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ــد،  ــی ده ــح م ــد را توضی ــاز داری ــگ نی ــل مارکتین ــه در موبای ــه آنچ ــه هم ــن مقال ای
در ســال 2018 تمرکــز بــه ســمت موبایــل هــا رفتــه و حتــی گــوگل نیــز ابتــدا نســخه 
ــر  ــرای ه ــات ب ــن اطالع ــتن ای ــن دانس ــد، بنابرای ــی کن ــی م ــایت را بررس ــل س موبای

ــردی ضــروری اســت. ف

دنیــای مــدرن و دیجیتــال امــروزی مــا بــه قــدری وابســته بــه موبایــل ها شــده اســت 
کــه راهــی جــز تعامــل ســازنده بــا آن نداریــم. ایــن روزهــا، موبایــل هــای هوشــمند 
بخــش بزرگــی از زندگــی انســان هــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد کــه یکــی از ایــن 

مــوارد بازایابــی آنالیــن بــا موبایــل هــا مــی باشــد.
نفــوذ موبایــل هــا در زندگــی دیجیتالــی امــروز از هــر چیــز دیگری ســهم بیشــتری دارد. 
مــا بــا موبایــل هــا نــه تنهــا بــه برقــراری ارتبــاط بــا دوســتان و خانــواده مــی پردازیــم، 
ــات،  ــا، اطالع ــار دنی ــن اخب ــه آخری ــم ب ــی توانی ــا م ــن دســتگاه ه ــق ای ــه از طری بلک
ــازی  آمــوزش هــا و ... دســت پیــدا کنیــم. همچنیــن ســرگرمی هــای مــدرن مثــل ب
هــای ویدئویــی و آنالیــن و یــا تماشــای فیلــم و گــوش دادن بــه موســیقی را نیــز مــی 
تــوان در موبایــل هــا تجربــه کــرد. امــا مبحثــی کــه بعــد از ایــن مــوارد حضــور بزرگــی 
ــا  ــل ی ــا موبای ــی ب ــروزی دارد، مبحــث بازاریاب ــل هــای هوشــمند ام ــای موبای در دنی

Mobile Marketing اســت.
ــران  ــت هــا، تعــداد کارب ــون هــا و تبل ــا گســترش اســمارت ف ــه ب ــد سالیســت ک چن
اینترنتــی نیــز بــه طــور چشــم گیــری افزایــش داشــته اســت. مقولــه موبایــل مارکتینگ 
ــه حســاب مــی  ــد در عرصــه تجــارت آنالیــن ب اگرچــه مبحثــی نویــن و نســبتًا جدی
آیــد، امــا تأثیــر شــگفت انگیــز آن در موفقیــت کســب و کارهــای آنالیــن مثــال زدنــی 

اســت.
بازاریابــی اینترنتــی مبحثــی بســیار گســترده مــی باشــد کــه فعالیــت درســت و اصولی 
در آن بــرای هــر تجارتــی شــانس موفقیــت را بــه همــراه خواهــد داشــت. امــا بــا ورود 
موبایــل هــا بــه ایــن حــوزه، اوضــاع کمــی متفاوت شــده اســت. شــاید در حــال حاضر 
کســب و کارهایــی وجــود داشــته باشــند کــه هیــچ فعالیتــی در موبایــل مارکتینــگ 
ندارنــد امــا بازدهــی مناســبی از کار خــود دارنــد. دالیلــی مهــم و قابــل توجــه وجــود 

دارنــد کــه چــرا هــر تجارتــی بایــد نگاهــی ویــژه بــه ایــن موضــوع داشــته باشــد.
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چــرا هــر تجــارت آنالینــی بایــد فعالیــت خــود را در زمینــه بازاریابــی بــا موبایل 
ــروع کند؟ ش

طبــق گزارشــات ســالیانه، بیــش از ســه چهــارم مــردم آمریــکا از موبایــل های هوشــمند 
اســتفاده مــی کننــد. ایــن رقــم در ایــران نیــز با ســرعت زیــادی در حــال افزایش اســت. 
طبــق یــک گــزارش، تعــداد دارنــدگان موبایــل در ایــران بــه بیــش از 45 میلیــون نفــر 
رســیده اســت کــه نزدیــک بــه 35 میلیــون نفــر از ایــن تعــداد بــه گوشــی هوشــمند 
و اینترنــت موبایــل دسترســی دارنــد. ایــن رقــم خیــره کننــده نشــان مــی دهــد کــه 
مبحــث موبایــل مارکتینــگ در ایــران نیــز بــا پیشــرفت قابــل مالحظــه ای کــه اســتفاده 

