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هـمانطـور که اهـداف تـجاری میتـوانـد بـا تـوجـه بـه صـنعتکاری و مشـتریان شـما بسیار 
مـتفاوت بـاشـد، مـا قـصد داریم لیستی از مـهمتـرین اسـتراتـژیهـای ایمیل مـارکتینگ را بـرای 
شــما بــازگــو کنیم. در این مــقالــه 20 روش بــرای اینکه چــطور تــعداد مشــترکهــا یا 
Subscribers را افــزایش دهید و چــطور آنهــا را حــفظ کنید و همچنین چــطور یک 

فرآیند تجارت با ایمیل موفق و پایدار داشته باشید را به شما گوشزد خواهیم کرد. 

  

1. نیازهای مشتریان خود را شناسایی کنید. 
بـه این مـوضـوع پی بـبرید که چـه چیزی میتـوانـد بـرای مشـتریان شـما بـا ارزش بـاشـد، 

سپس اقدام به تولید محتوای مورد عالقه کارابرن کنید. 

 
2. صفحه ای برای عضویت در خبرنامه فراهم کنید. 

یک صـفحه عـضویت در خـبرنـامـه بـاید دارای تـمامی ویژگیهـای الزم بـرای درک بهـتر کاربـران 
و ترغیب آنها برای عضویت باشد.  

 
3. از آزمایشهای مرسوم A/B Testing استفاده کنید. 

از این آزمـایش میتـوان بـرای فهمیدن اینکه کدام اسـتانـدارد هـا بـرای اعـضای لیست شـما 
عملکرد بهـتری داشـته اسـت اسـتفاده کرد. اسـتفاده از اسـتایل هـای مـختلف رنـگهـای 
مـختلف و فـونـتهـای مـختلف بـه شـما این امکان را خـواهـد داد تـا بـازدیدکنندگـان سـایت 
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خـود را محک زده و مـتوجـه شـوید آنهـا بـه چـه فـرم ثـبت نـامی عـالقـه نـشان داده و آن را بـه 

دیگر فرمها (ازلحاظ ظاهری) ترجیح میدهند. 

 

 
4. عضویت های قابل مشاهده یا دردسترس. 

بـرای عـضویت کاربـران در خـبرنـامـه، میبـایست که فـرم ثـبت نـام مـربـوط بـه اعـضای لیست 
خـبرنـامـه را درجـایی مـناسـب و حتی بـاالتـر از خیلی بـخشهـای دیگر قـرار دهید. بـا این کار 
فـرم مـربـوطـه بیشتر در دید کاربـران میبـاشـد و درنتیجه احـتمال عـضویت آنهـا بیشتر 

میشود. 
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5. از روند ثبتنام و عضویت آسان استفاده کنید. 
سعی کنید فـرآیند ثـبتنـام و اشـتراک کاربـران را تـا میتـوانید سـاده و سـریع انـجام دهید 
چـون مـعموالً کاربـران حتی از غیر حـرفـهای هـا گـرفـته تـا حـرفـهای هـا، عـالقـهای بـرای صـرف 
وقـت بـه کنجکاوی در رابـطه بـا فـرم هـای عـضویت خـبرنـامـههـا و مـوارد مـشابـه نـدارنـد. اگـر 
بـرایتان سـؤال پیش میآید که چـگونـه فـرآیند ثـبت نـام کاربـران را آسـانتـر کنیم بـاید خیلی 
سـاده جـواب بـدهیم که تـا میتـوانید مـقدار فیلدهـای فـرم ثـبت نـام را کاهـش داده و فـقط 

فیلد های ضروری را نگه دارید. 
این نکته را فـرامـوش نکنید که شـاید رونـد دشـوار یک ثـبت نـام و عـضویت بـاعـث شـود 
کسی که قـصد ثـبت نـام داشـته را مـنصرف کند و شـاید رونـد آسـان این ثـبت نـام و عـضویت 
بـاعـث شـود کسی که حتی هیچ میلی بـه عـضو شـدن در این سیستم نـداشـته را تـرغیب بـه 

عضویت نماید. 
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6. یکپارچهسازی و ادغام رسانههای اجتماعی. 

