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ــتراتژی های  ــد اس ــک می کن ــما کم ــه ش ــه ب ــم ک ــه مه ــه 7 نکت ــته ب ــن نوش در ای
بازاریابی تــان در دنیــای دیجیتــال را تدویــن کنیــد، اشــاره می کنیــم. شــما بــا رعایــت 
ایــن اســتراتژی ها می توانیــد بــه اهدافــی کــه بــرای کســب و کارتان در نظــر 

گرفته ایــد، برســید.

در دنیــای مــدرن امروزی اگر بخواهید شــرکت شــما ســری در بین ســرها داشــته باشــد 
ــن روزهــا مشــتریان و شــرکت های  ــد. ای ــر بگیری ــال را جدی  ت ــی دیجیت ــد بازاریاب بای
تجــاری زمــان زیــادی از وقــت خــود را در فضــای آنالیــن ســپری می کننــد در نتیجــه 
بایــد بــه دنبــال راهــی باشــید تــا در فضــای دیجیتــال نیــز همــراه مشــتریان خــود 

. شید با
از طــرف دیگــر زمانــی کــه قصــد توســعه تجــارت خــود را داریــد، پیاده ســازی بازاریابــی 
دیجیتــال کــه همیشــه هــم در حــال تغییــر و پیشــرفت اســت دشــوارتر خواهــد شــد. 
بــه ایــن ترتیــب بایــد اســتراتژی هایی را بــرای بازاریابــی دیجیتــال دنبــال کنیــد کــه 
چاالکــی مجموعــه شــما را نگیــرد و بتوانیــد باســرعت بــه تجــارت و کســب وکار خــود 

رونــق بیشــتری ببخشــید.
بــه همیــن منظــور بــرای راحتــی شــما در ادامــه بــه 7 اســتراتژی کارآمــد در بازاریابــی 
دیجیتــال اشــاره خواهیــم کــرد کــه مدیــران بازاریابــی و پرســنل واحــد فــروش شــرکت 
ــی شــرکت،  ــه ای در کارآی ــدون ایجــاد وقف ــن اســتراتژی ها ب ــه کمــک ای ــد ب می توانن
فــروش بهتــری را تجربــه کننــد. اگــر هــم هنــوز در ابتــدای راه هســتید و دیــد درســتی 
در خصــوص اســتراتژی بازاریابــی دیجیتــال در ذهــن شــما نقــش نبســته اســت، بــد 
بــه دل خــود راه ندهیــد چــرا کــه بــه تمامــی پرســش هایی کــه در ذهــن شــما مطــرح 

شــده اســت در ادامــه پاســخ خواهیــم داد.

استراتژی دیجیتال چیست؟
ــت اســتراتژی بازاریابــی دیجیتــال مجموعــه ای از  بــه  زبــان ســاده می تــوان گف
ــا کمــک ابزارهــای آنالیــن شــما را بــه هدف هایــی کــه بــرای  فرآیند هــا اســت کــه ب
پیشــرفت مجموعــه خــود در نظــر داریــد می رســاند. در همیــن ابتــدا بــه ایــن نکتــه 
نیــز اشــاره کنیــم کــه عبــارت اســتراتژی ممکــن اســت واهمــه ای را در دل شــما ایجــاد 
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کنــد، امــا بــاز هــم نگــران نباشــید چــرا کــه منظــور اصلــی مــا از اســتراتژی در ایــن 
متــن، ایجــاد ســازوکار موثــر بــرای بازاریابــی دیجیتــال اســت.

ــام  ــه ای از انج ــن نقش ــتراتژی تدوی ــور از اس ــت منظ ــوان گف ــر می  ت ــارت دیگ ــه عب ب
کارهایــی اســت کــه شــما را بــه هــدف یــا هدف هــای مطلوب تــان نزدیــک می کنــد. 
ــدی  ــروش 25 درص ــش ف ــما افزای ــده آل ش ــدف ای ــت ه ــن اس ــه ممک ــرای نمون ب
محصــوالت شــرکت از طریــق وب ســایت نســبت بــه ســال گذشــته باشــد. بســته بــه 
ابعــاد تجارتــی کــه بــه آن مشــغول هســتید اســتراتژی دیجیتــال شــما ممکــن اســت 

ــد. ــی باش ــمت های مختلف ــاوت و قس ــای متف ــامل هدف ه ش
ناگفتــه نمانــد علی رغــم ساده ســازی کــه از تعریــف اســتراتژی داشــتیم بــاز هــم بــدون 
شــک در ابتــدای راه ممکــن اســت بــا دشــواری هایی روبــرو شــوید. بــرای اینکــه فرآیند 
ــازه  ــدد اج ــش ببن ــر نق ــما راحت ت ــن ش ــال در ذه ــی دیجیت ــن بازاریاب ــاد کمپی ایج
دهیــد ببینیــم کمپیــن بازاریابــی دیجیتــال چیســت و از چــه اجزاء ســازنده ای تشــکیل 
ــوالت  ــن محص ــروش آنالی ــه ف ــد ب ــه می توانن ــمت ها چگون ــن قس ــت و ای ــده اس ش

شــما کمــک کننــد.

