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ــه  ــاز ب ــی داشــته باشــد نی ــک باالی ــرخ کلی ــه ن ــی جــذاب ک ــل تبلیغات نوشــتن ایمی

تســلط کامــل بــر تکنیــک هــا و اصــول آن دارد. مــا 15 نکتــه کامــا تضمینــی در ایــن 

رابطــه نوشــته ایــم.

ــه در  ــی ک ــه اهداف ــق آن ب ــوان از طری ــی ت ــور م ــت و چط ــی چیس ــل تبلیغات ایمی

ــی  ــل تبلیغات ــم؟ ایمی ــدا کنی ــم دســت پی ــرده ای ســازمان و شــرکت خــود تعریــف ک

بــه ایمیلهایــی مــی گوینــد کــه حــاوی متــن، ویدیــو، پســت وبــاگ، لینــک وبینــار و 

ســایر انــواع محتواهایــی اســت کــه بــرای مخاطبیــن ارســال مــی شــوند تــا آنهــا را 

بــه انجــام کاری ترغیــب کنیــم. امــا ســؤال اصلــی اینجاســت کــه چطــور مــی تــوان 

ایمیــل تبلیغاتــی نوشــت کــه بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده دســت پیــدا کــرد؟

ــر  ــد نیســت بدانیــد کــه ایمیل هــای پ ــم، ب ــه اصــل مطلــب بپردازی ــل از اینکــه ب قب

ــا طراحــی یونیــک اگــر متــن اصولــی و حرفــه ای نداشــته باشــند  رنــگ و لعــاب و ب

ــال از دســت دادن مخاطــب را افزایــش  ــه احتم ــد بلک ــا نتیجــه ای نمی دهن ــه تنه ن

خواهنــد داد. بــه همیــن دلیــل در ایــن مطلــب قصــد داریــم بهتریــن نــکات نوشــتن 

ــا شــما بــه اشــتراک بگذاریــم. ایمیــل تبلیغاتــی را ب
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مهمترین نکات نوشتن ایمیل تبلیغاتی مؤثر و جذاب

ــت  ــا دق ــه آنه ــر و جــذاب ب ــی مؤث ــل تبلیغات ــرای نوشــتن ایمی ــد ب ــه بای ــی ک نکات

ــی را در  ــدا نکات ــی شــوند. ابت ــدی م ــن دســته تقســیم بن ــه چندی داشــته باشــید ب

ــه  ــت ب ــرد و در نهای ــم ک ــه ای بررســی خواهی ــوان )Subject( حرف ــورد نوشــتن عن م

ــت. ــم پرداخ ــی خواهی ــل تبلیغات ــن ایمی ــتن مت ــیوه نوش ــون ش ــی پیرام نکات

1-    نکات نوشتن عنوان یا موضوع جذاب برای ایمیل تبلیغاتی:

عنــوان یــا ســابجکت ایمیــل اولیــن بخشــی اســت کــه مخاطــب شــما بــا آن روبــرو 

مــی شــود و چنانچــه نتوانــد کنجــکاوی آنهــا را تحریــک کنــد، ایمیــل تبلیغاتــی شــما 

ــن بخــش در نوشــتن  ــاالی ای ــت ب ــل اهمی ــه دلی ــن ب ــرد. بنابرای ــد ک ــاز نخواهن را ب

ــم: ــکات آن را بررســی می کنی ــه ن ــه شــکل جداگان ایمیــل تبلیغاتــی ب
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•    نوع بیان ترغیب کننده به انجام کاری باشد:

نــوع فعــل یــا کلماتــی کــه در خــط عنــوان اســتفاده می کنیــد بایــد مخاطــب را بــه 

انجــام کاری ترغیــب کنــد. امــا ایــن جمــات نبایــد حالــت دســتوری داشــته باشــند. 

بــه عنــوان مثــال »رزرو بلیــط کنســرت بــا بیشــترین تخفیــف« متنــی اســت کــه بــا 

ــای  ــد« معن ــف رزرو کنی ــا بیشــترین تخفی ــط کنســرت را ب ــن حــاال بلی ــارت »همی عب

یکســانی دارد و هــر دو مخاطــب شــما را بــه انجــام کار مشــابهی دعــوت می کننــد. 