فـرم عـضویت در خـبرنـامـه را بـا رسـانـههـای اجـتماعی خـودتـان ادغـام کرده و آنهـا را یکپارچـه 
سـازی کنید. شـما میتـوانید یک فـرم عـضویت در صـفحه هـواداران فیسبـوک خـود ایجاد 
کرده و یا اینکه بـازدیدهـای کسبشـده تـوسـط رسـانـههـای اجـتماعی خـود را بـه سـمت 
صـفحات حـاوی فـرم عـضویت هـدایت کنید. گفتنی اسـت هـردوی این روشهـا بسیار 
کارآمـد خـواهـند بـود، امـا نکته اسـاسی این فـرآیندهـا بـه اهـدافی که شـما بـرای مشـتریان 

ایجاد می کنید بستگی دارد. 

 
7. خبرنامههایتان را منتشر کنید. 

ایدۀ بسیار خـوب دیگری که می تـوانید انـجام دهید منتشـر کردن مـطالـب قبلی سـایت 
اسـت که از طـریق خـبرنـامـه ارسـال کرده اید. بـه عـنوان مـثال دوره آمـوزشی یا مـطالـب 
سـریالی و یا مـطالـب آمـوزنـده یا اخـبار مـهم خـبرنـامـه هـای قبلی خـود را در بـالگ و یا 
صـفحات شـبکههـای اجـتماعی بـه اشـتراک گـذاشـته تـا کاربـران را بـا مـوضـوعـات و نـوع 

محتوایی که قرار است در خبرنامه شما دریافت کنند آشنا کنید. 

�
4



�

 
8. ارسال ایمیل های خبرنامه را متوقف نکنید. 

ایمیل مـارکتینگ، یک ابـزار بـرای تـوانـمند کردن و نـزدیک کردن شـما بـه ایجاد رابـطههـای 
بـلندمـدت بـا مشـتریانـتان میبـاشـد. پـس اگـر میخـواهید مشـتریانـتان بـه شـما اعـتماد 
بیشتری پیدا کنند بـاید فـعالیتهـای مسـتمر خـود را بـه صـورت پـایدار و پی درپی انـجام 

دهید. 

بیشتر بخوانید: 3 دلیل که مردم ایمیل های شما را نادیده می گیرند؟ 

 
9. بـه کاربـران در مـورد اخـبارسـایت و آمـوزش هـای کاربـردی 

ایمیل ارسال کنید. 
یکی از دغـدغـههـا و نـگرانیهـای کاربـران در مـورد عـضو شـدن در سیستمهـای خـبرنـامـه و 
اشـتراکهـا این اسـت که آنهـا نـگران پـر شـدن فـضای ایمیلشان بـا پیامهـای زیاد و 
خسـتهکننده شـما هسـتند. لـذا بهـتر اسـت این مـورد را بـرای آنهـا شـفافسـازی کنید و بـه 
آنهـا بـگوئید که قـرار نیست هـرروز ایمیلهـایی بـرای آنهـا ارسـال شـود و فـقط نکات مـهم و 
با ارزش در اولویت هستند. با این کار میتوانید ثابت کنید که شما یک اسپمر نیستید. 
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 (Privacy Policy) 10. یک سیاسـت حـفظ حـریم خـصوصی

داشته باشید. 
حــریم خــصوصی نــه تــنها در دنیای واقعی، بلکه در دنیای مــجازی نیز از اهمیت بسیار 
بـاالیی بـرخـوردار اسـت و تـقریبًا تـمام مـردم، امنیت حـریم خـصوصی خـود را یکی از مـهم 
تـرین اولـویتهـایشان قـرار میدهـند. پـس این خیلی سـاده اسـت که شـما بـاید کاری کنید 
تـا کاربـران در ایمیل هـای شـما احـساس امنیت کنند. بـرای این کار بهـتر اسـت وضعیت 
سیاسـت حـفظ حـریم خـصوصی در فـعالیت و اقـدامـات خـود را بـرای کاربـران روشـن کنید. 
بـرای این هـم اجـازه دهید آنهـا بـدانـند که چـرا شـما بـه اطـالعـات آنهـا نیاز دارید و چـگونـه 

از این اطالعات استفاده میکنید؟ 

بیشتر بخوانید: بازاریابی با ایمیل دقیقا به چه معناست؟ 
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11. به زمانبندیها توجه کنید. 