مقاله مرتبط: 10 استراتژی بازاریابی آنالین که کسب وکارتان را رونق می بخشد

کمپین بازاریابی دیجیتال چیست؟
بــه ســادگی ممکــن اســت اســتراتژی دیجیتــال را با کمپیــن بازاریابــی دیجیتال اشــتباه 

بگیریــد، بــه همیــن دلیــل در ادامــه بــه روش تشــخیص این دو اشــاره خواهیــم کرد.
همان  گونــه کــه در بــاال اشــاره کردیــم اســتراتژی دیجیتــال مجموعــه ای از عملکردهــا 
ــید. از  ــه برس ــده آل مجموع ــای ای ــه هد ف ه ــد ب ــک می کن ــما کم ــه ش ــه ب ــت ک اس
ــی هســتند  ــا عملکردهای ــال اجــزاء ســازنده ی ــی دیجیت ــن بازاریاب ــر کمپی طــرف دیگ
کــه در داخــل اســتراتژی دیجیتــال طــرح ریــزی شــده و مجموعــه را بــه ســمت هــدف 

ــد. ــش می برن ــه پی ــی خــود ب نهای
اجــازه دهیــد بــرای روشــن تر شــدن ایــن موضــوع مثالــی بزنیــم، فــرض کنیــم تصمیــم 
ــن محتواهــای خــود را  ــق بهتری ــن طری ــا از ای ــد ت ــدازی کنی ــی راه  ان ــد کمپین گرفته ای
در توئیتــر منتشــر کنیــد تــا مخاطبیــن بیشــتری را از ایــن کانــال جــذب کنیــد. ایــن 
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ــتری را از  ــرنخ های بیش ــا س ــت ت ــه شماس ــتراتژی مجموع ــمتی از اس ــن قس کمپی
ــد. ــی و بالقــوه بدســت بیاوری مشــتریان احتمال

بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه حتــی اگــر اهــداف بلنــد مدتــی را در کمپیــن 
ــاز  ــه طــول می انجامیــد، ب ــد ســال ب ــه مــدت چن ــال می کردیــد و ایــن کمپیــن ب دنب
ــاب  ــه حس ــما ب ــال ش ــی دیجیت ــتراتژی بازاریاب ــت اس ــن نمی توانس ــن کمپی ــم ای ه
بیایــد، ایــن کمپیــن حالــت یــک تاکتیــک و ترفنــد را دارد کــه در کنــار ســایر کمپین هــا 
ــد. ــه اهدافــی کــه در اســتراتژی دیجیتــال تدویــن کرده ایــد نزدیــک می کن شــما را ب

ــه آن اشــاره شــد تفــاوت اســتراتژی دیجیتــال و  ــاال ب ــی  کــه در ب ــا مثال امیدواریــم ب
کمپیــن بازاریابــی دیجیتــال در ذهــن شــما بــه درســتی نقــش بســته باشــد، اکنــون 
زمــان آن فــرا می رســد کــه ببینیــم چگونــه می توانیــد اســتراتژی دیجیتــال مجموعــه 

خــود را تدویــن کنیــد.

مقاله مرتبط: چگونه کمپین های ایمیلی موفق راه بیاندازیم؟
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چگونه باید استراتژی دیجیتال جامعی تدوین کنیم؟

1. شخصیت  خریدار شرکت  خود را ایجاد کنید
در تجــارت آفالیــن و آنالیــن بایــد مشــتریان خــود را بشناســید. اســتراتژی بازاریابــی 
دیجیتــال زمانــی بهتریــن عملکــرد خــود را دارد کــه بــر اســاس شــخصیت  خریــدار بنــا 
ــف  ــال، تعری ــن اســتراتژی دیجیت ــن گام در تدوی ــب اولی ــن ترتی ــه ای شــده باشــد، ب

شــخصیت  خریــدار اســت.
ــک  ــده آل ی ــر اســاس مشــتریان ای ــه ب ــی فرضــی اســت ک ــدار هویت شــخصیت  خری
ــال از طریــق تحقیــق  ــد تعریــف شــخصیت  دیجیت مجموعــه تعریــف می شــود، فرآین
ــرای  ــه ب ــی ک ــی شــرکت انجــام خواهــد شــد. اطالعات و پرس و جــو از مشــتریان فعل
تعریــف شــخصیت  خریــدار جمــع آوری می کنیــد بایــد از افــراد واقعــی بدســت آمــده 
ــد  ــتفاده کنی ــان اس ــدس و گم ــدار از ح ــخیصت های خری ــف ش ــر در تعری ــد، اگ باش

احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه اســتراتژی بازاریابــی شــما بــه بیراهــه بــرود.
بــرای اینکــه شــخصیت  خریــدار تجــارت شــما بــا دقــت بیشــتری تعریــف شــوند، بهتــر 
ــارج  ــتریانی خ ــی و مش ــتری های احتمال ــی، مش ــتریان واقع ــی از مش ــت از ترکیب اس
ــا مخاطبیــن هــدف شــما هســتند،  از بانــک اطالعاتــی شــرکت کــه در یــک راســتا ب

کمــک بگیریــد.