امــا در حالــت اول لحــن بیــان دســتوری نیســت و حــس بهتــری منتقــل خواهــد کرد. 

تکنیــک بعــدی در نوشــتن ایمیــل تبلیغاتــی ایــن اســت کــه مخاطــب بایــد ضــرورت 

و فوریــت کاری کــه از او می خواهیــد را بــه خوبــی درک کنــد. بــه همیــن دلیــل در او 

حســی ایجــاد کنیــد کــه بــاز نکــردن ایمیــل فرصــت خوبــی را از آنهــا خواهــد گرفــت. 

بــه عنــوان مثــال بــه موضــوع  »مهلــت محــدود بــرای رزرو بلیــط تخفیــف دار خواننــده 

محبــوب شــما در کنســرت هفتــه بعــدی بــرج میــاد« دقــت کنیــد.
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•    شخصی سازی کنید:

مخاطبیــن شــما شــامل گــروه هــای مختلــف بــا نیازهــای متفــاوت هســتند. بنابرایــن 

فرســتادن ایمیــل مشــابه بــه تمــام مخاطبیــن بزرگتریــن اشــتباه در نوشــتن ایمیــل 

ــق گزارشــات منتشــر شــده 58% درآمــد کل شــرکت ها حاصــل  ــی اســت. طب تبلیغات

ــوده اســت. ــرای گروه  هــای خــاص ب ایمیل هــای شــخصی ســازی شــده ب

بــه عنــوان مثــال اگــر در حــوزه امــاک و مســتغات فعالیت داریــد برخــی از مخاطبین 

شــما بــه دنبــال خریــد خانــه و برخــی بــه دنبــال اجــاره هســتند. برخــی از مخاطبیــن 

فقــط بــه دنبــال اجــاره کــردن خانــه در نقــاط خاصــی از شــهر هســتند و حتــی بایــد 

ــت.  ــاوت اس ــیار متف ــر بس ــا یکدیگ ــا ب ــی آنه ــوان مال ــه ت ــد ک ــه کنی ــن توج ــه ای ب

همچنیــن در برخــی از ایــن کســب و کارهــا دیــده ایــم کــه مخاطبیــن فقــط تمایــل 

بــه خریــد یــا رهــن خانــه هایــی دارنــد کــه در طــی 5 ســال گذشــته بازســازی شــده 

انــد.

بنابرایــن در نوشــتن ایمیــل تبلیغاتــی بایــد گروه هــای مختلفــی بــرای مخاطبیــن در 

ــا نوشــته ای متفــاوت بنویســید. بــه  نظــر بگیریــد و بــرای هــر یــک عنــوان مجــزا ب

ــون  ــر 50 میلی ــن زی ــا ره ــران ب ــه 15 ته ــای منطق ــه ه ــن خان ــال »بهتری ــوان مث عن

ــان  ــه مخاطب ــرای هم ــر ب ــه اگ ــت ک ــان اس ــی از مخاطب ــروه خاص ــرای گ ــان« ب توم

ارســال کنیــد شــاید 70% نــرخ کلیــک کاهــش پیــدا کنــد چــون بــرای همــه جــذاب و 

ــردی نیســت. کارب
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•    منظور شما در عنوان باید شفاف و در درجه دوم جذاب باشد:

ــفاف و  ــه ش ــت ک ــن اس ــی ای ــل تبلیغات ــتن ایمی ــکات در نوش ــن ن ــی از مهمتری یک

واضــح بــودن منظــور شــما در ســابجکت یــا عنــوان ایمیــل نســبت بــه جــذاب بــودن 

آن ارجحیــت دارد. بنابرایــن موقــع نوشــتن عنــوان دقــت کنیــد کــه متن نوشــته شــده 

بــرای تمامــی مخاطبیــن قابــل فهــم باشــد چــون تــا زمانــی کــه ارتبــاط معنایــی و 

مفهومــی برقــرار نشــود، تکنیــک هــای قبلــی هــم مؤثــر نخواهنــد بــود.

