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ــل مارکتینــگ در تلفــن  ــر ایمی ــه موث ــه آمــوزش 6 نکت ــم ب ــه قصــد داری در ایــن مقال
هــای همــراه بپردازیــم،  بــا رعایــت ایــن نــکات مــی توانیــد ایمیــل هــای خــود را بــرای 

موبایــل بهینــه ســازی کنیــد.

ــال  ــد س ــه در چن ــمند ک ــای هوش ــت ه ــا و تبل ــژه موبایل ه ــراه به وی ــای هم تلفن ه
ــارت  ــی تج ــای قدیم ــر روش ه ــال تغیی ــته اند در ح ــادی داش ــیار زی ــد بس ــر رش اخی
ایمیلــی )Email Marketing( هســتند بــه  خصــوص کــه ایمیل هــا ارتبــاط نزدیکــی 
ــتریان  ــرای مش ــرعت ب ــا را به س ــوای ایمیل ه ــد محت ــد و می توانن ــا دارن ــا موبایل ه ب
نمایــش دهنــد کــه بــا ایــن قابلیــت، مشــتریان دیگــر نیــازی نیســت کــه حتمــًا بــه 
ــت  ــا کمــک موبایل هــا و تبل ــاج داشــته باشــند و ب ــاپ احتی ــا لپ ت ــر ی یــک کامپیوت
هــا می تواننــد در هــر جــا و هــر زمانــی بــه ایــن ایمیل هــا دسترســی داشــته باشــند. 
ایــن مــوارد باعــث شــده اســت تــا تغییــری بســیار زیــاد در صنعــت ایمیــل مارکتینــگ 

حاصــل شــود.
ــا  ــتند، ام ــی هس ــج و عموم ــنجرها رای ــا مس ــق SMS ی ــن از طری ــال مت ــه ارس اگرچ
قدیمی تریــن  از  کــه  ایمیل هــا  روی  بــر  و مصرف کننــدگان  همچنــان مشــتریان 
راه هــای ارتباطــی در تکنولــوژی بــه شــمار می رونــد، بــه  عنــوان فــرم اصلــی ارتباطــات 
ــاع   ــات و اط ــرای ارتباط ــا را ب ــز ایمیل ه ــا نی ــد. کمپانی ه ــه کرده ان ــا تکی ــا برنده ب

ــد. ــرار می دهن ــت ق ــود در اولوی ــانی های خ رس
حــاال بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی ایمیل هــا در حفــظ رضایتمنــدی مشــتریان، ایــن 
ــا تلفــن همــراه  ــق ب ــوای ایمیل هایشــان را مطاب ضــروری اســت کــه شــرکت ها محت

مشــتریان خــود تطبیــق داده و بــرای ایــن دســتگاه ها بهینــه  ســازی کننــد.
هوشــمند  موبایل هــای  کاربــران  اغلــب  تقریبــًا  به دســت آمده،  نتایــج  طبــق 
ایمیل هایشــان را از طریــق موبایلشــان چــک می کننــد. امــا نکتــه ای کــه وجــود دارد 
ــد.  ــی ســریع تر انجــام می دهن ــران ایــن کار را در موبایل هــا خیل ایــن اســت کــه کارب
ــا  ــد ت ــکن می کنن ــود را اس ــل خ ــی در ایمی ــای دریافت ــتر پیام ه ــا بیش ــع آن ه درواق
ــن  ــتلزم ای ــا مس ــرای موبایل ه ــا ب ــردن ایمیل ه ــه ک ــه، بهین ــود. درنتیج ــی ش بررس
ــران  ــه کارب ــث جلب توج ــریع باع ــی س ــا خیل ــوای ایمیل ه ــوان و محت ــه عن ــت ک اس
ــده نیــز باشــد. پــس ایــن محتــوا بایــد ســریع تر  ــرای آن هــا خوشــنود کنن شــود و ب
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بارگــذاری شــوند، راحت تــر قابــل درک باشــند، خواناتــر باشــند و خیلــی ســاده و واضــح 
مــوارد نیــاز بــرای اقــدام را بــه اطــاع برســانند.

