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بازاریابــی ایمیلــی یــا همــان Email Marketing از جملــه روش هــای مؤثــر در 
ــه بررســی  ــه ب ــه حســاب مــی آیــد. در ایــن مقال اســتراتژی هــای تجــارت آنالیــن ب
ایــن موضــوع کــه چطــور مــی تــوان بــا کمــک بازاریابــی ایمیلــی برنــد خــود را ایجــاد 

کنیــم مــی پردازیــم.

نامــه نــگاری و نوشــتن نامــه هــا هیچوقــت قدیمــی و از کار افتــاده نمــی شــوند. بــا 
ایــن حــال، نســل جدیــد نامــه هــا کــه نامــه هــای الکترونیکــی یــا همــان ایمیــل هــا 
هســتند جــای نســل قدیمــی را گرفتــه انــد و حــاال بــا افزایــش چشــم گیــر ســرعت 
ــرای ارتباطــات شــخصی بلکــه بــرای امــور کاری و تجــاری نیــز  و کارایــی، نــه تنهــا ب
ــودن  ــترس ب ــل دس ــتند و قاب ــریع هس ــیار س ــا بس ــل ه ــوند. ایمی ــی ش ــتفاده م اس
آن هــا ایــن ابــزار را بــه پــر ســرعت تریــن راه ارتباطــی بــدون داشــتن ســرویس یــا 

برنامــه خاصــی تبدیــل کــرده اســت.
بازاریابــی بــا ایمیــل راهیســت کــه بزرگتریــن کمپانــی هــا و تجــارت هــای موفــق از آن 
بــه صــورت مســتمر و هدفمنــد اســتفاده مــی کننــد. شــما بــا کمــک ایمیــل مارکتینــگ 
ــرده و آن را بیــش از پیــش  ــی خــود را مســتحکم ک ــد فعل ــد برن ــا مــی توانی ــه تنه ن
ــد خــود  ــرای ســاخت صحیــح برن ــد از ایــن روش ب ــد کنیــد، بلکــه مــی توانی قدرتمن
نیــز بهــره منــد شــوید. طبــق گــزارش ســالیانه، میانگیــن تعــداد ایمیــل هــای ارســال 
ــارد عــدد رســیده اســت!  ــه مــرز 269 میلی ــران ب و دریافــت شــده در روز توســط کارب
اگرچــه تعــداد قابــل توجهــی از ایــن مقــدار ایمیــل هــای اســپم هســتند امــا بــاز هــم 
ایــن آمــار و ارقــام بــاور نکردنــی از پتانســیل بــاالی ایمیــل هــا بــرای هــر نــوع ارتبــاط 

الکترونیکــی چــه شــخصی و چــه تجــاری خبــر مــی دهنــد.

اگــر بــا مقولــه ایمیــل مارکتینــگ آشــنا نیســتید، پیشــنهاد مــی کنیــم مقالــه بازاریابــی 
بــا ایمیــل دقیقــا بــه چــه معناســت؟ را بخوانیــد.
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بــا انتخــاب صحیــح راه هــای تجــارت آنالیــن ، برندهــا نــه تنهــا مــی تواننــد از فرصت 
هــای مناســب بــرای برقــراری ارتبــاط بــا مخاطبیــن خــود اســتفاده کننــد، بلکــه مــی 
تواننــد از همیــن طریــق، مخاطبیــن معمولــی را بــه مشــتریان وفــادار تبدیــل کننــد. 
ایمیــل مارکتینــگ از جملــه مؤثرتریــن راه هــا بــرای مــوارد گفتــه شــده اســت. بازاریابی 
ایمیلــی بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا محتــوای مخصــوص کســب و کار خــود را بخــش 

بنــدی کــرده و بــه خوبــی آن را بــر مبنــای مخاطبیــن خــود شــخصی ســازی کنیــد.
در ادامــه بــه بررســی 4 مبحــث اصلــی در زمینــه مزایــای تجــاری ایمیــل مارکتینــگ در 

دنیــای تجــارت آنالیــن مــی پردازیــم.

