــق ایمیــل بــرای دســتیابی بــه باالتریــن میــزان 
ش و فر

 

 

مرحله 5: نتایج خود را اندازه گیری کنید
بــا ارســال اولیــن ایمیــل خــود و شــروع به بــاز شــدن و کلیک کردن توســط مشــترکین 

شــما، قــادر خواهیــد بــود کــه موفقیــت کمپین خــود را پیگیــری کنید.
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از دو طریــق می توانیــد موفقیــت کمپین هــای بازاریابــی ایمیــل خــود را دنبــال کنیــد: 
ــوگل  ــد تحلیل هــای گ ــی وب ســایت )مانن ــزار تحلیل ــل و 2. اب ــی ایمی ــزار بازاریاب 1. اب

آنالتیکــس(.
ــر  ــر اطالعــات زی ــه اطالعاتــی نظی ــی ایمیــل، شــما ب ــزار بازاریاب در بخــش گــزارش اب

ــد کــرد: ــدا خواهی دسترســی پی
 

ــاز  ــاز شــدن های خــاص: تعــداد مشــترکین خاصــی کــه کمپیــن شــما را ب • تعــداد ب
کرده انــد.

ــه آن هــا ارســال  ــن شــما ب ــه کمپی ــی ک ــداد آدرس هــای ایمیل ــداد پرش هــا: تع • تع
نشــده اســت )بــه دالیــل مختلــف(.

• تعــداد ایمیل هایــی کــه بــاز نشــده اند: تعــداد مشــترکین خاصــی کــه کمپیــن شــما 
ــد. ــاز نکرده ان را ب

• نرخ باز کردن: درصد همه مشترکینی که کمپین شما را باز کرده اند.
• نــرخ کلیــک کــردن: درصــد افــرادی کــه کمپیــن شــما را بــاز کــرده و روی یــک لینــک 

ــد. ــک کرده ان کلی
ــن  ــق ای ــما از طری ــل ش ــت ایمی ــه از فهرس ــرادی ک ــد اف ــتراک: درص ــو اش ــرخ لغ • ن

ــده اند. ــارج ش ــن خ کمپی
ــا کلیــک روی  ــرادی کــه کمپیــن شــما را ب • شــکایات هرزنامــه: تعــداد )و درصــد( اف
ــل،  ــد جی می ــود )مانن ــل خ ــرویس ایمی ــه« در س ــوان هرزنام ــه عن ــت ب ــه »عالم دکم

ــد. ــالم کرده ان ــه اع ــوان هرزنام ــه عن ــوک و...( ب ــل، اوت ل ــو می یاه
• اشــتراکات: تعــداد افــرادی کــه کمپیــن شــما را بــرای دوســتان خــود ارســال کرده انــد 
یــا از طریــق شــبکه های اجتماعــی ماننــد توییتــر و فیســبوک بــه اشــتراک گذاشــته اند.
ــا  ــترکین ب ــل مش ــی تعام ــژه از چگونگ ــی وی ــک ارزیاب ــما ی ــه ش ــا ب ــن معیاره ای
ــک  ــت ی ــه موفقی ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــد و ای ــه می ده ــما را ارائ ــای ش کمپین ه

ــد. ــه کنی ــری مقایس ــا دیگ ــن را ب کمپی
ــل  ــل شــما تعام ــن ایمی ــا کمپی ــه ب ــراد چگون ــه اف ــل این ک ــرای تحلی ــه ب ــی ک هنگام
می کننــد، وقــت می گذاریــد، می توانیــد یــک مرحلــه جلوتــر رفتــه و ببینیــد کــه بعــد 

از کلیــک کــردن و رفتــن بــه وب ســایت شــما چــه اتفاقــی می افتــد.
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ــس( روی وب  ــوگل آنالتیک ــد گ ــل وب )مانن ــزار تحلی ــد اب ــن کار، بای ــام ای ــرای انج ب
ــات هــر  ــدن جزئی ــه دی ــادر ب ــن صــورت ق ــرده باشــید. در ای ســایت خــود نصــب ک
بازدیــد از کمپیــن هــای ایمیــل بــه وب ســایت خــود هســتید، کــه شــامل طــول مدتــی 
ــد،  ــد، صفحاتــی کــه بازدیــد می کنن اســت کــه آن هــا در ســایت شــما صــرف می کنن

کمپین هایــی اســت کــه از آن وارد شــده اند و... .
ــورد  ــدی در م ــه برخــی آمارهــای کلی ــوگل آنالتیکــس ک ــد اپ هــای گ ــی می توانی حت
ــود  ــد، دانل ــان می ده ــتفاده را نش ــل اس ــی قاب ــما در مکان ــل ش ــدگان ایمی بازدیدکنن

کنیــد.
 

بازاریابــی ایمیلــی یــک روش قدرتمنــد بــرای فــروش و درآمــد بیشــتر در کســب و کار 
ــان، ســود و  ــرای بازاریاب ــر کانال هــای موجــود ب ــه دیگ ــروزه نســبت ب شماســت و ام

منفعــت بیشــتری ایجــاد کــرده اســت.
ــه شــد،  ــا گفت ــن راهنم ــه در ای ــه ای ک ــت و انجــام 5 مرحل ــا رعای ــد، ب شــما می توانی
کمپین هــای ایمیلــی خــود را شــروع کــرده و از ظرفیت هــای موجــود در ایــن بخــش 

در جهــت کســب ســود بیشــتر در تجــارت خــود اســتفاده کنیــد. 
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