از گوشــی هــای هوشــمند داشــته اســت مــی توانــد مهــم باشــد.
ــه نســبت  ــران موبایــل ب ــی، تعــداد کارب ــام جهان ــه آمــار و ارق ــا توجــه ب همچنیــن ب
کاربــران دســکتاپ 64% بــه 36% مــی باشــد. ایــن نتایــج نشــان مــی دهــد کــه هیــچ 
ــارت  ــوزه تج ــگ در ح ــت تنگاتن ــه رقاب ــدن در چرخ ــرای مان ــی ب ــب و کار آنالین کس
آنالیــن بــدون بهــره گیــری از موبایــل مارکتینــگ بــه موفقیــت دســت پیــدا نمــی کنــد.
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موبایــل مارکتینــگ هــم مثــل بازاریابــی اینترنتــی شــامل کمپیــن هــای مختلــف مــی 
ــه حضــور گســترده و ثابــت شــبکه هــای اجتماعــی در  ــا توجــه ب شــود. همچنیــن ب
موبایــل هــا، بایــد بیشــتر ســهم ایــن شــبکه هــا را نیــز بــه موبایــل مارکتینــگ ربــط 
بدهیــم. ایــن کمپیــن هــا شــامل حضــور در صفحــات نتایــج جســتجوی موتورهــای 
جســتجو، ترافیــک و بازدیــد وب ســایت، بــالگ یــا صفحــات شــبکه هــای اجتماعــی 
ــا  ــد. ام ــی باش ــتری م ــه مش ــر ب ــل کارب ــرخ تبدی ــران و ن ــا کارب ــتقیم ب ــل مس ، تعام
ــز  ــج متمای ــل هــا را از دیگــر روش هــای رای ــن در موبای ــی آنالی ــه بازاریاب مــواردی ک
مــی کنــد، مباحــث Voice Search، هــوش مصنوعــی )AI( و یادگیــری ماشــینی مــی 
باشــد. متخصصیــن ســئو و بازاریابــی اینترنتــی معتقدنــد ایــن مــوارد نقــش بســیار 

مهمــی در ســئوی حرفــه ای و رشــد یــک تجــارت ایفــا مــی کننــد.
در ایــن مقالــه بــا نگاهــی دقیــق تــر بــه مبحــث موبایــل مارکتینــگ مــی پردازیــم و 
جزئیــات و نــکات مهــم آن را بررســی مــی کنیــم و همچنیــن راه و روش هــای کســب 
موفقیــت در ایــن نــوع از کســب و کار آنالیــن را بازگــو خواهیــم کــرد. در ادامــه چــک 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــل م ــا موبای ــی ب ــرفت در بازاریاب ــرای پیش ــه ب ــی ک ــت مهم لیس

گرفتــه اســت را خواهیــم دیــد.
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1. مطمئــن شــوید کــه وب ســایت هــا و اپلیکیشــن هــای تجــاری شــما بــا موبایــل هــا 
ســازگار هســتند

قبــل از هــر چیــزی، توجــه بــه ایــن نکتــه کــه آیــا وب ســایت و یــا اپلیکیشــن شــما 
بــرای کاربــران موبایــل بهینــه ســازی شــده اســت یــا خیــر مهــم تریــن نقطــه شــروع 
مــی باشــد. مــا پیــش از ایــن نیــز بارهــا بــه ایــن مســئله اشــاره کــرده ایــم و حــاال 
هــم مــی بینیــم کــه در ایــن چــک لیســت، ایــن نکتــه بــه عنــوان اولیــن قــدم حیاتــی 
در ایــن حــوزه مطــرح شــده اســت. ایــن مــورد چیــزی اســت کــه بســیاری از صاحبــان 
مشــاغل بــه آن توجــه زیــادی نمــی کننــد و فقــط نمایــش کامــل وب ســایت را بــرای 
ایــن مســئله کافــی مــی داننــد. امــا منظــور از ســازگاری بــا موبایــل یــا بــه اصطــالح 
Mobile-friendly شــامل مــوارد مختلفــی مــی شــود کــه در ادامــه آن هــا را ذکــر مــی 

