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در ایــن مقالــه بــه آمــوزش 8 نکتــه در هنــگام ایمیــل مارکتینــگ خواهیــم پرداخــت، 
بــا رعایــت ایــن نــکات مــی توانیــد بازاریابــی ایمیلــی خــود را هدفمنــد کنیــد و نتیجــه 

بهتــری از آن دریافــت کنیــد.

ــا کمتریــن هزینــه، برنــد خــود را  اگــر مــی خواهیــد در یــک مــدت زمــان کوتــاه و ب
معــروف تــر و شــناخته شــده تــر کنیــد  بایــد توجــه ویــژه ای بــه بازاریابــی از طریــق 
ایمیــل داشــته باشــید. بازاریابــی بــا ایمیــل یکــی از قدرتمندتریــن ابــزار بازاریابــی آن 
هــم بــا ســود دهــی بــاال اســت بــه خصــوص زمانــی کــه آن را بــا دیگــر کانــال هــای 
)راه هــای( بازاریابــی مقایســه کنیــد. مهــم تریــن مزایــای بازاریابــی از طریــق ایمیــل 
قیمــت مؤثــر و مفیــد آن )کاهــش هزینــه( اســت کــه بــا بودجــه بســیار منطقــی مــی 

توانــد شــهرت یــک برنــد را افزایــش دهــد.

بیشتر بخوانید:چطور با کمک بازاریابی ایمیلی برند خود را مطرح کنیم؟

مهــم تریــن مزیــت ایمیــل مارکتینــگ ارتبــاط مســتقیم اســت کــه باعــث مــی شــود بــا 
ایمیــل زدن بــه صــورت گروهــی، بســیاری از افــراد را آگاه و مطلــع کــرد. حجــم بســیار 
زیــاد از ایمیــل هــای ارســالی مــی تواننــد نیازهــای دو طیــف مشــتریان و فروشــندگان 

را پوشــش دهنــد.

ــی  ــد آگاه م ــدات جدی ــوالت و تولی ــما را از محص ــا ش ــه ه ــال خبرنام ــوان مث ــه عن ب
ــود  ــارت خ ــب و کار و تج ــه کس ــق ب ــن طری ــد از ای ــی توانی ــما م ــن ش ــد. بنابرای کنن
اعتبــار ببخشــید. بــه عــاوه ایــن کــه اگــر پیــام شــما هوشــمندانه ایجــاد شــود و بــه 
درســتی بوســیله گذاشــتن لینــک در پیــام هــا بــه ســایت شــما اتصــال پیــدا کنــد ، 

باعــث افزایــش فــروش شــما نیــز مــی شــود.

 

1

https://modireweb.com
https://modireweb.com
https://modireweb.com/how-introduce-brand-with-email-marketing


8 نکته برای موفقیت در بازاریابی ایمیلی

   www.modireweb.com

بعــد از تکمیــل کار خــود، مــی توانیــد انــدازه گیــری و محاســبه کنیــد کــه کــدام کمپین 
بهتریــن عملکــرد و کــدام یــک ضعیــف تریــن عملکــرد را داشــته اســت. در نهایــت مــی 

توانیــد از طریــق Google Analytics بــه تحلیــل رفتــار مخاطبــان بپردازید.

رازهــای موفقیــت: اگــر مــی خواهیــد در یــک رقابــت موفــق شــوید بــه نــکات مهــم 
زیــر توجــه کنیــد:

1. موضوع گیرنده و جذاب:
بــرای داشــتن یــک بازاریابــی بــا ایمیــل موفــق بایــد موضــوع شــما جالــب و جــذاب 
باشــد تــا توجــه طــرف مقابــل بــه ایمیــل شــما جلــب شــود و آن را بخواند. بــا خودتان 
فکــر کنیــد چــه موضوعاتــی مــی توانــد بــرای مخاطــب شــما جذابیــت داشــته باشــد. 
موضــوع ایمیلتــان بایــد ســر راســت باشــد و مطلــب داخــل ایمیــل را در چنــد کلمــه 

بیــان کنــد.

2. جای دادن URL ها:
مســئله دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــد اضافــه کــردن لینــک هــا بــه ایمیلتــان 
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ــه  ــان ب ــرای هدایــت اعضــای ســایت ت ــد شــانس شــما را ب اســت. چــون مــی توان
ســمت محصــوالت و خدمــات شــما افزایــش دهــد. از کلیــدواژه هــای هدفمنــد بــرای 

لینــک هــا اســتفاده کنیــد.

3. طبقه بندی اطالعات:
وقتــی ایمیلــی را ارســال مــی کنیــد بایــد گزارشــات آن را دقیــق مشــاهده نماییــد و 
افــراد را بــر اســاس آن گزارشــات طبقــه بنــدی کنیــد، بدیــن وســیله شــما مــی توانیــد 
ــان را  ــد تمرکزت ــا بتوانی ــد ت ــدی کنی ــه بن ــان خــود را طبق ــی لیســت مخاطب ــه راحت ب

بیشــتر روی گــروه هــدف بگذاریــد.