1. بهبود شهرت و شناخته شدن برند شما
شــهرت یــک برنــد بــه واســطه ویژگــی هــای عمومــی و تجــاری آن شــناخته می شــود. 
بنابرایــن زمانــی کــه بــرای مخاطبیــن خــود ایمیــل ارســال مــی کنیــد، بــه یــاد داشــته 
باشــید کــه حتمــًا از لوگــوی برنــد و دیگــر آیتــم هــای بصــری بهــره منــد شــوید. امــا 
بهتــر اســت هــر بــار ایــن تصاویــر را تغییــر ندهیــد. رنــگ لوگــو و تصاویــر در تمامــی 
ــره شــوند و در  ــران ذخی ــا در ذهــن کارب ایمیــل هــا بایــد یکســان و ثابــت باشــند ت
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نتیجــه آن هــا بتواننــد بــه ســرعت ایمیــل هــای شــما را از دیگــر ایمیــل هــا تشــخیص 
. هند د

در همیــن راســتا بیشــتر بخوانیــد: لوگــوی تاثیرگــذار بایــد چــه ویژگــی هایــی داشــته 
باشــد؟

ویژگــی هــای یــک برنــد در شــهرت آن تأثیــر مســتقیم دارد. ایــن تأثیــر روی مخاطبین 
شــما بــه واســطه محصــوالت یــا خدمــات برنــد شــما اعمــال مــی شــود. اگــر آن هــا 
بــرای انتخــاب یــک محصــول یکســان از بیــن دو برنــد مختلــف مــردد باشــند، ســراغ 
ــن  ــد. ای ــناخته ان ــده و ش ــز دی ــن نی ــش از ای ــه آن را پی ــت ک ــد رف ــدی خواهن برن
ــازمان  ــط س ــا توس ــا و باره ــه باره ــت ک ــتریان امروزیس ــران و مش ــی کارب رفتارشناس
هــای گوناگــون ثابــت شــده اســت. طبــق نتایــج، درصــد بســیار کمــی از ایــن افــراد 
ســراغ برنــد و چیزهــای جدیــد مــی رونــد امــا اغلــب آن هــا چیــزی کــه مــی شناســند 

را انتخــاب مــی کننــد.
بنابرایــن گفتــه هــا، شــما مــی بایســت روی شــهرت برنــد خــود تمرکــز کنیــد. بازاریابی 
ــن  ــر اســتفاده در ای ــرد دارد. یکــی از ابزارهــای پ ــز کارب ــن مــورد نی ــرای ای ــی ب ایمیل
زمینــه، خبرنامــه هــا هســتند. خبرنامــه یــا Newsletter ابــزاری اســت که وب ســایت 
هــای موفــق بهــره زیــادی از آن مــی برنــد. خبرنامــه فــرم ســاده ای از ثبــت نــام بــرای 
کاربــران اســت. آن هــا بــا ثبــت ایمیــل خــود در آن، بــه عضویــت خبرنامــه شــما در 
مــی آینــد. ســپس از ایــن طریــق، از آخریــن رخدادهــا و پیشــنهادهای ویــژه برندهــا 
بهــره منــد مــی شــوند. اســتفاده از ایــن سیســتم بــه حضــور پــر رنــگ شــما در نظــر 

کاربــران کمــک شــایانی مــی کنــد.
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2. حضور مشتریان را قوت ببخشید
ــا حفــظ  ــوان Customer Retention ی ــا عن ــن مفهومــی ب در مبحــث تجــارت آنالی
مشــتری وجــود دارد. ایــن مبحــث یــک اســتراتژی بــرای برندهــا و صاحبــان مشــاغل 
مــی باشــد تــا بــه واســطه آن بتواننــد کاربــران معمولــی را بــه مشــتری تبدیــل کــرده 
و مشــتریان را در حــوزه ســرویس هــا و محصــوالت خــود تــا بیشــترین زمــان ممکــن 
ــی مــی  ــرای هــر تجارت ــت ب ــن حال ــده آل تری ــن ای ــد. مســلمًا ای محفــوظ نگــه دارن
باشــد. هیچکســی نمــی خواهــد مشــتریانی کــه بــه ســراغش مــی رونــد فقــط یــک بار 
از آن هــا خریــد کننــد. همــه مشــاغل بــه دنبــال مشــتریان وفــادار و ثابــت هســتند..

خیلــی از مواقــع مشــتریان وفــادار نیــز در صــورت مشــاهده کمبــود فعالیــت و عــدم 
تشــویق آن هــا توســط شــما، ســرد شــده و ممکــن اســت وفاداریشــان نســبت بــه 
شــما را از دســت بدهنــد. بازاریابــی ایمیلــی اینجــا نیــز بــه کمــک شــما مــی آیــد. اگــر 
شــما در زمــان مناســب، بــه مقــدار مناســب ایمیــل هــای کاربــردی را بــرای مشــتریان 
خــود ارســال کنیــد، آن هــا مجــددًا بــه ســمت شــما بــر مــی گردنــد. در بســیاری از 
مــوارد، انجــام صحیــح ایــن کارهــا حتــی مــی توانــد منجــر بــه تبدیــل شــدن ایــن 
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ــت  ــدون دخال ــن صــورت آن هــا ب ــی شــما شــود. در ای ــان اصل ــه حامی مشــتریان ب
شــما برایتــان بازاریابــی خواهنــد کــرد و تبلیــغ مؤثــری بــرای خدمــات و محصــوالت 

شــما خواهنــد بــود.