ــه ایمیــل  ــه موفقیــت درزمین ــرای دســتیابی ب ــه بررســی بیشــتر 6 روش ب در ادامــه ب
ــا می پردازیــم. ــق موبایل ه ــگ از طری مارکتین

بیشتر بخوانید: 3 راه بهبود بخشیدن به فرآیندهای ایمیل مارکتینگ

1. یک استراتژی بهینه سازی برای کارتان پیاده سازی کنید.
ــرای  ــان ب ــه از موبایل هایش ــرادی ک ــداد اف ــد تع ــه نخواهی ــد چ ــه بخواهی ــما چ ش
ــت. ــش اس ــه افزای ــد رو ب ــتفاده می کنن ــان اس ــردن ایمیل هایش ــک ک ــه و چ مطالع
ــد.  ــتفاده می کنن ــران اس ــرای کارب ــل ب ــال ایمی ــوع ارس ــف از دو ن ــای مختل کمپانی ه
ایــن دو نــوع بــا عنــوان auto-responders و manual-responders شــناخته 
ــی Auto-responders، پیغام هایــی حــاوی پیام هــای  ــت اول یعن می شــوند. در حال
خوش آمــد گویــی، اطاع رســانی های حســاب ها و ... کــه به صــورت خــودکار و 
ــای  ــتند. ایمیل ه ــوند هس ــال می ش ــردازش و ارس ــه پ ــری از ثانی ــینی و در کس ماش
تایپ شــده  متن هــای  و  اطاعــات  حــاوی  ایمیل هایــی   Manual-responders
ــران  ــه ایمیل هــای کارب ــا پاســخ ب ــد ی ــه خبرهــای جدی توســط انســان می باشــند ک

می باشــند.
یکــی از الزمه هــای حفــظ Open and Click-through Rates یــا بازخوردهــا و 
ــران  ــرای کارب ــا ب ــه ایمیل ه ــه این گون ــت ک ــن اس ــا ای ــق کلیک ه ــای از طری بازدیده
ــن کار  ــرای ای ــند. ب ــی باش ــان خواندن ــرای آن ــده و ب ــداد نش ــپم قلم ــای اس ایمیل ه
ــد  ــا بای ــن ایمیل ه ــگارش ای ــد. در ن ــازی کنی ــا را بهینه س ــن ایمیل ه ــد ای ــما بای ش
ــگارش  ــح از ن ــون، اســتفاده صحی ــح از مت ــل اســتفاده صحی ــکات مختلفــی مث ــه ن ب
متــن، نوشــتن متــن به صــورت خاصــه بــا ترفندهــای خاصه نویســی، ایجــاد کادر و 
ــای  ــن و در اندازه ه ــایزهای معی ــا در س ــم، اســتفاده از عکس ه ــوب  هــای منظ چارچ

مناســب و ... دقــت کــرد.
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2. ایمیل هایتان را با متدهای آسان کلیک خور کنید.
ــا و  ــدازه کافــی زیب ــه  ان ــد در عیــن واحــد هــم ب ــه  ســازی شــده بای ایمیل هــای بهین
مجذوب کننــده باشــند و هــم محتــوای آن هــا در ســریع ترین حالــت ممکــن بارگــذاری 

ــران باشــد. شــده و قابل دســترس کارب
 )Clickable( محتــوای ســاده و مفهومــی می بایســت حــاوی لینک هایــی کلیــک خــور
باشــند تــا گیرنــده را تشــویق بــه دریافــت اطاعــات بیشــتر و درنتیجــه شــانس بیشــتر 

خریــد و ســودآوری بــرای شــما کند.
بــرای اینکــه ایمیــل ارســالی خــود را بــا ایــن پارامترهــا تطبیــق دهیــد بهتــر اســت از 
فونت هــای مناســب در اندازه هــای مناســب )نــه خیلــی بــزرگ و نــه خیلــی کوچــک( 
اســتفاده کنیــد. ســایز مناســب فونــت بــرای محتــوای کلیــک خــور چیــزی حــدود 14 

پیکســل بــرای متــون و 20 الــی 22 پیکســل بــرای عناویــن هســت.
یــک نکتــه و راهنمایــی دیگــر ایــن اســت کــه لینک هــای کلیــک خــور اغلــب نبایــد 
ــران در  ــا پشــت هم باشــند چــون در ایــن صــورت برخــی از کارب به صــورت ردیفــی ی
ــد  ــتباه، بای ــک اش ــردن لین ــاز ک ــورت ب ــوند و در ص ــج می ش ــا گی ــایی لینک ه شناس
ــاره  ــی دوب ــن یعن ــد و ای ــا برون ــی پیام ه ــه دریافت ــه جعب ــت را زده و ب ــه بازگش دکم
بایــد وارد پیــام شــما شــوند. شــاید تعــداد زیــادی از کاربــران عاقــه ای بــه چنیــن کاری 