کنیــم:
طراحی واکنش گرا با سرعت بارگذاری باال

طراحــی واکنــش گــرا یــا Responsive اولیــن نکتــه مهــم بــرای ســازگار کــردن یــک 
ــر  ــد. ب ــی باش ــتانه )SEO-Friendly( م ــئوی دوس ــا و س ــل ه ــا موبای ــایت ب وب س
خــالف اقدامــات خیلــی از وب ســایت هــای محکــوم بــه شکســت کــه فقــط صفحــه 
اول یــا صفحــه اصلــی خــود را ریسپانســیو مــی کننــد، شــما بایــد تمامــی صفحــات و 
بخــش هــای وب ســایت خــود را بــه ایــن صــورت طراحــی کنیــد. در مــورد ســرعت 
ــی وب ســایت شــما  ــرد. نســخه موبایل ــادی ک ــی زی ــد توجــه خیل ــز بای ــذاری نی بارگ
بایــد حداقــل 3 برابــر ســرعت لــود شــدن ســریع تــری نســبت بــه نســخه دســکتاپی 

داشــته باشــد.
بــا توجــه بــه نتایــج منتشــر شــده در بــالگ گــوگل، بــا کمتــر شــدن ســرعت بارگــذاری 
 )Bounce Rate( وب ســایت از یــک ثانیــه بــه 7 ثانیــه نــرخ خــروج ســریع کاربــران
تــا 113% بــه تدریــج افزایــش پیــدا مــی کنــد. ایــن مقــدار کافیســت تــا کاربــران جدیــد 
ــد وب ســایت  ــر از بازدی ــات دیگ ــار وارد وب ســایت شــما شــده و دفع ــک ب ــط ی فق
شــما اجتنــاب کننــد. پــس تــا مــی توانیــد ســرعت بارگــذاری ســایت خــود را افزایــش 
دهیــد. اســتاندارد ســرعت بارگــذاری یــک صفحــه وب بــا توجــه بــه میانگیــن ســرعت 
اینترنــت فعلــی، چیــزی بیــن 3 الــی 5 ثانیــه اســت. اگــر زمــان لــود شــدن وب ســایت 

شــما بیشــتر از ایــن مقــدار اســت، ســعی کنیــد آن را ســبک تــر کنیــد.
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پیشنهاد: 30 نکته مهم در بهبود طراحی سئو دوستانه

 
رابط کاربری )UI( و تجربه کاربری )UX( حرفه ای

کاربــران موبایــل از جســتجو در اینترنــت، معمــوالً بــه دنبــال بــه دســت آوردن اطالعات 
ــرخ خــروج  ــن موضــوع، ن ــه ای ــا توجــه ب ــان ممکــن هســتند. ب ــن زم الزم در کمتری
ســریع کاربــران یــا همــان Bounce Rate در موبایــل هــا 40% بیشــتر از دســکتاپ هــا 
مــی باشــد. همیــن موضــوع ممکــن اســت فرآینــد جــذب کاربــر را بــا کمــی تزلــزل 
رو  بــه  رو کنــد. بــا ایــن تفاســیر، بدیهــی  اســت کــه کاربــران موبایلــی صفحاتــی کــه 
بهینــه ســازی نشــده باشــند را تحمــل نمــی کننــد و بــه ســرعت آن وب ســایت را تــرک 
ــح از جــای  ــه اســتفاده صحی ــی ب ــی توجه ــواردی همچــون ب ــد کرد.وجــود م خواهن
گــزاری لینــک هــا، دکمــه هــا، عکــس هــا و ... عــدم بهینــه ســازی در رابــط کاربــری 

مــی باشــد.
ــده  ــی از آزاردهن ــا یک ــدن آن ه ــارج ش ــر و از کادر خ ــودن تصاوی ــت نب ــن فی همچنی
تریــن مشــکالت ســایت هــای ناموفــق در ایــن زمینــه اســت. از دیگــر مشــکالتی کــه 
ــن  ــودن مت ــد، کوچــک ب ــه رو مــی کن ــا مشــکل رو ب ــه شــدت ب ــری را ب ــه کارب تجرب
ــه درســتی  ــه ب ــی ک ــام ســایت های ــوالً تم ــودن آن هــا اســت. معم ــا ب هــا و ناخوان
ریسپانســیو نشــده باشــند ایــن مشــکل را دارنــد و کاربــر مجبــور اســت بــرای خوانــدن 
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بخشــی از متــن زوم کــرده و دوبــاره از حالــت زوم خــارج شــود. ایــن فرآینــد بیشــتر 
از چیــزی کــه فکــرش را بکنیــد کاربــران را آزرده خاطــر خواهــد کــرد. چنیــن مشــکلی 
باعــث پیچیــده نشــان داده شــدن وب ســایت و بــه هــم ریختگــی آن خواهــد شــد.