کسب کارها برای برای تعریف شخصیت  خریدار به چه اطالعاتی نیاز دارند؟

پرســش بــه ایــن پاســخ بســته به نــوع تجارتــی کــه بــه آن مشــغول هســتید متفاوت 
ــارت  ــی در تج ــای مختلف ــد مدل ه ــا می دانی ــر از م ــما بهت ــه ش ــه ک ــت، همان گون اس
اســتفاده می شــود کــه در ایــن زمینــه بــه مــدل B2B یــا تجــارت شــرکت بــا شــرکت 
ــران   ــرد، گ ــاره ک ــوان اش ــده می ت ــرف کنن ــا مص ــرکت ب ــارت ش ــا تج ــدل B2C ی و م
ــرای  ــا ارزان بــودن کاالهــای شــما نیــز در تعریــف شــخصیت  خریــدار تاثیــر دارد. ب ی
ــوع  ــر اســاس ن ایــن کار می توانیــد از نکته هــای زیــر کمــک بگیریــد، ایــن نکته هــا ب

تجــارت شــما ممکــن اســت نیــاز بــه بهینه شــدن داشــته باشــد.
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کمیت اطالعات
موقعیت مکانی مشتریان	 

ابزارهایــی ماننــد گــوگل آنالیتیکــس )Google Analytics( بــه شــما کمــک می کنــد 
ــه  ــما روان ــایت ش ــه وب س ــوگل ب ــه گ ــی ک ــی کاربران ــت مکان ــی موقعی ــه راحت ــا ب ت

ــد. ــایی کنی ــد را شناس می کن

 

سن وسال	 
ــتریان در  ــال مش ــتن سن وس ــت دانس ــن اس ــما ممک ــارت ش ــوع تج ــه ن ــته ب  بس
تعریــف شــخصیت  خریــدار تاثیــر داشــته باشــد. بهتریــن راه شناســایی مــواردی اســت 
کــه مشــتریان احتمالــی شــما بــه آن  هــا تمایــل نشــان می دهنــد، ایــن اطالعــات را 

ــد. ــز بدســت آوری ــی مشــتریان خــود نی ــک اطالعات ــوان از بان می  ت

درآمد	 
ــتریان را  ــد مش ــزان درآم ــر می ــی نظی ــات حساس ــب اطالع ــرای کس ــن راه  ب بهتری
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ــد  ــز می توان ــن نی ــوی آنالی ــای پرس و ج ــت. فرم ه ــا دانس ــا آنه ــه ب ــوان مصاحب می ت
ــا ســطح درآمــد مشــتریان باشــد. ــرای آشــنایی ب ــه  مناســبی ب گزین

شغل	 
ــاس  ــر اس ــوان ب ــد را می ت ــف می کنی ــدار تعری ــخصیت  خری ــرای ش ــه ب ــغلی ک ش
ــا  ــه تجــارت شــرکت ب ــر ب ــد اگ ــن فرآین ــی مشــتریان بدســت آورد، ای ــات فعل اطالع

ــود. ــخص می ش ــادگی مش ــه س ــتید ب ــغول هس ــرکت مش ش

کیفیت اطالعات
هدف ها	 

بســته بــه نیــازی کــه کاال یــا ســرویس شــما بــرای مشــتری برطــرف می کنــد، می توانــد 
ــرای دقــت  ــم ب ــرد. پیشــنهاد می کنی ــدار شــما شــکل بگی هدف هــای شــخصیت  خری
بیشــتر در تعریــف هدف هــای شــخصیت  خریــدار بــا مشــتریان فعلــی مجموعــه خــود 
مصاحبــه کنیــد. همکارانــی کــه در واحــد خدمــات پــس از فــروش فعالیــت می کننــد 

نیــز اطالعــات خوبــی را در اختیــار شــما قــرار می دهنــد.

چالش ها	 
ــتریان  ــا مش ــد ب ــز می توانی ــه نی ــن زمین ــق در ای ــات دقی ــت آوردن اطالع ــرای بدس ب

ــد. ــه کنی ــروش مصاحب ــی مجموعــه و همــکاران واحــد خدمــات پــس  از ف فعل

سرگرمی ها	 
ــه لحــاظ ســلیقه در راســتای  ــرادی کــه ب ــی شــرکت و اف ــا مشــتریان فعل  صحبــت ب
مشــتریان هــدف شــما فکــر می کننــد، می توانــد دیــد خوبــی بــرای تعریــف 
ســرگرمی های شــخصیت  خریــدار شــرکت تان، بــه شــما دهــد. بــرای نمونــه دانســتن 
اینکــه مشــتریان شــما بــه ورزش و ســالمت و تندرســتی اهمیــت می  دهنــد، می توانــد 
بــرای شــرکت هایی کــه در حرفــه پوشــاک فعالیــت می کننــد دورنمــای خوبــی را بــرای 

تولیــد محتــوای مناســب بــا ایــن مشــتریان بدهــد.

6

https://modireweb.com


7 استراتژی کارآمد در بازاریابی دیجیتال که باید بدانید

www.modireweb.com

 
اولویت ها	 

بــا مشــتریان و افــرادی کــه ســلیقه های آن هــا در راســتای مخاطبیــن هــدف مجموعــه 
ــرای  ــوید. ب ــنا ش ــود آش ــداران خ ــای خری ــا اولویت ه ــا ب ــد ت ــت کنی ــت صحب شماس
نمونــه اگــر شــرکت نرم افــزاری داریــد کــه از مــدل تجــارت شــرکت بــا شــرکت پیــروی 
می کنــد، بــه احتمــال زیــاد مشــتریان شــما کیفیــت بــاالی پشــتیبانی را نســبت بــه 

ــد. ــح می دهن قیمــت یــک محصــول ترجی
اطالعاتــی از ایــن دســت باعــث می شــود تــا بــا دقــت بیشــتری شــخصیت  خریــدار 
ــتراتژی  ــه اس ــد ک ــل کنی ــر حاص ــان خاط ــرده و اطمین ــف ک ــود را تعری ــه خ مجموع