نداشــته باشــند.
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3. از موضوعات )عناوین( کوتاه استفاده کنید.
نتایــج رســمی حاکــی بــر این هســتند کــه عناویــن ایمیــل بلنــد بازخوردهــای به مراتب 
بدتــری داشــته اند. نکتــه ای کــه قبــاً گفتیــم را فرامــوش نکنیــد. بــرای تأکیــد دوبــاره 
ــرای  ــن آن هــا ب ــه عناوی ــه ایمیل هایشــان متکــی ب ــرای مطالع ــران ب می گوییــم، کارب
ــات  ــردن موضوع ــکن ک ــد اس ــا می کنن ــه آن ه ــس کاری ک ــتند. پ ــان هس انتخابش
ــور  ــد به ط ــی باش ــه طوالن ــی ک ــر موضوع ــلمًا ه ــت. مس ــا هس ــوع ایمیل ه ــا موض ی
ــر بررســی  ــی دیگ ــدًا در فرصت ــوان » بع ــا عن ــه دســته ای ب ــز ب ناخــودآگاه توســط مغ
شــود » ارســال خواهنــد شــد. حــاال فــرض کنیــد مــدت  زمــان چــک کــردن ایمیل هــا 
در موبایل هــا خیلــی کمتــر هــم هســت. پــس بــرای بهینــه کــردن یــک ایمیــل بــرای 
موبایل هــا، اســتفاده از موضوعــات کوتــاه از اهمیــت دوچندانــی برخــوردار می شــود. 
عناویــن و موضوعــات ایمیل هــای مهــم بــا مقادیــر کمتــری از کلمــات همــراه هســتند 
و در زمــان بســیار کمتــری توجــه گیرنــده ایمیــل را بــه خــود جلــب می کننــد. چراکــه 

در زمــان و مقــدار کمتــر، محتــوای کلــی و چکیــده متــن ایمیــل را بازگــو می کننــد.
ــر  ــت. اگ ــی اس ــات کاف ــرای موضوع ــه ب ــی 5 کلم ــده آل، 4 ال ــتاندارد و ای ــور اس به ط
مجبــور هســتید کــه مقــدار بیشــتری کلمــه در قســمت موضــوع وارد کنیــد، حداقــل 
کاری کــه بایــد بکنیــد ایــن اســت کــه 4 الــی 5 کلمــه اول را کلمه هــای مرکــزی واصلــی 

قــرار داده و بــر روی آن هــا تمرکــز کنیــد.

4. ایمیل هایتان را سبک نگه  دارید.
مــوردی کــه در رابطــه بــا موضــوع ایمیــل )Email Subject( در مــورد 3 گفتیــم، در 
ــب  ــاده به مرات ــبک و س ــای س ــا و محتواه ــد. کاً ایمیل ه ــدق می کن ــز ص ــورد 4 نی م
خواندنی تــر و محبوب تــر هســتند. دالیــل فراوانــی بــرای ســبک تر بــودن ایمیل هــا در 
بهینه ســازی آن هــا در موبایل هــا وجــود دارد. احتمــاالً اولیــن دلیــل ســرعت اینترنــت 
ــر  ــت ه ــا تح ــت موبایل ه ــرعت اینترن ــه س ــم ک ــه می دانی ــت. هم ــا هس موبایل ه
شــرایطی نســبت بــه اینترنــت دســتگاه های کامپیوتــری و لپ تاپ هــا پایین تــر 
ــا  ــا ده ه ــرعت در موبایل ه ــان س ــه نوس ــت ک ــور گف ــوان این ط ــل می ت ــت. حداق اس

برابــر نوســان ســرعت در کامپیوترهــا هســت.
موبایل هــا  دانســت.  موبایل هــا  از  اســتفاده  نــوع  در  می تــوان  را  دوم  دلیــل 
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ــدار  ــاالً مق ــس احتم ــند. پ ــردم می باش ــا م ــا ب ــه همه ج ــتند ک ــتگاه هایی هس دس
بی شــماری از افــراد هســتند کــه در زمان هــای شــلوغ و زمان هایــی کــه وقــت 
ــا موبایلشــان ایمیل هایشــان  ــان ســریع تر ب ــد در زم ــح می دهن ــد، ترجی ــادی ندارن زی
را چــک کننــد. مســلمًا این گونــه افــراد هیــچ میلــی بــه صبــر کــردن بــرای بارگــذاری 

ندارنــد. ایمیل هــا  طوالنی مــدت 
 mobile-optimized emails ــتانداردهای ــق اس ــا طب ــرای ایمیل ه ــده آل ب ــایز ای س

زیــر 20 کیلوبایــت هســت.
ــی  ــت خیل ــل اهمی ــن ایمی ــد و مت ــتفاده می کنی ــان اس ــس در ایمیل هایت ــر از عک اگ
بیشــتری نســبت به عکــس هــا دارد، ســعی کنیــد آن هــا را نادیــده بگیریــد. در غیــر این 
ــا  ــایز عکس ه ــد س ــد. می توانی ــازی کنی ــد بهینه س ــز بای ــان را نی ــورت عکس هایت ص
ــد  ــر مایلی ــا اگ ــز کــم شــود و ی ــا حجمشــان نی ــد ت و کیفیــت آن هــا را کاهــش دهی
کــه کیفیــت عکس هــا کــم نشــود، می توانیــد آن هــا را فشــرده کنیــد تــا حجمشــان 

کاهــش یابــد.

