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در ایــن مقالــه بــه نکاتــی اشــاره مــی شــود کــه معنــی دقیقــی از بازاریابــی ایمیلــی 
یــا ایمیــل مارکتینــگ را توصیــف مــی کنــد و مــوارد نادرســتی کــه بــه اشــتباه بــا ایــن 

نــام معرفــی مــی شــوند را نیــز بررســی خواهیــم کــرد.

ــن روش  ــوان بهتری ــروزه به عن ــگ ام ــل مارکتین ــان ایمی ــا هم ــل ی ــا ایمی ــی ب بازاریاب
ــا مخاطبیــن می باشــد، امــا تفــاوت زیــادی میــان روش هــای  ــاط ب ــرای حفــظ ارتب ب
ارســال ایمیــل کــه اکنــون در بســیاری از ســایت ها دیــده می شــود بــا روش صحیــح 

بازاریابــی ایمیلــی وجــود دارد.

بازاریابی ایمیلی چیست؟
به طــور خالصــه می تــوان بازاریابــی ایمیلــی را این گونــه تعریــف کــرد: ســاخت 
ــراد  ــه آن اف ــما به طوری ک ــت ش ــوع فعالی ــه موض ــد ب ــن عالقه من ــتی از مخاطبی لیس
ــرار  ــار شــما ق ــا میــل خودشــان در آن لیســت عضــو شــوند و ایمیلشــان را در اختی ب
بدهنــد و ســپس شــما در بازه هــای زمانــی مناســب خدمــات و پیشــنهادهای بعــدی 
خودتــان در همــان زمینــه تخصصــی را از طریــق ایمیــل بــه آن افــراد اطــالع دهیــد و 
ــو  ــا لغ ــد ب ــت ایمیل هــای شــمارا نداشــته اند بتوانن ــه دریاف ــل ب ــه تمای ــان ک هــر زم

عضویــت از خبرنامــه خــارج شــوند.
اگــر شــما بــه ایــن روش عمــل کنیــد باعــث می شــوید کــه مخاطــب بــه شــما اعتمــاد 
کنــد و بــا خیــال راحــت ارتبــاط خــودش بــا شــمارا ادامــه دهــد. ایــن موضــوع هــم 
بــه نفــع شماســت و هــم بــه نفــع مخاطــب، شــما می توانیــد همیشــه بــا مخاطبیــن 
خــود در ارتبــاط باشــید و مخاطــب شــما نیــز از آخریــن فعالیت هــا و خدمــات شــما 

آگاه می شــود.
در هنــگام دریافــت ایمیــل از افــراد، حتمــًا بــه ایــن نکتــه اشــاره کنیــد کــه اطالعــات 
آن هــا نــزد شــما محفــوظ اســت و هیچ گونــه اســتفاده نادرســتی از آن هــا نخواهیــد 

کــرد و آن اطالعــات را در اختیــار اشــخاص دیگــر نیــز قــرار نخواهیــد داد.
همیــن موضــوع باعــث اعتمــاد بــه مخاطــب شــده و ازاینجــا بــه بعــد فقــط وظیفــه 
ــه  ــرای ارائ ــان ب ــن خودت ــا مخاطبی ــتقیم ب ــاط مس ــاد و ارتب ــن اعتم ــظ ای ــما حف ش

ــد. ــی می باش ــی ایمیل ــق بازاریاب ــروش از طری ــش ف ــات و افزای خدم
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بیشتر بخوانید: 3 دلیل که مردم ایمیل های شما را نادیده می گیرند؟

بازاریابی ایمیلی چه چیزی نیست؟
برخــالف آنچــه در بــاال گفتــه شــد بــا یک جســتجوی ســریع در گــوگل متوجه می شــوید 
ــوه  ــای انب ــال ایمیل ه ــات ارس ــه خدم ــد ک ــود دارن ــادی وج ــایت های زی ــه وب س ک
ــداد  ــه تع ــوه ب ــای انب ــال ایمیل ه ــد! ارس ــه می دهن ــگ ارائ ــل مارکتین ــام ایمی ــا ن را ب

زیــادی ایمیــل خدماتــی اســت کــه در دنیــا بــا نــام spamming معــروف اســت.
Spamming بــه معنــی جمــع آوری فهرســت های انبــوه ایمیــل از بســتر وب و ارســال 
ایمیل هــای ناخواســته بــه آن لیســت اســت. مشــکالت بزرگــی در ایــن روش وجــود 
ــات  ــق تبلیغ ــن طری ــه از ای ــدی اســت ک ــام شــدن برن ــا بدن ــن آن ه ــم  تری دارد و مه

می کنــد.

به طورمعمــول لیســت ایمیل هــای جمــع آوری شــده بــرای ارســال هرزنامــه )هرزنامــه 
بــه ایمیل هایــی گفتــه می شــود کــه به صــورت ناخواســته بــه افــراد ارســال می گــردد( 
از طریــق جســتجوی ربات هــا در وب ســایت های مختلــف تکمیــل می گــردد و 
ــان ایمیل هــا تمایلــی بــه عضویــت در گروه هــای ارســال هرزنامــه  هیچ یــک از صاحب
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ندارنــد، همیــن موضــوع باعــث می شــود کــه پــس از مشــاهده آن ایمیــل اقــدام بــه 
اســپم کــردن و یــا پــاک کــردن ایمیل هــا کننــد.

ــتم های  ــوالً سیس ــد معم ــاهده کنن ــا را مش ــن ایمیل ه ــراد ای ــه اف ــل از اینک ــه قب البت
ــودن ایمیل هــا شــده و  ــل متوجــه اســپم ب ــد یاهــو و جیمی ــل مانن ــده ایمی ارائه دهن

ــد. ــل می کنن ــپم منتق ــه اس ــه پوش ــا را ب آن ه
حتمــًا برایتــان ســؤال شــده اســت کــه بااین حــال چــرا بازهــم ارســال هرزنامــه ادامــه 

دارد و افــراد بــه ارســال ایمیل هــای ناخواســته ادامــه می دهنــد؟
ــم  ــا ه ــدادی از آن ایمیل ه ــالی تع ــای ارس ــان ایمیل ه ــت، در می ــح اس ــخ واض پاس
ــی داشــته  ــا جذابیت ــرای آن ه ــن اســت ب ــی ممک ــاز می شــوند و حت ــراد ب توســط اف
ــن درصــد  ــا ای ــز بشــود ام ــک روی لینک هــای مربوطــه نی ــه کلی ــه منجــر ب باشــد ک
خیلــی کمــی از افــراد را شــامل می شــود و دیگــر افــراد فقــط شــمارا یــک فــرد یــا برنــد 

ــد. ــد مان ــی خواهی ــه باق ــرده و همیشــه در ذهنشــان این گون ــر تصــور ک نامعتب
ــل  ــا ارســال ایمی ــی خــود را ب ــت کســب وکار اینترنت ــد محبوبی ــه می خواهی هنگامی ک
ــد  ــال می کنن ــه ارس ــه هرزنام ــرادی ک ــه در دام اف ــید ک ــب باش ــد مراق ــش دهی افزای
گرفتــار نشــوید و از روش هــای صحیــح ایمیــل مارکتینــگ اســتفاده نماییــد تــا بتوانیــد 
ــا  ــدار ب ــتقیم و پای ــاط مس ــک ارتب ــد و ی ــده نگه داری ــود را زن ــب وکار خ ــه کس همیش

مخاطبیــن واقعــی خودتــان داشــته باشــید.
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