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بازاریابــی ایمیلــی یــا ایمیــل مارکتینــگ را می تــوان به عنــوان یکــی از بهتریــن 
روش هــای بازاریابــی آنالیــن نــام بــرد، بســیار مهــم اســت کــه در بازاریابــی ایمیلــی 
اصــول اســتاندارد رعایــت شــود تــا بتــوان نتایــج خوبــی بــه دســت آورد و مخاطبیــن 

را نیــز راضــی نگــه داشــت.

 5 نکتــه مهــم و اصلــی در ایمیــل مارکتینــگ کــه بــه شــرح زیــر بیــان می شــود باعــث 
ــد  ــدت خواه ــی در طوالنی م ــود بازده ــن بهب ــن و همچنی ــت مخاطبی ــش رضای افزای

شــد.

1- اختیار کاربران را در نظر بگیرید
در هنــگام ارســال ایمیــل، کاربــران بایــد بتواننــد هــر زمــان کــه بــه دریافــت ایمیل های 
ــود  ــنهاد می ش ــد، پیش ــو کنن ــود را لغ ــت خ ــی عضوی ــد به راحت ــل ندارن ــما تمای ش
ــی  ــا به راحت ــد ت ــرار دهی ــت را ق ــو عضوی ــه لغ ــالی گزین ــل ارس ــر ایمی ــای ه در انته
انجــام ایــن کار ممکــن باشــد. ایــن موضــوع نه تنهــا باعــث افزایــش لغــو عضویــت 
نمی شــود بلکــه بــه کاربــران ایــن رضایــت خاطــر را می دهــد کــه هــر زمــان بخواهنــد 
ــان  ــما برایش ــل ش ــر ایمی ــد و اگ ــت نکنن ــمارا دریاف ــای ش ــر ایمیل ه ــد دیگ می توانن
ــی در  ــاس خوب ــوع احس ــن موض ــت، همی ــان اس ــل خودش ــه می ــود ب ــال می ش ارس
ــت  ــو عضوی ــه لغ ــب ب ــل مخاط ــش تمای ــث کاه ــه باع ــد ک ــاد می کن ــب ایج مخاط

می شــود.
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2- عنوان ایمیل با محتوای آن مرتبط باشد
ــاز شــدن  ــرخ ب ــا ســبب افزایــش ن ــی هســتند ت ــوان جعل ــه دارای عن ــی ک ایمیل های
ــب  ــس فری ــد و ح ــاد نمی کنن ــب ایج ــی در مخاط ــاس خوب ــوند احس ــا بش ایمیل ه
دادن را انتقــال می دهنــد، حتمــًا ســعی کنیــد عنــوان ایمیــل را طــوری انتخــاب کنیــد 
ــن جــذاب کــه حــس  ــد از عناوی ــوط باشــد. می توانی ــوای آن مرب ــا محت ــه کامــالً ب ک
فوریــت ایجــاد می کنــد و یــا پیشــنهاد خیلــی خــوب اســتفاده کنیــد، امــا بایــد کامــالً 

بــا محتــوای ایمیــل ارســالی ســازگاری داشــته باشــد.

بیشتر بخوانید: بازاریابی با ایمیل دقیقا به چه معناست؟
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3- برای ارسال ایمیل ها نظم و برنامه ریزی داشته باشید
ارســال بیــش  از حــد ایمیــل  هــا و یــا ارســال  هــای بــا فاصلــه زمانــی زیــاد می توانــد 
ــب را  ــید مخاط ــته باش ــرر داش ــال های مک ــر ارس ــد، اگ ــما باش ــرر ش ــه ض ــردو ب ه
خســته می کنیــد و اگــر ارســال هایی بافاصلــه زمانــی خیلــی زیــاد داشــته باشــید بــه 

ــوید. ــپرده می ش ــی س فراموش

4- فقط ایمیل های فروش ارسال نکنید
ــی  ــگان و خبرهای ــات رای ــامل خدم ــًا ش ــد حتم ــه می دهی ــه ارائ ــی ک ــه خدمات هرگون
مربــوط بــه مجموعــه شــما نیــز می شــود کــه بــرای مخاطبیــن شــما جــذاب اســت، 
ارســال ایمیل هایــی کــه همگــی پیشــنهادهای فــروش و یــا تبلیغــات خدمــات شــما 
هســتند باعــث می شــود کــه مخاطــب شــمارا یــک فروشــنده تصــور کنــد کــه فقــط 
بــه فکــر منافــع خودتــان هســتید، بهتــر اســت کــه تعادلــی میــان ارســال ایمیل هــای 
ــتیاق  ــا اش ــد ت ــرار کنی ــگان برق ــات رای ــه خدم ــای ارائ ــروش و ایمیل ه ــنهاد ف پیش

ــد. ــدا کن ــردن ایمیل هــای شــما افزایــش پی ــاز ک ــرای ب ــران ب کارب
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5- اگــر ایمیــل تبلیغاتــی ارســال می کنیــد، حتمــًا مرتبــط بــا حــوزه فعالیتتــان 
شد با

ــد  ــت می توان ــد وق ــر هرچن ــای دیگ ــه مجموعه ه ــوط ب ــی مرب ــل تبلیغات ــال ایمی ارس
ســودآوری خوبــی بــرای شــما داشــته باشــد، دارا بــودن بانــک اطالعاتــی یــک مزیــت 
محســوب می شــود و افــراد زیــادی تمایــل دارنــد تــا خدمــات خــود را بــه مخاطبیــن 
شــما نیــز معرفــی کننــد، امــا دقــت کنیــد کــه حتمــًا در حوزه هــای مرتبــط بــه زمینــه 
فعالیــت خودتــان ایمیــل تبلیغاتــی ارســال کنیــد تــا بــرای مخاطبیــن شــما جذابیــت 

داشــته باشــد و نیــز باعــث از بیــن رفتــن اعتمــاد مخاطــب بــه شــما نشــود.
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