بیشتر بخوانید: بازاریابی با ایمیل دقیقا به چه معناست؟

نکتۀ بسیار مهم :
ــا text-only( بســازید. چراکــه  ــر اســت یــک ایمیــل متنــی )فقــط متــن ی شــما بهت
 )text-only( ــن صــورت ــه همی یکــی از قابلیت هــای موبایل هــا نمایــش ایمیل هــا ب
اســت و بســیاری از کاربــران نیــز بــرای کاهــش اســتفاده ترافیــک اینترنــت و افزایــش 
ســرعت برگــذاری ایــن قابلیــت را فعــال می کننــد. در ایــن صــورت شــما هــم بایــد بــا 

ایــن اســتاندارد فرعــی کنــار بــی آییــد.

5. مراقب اندازه عرض )پهنای( ایمیل ها باشید.
ایمیل هــا هــم مثــل صفحــات وب و عکس هــا دارای اســتانداردهایی در بخــش فریــم 
ــمایل  ــکل و ش ــدازه ش ــن ان ــر از ای ــای بزرگ ت ــاد قالب ه ــتند. ایج ــان هس بندی هایش

ــد! ــاح می کن ــا را افتض ایمیل ه
600 پیکســل بــرای عــرض قالب هــا در ایمیل هــا بــه نظــر ایــده آل تریــن اندازه هســت. 
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ــا  ــود. ام ــرا می ش ــا اج ــت ه ــکتاپی و تبل ــتگاه های دس ــی در دس ــدازه به خوب ــن ان ای
ــا  ــد )ب ــت تغییــر خــودکار ســایزها اســتفاده کنی ــد از قابلی ــرای موبایل هــا می توانی ب
ــد  ــرای موبایل هــا بهره من ــا اینکــه از ســایز اســتاندارد ب اســتفاده از کــد if/then( و ی
شــوید. انــدازه عــرض یــا پهنــای ایمیــل در موبایل هــا بایــد چیــزی حــدود 300 الــی 
400 پیکســل باشــد. اگــر بــا ایــن مــوارد آشــنا نیســتید، می توانیــد چنــد ایمیــل نمونــه 
ــد  ــی کنی ــا را بررس ــاد آن ه ــد و ابع ــوان نمونه برداری ــف را به عن ــای مختل از کمپانی ه
و یــک انــدازه میانگیــن و مناســب و اســتاندارد از مقادیــر آن هــا بــه دســت بیاوریــد.

الزم بــه ذکــر اســت بــا پنــل هــای جدیــد ایمیــل مارکتینــگ مــی توانیــد بــه صــورت 
اتوماتیــک ایمیــل هــای ریسپانســیو بــرای هــر ســایزی )تبلــت، موبایــل( آمــاده کنیــد. 
ــر امــکان  ــه کارب یکــی از ایــن پنــل هــای ایمیــل مارکتینــگ، میلرالیــت اســت کــه ب

ســاخت ایمیــل ریسپانســیو را مــی دهــد.

6. به آزمایش کردن ادامه دهید.
ــف  ــای مختل ــف و در زمان ه ــتگاه های مختل ــود را در دس ــای خ ــا و ایمیل ه طراحی ه
مــورد آزمایــش قــرار دهیــد تــا در صــورت مشــاهده مشــکل یــا نقــص بتوانیــد ســریعًا 

آن هــا را در ایمیل هــای بعــدی برطــرف کنیــد.
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ــد.  ــو کنن ــران مشــکات ایمیل هــای شــمارا بازگ ــه کارب ــد ک ــد اجــازه ندهی ســعی کنی
نــگاه کــردن ســریع بــه ایمیل هــا کافــی نیســت و شــما بایــد تمــام بخش هــای الزم 
ــا،  ــودن عکس ه ــا، فشــرده ب ــم ایمیل ه ــب و فری ــن شــدن از اجــرای قال ــل مطمئ مث
ــز  ــا را نی ــودن لینک ه ــور ب ــک خ ــت کلی ــر قابلی ــه مهم ت ــوا و از هم ــم محت ــم ک حج

بررســی کنیــد.
بــرای ایــن کار بهتــر اســت ایمیل هــای شــخصی خــود و دوســتانتان را هــم در لیســت 
ــران  ــه کارب ــوری ک ــًا همان ط ــا را دقیق ــا ایمیل ه ــد ت ــرار دهی ــده ق ــای گیرن ایمیل ه
در دستگاه هایشــان می بیننــد ببینیــد تــا از همــه جوانــب مطلــع باشــید. ایــن 
آزمایش هــا را در بازه هــای زمانــی مختلــف انجــام داده و هیچ وقــت متوقــف نکنیــد.
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