ــی رود. ــش م ــه شــما در مســیر درســتی پی ــن مجموع ــی آنالی بازاریاب

2. هدف های مجموعه را شناسایی کرده و ابزار الزم را پیدا کنید
ــه  ــی مجموع ــداف زیربنای ــتای اه ــه در راس ــد همیش ــما بای ــی ش ــای بازاریاب هدف ه
تعریــف شــوند. بــرای نمونــه اگــر افزایــش 20 درصــدی از فــروش آنالیــن بــه عنــوان 
هــدف شــرکت مشــخص شــده اســت، وظیفه شــما بــه عنــوان بازاریــاب آنالیــن ایجاد 
ســازوکاری اســت کــه از آن طریــق بتوانیــد 50 درصــد مشــتریان بیشــتری نســبت بــه 

ســال گذشــته بــه وب ســایت خــود جــذب کنیــد.
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از طــرف دیگــر هــدف شــما هــر چــه کــه باشــد بایــد بدانیــد چگونــه ایــن اهــداف را 
ارزیابــی کنیــد. اینجاســت کــه اهمیــت ابزارهــای مــورد نیــاز بــرای بازاریابــی آنالیــن 
مشــخص می شــود. محاســبه میــزان اثربخشــی اســتراتژی دیجیتــال بــرای هر شــرکت 
ــرای  ــه ب ــی ک ــه معیارهای ــبت ب ــبه نس ــن محاس ــد ای ــن بای ــاوت اســت، همچنی متف
هــدف شــرکت خــود در نظــر گرفته ایــد انجــام شــود. محاســبه اثربخشــی اســتراتژی 
دیجیتالــی کــه در پیــش گرفته ایــد بــرای آینــده شــرکت شــما کامــال حیاتــی اســت، 
چــرا کــه پارامترهــای مــورد نظــر در ایــن بررســی می تواننــد بــرای بهینــه  کــردن ایــن 

ــده بــه خدمــت گرفتــه شــوند. اســتراتژی ها در آین

بیشــتر بدانیــد: معرفــی 10 ابــزار آنالیــن رایــگان کــه هــر تجــارت کوچکــی بــه آن هــا 
نیــاز دارد

3. عملکرد ابزار و کانال های فعلی فروش را بررسی کنید
ــی  ــرای بازاریاب ــه ب ــی ک ــا و کانال های ــه ابزاره ــی ب ــی کل ــدا نگاه ــت در ابت ــر اس بهت
دیجیتــال در اختیــار داریــد داشــته باشــید، ایــن کار باعــث می شــود در آینــده در حیــن 
تدویــن اســتراتژی هایتان دچــار ســردرگمی نشــوید. رســانه هایی کــه در اختیــار داریــد 
ــته بندی  ــال را دس ــی دیجیت ــای بازاریاب ــزار و کانال ه ــا اب ــد ت ــک می کنن ــما کم ــه ش ب
ــه  ــانه ها را ب ــن رس ــد ای ــازه دهی ــوع اج ــن موض ــدن ای ــن تر ش ــرای روش ــد. ب کنی

تفکیــک شــرح دهیــم:

رسانه هایی که مالک آن ها هستید
ــما  ــرکت ش ــا ش ــد ی ــه برن ــت ک ــی اس ــای دیجیتال ــور دارایی ه ــمت منظ ــن قس در ای
مالــک آن هاســت. وب ســایت، حســاب کاربری شــرکت در شــبکه های اجتماعــی، 
محتواهایــی کــه در بــالگ منتشــر کرده ایــد و ســایر کانال هــای دیجیتالــی کــه شــرکت 

ــرار داد. ــروه ق ــن گ ــوان در ای ــر روی آن هــا دارد را می ت ــی ب ــرل کامل شــما کنت
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رسانه هایی که آن ها را بدست آورده اید
در ایــن قســمت منظــور میــزان تعریــف و صحبت هایــی اســت کــه دربــاره برنــد شــما 
ــایت ها،  ــایر وب س ــما در س ــوای ش ــر محت ــود. بازنش ــرح می ش ــل مط ــایر محاف در س
ــبکه های  ــه در ش ــی ک ــد و ارتباط ــرار می دهن ــان ق ــران مهم ــه کارب ــت هایی ک پس
ــا  ــه آن ه ــرار داد ک ــانه هایی ق ــروه رس ــوان در گ ــد را می ت ــرار می کنی ــی برق اجتماع
ــما  ــد ش ــناخت برن ــل ش ــانه ها ماحص ــن رس ــر ای ــارت دیگ ــد، به عب ــت آورده ای را بدس

توســط مشــتری هســتند.
ــری، نوشــتن نقد وبررســی های  ــل خب ــا محصــوالت شــما در محاف ــد ی ــه برن اشــاره ب
ــان در  ــوای بالگ ت ــتراک گذاری محت ــرکت و اش ــات ش ــا خدم ــاره کاال ی ــت درب مثب
ــا را  ــه آن ه ــرار داد ک ــانه هایی ق ــروه رس ــوان در گ ــز می ت ــی، را نی ــبکه های اجتماع ش

بــه دســت آورده ایــد.