ــب و کار  ــت در کس ــرای موفقی ــری ب ــه کارب ــود تجرب ــد: 10 روش بهب ــتر بخوانی بیش
ــی اینترنت

بهینه سازی موبایلی برای موتورهای جستجو
همــه مــی دانیــم کــه بــرای موفقیــت در تجــارت آنالیــن بایــد بــا مبحــث ســئو بــه 
ــد  ــم. ســئو در رون ــاز آن را انجــام دهی ــورد نی ــن هــای م ــوده و کمپی ــی آشــنا ب خوب
ــکات و اصــول  ــه ن ــی برخــوردار اســت.  توجــه ب ــگ از اهمیــت باالی ــل مارکتین موبای
ــج  ــات نتای ــد. صفح ــی باش ــی م ــی اینترنت ــت در بازاریاب ــه موفقی ــتاندارد آن الزم اس
ــد.  ــی باش ــکتاپ م ــخه دس ــاوت از نس ــل متف ــخه موبای ــتجو در نس ــای جس موتوره
بنابرایــن بایــد در ایــن مــورد آگاهانــه اقــدام کــرد تــا ســئوی مطالــب شــما در هــر دو 

نســخه بــه خوبــی تأییــد شــود.

در ایــن بخــش بایــد بــه مســائلی همچــون کیفیــت، فرمــت و ســایز تصاویــر دقــت 
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کافــی داشــت و بــرای تمامــی عکــس هــا از متــن جایگزیــن یــا Alt اســتفاده کنیــد. 
بــا توجــه بــه ایــن کــه تعــداد و گســتردگی تلفــن هــای هوشــمند و کاربــران آن هــا 
روز بــه روز در حــال افزایــش اســت، داشــتن یــک وب ســایت بهینــه شــده بــرای ایــن 
دســته از کاربــران اجتنــاب ناپذیــر خواهــد بــود. بــی توجهــی بــه ایــن مســئله مســاوی 

بــا از دســت دادن هــزاران فرصــت و مشــتری خواهــد بــود.

ــه و شــخصی ســازی  ــل بهین ــرای دســتگاه هــای موبای ــب خــود را ب ــوای مطال 2. محت
کنیــد

بازاریابــی محتــوا گزینــه ای جــدا نشــدنی از مقولــه تجــارت آنالیــن مــی باشــد کــه تــا 
کنــون توانســته اســت هــزاران تجــارت نوپــا را در مــدت زمانــی نــه چنــدان زیــاد بــه 
اوج برســاند. محتــوای قدرتمنــد یــک وب ســایت نــه تنهــا باعــث بهبــود چشــم گیــر 
رتبــه و جایــگاه از نظــر ســئو و موتورهــای جســتجو مــی شــود، بلکــه باعــث جــذب 
مخاطبــان و خوشــنود کــردن آن هــا بــا ارائــه اطالعــات مــورد نیــاز کاربــران مــی شــود.

ــی  ــما روی بازاریاب ــارت ش ــد در تج ــرا بای ــه چ ــرای اینک ــل ب ــد: 4 دلی ــتر بخوانی بیش
ــود ــذاری ش ــرمایه گ ــوا س محت

امــا در شــرایطی کــه اکنــون موبایــل هــا بــه حکمرانــی دنیــای دیجیتالــی مشــغول 
هســتند، شــما بــه عنــوان یــک وب مســتر بایــد محتــوای مطالــب وب ســایت خــود را 
در ایــن زمینــه قــوت ببخشــید. در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت بــه راحتــی ارزش 
کار پــر زحمــت شــما بــه هــدر بــرود. بــرای ایــن کــه بــا ایــن مشــکل مواجــه نشــوید و 
همچنیــن بتوانیــد از ایــن بســتر پرســود بــه منظــور موفقیــت تجــارت خــود اســتفاده 

کنیــد، بایــد دو نکتــه مهــم زیــر را در نظــر داشــته باشــید :

اولیــن نکتــه بهینــه ســازی صفحــات حــاوی محتــوای مطالبــی کــه از ســرعت بارگذاری 
کمــی برخــوردار بــوده و بــه ســختی قابــل شناســایی و معرفــی شــدن هســتند مــی 
باشــد. بــرای ایــن کار بایــد از طراحــی مــدرن و انحصــاری موســوم بــه افزایش ســرعت 
ــه اختصــار AMP( اســتفاده کنیــد. از ایــن طریــق مــی توانیــد  صفحــات موبایــل )ب
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ســرعت بارگــذاری و لودینــگ صفحــات مهــم خــود را در موبایــل هــا افزایــش داده و 
محتــوای مطالــب خــود را بــرای کاربــران و موتورهــای جســتجو بهینــه ســازی کنیــد.

