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ایمیــل مارکتینــگ یکــی از ســبک هــای کاربــردی در تجــارت و یکــی از راه هــای درآمــد 
زایــی آنالیــن اســت. در ایــن مقالــه بــه ســه دلیــل مهــم کــه مخاطبیــن ایمیــل هــای 

شــما را نمــی خواننــد خواهیــم پرداخــت.

در ایمیــل مارکتینــگ، شــما بایــد فاکتورهــای زیــادی را در نظــر بگیریــد. بایــد بســیاری 
مــوارد را انجــام دهیــد و بســیاری دیگــر را انجــام ندهیــد. ایــن بحــث خیلــی طوالنــی 
ــن  ــی تری ــل از اصل ــا 3 دلی ــف مــی باشــد. م ــه هــا و روش هــای مختل و دارای زمین
دالیلــی کــه مــردم ایمیــل هــای شــما را نــا دیــده مــی گیرنــد را بررســی مــی کنیــم. 

ایــن دالیــل در واقــع اشــتباهات افــراد مختلــف در ایــن نــوع تجــارت مــی باشــد.

 1. روی هدف اشتباه تمرکز کردن :
واضــح اســت کــه موضــوع ایمیــل شــما تأثیــر مســتقیمی روی ایــن کــه آیــا کاربــران 
ایمیــل شــما را بــاز مــی کننــد یــا نــه دارد. بــرای همیــن هنگامــی کــه موضوعتــان را 
مــی نویســید بــه ایــن فکــر کنیــد کــه هــدف اصلــی و نهایــی شــما چیســت؟ هــدف 
شــما بــرای فرســتادن ایــن ایمیــل بایــد گرفتــن پاســخ از شــخص مقابــل باشــد. تــا 
ــیده  ــان نرس ــه هدفت ــی ب ــد یعن ــت نکردی ــی دریاف ــل جواب ــرف مقاب ــه از ط ــی ک وقت
ایــد. در نتیجــه، ابتــدا هــدف خــود را در ایــن مــورد تعییــن کــرده، ســپس موضــوع 

مناســب بــا آن هــدف را بــرای کاربــران خــود انتخــاب کنیــد.
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2. ارسال ایمیل ها در زمان های نامناسب :
اکثــر ایمیــل هــای کاری و تجــاری در زمــان کاری نیــز فرســتاده مــی شــوند. امــا طبــق 
آمــار و نتایجــی کــه در ســال 2014 بــه دســت آمــده اســت، نتیجــه شــگفت انگیــزی را 
نشــان مــی دهــد. ایمیــل هایــی کــه در روزهــا و ســاعت هــای کاری فرســتاده شــده 
انــد کمتــر بــاز شــدند ولــی ایمیــل هایــی کــه در روزهــای آخــر هفتــه و ســاعت هــای 

غیــر کاری فرســتاده شــدند بیشــتر بــاز شــدند.

بیشتر بخوانید: 6 نکته برای بهینه سازی ایمیل مارکتینگ در تلفن های همراه

3. استفاده از یک فرستنده عمومی :
اگــر از پنــل ایمیــل مارکتینــگ بــرای ارســال ایمیــل هــای انبــوه بــه مخاطبــان اســتفاده 
مــی کنیــد توجــه داشــته باشــید حتمــا صمیمیــت بیــن شــما و مخاطــب احســاس 
شــود زیــرا ایمیــل هایــی کــه بــا حجــم انبــوه از یــک فرســتنده عمومــی ارســال مــی 
شــوند ممکــن اســت ایــن حــس صمیمیــت در مخاطــب را از بیــن بــرود. اســمی کــه 
شــما بــرای زمینــه ایمیــل خــود اســتفاده مــی کنیــد مــی توانــد تأثیــر شــگفت انگیــزی 
در کل ایمیــل شــما داشــته باشــد و شــانس بــاز کــردن ایمیــل شــما را توســط طــرف 

مقابــل افزایــش مــی دهــد.

مطالعــات نشــان مــی دهــد ایمیــل هایــی که از ســمت یــک شــخص حقیقی فرســتاده 
مــی شــوند بیشــتر بــاز مــی شــود و روی آن کلیــک مــی شــود. 0.73% احتمــال کلیــک 
ــا ایــن  ــدن آن وجــود دارد. ب ــل هــا و 5.96% احتمــال خوان ــه ایمی کــردن روی اینگون
ــه حســاب مــی آیــد و ایــن حــس بهتــری ایجــاد  حســاب 99.9% موفقیــت کامــل ب
ــد وقتــی یــک رابطــه شــخصی در ایمیــل شــما ایجــاد مــی شــود. در واقــع  مــی کن
هنگامــی کــه کاربــران ایمیــل هــا را از یــک شــخص حقیقــی مثــل شــما دریافــت مــی 
کننــد ، حــس بهتــری خواهنــد داشــت تــا اینکــه مثــالً ایــن ایمیــل هــا را از شــرکت یــا 

کارخانــه X دریافــت کننــد.
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