 

 
4. اهمیت موبایل در چک کردن ایمیل:

ــف اســت.  ــرای انجــام کارهــای مختل ــن وســایل ب ــر مصــرف تری ــی از پ ــل یک موبای
ــا  ــدا ب ــل هــا ابت ــل. آمارهــا نشــان مــی دهــد 65% ایمی ــردن ایمی ــه چــک ک از جمل
ــل توجــه  ــه موبای ــت ب ــن رقاب ــس در ای ــی شــود. پ ــردم چــک م ــل توســط م موبای

ــد. ــک بگیری ــید و از آن کم ــته باش ــتری داش بیش
ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــید کــه اگــر ایمیــل هــای شــما در موبایــل به درســتی 

نمایــش داده نشــود حــدودا 65% افــراد را از دســت خواهید داد!
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5. دوستانه رفتار کنید:
بــرای یــک رابطــه بهتــر شــما بایــد ایمیــل تــان را کمــی دوســتانه تــر و شــخصی تــر 
کنیــد تــا رابطــه دوســتانه تــری بــا مصــرف کننــده هــای جدیــد و آینــده خــود داشــته 
باشــید. اگــر مــی توانیــد از ســرویس هایــی اســتفاده کنیــد کــه نــام کاربــران شــما را 

در ایمیــل نمایــش مــی دهنــد و ایمیــل هــا را شــخصی تــر کنیــد.

: A/B 6. تست
ایــن تســت کمــک مــی کنــد تــا تصــور و شــناخت بهتــری نســبت بــه مصــرف کننــده 
و مشــتری خــود پیــدا کنیــد. شــما مــی توانیــد ایــن کار را بــا موضــوع ایمیــل، اســم 
یــا محتویــات ایمیــل امتحــان کنیــد. ایــن کار بــه شــما کمــک مــی کنــد کــه در ایمیــل 

زدن پیشــرفت کنیــد و در دفعــات بعــدی بهتــر عمــل کنیــد.

بــرای کســب اطاعــات بیشــتر در خصــوص A/B تســت مــی توانیــد ایــن مطلــب را 
مطالعــه کنیــد: 6 نکتــه مهــم در ایمیــل مارکتینــگ حرفــه ای

 

: Non-HTML 7. نسخه پشتیبانی
اگــر ایمیلتــان نســخه پشــتیبانی بــدون HTML داشــته باشــد کاربــران مــی داننــد کــه 
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ایمیــل شــما بــدون قالــب HTML نیــز نمایــش داده مــی شــود، در غیــر ایــن صــورت 
بــه جــای پیــام شــما کــد پشــتیبانی HTML را مــی بیننــد.

منظــور ایــن اســت کــه اگــر از قالــب هــای HTML اســتفاده مــی کنیــد یــا کدهــای 
HTML در ایمیــل تــان بــه کار بــرده ایــد بایــد یــک نســخه متــن خــام هــم داشــته 
ــت  ــه قابلی ــرد ک ــاهده ک ــی مش ــا سرویس ــما را ب ــل ش ــده ایمی ــر بینن ــه اگ ــید ک باش
ــا  نمایــش کدهــای HTML را نداشــت بتوانــد نســخه خــام آن را مشــاهده کنــد و ب

حجــم زیــادی از کدهــا مواجــه نشــود.
معمــوال اکثــر ســرویس هــای ایمیــل مارکتینــگ ایــن امــکان را بــرای شــما فراهــم مــی 
کننــد کــه بتوانیــد نســخه متــن خــام را بــه طــور مجــزا بــرای ایمیــل خــود در نظــر 

بگیریــد.

8. متن ایمیل های قبلی خود را آرشیو کنید:
یکــی از نــکات بســیار مهــم ایــن اســت کــه متــن ایمیــل هــای قبــل خــود را آرشــیو 
کنیــد و بــه صــورت آنایــن در دســترس قــرار دهیــد. مــی توانیــد تمــام ایمیــل هــای 
قبلــی خــود را در مکانــی جمــع آوری کنیــد و از آن هــا یــک کتابخانــه پــر از اطاعــات 
بســازید. در ایــن صــورت کاربــران زیــادی از آن هــا بــرای دســتیابی بــه سؤاالتشــان 
اســتفاده مــی کننــد و اگــر ایــن ایمیــل هــای آرشــیو شــده مؤثــر واقــع شــوند، بــدون 
ــه  ــد خبرنام ــا در نســخه جدی ــران مــی شــوند ت ــرای کارب ــد تشــویق مناســبی ب تردی

شــما عضــو شــوند.

نتیجه گیری:
ــم. ایمیــل  ــه شــما مــی گوئی ــار دیگــر اهمیــت ایمیــل را ب ــرای ب ــه طــور خاصــه ب ب
هــا قابــل محاســبه و انــدازه گیــری هســتند، بســیار آســان بــه اشــتراک گذاشــته مــی 
ــریع در 24  ــی س ــای خیل ــانی ه ــاع رس ــی و اط ــای گروه ــال ه ــت ارس ــوند، قابلی ش
ســاعت روز را دارنــد، بــرای اهــداف مشــخص عالــی هســتند و از همــه مهمتــر بســیار 
آســان و کاربــردی و مفهومــی مــی باشــند. بــا ایجــاد پیــام هــای پــر محتــوا و البتــه 
مختصــر و مفیــد مــی توانیــد از ایمیــل هــا بــه عنــوان ابــزاری بــی نظیــر بــرای رونــق 

بخشــیدن بــه تجــارت خــود اســتفاده کنیــد.
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