رسانه هایی که خریداری کرده اید
ــی طــرف  ــزار و کانال  های ــا اب ــن قســمت ب ــام آن پیداســت در ای ــه از ن ــه ک همان گون
ــه کمــک  ــا ب ــد ت ــه ای پرداخــت کرده ای ــا هزین ــرای بدســت آوردن آنه ــه ب هســتیم ک
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 Google ایــن ابزارهــا مشــتریان خــود را جــذب کنیــد. در ایــن زمینــه می تــوان بــه
Adwords، پســت هایی کــه بابــت انتشــار آن در شــبکه های اجتماعــی پــول پرداخــت 

ــرد. ــاره ک ــری اش ــای خب ــایت ها و رپورتاژ ه ــتقیم در وب س ــات مس ــد، تبلیغ کرده ای
ــل  ــل اکس ــک فای ــم را در ی ــاره کردی ــا اش ــه آن ه ــاال ب ــه در ب ــانه هایی ک ــی رس تمام
ــتید،  ــا هس ــک آن ه ــه مال ــانه هایی ک ــتی از رس ــر درس ــا تصوی ــد ت ــع آوری کنی جم
ــداری  ــا را خری ــه آن ه ــانه هایی ک ــد و رس ــت آورده ای ــا را بدس ــه آن ه ــانه هایی ک رس

ــدد. ــکل ببن ــما ش ــن ش ــد در ذه کرده ای
ــن کانال هــا  ــه، از تمامــی ای ــی مجموع ــه هــدف اصل ــرای رســیدن ب ممکــن اســت ب
در تدویــن اســتراتژی بازاریابــی دیجیتــال کمــک بگیریــد. بــرای نمونــه فــرض کنیــم 
ــد  ــا بتوانی ــته اید ت ــایت گذاش ــرود وب س ــای ف ــی از صفحه ه ــی در یک ــما محتوای ش
ــرای بیشــتر کــردن  از مشــتری های جدیــد ســرنخ بدســت آوریــد. در ایــن شــرایط ب
تعــداد ســرنخ هایی کــه بوســیله ایــن محتــوا بدســت آمــده اســت ممکــن اســت نیــاز 
داشــته باشــید تــا آن را در شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک بگذاریــد. ممکــن اســت 
ــتراک  ــه اش ــود ب ــخصی خ ــری ش ــاب های کارب ــما را در حس ــوای ش ــان محت کاربران ت
بگذارنــد و ترافیــک بیشــتری راهــی صفحه فــرود مــورد نظرتــان کننــد. چنیــن فرآیندی 
ــرای  را در گــروه رســانه هایی قــرار می دهیــم کــه بدســت آورده ایــد. از طــرف دیگــر ب
ــی  ــه فیس بوک ــرا در صفح ــت آن ــن اس ــوا ممک ــک محت ــت ی ــتر موفقی ــن بیش تضمی
کــه بــرای برنــد خــود خریــداری کرده ایــد قــرار دهیــد تــا از ایــن طریــق ایــن محتــوا 

توســط کاربــران هــدف بیشــتری نیــز دیــده شــود.
ــار  ــف از رســانه هایی کــه در اختی ــه کمــک ســه گــروه مختل ــه می شــود کــه ب این گون
ــن  ــه ای ــد. ب ــدا کنی ــت پی ــه دس ــی مجموع ــای اصل ــه هدف ه ــد ب ــد می توانی داری
نکتــه نیــز بایــد اشــاره کنیــم کــه اجبــاری بــرای اســتفاده از ایــن ســه  گــروه رســانه 
ــا ایــن حســاب  ــد. ب ــد اقــدام کنی ــه صالحدیــد مجموعــه می توانی نداریــد و بســته ب
ــی  ــد، عملکــرد خوب ــا بدســت آورده ای ــا هســتید و ی ــک آنه ــر رســانه هایی کــه مال اگ
دارنــد، نیــازی بــه ســرمایه گذاری بــرای خریــد رســانه  نیســت. در نتیجــه بایــد بهتریــن 
ــرده و  ــی ک ــد بررس ــک می کن ــه نزدی ــی مجموع ــدف اصل ــه ه ــما را ب ــه ش ــی ک راه حل
ســپس کانال هایــی کــه بهتریــن دســتاورد را دارنــد، در اســتراتژی دیجیتــال خــود بــه 

خدمــت بگیریــد.
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بیشتر بخوانید: 10 روش ثابت شده افزایش درآمد از طریق شبکه های اجتماعی

 

4. رسانه هایی که مالک آنها هستید را بازبینی کنید
بــه جــرات می تــوان گفــت رســانه هایی کــه مالــک آن هــا هســتید در قلــب بازاریابــی 

دیجیتــال مجموعــه شــما قــرار گرفته انــد.
ــرار  ــوا ق ــروه محت ــود در گ ــر ش ــما منتش ــد ش ــب برن ــه از جان ــی ک ــوع پیام ــر ن ه
ــا« در وب ســایت شــما  ــاره م ــب قســمت »درب ــد مطال ــام می توان ــن پی ــد، ای می گیرن
باشــد یــا اینکــه توضیحــات کاال، پســت های بــالگ، کتاب هــای الکترونیــک، تصاویــر 
ــوا  ــد. محت ــکیل ده ــی را تش ــبکه های اجتماع ــما در ش ــت های ش ــی و پس اینفوگراف
بــه تبدیــل مخاطبیــن وب ســایت بــه مشــتریان احتمالــی و بالقــوه کمــک می کنــد، از 
طــرف دیگــر محتــوا باعــث می شــود تــا برنــد شــما در فضــای آنالیــن بیشــتر شــناخته 
شــود. محتوایــی کــه بــه خوبــی بهینه ســازی شــده باشــد تاثیــر زیــادی در ارتقــا رتبــه 
وب ســایت در موتورهــای جســتجو خواهــد داشــت. بــا در نظــر گرفتــن ایــن مــوارد 
بایــد گفــت هــر هدفــی کــه مشــخص کــرده  باشــید، بــاز هــم بــرای تدویــن اســتراتژی 

