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بهینه سـازی بـازاریابی ایمیلی هیچوقـت پـایان نمیپـذیرد و شـما بـاید از هـر فـرصتی بـرای 
بهـتر کردن شـرایط اسـتفاده کنید. مـا بـه شـما پیشنهاد میکنیم که تـمرکز خـود را در زمینه 

بهبود ایمیل مارکتینگ به طور پیوسته افزایش دهید. 

  

 

  

1. تعامل (مشارکت) کاربران خود را افزایش دهید 
هـرچـه بیشتر مشـترکین ایمیل خـود را بـه کار بگیرید و آنهـا را در تـعامـالت شرکت دهید بـه 
نـفع شـماسـت. کارشـناسـان مـعتقدنـد که این کار حتی از تبلیغات و انـجام کارهـای مـختلف 
 open and click-through) مــانــند کسب بــازدید و کاربــر از طــریق سیستم کلیکی
rates) هـم بهـتر اسـت. ولی بـههـرحـال، دعـوت بـه حـضور بیشتر کاربـران یکی از رازهـای 

موفقیت خواهد بود. 
تـعامـالت صحیح و واقعی مشـترکین، عـالیق شخصی آنهـا را آنـالیز میکند. همچنین 
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چـگونگی بـرخـورد آنهـا بـا سیستم کاری و بـرنـد شـما را نیز مـورد بـررسی قـرار می دهـد. اگـر 
مشـترکین ایمیل شـما مشـتریان شـما هـم بـاشـند، میتـوانید از این طـریق مـتوجـه شـوید 
آنهـا از سـایت شـما چـه اسـتفادهای میکنند و خـواسـتههـای آنهـا چیست. پـا را فـراتـر از 
رونـد عـادی Open and Click-through Rates بـگذارید و بـا این روش مـقدار بیشتری 
مشـترک ثـابـت کسب کنید. از طـریق این روش میتـوان مـقادیر کلیکهـا را مـتوجـه شـد و 
میزان فـعالیت هـر مشـترک را مـشاهـده کرد. درنتیجه شـما قـادر خـواهید بـود تـا ببینید چـه 
کسی بیشترین مـقدار فـعالیت را دارد و چـه کسی کمترین مـقدار را دارد. از این نـتایج هـم 
میتــوانید در ایجاد دســتههــای مــختلف از مشــترکین اســتفاده کنید و بــرای هـرکدام 

پیغامهای مناسب را در نظر بگیرید. 

فایل اینفوگرافیک را مشاهده کنید: 6 قدم تاثیر گذار در ایمیل مارکتینگ 
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2. درآمد حاصل از هر مشترک یا از هر ایمیل را افزایش دهید 
اگـر شـما میتـوانید از طـریق ایمیل بـهصـورت مسـتقیم یا غیرمسـتقیم بـهعـنوان یک کانـال 
کسب درآمـد کنید، حـاال وقـتش رسیده اسـت تـا بـا چـالـش بـعدی روبـهرو شـوید. شـما 
میتـوانید از هـر مشـترک (Subscriber) درآمـد کسب کنید. این نـوع درآمـد که بـا عـنوان 
Email List Member شـناخـتهشـده اسـت، دارای مـحاسـبه نسـبتًا سـادهای میبـاشـد. این 
روش میانگین درآمـد کلی شـما را بـه ازای هـر مشـترک ایمیل در لیست شـما افـزایش 
ـاگـفته نـمانـد که این درآمـدزایی آسـان نیست و یک چـالـش حـرفـهای بـه  میدهـد. الـبته ن
شـمار میرود امـا امـتحان کردنـش هـم مـزیتهـایی بـه هـمراه دارد. یعنی حتی اگـر از این راه 
بـه سـوددهی هـم نـرسید، حـداقـل از تجـربـه بـهدسـتآمـده میتـوانید در آینده اسـتفادهای بهـتر 

داشته باشید. 