ــا  ــی ی ــتجوی صوت ــت جس ــرای قابلی ــی ب ــوای موبایل ــازی محت ــه س ــه دوم، بهین نکت
Voice Search مــی باشــد. بــا افزایــش بــه کارگیــری هــوش مصنوعــی در موبایــل 
ــن  ــادی از ای ــران زی ــی، کارب ــتیارهای صوت ــدن دس ــر ش ــرفته ت ــن پیش ــا و همچنی ه
قابلیــت اســتفاده مــی کننــد. متخصصیــن ایــن حــوزه پیــش بینــی مــی کننــد کــه تــا 
ســال 2020 نیمــی از جســتجوهای موبایلــی از طریــق دســتورات صوتــی و جســتجوی 
صوتــی صــورت خواهــد گرفــت. بــرای اینکــه شــما نیــز از ایــن قافلــه عقــب نمانیــد، 
ــران  ــری کــه کارب ــر و مفهومــی ت ــرای بخــش کلمــات کلیــدی از کلمــات بلندت ــد ب بای
بیشــتر از آن هــا اســتفاده مــی کننــد و تفلــظ آن هــا راحــت تــر اســت اســتفاده کنیــد.

 

ــران را بــه ســمت شــما ســوق مــی دهــد، مطالــب شــخصی  نکتــه دیگــری کــه کارب
ســازی شــده و ویــژه ای هســتند کــه توســط شــما ارائــه و معرفــی مــی شــوند. منظــور 
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ــای  ــال ه ــق کان ــه از طری ــتند ک ــی هس ــده مطالب ــازی ش ــخصی س ــب ش ــا از مطال م
ــال هــای ارتباطــی  ــن کان ــد. ای ــی گیرن ــرار م ــران ق ــر در دســترس کارب ارتباطــی دیگ
شــامل ایمیــل هــا، پیــام رســان هــا و حتــی SMS هــا مــی باشــند. هــر کــدام از ایــن 
روش هــا بازاریابــی مخصــوص بــه خودشــان را دارنــد. اگــر بــه درســتی از ایــن آیتــم 
هــا اســتفاده کنیــد، خواهیــد دیــد کــه چــه مقــدار ورودی مؤثــر از ایــن طریــق عایــد 
شــما خواهــد شــد. امــا نکتــه اینجاســت کــه اگــر در ایــن زمینــه اشــتباه کنیــد و یــا 
ــا  ــی ب ــه راحت ــد، ممکــن اســت ب ــر اقدامــی انجــام دهی ــزی و تفک ــه ری ــدون برنام ب
پیــام هــای تبلیغاتــی هــرز و بــی اســتفاده اشــتباه گرفتــه شــده و از ســوی کاربــران 
ــام هــا را  ــا یــک دکمــه ایــن مــدل پی ــز ب ــران نی ــب کارب اســپم شــناخته شــوید. اغل
مســدود کــرده و در ایــن صــورت هرگونــه شــانس مجــدد بــرای برقــراری ارتبــاط بــا 

چنیــن کاربــری از بیــن خواهــد رفــت.

3. بهینه سازی محلی را در اولویت قرار دهید
بیــش از 40% جســتجوهای موبایلــی بــه محصــوالت و خدمــات محلــی مربــوط مــی 
شــود، بــه ایــن معنــی کــه بهینــه ســازی موتورهــای جســتجو در زمینــه جســتجوهای 
ــه  ــی شــما ب ــه شــود یعن ــده گرفت ــد نادی ــی نبای ــرای دســتگاه هــای موبایل ــی ب محل
عنــوان صاحــب یــک تجــارت بایــد نــه تنهــا یــک دیــد گســترده و جهانــی نســبت بــه 
تجــارت خــود داشــته باشــید، بلکــه بخــش مهمــی از فعالیــت خــود را بــرای کاربــران 
کشــور و همچنیــن شــهر خودتــان صــرف کنیــد. در ایــن مــورد، نــکات مهــم زیــر را مــد 