فـرم عـضویت در خـبرنـامـه را در زمـان مـناسـب بـه نـمایش بـگذارید. زمـانی که یک کاربـر از 
تجـربـهای که در وبسـایت شـما داشـته اسـت راضی بـاشـد، بیتـردید شـانـس خیلی بیشتری 
در عـضو شـدن آن کاربـر در خـبرنـامـه وجـود دارد. بـه عـنوان مـثال: کاربـری که در سـایت شـما 
یک مـقالـه یا یک ویدئـو مفید و آمـوزنـده مـشاهـده کرده بـاشـد، زمـانی که بـا فـرم عـضویت در 

خبرنامه روبرو می شود احتمال عضویت بیشتری دارد. 

 
12. به قالببندی ایمیل های خبرنامه اهمیت دهید. 

ظـاهـر قـالـب ایمیل هـای شـما یکی از بـزرگ تـرین نکات اسـاسی در رابـطه بـا آنهـاسـت که 
شـما بـاید روی آن تـمرکز داشـته بـاشید. از این بـابـت مـطمئن شـوید که این قـالـبهـا نـه تـنها 
جـذاب بـوده و از طـراحی مـناسـبی بـرخـوردارنـد، بلکه راحـت و قـابـل فـهم هسـتند حتی قـبل از 

این که عکسهای درون قالب باز شده باشند! 

 
13. در خـبرنـامـههـای خـود از دکمههـای اشـتراکگـذاری اسـتفاده 

کنید. 
یکی دیگر از اقـدامـات مـهم اضـافـه کردن دکمههـای اشـتراکگـذاری در ایمیل هـا میبـاشـد. 
این دکمههـا بـاعـث میشـونـد تـا بـه خـاطـر نـحوه آسـان اشـتراکگـذاری بـا این روش، 
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فـرصـتهـای بسیار بیشتر اشـتراکگـذاری مـطلب شـما ایجاد شـود. دراین حـالـت اگـر کاربـری 
از مـحتوای مـطلب شـما لـذت بـرده بـاشـد و خـواهـان بـه اشـتراک گـذاشـتن آن بـاشـد میتـوانـد 
این کار را درسـریع تـرین حـالـت ممکن بـا کمک دکمههـای اشـتراکگـذاری انـجام دهـد. امـا 
اگـر چنین دکمههـایی وجـود نـداشـته بـاشـند و حتی یک کاربـر مـایل بـه چنین کاری بـاشـد، بـه 

خاطر دشوار بودن اشتراکگذاری بهصورت دستی، احتماالً منصرف خواهد شد. 

 
14. ویژگی Call to Action را به سایت خود اضافه کنید. 

از ویژگی Call to Action در وبسـایت خـود اسـتفاده کنید. بـا اسـتفاده از این قـابلیت، 
یعنی اضـافـه کردن Call to Action بـه قـسمت فـوتـر هـر صـفحه از سـایت خـود میتـوانید 
 Call to Action کاربـرانـتان را تـشویق کنید تـا آن مـطلب را بـه اشـتراک بـگذارنـد. مـنظور از
دعـوت کاربـران بـه انـجام کاری خـاص می بـاشـد، بـه عـنوان مـثال "ایمیل خـود را در کادر 
پـا�ن وارد کنید تـا کتاب الکترونیکی رایگان 100 نکته مـهم در سـئو را بـرای شـما ارسـال 
 Call to یا دعـوت بـه اقـدام می بـاشـد. شـما بـا اسـتفاده از Call to Action کنیم" این یک
Action هـا می تـوانید نـرخ تـبدیل بـازدیدکنندگـان بـه اعـضای سـایت را بـه میزان قـابـل 

توجهی افزایش دهید. 

 
15. موضوعات موردعالقه کاربران را دسته بندی کنید. 

سعی کنید از دسـتههـای مـختلف اسـتفاده کنید و بـه کاربـران امکان انـتخاب مـوضـوعـات بـه 
مـنظور دسـترسی بـه مـحتوای مـرتـبط بـا درخـواسـتشان بـدهید. همچنین این دسـتهبـندی را 
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در بـخش E-mail Campaigns یا هـمان فـرآیندهـای تـجارتی ایمیل نیز بـه کار بگیرید. 

برای این کار میتوانید از چندین لیست خبرنامه مختلف استفاده کنید. 

 
16. بر روی کیفیت محتوا تمرکز کنید. 