بیشتر بخوانید؛ شناخت رفتار مشتریان با یک ترفند ساده

وقتــی شــما بــرای کاربــران ایمیــل ارســال مــی کنیــد، آن هــا را از حضــور خــود آگاه 
مــی ســازید. ایــن ایمیــل هــا مــی تواننــد دربــاره اطــالع رســانی محصــوالت جدیــد 
یــا فــروش مجــدد محصولــی خــاص باشــد. ایــن ایمیــل هــا اصطالحــًا ایمیــل هــای 
یــادآوری کننــده نامیــده مــی شــوند. شــما بایــد آن هــا را بــه صــورت مســتمر امــا 
در بــازه هــای زمانــی مشــخص ارســال کنیــد. اگــر از ایــن حالــت کمتــر باشــد، توجــه 
کاربــران را از دســت مــی دهیــد و اگــر از ایــن مقــدار بیشــتر باشــد، ممکــن اســت بــه 

یــک اســپمر تبدیــل شــوید.
ایــن نــوع بازاریابــی ایمیلــی نــه تنها مشــترکین شــما را از آخریــن اطالعــات و رخدادها 
بــا خبــر مــی ســازد، بلکــه توجــه آن هــا را بــار دیگــر بــه برنــد شــما معطــوف مــی 
کنــد. و از میــان همیــن افــراد برخــی از آنهــا کــه توســط ایمیــل هایتــان بــا ســایت 

شــما برخــورد دارنــد، بــه مشــتریان شــما تبدیــل خواهنــد شــد.
بــرای ترقیــب و تشــویق کــردن کاربــران بــه منظــور کلیــک کــردن روی ایمیــل هــای 
شــما، از عناویــن کوتــاه امــا چشــم گیــر مثــل »مــدت هاســت بــه مــا ســر نــزده ایــد« 
یــا »مــا دلتنــگ شــما هســتیم« اســتفاده کنیــد. ایــن مــدل عناویــن و ایمیــل هــا در 
مــورد حفــظ مشــتری بــه کار رفتــه و مشــتریان از دســت رفتــه را تــا حــد قابــل قبولــی 
بــاز مــی گردانــد. ایــن مــورد نشــان دهنــده اهمیــت دادن شــما بــه مشــتریان مــی 
باشــد. فرامــوش نکنیــد کــه بــرای چنیــن ایمیــل هایــی از عناویــن و توضیحــات کوتــاه 
اســتفاده کنیــد. همچنیــن در بســیاری از مواقــع شــما بایــد کدهــای تخفیــف خاصــی 
را بــرای ایــن ایمیــل هــا در نظــر بگیریــد تــا کاربــران متوجــه اهمیــت شــما شــده و 
بیــش از پیــش تشــویق شــوند. تصویــر زیــر ، نمونــه ای از ایــن ایمیــل هــا مــی باشــد.
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3. نام تجاری خود را معتبر کنید
بــه عنــوان یــک برنــد، ایمیــل مارکتینــگ بایــد شــبیه بــه ویترینــی از چیزهایــی باشــد 
کــه شــما بــه دســت آورده ایــد و نشــان دهنــده آشــنا بــودن شــما بــا صنعــت کاری 
خودتــان اســت. ارائــه آمــوزش هــای بــا ارزش و اطالعــات مفیــد، مــی توانــد بــه پایــه 
ــام تجــاری  ــه نتیجــه آن افزایــش ارزش ن ــد ک ــادی کن ــار شــما کمــک زی ــزاری اعتب گ
شــما خواهــد شــد. اگــر ایمیــل هــای شــما بــا ارزش باشــند، شــانس اینکــه آن هــا 
توســط کاربــران بــا دیگــران بــه اشــتراک گذاشــته شــوند نیــز وجــود دارد و در نتیجــه 

ارزش هــای برنــد شــما بیشــتر و بیشــتر گســترش پیــدا مــی کنــد.
از جملــه روش هــای معتبــر کــردن نــام تجــاری بــا بازاریابــی ایمیلــی ، ارســال اطالعات 
دقیــق محصــوالت یــا ســرویس هایــی اســت کــه کاربــران بــه دنبــال خریــد آن هــا 
ــه صنعــت کاری خــود را  ــوط ب ــار مرب ــن اخب ــد آخری ــی مــی توانی هســتند. شــما حت
بــرای آن هــا ارســال کنیــد تــا بــا ایــن کار نیــز ارزش برندتــان را افزایــش دهیــد. امــا 
بــاز هــم تکــرار مــی کنیــم، زیــاده روی در ایــن مــوارد بــه راحتــی تمــام زحمــات شــما را 
بــه بــاد خواهــد داد. بنابرایــن در زمــان هــای مناســب و بــه مقــدار مناســب اقــدام بــه 

ارســال ایــن ایمیــل هــا کنیــد.