نظــر داشــته باشــید :
از کلمــات کلیــدی کوتــاه تــر بــرای جســتجوهای معمــول و کلمــات کلیــدی بلندتــر برای 
جســتجوهای مربــوط بــه جســتجوی صوتــی اســتفاده کنید.)بخــش بســیار زیــادی از 

جســتجو هــای محلــی بــه صــورت صوتــی انجــام مــی شــود.(
ــی خــود )مثــل صفحــات  ــه صفحــات اطالعات ــوط ب ــد تعــداد کلمــات مرب ســعی کنی
دربــاره مــا، تمــاس بــا مــا و...( را تــا حــد امــکان کاهــش داده  )بیــن 300 الــی 500 

کلمــه( و از توضیحــات طوالنــی و بــی هــدف خــودداری کنیــد.
 ،)Tags( ــا ــب ه ــن برچس ــی )Local Keywords( در عناوی ــدی محل ــات کلی از کلم
متــن هــای جایگزیــن روی تصاویــر و همچنیــن عناویــن صفحــات وب و داخــل متــن 



موبایل مارکتینگ چیست و چطور در آن موفق شویم؟

11   www.modireweb.com

مطالــب ســایت اســتفاده کنیــد.
ــش  ــود را در بخ ــاس خ ــای تم ــماره ه ــد(، آدرس و ش ــا برن ــارت ی ــرکت )تج ــام ش ن
هــدر و فوتــر قالــب اضافــه کنیــد. همچنیــن مــی توانیــد ایــن اطالعــات را در یکــی از 

ســایدبارهای کنــاری قالــب ســایت نیــز قــرار دهیــد.
بیشــترین تمرکــز خــود را روی بهبــود تجربــه کاربــری مخاطــب قــرار دهیــد نــه ربــات 
ــزاری صفحــات،  ــش ســرعت بارگ ــری افزای ــه کارب ــن تجرب ــوگل، منظــور از ای هــای گ
مطالــب و محتــوای چشــم نــواز همــراه بــا تصاویر و عــدم پیچیدگــی در نحــوه نمایش 

مطالــب مــی باشــد.

فرامــوش نکنیــد کــه ایــن بحــث کامــالً بــه SEO مرتبــط اســت و نیــاز بــه اقدامــات 
الزمــه بــرای بهینــه ســازی موتورهــای جســتجو دارد. بــرای تأثیــر بهتــر و قرار گیــری در 
 Google My Business لیســت تجــارت های مــورد تأییــد گــوگل، حتمــًا از ســرویس
ــرای کســب و کار  ــه ایــن ســرویس ب ــه ســازی کنید.)البت اســتفاده کــرده و آن را بهین
ــب و  ــای آن کس ــه ج ــد ب ــی توانی ــت و م ــتفاده نیس ــل اس ــران قاب ــل ای ــای داخ ه

کارتــان را در نقشــه گــوگل ثبــت کنیــد.(
مقالــه مرتبــط: 9 نکتــه مهــم و ضــروری ســئو بــرای کســب رتبــه بهتــر در موتورهــای 

جســتجو

https://modireweb.com/9-seo-tips-for-having-good-rank-in-google
https://modireweb.com/9-seo-tips-for-having-good-rank-in-google
https://modireweb.com/9-seo-tips-for-having-good-rank-in-google
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4. کمپیــن هــای تبلیغــات کلیکــی و بازاریابــی بــا شــبکه هــای اجتماعــی را پیاده ســازی 
کنید

همــواره کســب درآمــد از طریــق سیســتم هــای تبلیغاتــی آنالین بــرای هر وب مســتری 
یــک گزینــه غیــر قابــل انــکار مــی باشــد. بــه محــض اینکــه فرصــت را مناســب قلمــداد 
کردیــد و بــه مقــدار کافــی ترافیــک و بازدیــد روانــه ســایت شــما شــد، مــی توانیــد از 
سیســتم تبلیغــات کلیکــی بهــره منــد شــوید. امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه اســتفاده 
ــادی  ــزش زی ــا ری ــاری ب ــواع تبلیغــات اجب ــاپ آپ هــا و دیگــر ان ــل پ ــی مث از تبلیغات
ــرای ایــن مــدل تبلیغــات  ــر اســت ب ــود پــس بهت ــران شــما همــراه خواهــد ب از کارب
ریســک نکنیــد. تبلیغــات کلیکــی Adwords بهتریــن پیشــنهاد بــرای تجــارت هایــی 
اســت کــه نــه خیلــی تــازه کارنــد و نــه خیلــی بــزرگ و پــر ترافیــک. همچنیــن بعــد از 
شناســاندن وب ســایت خــود و معرفــی برنــد، زمــان شــروع فعالیــت در کمپیــن هــای 
شــبکه هــای اجتماعــی  فــرا مــی رســد. مــا در ادامــه نــکات مهمــی در ایــن زمینــه هــا 
یــادآور مــی شــویم تــا بتوانیــد بــا انجــام آن هــا، در پیــاده ســازی ایــن کمپیــن هــا 