بازاریابــی دیجیتــال نیــاز بــه محتوایــی داریــد کــه مالــک   آن باشــید.
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در نتیجــه بــرای تدویــن اســتراتژی بازاریابــی دیجیتــال بایــد تصمیــم بگیریــد چــه نوع 
ــد کمــک  ــه هدف هایــی کــه در نظــر داری ــه رســیدن ب ــد شــما را ب محتوایــی می توان
کنــد. بــرای نمونــه اگــر هــدف شــما افزایــش 50 درصــدی  مخاطبــان وب ســایت تان 
ــه در صفحــه  ــی ک ــه نظــر می رســد مطالب ــد ب ــه ســال گذشــته اســت، بعی نســبت ب
»دربــاره مــا« یادداشــت کرده ایــد بتوانــد بــه شــما در رســیدن بــه ایــن هــدف کمــک 

کنــد.
در ایــن صــورت ممکــن اســت یــک کتــاب الکترونیــک کــه در ازای ثبت نــام اطالعــات 
ــذب  ــری در ج ــورد بهت ــد بازخ ــرد بتوان ــرار می گی ــار وی  ق ــگان در اختی ــه رای ــر ب کارب
مشــتریان جدیــد داشــته باشــد. در ادامــه توضیحــات کوتاهــی در خصــوص فرآینــد 
انتخــاب بهتریــن محتــوا بــرای رســیدن بــه اهــداف  بازاریابــی دیجیتــال خواهیــم داد:

محتواهای فعلی خود را بررسی کنید
ــرده و  ــاده ک ــد را آم ــه کرده ای ــن تهی ــش از ای ــه پی ــی ک ــای فعل ــتی از محتواه فهرس
ــتای  ــته اند و در راس ــن داش ــش از ای ــه پی ــردی ک ــاس عملک ــر اس ــا را ب ــن محتواه ای
ــب  ــه اگــر هــدف شــما جل ــرای نمون ــد. ب ــدی کنی ــی مجموعــه رتبه بن هدف هــای فعل
مشــتریان بالقــوه اســت، محتواهــای فعلــی خــود را بــه گونــه ای رتبه بنــدی کنیــد کــه 
ــن  ــد داشــته اند. ای در ســال گذشــته بیشــترین بازخــورد را در جــذب مخاطــب جدی
محتــوا ممکــن اســت یــک پســت در بــالگ، یــک کتــاب الکترونیــک یــا حتــی یکــی 
ــته  ــر داش ــب تاثی ــذب مخاط ــی در ج ــه خوب ــه ب ــد ک ــایت باش ــای وب س از صفحه ه
اســت. هــدف از انجــام چنیــن کاری، تمیــز دادن محتواهایــی کــه تاکنــون بازخــورد 
ــی را  ــه خوب ــته نتیج ــال گذش ــه در یک س ــت ک ــی اس ــته اند از محتواهای ــی داش خوب
ــد  ــرای تولی ــری ب ــه دقیق ت ــد نقش ــق می توانی ــن طری ــته اند، از ای ــال نداش ــه دنب ب

ــده بکشــید. محتــوا در آین
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اشکاالت محتواهایی که تاکنون تولید کرده اید را مشخص کنید
ــای  ــکالت و نقص ه ــد، مش ــف کرده ای ــه تعری ــداری ک ــخصیت  خری ــاس ش ــر اس ب
محتواهایــی کــه تولیــد شــده  اســت را پیــدا کنیــد. بــرای نمونــه اگــر شــرکتی فعــال 
ــدا  ــان در پی ــه مخاطبان ت ــده اید ک ــه ش ــتید و متوج ــی هس ــوزش ریاض ــه آم در زمین
کــردن راه جالبــی بــرای مطالعــه مشــکل دارنــد و تاکنــون شــما محتوایــی در جهــت 
پاســخ بــه ایــن نیــاز آمــاده نکرده ایــد، اکنــون زمــان مناســبی اســت کــه ایــن نقــص 

ــه تولیــد کنیــد. ــران کــرده و محتوایــی در ایــن زمین را جب
ــه  ــت متوج ــن اس ــد ممک ــد کرده ای ــن تولی ــش از ای ــه پی ــای ک ــی محتواه ــا بررس ب
شــوید کتــاب الکترونیکــی کــه در یکــی از صفحه های فــرود بــرای دانلــود گذاشــته اید 
ــن  ــا ای ــار داشــته اســت. ب ــر وبین ــا نظی ــه ســایر محتواه ــی نســبت ب بازخــورد خوب
حســاب در مثالــی کــه بــرای شــرکت فعــال در زمینــه آمــوزش ریاضــی زدیــم، شــاید 
بــد نباشــد تــا کتــاب الکترونیکــی را بــا عنــوان »چگونــه بهتریــن و موثرتریــن شــیوه 

مطالعــه کــردن را پیــدا کنیــم« تولیــد کنیــد.