مطالعــه بیشــتر: 10 تکنیــک عنــوان نویســی کــه مخاطــب را بــه درون ســایت شــما 

خواهــد کشــاند
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2-    نکات نوشتن متن اصلی )Body Text( برای ایمیل تبلیغاتی:

•    مخاطب را به شکل دوم شخص صدا کنید:

ــا  ــد و ب ــذاب می کن ــما را ج ــی ش ــل تبلیغات ــن ایمی ــه مت ــی ک ــک های ــی از تکنی یک

مخاطــب بهتــر ارتبــاط خواهیــد گرفــت، اســتفاده از عباراتی اســت کــه در آن مخاطب 

را بــا فــرم دوم شــخص مثــل »شــما« صــدا می کنیــد. ایــن کار نــه تنهــا ارتبــاط بهتــری 

ــه  ــه ســمت مخاطــب و ن ــد بلکــه محوریــت گفتگــو را ب ــا مخاطــب ایجــاد می کن ب

خودتــان متمایــل خواهــد کــرد. البتــه مــی توانیــد در مواقــع لــزوم از کلماتــی مثــل 

»مــا« و مشــابه آن هــم اســتفاده کنیــد.

•    در مورد مزایا و نه ویژگی ها صحبت کنید:

خیلــی از شــرکت هــا در متــن ایمیــل تبلیغاتــی بــه ویژگــی هایــی کــه بــه مخاطــب 

ــل  ــا غاف ــن مزای ــه از گفت ــن در حالیســت ک ــد ای ــد اشــاره دارن ــی کنن ــه م خــود ارائ

هســتند یــا هنــوز مزایــای رقابتــی را مشــخص نکــرده انــد. بــه عنــوان مثــال فــرض 

کنیــد در متــن ایمیــل تبلیغاتــی بــا عبــارت »30% حــراج ویــژه پوشــاک آخــر فصــل« 

مواجــه شــوید. ایــن متــن ویژگــی خاصــی کــه بــرای مخاطــب خــود در نظــر گرفته اید 

را نشــان می دهــد امــا در مــورد مزایــا صحبــت نمــی کنــد. امــا بــه نمونــه دیگــر آن 

توجــه کنیــد؛ »30% حــراج ویــژه پوشــاک آخــر فصــل بــا امــکان تعویــض تــا 1 هفتــه«. 
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در واقــع مخاطــب در حالــت دوم متوجــه می شــود کــه مزیــت شــما نســب بــه رقبــا، 

قابلیــت تعویــض تــا 1 هفتــه اســت بنابرایــن جذابیــت بیشــتری دارد.

 

•    زیاده گویی نکنید:

اگــر شــما هــم عــادت داریــد کــه در نوشــتن ایمیــل تبلیغاتــی زیــاد توضیــح بدهیــد 

همیــن حــاال ایــن عــادت اشــتباه را کنــار بگذاریــد و مطمئــن باشــید یکــی از دالیــل 

اصلــی نــرخ کلیــک یــا تعامــل پاییــن کمپیــن هــای ایمیــل مارکتینــگ شــما همیــن 

اســت. 

طبیعتــا شــما هــم موقــع بــاز کــردن یــک ایمیــل، تــک تــک کلمــات آن را مطالعــه 

ــال قســمت هــای  ــه دنب ــد و فقــط ب ــن را اســکن مــی کنی ــد بلکــه کل مت نمــی کنی

مهــم هســتید. فرامــوش نکنیــد کــه هــدف اولیــه شــما در ایمیــل مارکتینــگ، جــذب 

مخاطــب و اطــاع رســانی اولیــه اســت. از طرفــی کاربرانــی کــه ایمیــل را از طریــق 
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ــس  ــد. پ ــی دارن ــن طوالن ــدن مت ــری در خوان ــه کمت ــد حوصل ــی کنن ــاز م ــی ب گوش

مختصــر و مفیــد بــه ســراغ اصــل مطلــب برویــد و توضیحــات تکمیلــی را بــا یــک 

 Keep it Simple یــا K.I.S.S لینــک بــه ســایت عرضــه کنیــد. اصطاحــا بــه ایــن روش

and Strong هــم می گوینــد.