مـطمئن شـوید که هـمان مـحتوایی را ارائـه میکنید که مـرتـبط بـا حـوزه فـعالیت شـما و مـورد 
عـالقـه ی کاربـرانـتان می بـاشـد. بـه نـظرات کاربـران تـوجـه کنید و بـر اسـاس نیاز آنـها مـطالـب 
اخـتصاصی تـولید کنید و انـتشار دهید، بـا انـجام این کار قـطعا بـرای کاربـران تـان ارزشـمند تـر 

و تاثیرگذار تر خواهید شد. 
نکتۀ مـهم اینجاسـت که الزمـه مـوفقیت در ایمیل مـارکتینگ سعی و تـالش بـرای جـذب هـر 
چـه بیشتر کاربـر نیست، بلکه مـنوط بـه تـالش بـرای نـگه داشـتن و ایجاد یک ارتـباط مـؤثـر بـا 

مشترکان فعلی میباشد. 

بیشتر بخوانید: 3 درس مهم که باید در تولید محتوا یاد بگیرید 

 
17. کتابهای الکترونیکی و کتابهای راهنما عرضه کنید. 

یکی از اقـدامـات مـناسـب بـرای افـزایش نـرخ تـبدیل سـایت و گـرفـتن ایمیل هـای بیشتر، 
پیشنهاد دریافـت آدرس ایمیل کاربـران جهـت ارسـال لینک دانـلود کتابهـای الکترونیکی بـه 
ایمیل آنـها می بـاشـد. مـردم همیشه از بـه دسـت آوردن اطـالعـات حتی بـه صـورت جـزئی 
رضـایتمند خـواهـند شـد، بـه ویژه اگـر این اطـالعـات از یک سـایت مـعتبر عـرضـه شـده بـاشـد. 
پـس احـتماالً دادن ایمیل در ازای دانـلود این اطـالعـات بـه صـورت رایگان بـرای کاربـران 

معامله بسیار مناسبی خواهد بود. 
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18. ایجاد رقابت کنید! 
اگـر در سـایت خـود رقـابتی بـرای حـضور کاربـران پیاده کنید، میتـوانید از طـریق این روش بـه 
راحتی بـه ایمیلهـای کاربـران دسـت پیدا کنید. حتی بـا این کار میتـوانید بـازدیدکنندههـای 
بیشتری جـذب کنید. بـه عـنوان مـثال: بـرای کاربـرانی که ایمیل خـود را در بـخش عـضویت در 
خـبرنـامـه سـایت وارد می کنند و یا در سـایت شـما عـضو می شـونـد، در هـمان لحـظه اول یک 
سـرویس ویژه یا کد تخفیف ارائـه کنید. مـثال دیگر در این زمینه برگـزاری مـسابـقات مـعرفی 
کاربـران جـدید اسـت که بسیار هـم مـورد اسـتقبال قـرار میگیرد. بـه کاربـرانی که افـراد بیشتری 
را بـا وب سـایت شـما آشـنا کنند پـاداش هـای فـوق الـعاده بـدهید. این مـورد اکنون در شـبکه 
اینستاگـرام در ایران بسیار مـرسـوم شـده اسـت و در سـایت نیز می تـوانـد خیلی راحـت اجـرا 

شود. 
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19. از عکس العمل کاربران استفاده کنید. 

اگـر یکی از کاربـران بـعد از مـدتی تصمیم گـرفـت تـا خـبرنـامـه شـما را Unsubscribe (لـغو 
اشـتراک) کند یا بـه عـبارتی از اشـتراک در خـبرنـامـه شـما صـرفنـظر کرده بـاشـد، سعی کنید هـر 
جـور که شـده اسـت عـلت این کار را جـویا شـوید تـا مـتوجـه شـوید که اشکال کار شـما در کجا 

بوده است. 

 
20. مشوق کاربران باشید. 

خیلی اوقـات کاربـران تـنها بـا یک تـشویق سـاده، مـجاب بـه انـجام کارهـایی میشـونـد. بـا 
تـشویق کاربـران بـه شکل و روشهـای مـختلف میتـوانید جـمع کثیری از این افـراد را در 

سیستم خبرنامه خود عضو کنید. 

 
درنـهایت، هیچگـاه فـرامـوش نکنید که بـا کاربـرانـتان صـادق بـاشید و در مـقابـل آنهـا خـالقـانـه 
و بـا صـبر بـرخـورد کنید. رفـتار و پشـتیبانیهـای شـما بیتـردید یکی از نکاتی خـواهـد بـود که 

باعث جذب کاربران به سمت شما میشود. 
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