مقاله مرتبط: سئو و بهینه سازی محتوای وبالگ با 10 نکته ساده اما کاربردی
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نقشه تولید محتوای جدیدی را طراحی کنید
بــر اســاس اطالعاتــی کــه در شناســایی نقص هــای محتواهــای فعلــی خــود بدســت 
آورده ایــد، یــک نقشــه جدیــد بــرای تولیــد محتــوا ترســیم کنیــد، در ایــن نقشــه جدید 
تمرکــز شــما بایــد بــر روی محتوایــی باشــد کــه بــه شــرکت تان در جهــت رســیدن بــه 
اهــداف از پیــش تعییــن شــده کمــک می کنــد. ایــن نقشــه بایــد شــامل مــوارد زیــر 

: شد با
عنوان	 
قالب	 
هدف	 
شیوه های تبلیغ	 

مثــال می توانیــد مناســبت های مهــم را پیــدا کــرده و برای شــان محتوایــی اختصاصــی 
ــرای  ــرار اســت ب ــه ق ــی و بودجــه ای ک ــم اطالعــات مال ــد. پیشــنهاد می  کنی ــه کنی تهی
تولیــد محتــوا در نظــر بگیریــد را مشــخص کنیــد. ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد بــا 
توجــه بــه بودجــه ای کــه در اختیــار داریــد تصمیــم بگیریــد کــه محتــوا بایــد توســط 
شــما و همــکاران شــرکت تولیــد شــود یــا فرآینــد تولیــد آن را می توانیــد بــه شــرکت ها 

و افــرادی کــه تخصــص ایــن کار را دارنــد واگــذار نماییــد.
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5. وضعیت رسانه هایی که بدست آورده اید را نیز بررسی کنید
ــی  ــل هدف های ــد در مقاب ــا را بدســت آورده ای ــه آنه ــت رســانه هایی ک بررســی وضعی
کــه در پیــش رو داریــد بــه شــما کمــک می کنــد تــا ایده هــای بهتــری دارنــد در ذهــن 
شــما شــکل بگیــرد. کانال هایــی کــه از طریــق آن هــا ترافیــک جــذب وب ســایت شــما 
می شــود را پیــدا کــرده و هرکــدام از ایــن منابــع را نســبت بــه اثربخشــی کــه دارنــد 
 Source( ــورت ــورس ریپ ــا س ــک ی ــوگل آنالیتی ــه گ ــن زمین ــد. در ای ــدی کنی رتبه بن

ــرار می دهــد. ــار شــما ق Reports(، ابزارهــای خوبــی را در اختی
بررســی وضعیــت رســانه هایی کــه آن هــا را بدســت آورده ایــد بــه شــما کمــک می کنــد 
ــدا  ــد را پی ــما کرده ان ــایت ش ــی وب س ــی را راه ــک به خصوص ــه ترافی ــای ک مقاله ه
ــن  ــی لینکدی ــبکه اجتماع ــوید ش ــه ش ــت متوج ــن اس ــر ممک ــرف دیگ ــد. از ط کنی
ــی  ــی از بررس ــدف اصل ــت. ه ــته اس ــال داش ــه دنب ــری را ب ــورد بهت ــما بازخ ــرای ش ب
وضعیــت رســانه هایی کــه آن هــا بدســت آورده ایــد، ایــن اســت کــه تصویــر کاملــی 
از رســانه هایی کــه بــه شــما در رســیدن بــه هــدف اصلــی مجموعــه کمــک می کننــد 
ــه  ــد رســانه هایی ک ــه شــما کمــک می کن ــار ب ــن آم ــدد، ای در ذهــن شــما نقــش ببن
عملکــرد خوبــی نداشــته اند را نیــز شناســایی کنیــد. ناگفتــه نمانــد کــه در دنیــای وب ، 
ــه  ــر ب ــم اگ ــرو هســتیم، در نتیجــه پیشــنهاد می  کنی ــا مــوارد جدیــدی روب همیشــه ب
رســانه جدیــدی برخــورد کردیــد، بی گــدار بــه آب نزنیــد و تمــام وقــت و انــرژی خــود 
ــد  ــد ســعی کنی ــد و بای ــار بگذاری ــد آن  را کن ــر نبای ــد، از طــرف دیگ را صــرف آن نکنی
بــا انتشــار محتــوا و تعامــل انــدک بــا ایــن رســانه، میــزان اثربخشــی آن را در جــذب 

ترافیــک بــه وب ســایت ســنجش کنیــد.

6. بررسی رسانه هایی که خریداری کرده اید را فراموش نکنید
در ایــن فرآینــد نیــز بایــد مــواردی کــه در قســمت های قبــل اشــاره کردیــم را در نظــر 
ــد را  ــداری کرده ای ــه خری ــانه هایی ک ــدام از رس ــر ک ــرد ه ــد عملک ــید، بای ــته باش داش
 ،Google Adwords ــه در ــی ک ــوان هزینه های ــه می ت ــن زمین ــد، در ای ــی کنی بررس
ــد  ــد را محاســبه کنی ــر و ســایر شــبکه های اجتماعــی انجــام داده ای ــوک، توئیت فیس ب
ــه اهدافــی  ــدازه توانســته اند شــما را ب ــا چــه ان ــا مشــخص شــود ایــن شــبکه ها ت ت

ــد. ــک کنن ــه در نظــر داشــته اید نزدی ک
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بــرای نمونــه اگــر هزینــه زیــادی بــرای Google Adwords خــرج کرده ایــد و بازخــورد 
خوبــی از ایــن طریــق دریافــت نکرده ایــد ممکــن اســت زمــان آن رســیده باشــد کــه 
رویکــرد جدیــدی را در پیــش  بگیریــد و در ســایر پلتفرم هــای تبلیغاتــی هزینــه کنیــد.