بیشتر بخوانید: بیش فروشی از طریق ایمیل برای دستیابی به باالترین میزان فروش 
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3. فعالیت های موفقیتآمیز در ایمیل مارکتینگ را شروع 
کنید 

در تـجارت هـای آنـالین اصـطالحـات خـاصی وجـود دارد. یکی از این اصـطالحـات که نـوعی 
رفـتار تلقی میشـود، بـا عـنوان Triggered Email شـناخـتهشـده اسـت. این کلمه در مـعنا 
مرتبط با این موضوع نیست اما اصطالحًا به معنی ایمیلهای هدفدار و مؤثرتر است. 

 Triggered Email سـومین مـورد از راهکارهـای بهـبود بخشیدن بـه کمپینهـای ایمیل بـه
هـا مـرتـبط اسـت. تحقیقات نـشان میدهـد که اقـدامـات هـم راسـتا بـا این ویژگی نـتایجی 
 Open and Click-through بسیار بهـتری داشـتهانـد و طـبق آمـار 30% نـرخ بیشتر در

Rate و Conversion Rates در ایمیلها به همراه داشته است. 
زمـانی که شـما میتـوانید تـعامـالت و خـواسـتههـای مشـتریان خـود را دنـبال کرده و بـررسی 
کنید و رفـتار و بـازخـورد آنهـا را مـشاهـده کنید، فـرسـتادن ایمیلهـای خـاص و مـرتـبط بـه 
مشـترکین آسـانتـر شـده و مـواردی هـمچون زمـان مـناسـب تـر بـرای بـرقـراری ارتـباط بـا 
مشـترکین راحـتتـر قـابـل انـتخاب هسـتند. اگـرچـه این بـحث کمی پیچیده بـه نـظر میرسـد 

اما درک مستقیم آن در عمل ظاهر میشود. 
کسانی که از Triggered Email اسـتفاده میکنند، قـادر هسـتند تـا عـناصـر مـختلف در 

فرآیند کاریشان را برنامهریزی کنند. 

بیشتر بخوانید: چطور با کمک بازاریابی ایمیلی برند خود را مطرح کنیم؟ 
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بــرخی از مــهمتــرین عــناصــر قــابــلتــوجــه که فــروشــندههــا 

(Marketers) به آنها توجه بیشتری میکنند: 
 Triggered رخـدادهـا، فـعالیتهـا و زمـانهـای مـشخص که اصـول اولیه • 

Email میباشد و برای اولویتبندی ارسال ایمیلها به کار گرفته میشود. 
 • زمانبندی وبرنامه ریزی برای ارسال و دریافت پیامها 

 • موضوع و محتوای پیامها 
 • شخص یا اشخاص خاصی که باید پیامهای Triggered را دریافت کنند 

 • هماهنگی بین پیامها و توجه به پیامهای دنباله دار 
 • تعداد پیامهای ارسالی 

برخی از انواع رایج Triggered Email ها: 
 • پیامهای خوشآمد گویی 

 • پیامهای تشکر 
 (Upsell) پیامهای تشویقی برای خرید بیشتر • 

 • پیامهای آموزشی 
 • پیامهای حاوی پیشنهادات ویژه 

 • پیامهای تبریک روز تولد و یا تبریک سالگرد عضویت 
 • پیامهای مربوط به عضویت و حساب کاربری 
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اگـر شـما در حـال انـجام ایمیل مـارکتینگ هسـتید و بـه دنـبال اسـتراتـژیهـای مفید می 
گـردید، زمـان آن فـرا رسیده اسـت تـا شیوه Triggered Email را هـم بـهعـنوان مکمل بـه 

برنامههایتان اضافه کنید. 
این درسـت اسـت که بـاید زمـانی را بـرای فکر کردن بـه انـتخاب بهـترین Trigger هـا صـرف 
کنید و بـرای دسـتیابی بـه یک مـورد مـناسـب وقـت بـگذارید، این عملکرد مـناسـبی در 

بازاریابی برای شما خواهد بود. 
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