•    کال تو اکشن ایمیل باید جذاب، ترغیب کننده و مشخص باشد:

در ایمیــل مارکتینــگ هــم از کال تــو اکشــن )CTA( یــا فراخــوان بــه عمــل اســتفاده 

مــی کنیــم مخصوصــا اگــر بــه دنبــال نوشــتن ایمیــل تبلیغاتــی حرفــه ای باشــید. در 

تکمیــل نکتــه قبلــی بایــد بگوییــم کــه مخاطبــان موقــع اســکن کــردن متــن ایمیــل، 

ــوارد  ــخص و م ــذاب و مش ــی ج ــرح گرافیک ــا ط ــد، ب ــای بول ــمت ه ــال قس ــه دنب ب

جــذاب و ترغیــب کننــده هســتند. 

اگــر دکمــه یــا لینــک بــرای کلیــک کــردن قــرار داده ایــد بایــد در انتخــاب نــوع رنــگ، 

ســایز فونــت و طراحــی آن دقــت کنیــد. معمــوال رنــگ نارنجــی نســبت بــه آبــی تأثیر 

بهتــری دارد. متــن ایــن قســمت نبایــد طوالنــی باشــد بــه عنــوان مثــال »همیــن حــاال 

کلیــک کنیــد« بســیار بهتــر از متــن »فرصــت را از دســت ندهیــد و فــورا کلیــک کنیــد« 

عمــل خواهــد کــرد و نــرخ کلیــک باالتــری خواهــد داشــت.

مطالعه بیشتر: Call to Action یا فراخوان به عمل چیست؟
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•    مثل متن وب یا وبالگ بنویسید:

در نوشــتن متــن ایمیــل تبلیغاتــی مثــل متــن وبــاگ ســعی کنیــد بــا پاراگــراف هــای 

ــا  ــد و همچنیــن تبعیــت از یــک ســاختار واحــد و منطقــی ب ــاه، مختصــر و مفی کوت

مخاطبیــن ارتبــاط برقــرار کنیــد. در هــر پاراگــراف یــک ایــده مجــزا را منتقــل کنیــد و 

حتــی مــی توانیــد زیــر عنــوان یــا پاراگــراف بولــت دار بــه کار ببریــد. امــا همانطــور 

کــه گفتیــم متــن ایمیــل خیلــی طوالنــی نشــود.

•    از تکنیک های روانشناسی غافل نشوید:

قبــا در مــورد تکنیــک هــای روانشناســی بــرای افزایــش فــروش صحبــت کــرده ایــم. 

ــرای  ــده ب ــه ش ــکات گفت ــا ن ــی ب ــکل ترکیب ــه ش ــا ب ــک ه ــن تکنی ــد از ای ــی توانی م

 FOMO نوشــتن متــن ایمیــل تبلیغاتــی هــم اســتفاده کنیــد. بــه عنــوان مثــال تکنیــک
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ــا انجــام  ــل شــما ی ــردن روی ایمی ــک نک ــا کلی ــد ب ــی کن ــه مخاطــب احســاس م ک

نــدادن درخواســتی کــه داشــته ایــد، شــانس بزرگــی از دســت خواهــد داد یکــی از 

 CTA ایــن تکنیــک هاســت. در انتخــاب رنــگ بــرای قالــب گرافیکــی و دکمــه هــای

دقــت کنیــد. رنــگ قرمــز و نارنجــی تأثیــر بســیار بهتــری دارنــد. اگــر تصاویــر داخــل 

ایمیــل حــاوی چهــره اشــخاص ســازمان یــا حتــی خــود شــما باشــد مخاطبین بیشــتر 

اعتمــاد خواهنــد کــرد.

•    برای ایمیل های ثبت سفارش نمونه کار قرار دهید:

برخــی ایمیــل هــای تبلیغاتــی بــرای ترغیــب مخاطبیــن بــه ثبــت ســفارش یــا پــروژه 

هســتند. در ایــن مــوارد شــما بایــد در کنــار ترغیــب مخاطبیــن و مجــاب کــردن آنهــا 

ــز نشــان  ــق خــود را نی ــه کار موف ــا، نمون ــح مزای ــق توضی ــت ســفارش از طری ــه ثب ب

دهیــد. در ایــن صــورت بــه مخاطــب خــود دلیــل محکمــی داده ایــد کــه چــرا بایــد 

بــه شــما اعتمــاد کنــد.
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•    از ایده های رقبا استفاده کنید:

ــده  ــرای ای ــا ب ــرد باشــد ام ــک و منحصربف ــا یونی ــد کام ــی بای ــل تبلیغات ــن ایمی مت

گرفتــن مــی توانیــد از ایمیــل رقبــا اســتفاده کنیــد. بنابرایــن کافــی اســت در خبرنامــه 

ایمیلــی آنهــا عضویــت پیــدا کنیــد تــا بتوانیــد از ایــده هایــی کــه بــه نظرتــان جــذاب 

هســتند اســتفاده کنیــد. البتــه روش هــای بهتــری هــم هســتند. شــما مــی توانیــد 

 Quora، بــرای پیــدا کــردن ایــده هــای بهتــر و متمایــز از رقبــا از ســایت هایــی مثــل

Reddit یــا Answer the Public و در نمونــه داخلــی از ســایت هایــی مثــل نــی نــی 

ــن  ــرای نوشــتن مت ــا ب ــده ه ــی از ای ــه منبع ــد ک ســایت و مشــابه آن اســتفاده کنی

تبلیغاتــی جــذاب و مؤثــر بــرای پاســخ دادن بــه نیــاز مخاطبیــن شماســت.
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نکات و تکنیک های اضافه برای ایمیل تبلیغاتی

یکســری نــکات و تکنیــک هایــی بــرای نوشــتن ایمیــل تبلیغاتــی وجــود دارنــد کــه 

تقریبــا هیــچ برنــدی در مــورد آن صحبــت نمــی کنــد چــون بــرگ برنــده آنهاســت. 

امــا مــا در مدیــروب تصمیــم داریــم ایــن نــکات را بــا شــما بــه اشــتراک بگذاریــم:

 

1-    متن پیش نمایش را از دست ندهید:

ــذاب و  ــوان ج ــا عن ــابجکت ی ــن و س ــتن مت ــا روی نوش ــه م ــد اولی ــه تأکی ــا اینک ب

 Preview( ــه شــده اســت امــا متــن پیــش نمایــش ــا تکنیــک هــای گفت ــی ب اصول

Text( اگــر بــه انــدازه عنــوان مهــم باشــد اهمیــت کمتــری نــدارد. در واقــع در ایــن 

بخــش بــه مخاطــب خــود بــا توضیحــات بیشــتری خواهیــد گفــت کــه چــرا بایــد 

ــاز کنــد.  ایمیــل شــما را ب

معمــوال بســته بــه نــوع مخاطــب و حــوزه ای کــه در آن فعالیــت داریــد، متــن پیــش 
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نمایــش نبایــد کمتــر از 40 و بیشــتر از 130 کاراکتــر باشــد. اگــر پنــل ایمیــل تبلیغاتــی 

ــی  ــزا نم ــه شــکل مج ــش را ب ــش نمای ــن پی ــردن مت ــکان مشــخص ک ــه شــما ام ب

دهــد، از 40 تــا 50 کاراکتــر ابتــدای متــن ایمیــل اســتفاده خواهــد کــرد. 

بنابرایــن 40 تــا 50 کاراکتــر طایــی ابتــدای ایمیــل را از دســت ندهیــد. یــا حتــی مــی 

توانیــد متــن ســابجکت را کوتاهتــر بنویســید تــا پیــش نمایــش طوالنــی تــری بــه 

مخاطــب نشــان دهیــد. در هــر صــورت متــن پیــش نمایــش و عنــوان اثــر مکملــی 

دارنــد، از آنهــا غافــل نشــوید.

2-    از مانی کیوردها و ایموجی ها خیلی استفاده نکنید:

ــا  ــدوق ورودی ی ــای صن ــه ج ــا ب ــرکت ه ــی ش ــل تبلیغات ــه ایمی ــی ک ــی از دالیل یک

اینباکــس وارد فولــدر اســپم مــی گــردد، اســتفاده زیــاد از مانــی کیوردها مثــل »خرید«، 

ــه  ــابجکت هایی ک ــی س ــا حت ــت. ی ــابه آنهاس ــگان« و مش ــراج«، »رای ــروش«، »ح »ف

ایموجــی زیــاد داشــته باشــند خودبخــود اســپم شناســایی مــی شــوند. بنابرایــن بــا 