برای مطالعه بیشتر؛ 3 راه بهبود بخشیدن به فرآیندهای ایمیل مارکتینگ
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4. روابطتان را گسترش دهید
ــک رابطــه  ــه ی ــاد داشــته باشــید، وارد شــدن ب ــه شــخصی اعتم ــه شــما ب ــی ک زمان
ــورد  ــه در م ــن گفت ــود. ای ــد ب ــر خواه ــت ت ــیار راح ــما بس ــرای ش ــخص ب ــا آن ش ب
کاربرانــی کــه در حــال ارزیابــی برنــد شــما هســتند نیــز صــدق مــی کنــد. اگــر شــما 
مــی خواهیــد اعتمــاد آن هــا را جلــب کنیــد، بایــد روی برقــراری ارتبــاط بــا آن هــا بــه 
صــورت هدفمنــد و ایــده آل برنامــه ریــزی کنیــد. ایمیــل مارکتینــگ ایــن کار را بــرای 
ــد  ــه مشــتری شــما یــک مشــترک جدی ــدارد ک ــی ن ــد. فرق ــر مــی کن شــما راحــت ت
اســت یــا یکــی از مشــتریان قدیمــی، ایمیــل هایــی کــه شــما بــرای آن هــا ارســال می 
کنیــد بــه آن هــا در شــناخت تدریجــی شــما و در نتیجــه اعتمــاد بــه شــما کمــک مــی 

کنــد. بــه عبــارت ســاده تــر، ایمیــل هــا مــی تواننــد روابــط را پــرورش دهنــد!
ایمیــل هــای خوشــامد گویــی یکــی از راه هــای ســاده و جالــب بــرای تقویــت روابــط 
بــا کاربــران اســت. بــرای مثــال وب ســایت خــالق Allrecipes کــه در زمینــه دســتور 
پخــت و آمــوزش طبــخ غذاهــای بیــن المللــی فعالیــت مــی کنــد، بــرای مشــترکین 
جدیــد یــک ایمیــل خوشــامد گویــی بــا توضیحاتــی مختصــر از نحــوه کار ایــن ســایت 
ــا اولویــت هــای خــود را در  مــی فرســتد. ســپس از مشــترکین خــود مــی خواهــد ت
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زمینــه طعــم غذاهــا، از طریــق یــک فــرم اینترنتــی بــرای آن هــا ارســال کننــد. بعــد 
از اینکــه کاربــر اولویــت هــای خــود را مشــخص کــرد، لیســت خبرنامــه مختــص آن 
کاربــران بــه روز شــده و دســتور پخــت هــا و آمــوزش هــای مرتبــط بــا آن طعــم هــا 

برایشــان ارســال مــی شــود.
ایــن ایــده ســاده و بــی دردســر یکــی از خالقانــه تریــن روش هــای ایمیــل مارکتینــگ 
محســوب مــی شــود. از ایــن طریــق ارتبــاط شــما بــا کاربــران تنگاتنــگ شــده و آن هــا 
را مجــاب بــه اســتفاده از ســرویس هــا و محصــوالت شــما مــی کنــد. از آن جایــی کــه 
ایــن روش بــه انتخــاب خــود کاربــران خواهــد بــود، مشــکل اســپمینگ و در نظــر گرفته 
نشــدن ایمیــل هــا نیــز بــه مراتــب کمتــر وجــود خواهــد داشــت. تصویــر زیــر ایمیــل 

خوشــامد گویــی وب ســایت Allrecipes اســت.
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همانطــور کــه گفتــه شــد، کســب موفقیــت در تجــارت آنالیــن نیــاز بــه اســتفاده از 
ابزارهــا و کانــال هــای ارتباطــی مناســب دارد. Email Marketing یکــی از مؤثرتریــن 
ــران  ــا کارب ــط ب ــود رواب ــد، افزایــش و بهب ــرای جــذب مشــترکین جدی ــن راه هــا ب ای
ــه درســتی از ایــن سیســتم اســتفاده  ــر ب و مشــتریان و اعتمادســازی مــی باشــد. اگ
کنیــد، بازاریابــی ایمیلــی مســیری مســتعد و کاربــردی را بــرای تجــارت آنالیــن برنــد 

شــما فراهــم مــی کنــد.

9

https://modireweb.com
https://modireweb.com