موفــق عمــل کنیــد.

نکات مربوط به کمپین های تبلیغاتی در موبایل :
درســت هماننــد طراحــی خــود ســایت، بهینــه ســازی مطالــب و دیگــر مــوارد مشــابه، 
ــل  ــات بصــری در موبای ــرد مــی باشــند. تبلیغ ــه ف ــز منحصــر ب ــی نی ــات موبایل تبلیغ
ــده  ــه نادی ــی کوچــک باشــند ک ــه خیل ــه ن ــه ای طراحــی شــوند ک ــه گون ــد ب هــا بای
ــر را آزرده  ــادی اشــغال کــرده و کارب ــزرگ کــه فضــای زی ــی ب ــه خیل ــه شــوند و ن گرفت
کننــد. شــما بایــد در ایــن تبلیغــات از کلمــات کلیــدی خــود اســتفاده کنیــد تــا بازدهــی 
آن هــا از طریــق موتورهــای جســتجو نیــز افزایــش پیــدا کننــد. ســپس توضیحــات 
مختصــر و مفیــدی از محصــول مرتبــط بــه نمایــش بگذاریــد. از جملــه نــکات ترقیــب 
کننــده بــرای کاربــران موبایلــی نمایــش دادن جمالتــی همچــون »ایــن محصــول را بــا 
موبایــل خــود خریــداری کنیــد« یــا »بــرای ســفارش ایــن محصــول از طریــق موبایــل 

خــود کلیــک کنیــد« و همچنیــن »خریــد آســان از طریــق موبایــل« مــی باشــد.
از افزونــه هــای فرعــی تبلیغــات )Ad Extensions( اســتفاده کنیــد. ایــن افزونــه هــا 
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کــه قابــل نصــب روی سیســتم مدیریــت محتــوای وب ســایت شــما خواهنــد بــود مــی 
تواننــد رابــط کاربــری تبلیغــات را بهینــه کــرده و اســتفاده و نمایــش آن هــا را آســان 
تــر کننــد. از جملــه محبــوب تریــن ایــن افزونــه هــا، افزونــه هــای محلــی و همچنیــن 
سیســتم درآمدزایــی بــا معرفــی )Affiliate( مــی باشــند. سیســتم هــای همــکاری در 
فــروش یــا )Affiliate( هنــوز در ایــران راه انــدازی نشــده انــد مــی توانیــد از ســرویس 
هــای تبلیغــات Native بــه جــای Ad Extention هــا و تبلیغــات کلیکــی بــه جــای 

همــکاری در فــروش در ایــران اســتفاده کنیــد.
از پیــن هــای تبلیغاتــی گــوگل اســتفاده کنیــد. از ایــن طریــق مــی توانیــد لوگــوی برند 
خــود را در نقشــه هــای گــوگل قــرار داده و نــه تنهــا دسترســی کاربــران بــه شــما و وب 
ســایت خــود را افزایــش مــی دهیــد، بلکــه بــه شــهرت و اعتبــار برنــد خــود نیــز کمــک 

زیــادی مــی کنیــد.
از ابــزار تبلیغــات هوشــمند گــوگل موســوم بــه AdWords Smart Bidding اســتفاده 
کنیــد. ایــن سیســتم تبلیغاتــی یــک نــوع تبلیغــات هوشــمند مــی باشــد کــه بــه کمــک 

آن مــی تــوان تبلیغــات خــود را بــه کاربــران و مشــتریان هدفمنــد نمایــش داد.
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نکات مربوط به بازاریابی شبکه های اجتماعی در موبایل :
ــال  ــای فع ــایت ه ــی از وب س ــد. برخ ــزاری کنی ــرمایه گ ــی س ــی ویدئوی روی بازاریاب
در حــوزه بازاریابــی اینترنتــی معتقدنــد کــه تــا پایــان ســال 2019 نزدیــک بــه 80% از 
بازدیدهــای کســب شــده توســط موبایــل هــا بــه بازدیدهــای ویدئویــی مربــوط مــی 