ــه تنهــا جذابیــت متــن را از بیــن می بریــد و مخاطــب تصــور مــی  ایــن روش هــا ن

ــا ورود ایمیــل بــه  کنــد شــما قصــد فــروش زوری یــا فعــل دســتوری داریــد بلکــه ب

ــه  ــت ب ــود. چــه بســا در ایــن حال ــد ب ــد نخواهی اســپم هیــچ موقــع در معــرض دی

طــور کامــل اعتمــاد مخاطــب را از دســت بدهیــد.
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3-    اعداد، درصد و جمالتی که حاوی »ترین« هستند معجزه می کنند:

ــه حــاوی عــدد  ــی ک ــرده باشــید، عناوین ــن وب ســایت هــم دقــت ک ــه عناوی ــر ب اگ

ــن  ــرای ای ــه ب ــی ک ــا عنوان ــد مشــابه ب ــرای شــما دارن ــت بیشــتری ب هســتند جذابی

مطلــب انتخــاب کردیــم. کلمــات و عباراتــی کــه حــاوی »تریــن هــا« هســتند نیــز در 

ایمیــل تبلیغاتــی فــوق العــاده عمــل می کننــد. بــه عنــوان مثــال در عنــوان یــک ایمیــل 

ــاهده  ــف 50%« را مش ــا تخفی ــان ب ــای اصفه ــن هتل ه ــارت »رزرو بهتری ــالی عب ارس

می کنیــد و در ایمیــل دیگــر عبــارت »رزرو هتــل هــای اصفهــان بــا تخفیــف مناســب« 

ــت و حــس کنجــکاوی بیشــتر اســت و  ــت دوم، جذابی ــا در حال ــد. یقین را مــی بینی

نــرخ کلیــک باالتــر خواهــد بــود.
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4-    جایزه تعیین کنید:

تجربــه نشــان داده کــه کاربــران در ازای دریافــت جایــزه تمایــل بیشــتری بــه انجــام 

کاری از آنهــا خواســته ایــد پیــدا مــی کننــد. بــه عنــوان مثــال در متــن ایمیــل تبلیغاتی 

خــود بــه ایــن موضــوع اشــاره کنیــد کــه هــزار نفــر اولــی کــه روی لینــک کلیــک کــرده 

و فــرم را پــر کننــد، ؟% تخفیــف دریافــت خواهنــد کــرد.

 

5-    پیشنهاداتی بدهید که مخاطب تصور کند مخصوص اوست:

ــت  ــگاه فعالی ــل و اقامت ــگری، رزرو هت ــور و گردش ــوزه ت ــر در ح ــال اگ ــوان مث ــه عن ب

داریــد مــی توانیــد متــن ایمیــل را بــه ایــن ســمت ببریــد کــه چــون شــما در چنــد 

مــاه اخیــر از طریــق وب ســایت )؟( اقــدام بــه رزرو هتــل نمــوده ایــد، تخفیــف ویــژه 

ــد ایــن تخفیــف  در نظــر گرفتــه ایــم. در ایــن حالــت وقتــی مخاطــب حــس می کن
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بــه شــکل ویــژه بــرای او در نظــر گرفتــه شــده بــرای تعامل هــای بعــدی، ترغیــب مــی 

شــود.

کالم آخر

نوشــتن موضــوع، متــن پیــش نمایــش و متــن اصلــی در ایمیــل تبلیغاتــی اهمیــت 

فــوق العــاده باالیــی در ایمیــل مارکتینــگ دارد. بــرای اینکــه بتوانیــد ایمیــل تبلیغاتــی 

ــی را  ــد، نکات ــر ببری ــن را باالت ــل مخاطبی ــک و تعام ــرخ کلی ــه ن ــید ک ــی بنویس خوب

آمــوزش دادیــم کــه حاصــل چندیــن ســال تجربــه و همچنیــن مشــاوره بــه کســب 

و کارهــای مختلــف اســت. در نهایــت خوشــحال مــی شــویم کــه شــما هــم نظــرات 

ــه از آن جــواب  ــی ک ــک های ــا تکنی ــد و در رابطــه ب ــان بگذاری ــا در می ــا م خــود را ب

گرفتــه ایــد صحبــت کنیــد.
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