ــه ای  ــا هزین ــرای آن ه ــه ب ــی ک ــای مختلف ــی از پلتفرم ه ــده کل ــت ای ــد در نهای بای
پرداخــت کرده ایــد در ذهــن شــما شــکل بگیــرد. تــا از ایــن طریــق نســبت بــه ادامــه 

ــد. ــری کنی ــا تصمیم گی ــذف آن ه ــا ح ــا ی ــن پلتفرم ه ــه ای ــه ب ــاص هزین اختص

7. جمع بندی
فرآینــد طراحــی نقشــه و تحقیقــات کــه در بــاال بــه تفضیــل بــه   آن هــا اشــاره کردیــم 
ــی  ــن اســتراتژی بازاریاب ــه تدوی ــی نســبت ب ــد کامل ــا دی ــد ت ــه شــما کمــک می کن ب
دیجیتــال در ذهــن شــما نقــش ببنــدد. در ادامــه بــرای یــادآوری هــم کــه شــده بــه 

مــواردی کــه تاکنــون بــه آن هــا پرداختیــم اشــاره خواهیــم کــرد:
ایجاد شخصیت  خریدار با جزئیات کامل؛. 1
مشخص کردن یک یا چند هدف دقیق برای بازاریابی؛. 2
جمع آوری فهرستی از تمامی رسانه هایی که در اختیار دارید؛. 3
بررسی تمامی رسانه هایی که در اختیار دارید؛. 4
ــد . 5 ــا می خواهی ــرده  ی ــد ک ــه تولی ــی ک ــتفاده از محتواهای ــرای اس ــه  ب ــرح نقش ط

ــد. ــد کنی تولی
پــس از آنکــه بــه تمامــی ایــن مــوارد پرداختیــد زمــان آن فــرا می رســد تــا اســتراتژی 
ــا و  ــد اولویت ه ــما بای ــتراتژی ش ــد. اس ــن کنی ــود را تدوی ــال خ ــی دیجیت بازاریاب
ــد. ــد ترســیم کن ــه مشــخص کرد ه ای ــی ک ــه هدف ــرای رســیدن ب ــان را ب عملکردهای ت
از طــرف دیگــر نیــاز داریــد تــا اســتراتژی بلنــد مــدت مجموعــه را نیــز در ایــن قســمت 
مشــخص کنیــد، در بیشــتر مواقــع مــدت زمــان 12 مــاه، فرصــت مناســبی بــرای تدوین 
اســتراتژی بلنــد مــدت اســت، امــا ایــن زمــان بســته بــه نــوع تجــارت شــما می توانــد 

تغییــر کنــد. بــرای نمونه:

ــرده و 	  ــدازی ک ــی راه ان ــید بالگ ــته باش ــد داش ــت قص ــن اس ــال ممک ــدای س در ابت
ــد. ــت کنی ــال آپدی ــول س ــی در ط ــورت هفتگ ــه ص ــب آن را ب مطال
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ــال 	  ــاب دیجیت ــا یــک کت ــل تابســتان ممکــن اســت برنامــه داشــته باشــید ت اوای
ــد. ــاص دهی ــات اختص ــرای تبلیغ ــه ای را ب ــرده و هزین ــر ک ــد منتش جدی

ــرای 	  ــد ب ــر  کنی ــازار شــما باشــد و در نتیجــه فک ــل پاییــز ممکــن اســت اوج ب اوای
ــد. ــد کنی ــه بای ــد چ ــد کرده ای ــه تولی ــی ک ــازی محتوای بهینه س

در اوایــل زمســتان ممکــن اســت بخواهیــد تمرکــز بیشــتری بــر روی رســانه هایی 	 
ــال  ــتریان دنب ــر روی مش ــا ب ــر آن ه ــید و تاثی ــته باش ــد، داش ــت آورده ای ــه بدس ک
ــه ترافیــک بیشــتری را در هفته هــای اوج  ــی ک ــق کانال های ــن طری ــا از ای ــد، ت کنی

ــد. ــایی کنی ــته اند را شناس ــروش داش ف
ــده ای را  ــدی ش ــخص و زمان بن ــوب مش ــد چارچ ــرد، می توانی ــن رویک ــاذ ای ــا اتخ ب

ــد. ــد انجــام شــود تعییــن کنی ــرای کارهایــی کــه بای ب

بیشتر بخوانید: 6 نکته برای داشتن بهترین استراتژی در بازاریابی محتوا

مسیر موفقیت در استراتژی بازاریابی دیجیتال
مســتنداتی کــه بــرای اســتراتژی شــرکت  تهیــه کرده ایــد تنهــا مختــص شــرکت شــما 
ــزی شــده ای را  ــش طــرح ری ــب از پی ــوان قال ــل نمی ت ــن دلی ــه همی ــود. ب خواهــد ب
در اختیــار شــرکت ها بــرای تدویــن اســتراتژی دیجیتــال قــرار داد. بــه خاطــر داشــته 
ــه  ــا ب ــم ت ــن می کنی ــل تدوی ــن دلی ــه ای ــال را ب ــی دیجیت ــتراتژی بازاریاب ــید اس باش
ــازه  ــک ب ــما در ی ــرکت ش ــدف ش ــه ه ــیدن ب ــه رس ــه ب ــی را ک ــک آن عملکردهای کم

ــم. ــیم کنی ــود را ترس ــر می ش ــخص منج ــی مش زمان

در پایــان پیشــنهاد می کنیــم اگــر شــما هــم دســتی از دور بــر آتــش داریــد و تاکنــون 
ــد،  ــال کســب  کرده ای ــی دیجیت ــن اســتراتژی بازاریاب ــه تدوی ــد در زمین ــه ای مفی تجرب
در قســمت نظــرات، مــا و ســایر کاربــران را از تجربه هــای مفیــد خــود باخبــر ســازید.
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