شــود.
 Facebook از اهمیــت ویدئوهــای الیــو و زنــده قافــل نشــوید. بــا توجه بــه گزارشــات
ــد. در  ــت دارن ــول محبوبی ــای معم ــر ویدئوه ــه براب ــه س ــک ب ــده نزدی ــای زن ویدئوه
ــد از ویدئوهــای فیســبوک در ســال انجــام مــی  ــارد بازدی مجمــوع بیــش از 32 میلی

شــود.
در تجــارت آنالیــن مبحثــی بــا عنــوان Micro-moments وجــود دارد. طبــق تعریــف 
Micro-moments اشــاره بــه ایــن موضــوع دارد کــه کاربــران بعضــی اوقــات خیلــی 
ســریع خواهــان بــه دســت آوردن اطالعــات خاصــی هســتند. برخــی دنبــال خوانــدن 
ــر، برخــی دیــدن یــک آمــوزش و برخــی دیگــر بــه دنبــال مشــاهده ســریع  یــک خب
ــرای  ــد ب ــران مــی خواهن ــع کارب ــو هســتند. همچنیــن در بســیاری از مواق یــک ویدئ
لحظاتــی حــواس خــود را پــرت کــرده و یــا بــرای مــدت کوتاهــی بــا وب گــردی و ... 
ســرگرم شــوند. ایــن موقعیــت هــا لحظاتــی مهــم و مؤثــر بــرای تجــارت هــا و برندهــا 
Micro- .مــی باشــد تــا بتواننــد از ایــن طریــق ســهمی در بــازار کاربــران داشــته باشــند
ــش  ــق و پژوه ــد. تحقی ــی پذیرن ــورت م ــا ص ــل ه ــط موبای ــب توس moments اغل
ــن  ــق ای ــت. طب ــرده اس ــد ک ــورد را تأیی ــن م ــز ای ــران نی ــار کارب ــورد رفت ــوگل در م گ
تحقیــق، 96% کاربــران در Micro-moments بــا موبایــل خــود بــه دنبــال چیــزی کــه 
در آن لحظــه خواســتارش هســتند مــی رونــد. شــما بایــد از ایــن فرصــت بــه منظــور 

افزایــش محبوبیــت و کاربــردی تــر کــردن برنــد خــود اســتفاده کنیــد.

مقاله مرتبط: شناخت رفتار مشتریان با یک ترفند ساده

نتیجه گیری
در دنیــای الکترونیکــی امــروزی کــه بیشــترین ســهم خــود را بــه موبایــل هــا اختصاص 
داده اســت، اگــر وب ســایت شــما بــرای کاربــران موبایلــی بهینــه ســازی نشــده باشــد، 

https://modireweb.com/customer-behavior
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بــدون شــک مقــدار بســیار زیــادی از فرصــت هــا و مشــتری هایتــان را بــه راحتــی از 
دســت داده و ســهم موفقیــت خــود را دو دســتی تقدیــم رقبایتــان خواهیــد کــرد. در 
حــال حاضــر موبایــل مارکتینــگ بســتری بســیار مناســب و نویــن در بازاریابــی اینترنتی 
مــی باشــد و بــا ســرعت غیــر قابــل بــاوری در حــال گســترش اســت. حتــی بســیاری 
از کارشناســان ایــن حــوزه بــر ایــن باورنــد کــه طــی ســال هــای آینــده، تقریبــًا تمــام 
ــی  ــل هــا صــورت خواهــد گرفــت. بازاریاب ــق موبای ــن از طری معامــالت تجــاری آنالی
ــه ســازی هــای طراحــی  ــب، بهین ــرای مطال ــه ســازی هــای SEO ب ــل بهین ــا موبای ب
مربــوط بــه رابــط کاربــری و تجربــه کاربــری وب ســایت هــا و همچنیــن شــبکه هــای 

اجتماعــی را شــامل مــی شــود.

ــرد و در  ــرش بب ــه ع ــرش ب ــما را از ف ــی ش ــه راحت ــد ب ــی توان ــگ م ــل مارکتین موبای
ــد داد. ــاق رخ خواه ــن اتف ــس ای ــد، برعک ــه آن نکنی ــی ب ــه توجه ــی ک صورت


