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ــام شــما در  ــه پی ــگ آن اســت ک ــل مارکتین ــت ایمی ــرای موفقی ــم ب ــور مه ــک فاکت ی

صفحــه اصلــی قــرار بگیــرد. در ایــن مقالــه بــه شــما راهکارهایــی ارائــه مــی کنیــم تــا 

بتوانیــد اســپم شــدن پیــام هــای خــود در ایمیــل کاربرانتــان جلوگیــری کنیــد.

در ســال 2013 گــوگل آخریــن بــه روز رســانی خــود را بــرای Gmail ارائــه کــرد کــه در 

آن چندیــن تــب جدیــد ماننــد Primary ، Promotions ، Social ، Updates بــه آن 

اضافــه شــد. ایــن تــب  هــا تاثیــر بســیاری زیــادی بــر ایــن مســاله مــی  گذارنــد کــه 

کاربــران کــدام پیــام  هــا را بــاز کــرده و نســبت بــه کــدام یــک از آن هــا بــی تفــاوت 

باشــند. زمانــی کــه کابــران صنــدوق جیمیــل خــود را بــاز مــی  کننــد، بــه روز رســانی 

جدیــد ایمیــل  هــای تبلیغاتــی را تشــخیص داده و آن را وارد تــب تبلیغــات مــی  کنــد. 

ایــن تــب معمــوال توســط کاربــران مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و لــذا پیــام تبلیغاتــی 

نخوانــده باقــی خواهــد مانــد. اگــر شــما بــرای یــک شــرکت بازاریــاب یــا متخصــص 

ــل   ــدن ایمی ــی، از وارد ش ــتفاده از راهکارهای ــا اس ــد ب ــد بتوانی ــتید، بای ــروش هس ف

هــای شــرکت بــه تــب تبلیغــات Gmail جلوگیــری کنیــد.
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ــری  ــا اســپم جلوگی ــات Gmail ی ــب تبلیغ ــه ت ــل ب ــد از ورود ایمی  چــرا بای

ــم؟ کنی

همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، طبــق بــه روز رســانی  هــای جدیــد، جیمیــل 

از الگوریتــم  هــای جدیــدی بــرای اســکن پیــام  هــای ورودی اســتفاده مــی  کنــد. اگــر 

 Mailchimp پیــام  هــای ارســالی توســط نــرم افزارهــای ارســال ایمیــل انبــوه  ماننــد

Aweber ، ActiveCampaign ، ارســال شــده باشــد، یــا جیمیــل تشــخیص دهــد کــه 

پیــام ارســال شــده تبلیغاتــی اســت، آن هــا را وارد تــب تبلیغــات Gmail خواهــد کــرد.

ــل، 5.84  ــه جیمی ــده ب ــای وارد ش ــل  ه ــان ایمی ــده از می ــت آم ــه دس ــار ب ــق آم طب

ــات Gmail وارد مــی  ــب تبلیغ ــه ت ــی تشــخیص داده شــده و ب ــا تبلیغات درصــد آن ه

 شــود. از میــان ایــن پیــام  هــا تنهــا حــدود 19.2 درصــد آن هــا توســط کاربــران خوانــده 

مــی  شــود، کــه آمــار بســیار کمــی اســت. بنابرایــن وارد شــدن پیــام  هــای شــما بــه 

ــه  ــی اســت کــه شــما ب ــی ایمیل ــور مهــم در بازاریاب ــل، یــک فاکت ــی جیمی تــب اصل

عنــوان یــک بازاریــاب حرفــه ای حتمــا بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــید. در ادامــه 

راهکارهایــی بــه شــما ارائــه خواهیــم داد تــا بــه کمــک آن بتوانیــد بــه راحتــی از ایــن 

تلــه ســیاه بازاریابــی رهــا شــوید.

بیشتر بخوانید: اسپم چیست و چرا مورد استفاده قرار می گیرد؟
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مزایای ورود ایمیل به پوشه اصلی

در بخــش  بــاال بــا ایــن مســاله آشــنا شــدیم کــه چــرا بایــد از وارد شــدن ایمیــل بــه 

ــن بخــش  ــم؟ در ای ــات Gmail خــودداری کنی ــان پوشــه تبلیغ ــا هم پوشــه اســپم ی

مــی  خواهیــم بدانیــم وارد شــدن ایمیــل بــه پوشــه اصلــی چــه مزایایــی بــرای شــما 

خواهــد داشــت؟

احتمال باز شدن ایمیل چند برابر می  شود

یکــی از مزایــای مهــم وارد شــدن ایمیــل بــه صفحــه اصلــی آن اســت کــه بــه احتمــال 

ــا  ــد کــرد. ظرفیــت پوشــه اســپم در مقایســه ب ــاز خواهن ــران شــما آن را ب ــاد کارب زی

ــران  ــده و کارب ــر ش ــری پ ــان کوتاه ت ــن رو، در زم ــت از ای ــر اس ــی کم ت ــه اصل پوش

معمــوال بــدون بــاز کــردن ایمیــل  هــای آن، پوشــه را حــذف مــی  کننــد. امــا زمانــی 

کــه ایمیــل شــما وارد صفحــه اصلــی مــی  شــود کاربــران دیــر یــا زود آن را بــاز کــرده 

و نــرخ بــاز کــردن ایمیــل شــما بــاال خواهــد رفــت.
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افزایش نرخ تبدیل

نــرخ تبدیــل چیــزی اســت کــه شــما از ارســال پیــام تبلیغاتــی خــود بــه دنبــال آن 

هســتید. بــرای مثــال شــما بــه دنبــال کلیــک کــردن بــر روی یــک لینــک یــا خریــد 

محصولــی خــاص، شــرکت در یــک رویــداد یــا هــر کار دیگــری هســتید، هرچــه تعداد 

کاربرانــی کــه هــدف شــما را انجــام مــی  دهنــد بیشــتر باشــد، نــرخ تبدیــل شــما نیــز 

ــه  ــی اســت ک ــن مزیت ــن و مهم تری ــن بزرگ تری ــدون شــک ای ــر خواهــد رفــت. ب باالت

وارد شــدن ایمیــل بــه صفحــه اصلــی بــرای شــما بــه دنبــال خواهــد داشــت.

مطالعــه بیشــتر: نــرخ تبدیــل چیســت و چــه جایگاهــی در رشــد کســب و کارهــای 

ــی دارد؟ اینترنت
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قابلیت اطمینان خود را باال خواهید برد

تصــور کنیــد کــه شــما در یــک خبرنامــه عضــو شــده  ایــد و آن خبرنامــه ایمیــل  هــای 

ــزان  ــد می ــرار مــی  دهــد. ایــن مســاله مــی  توان ــی خــود ق ــدوق اصل شــما را در صن

اعتبــار شــما نــزد کاربــران خبرنامــه را بــه انــدازه بســیار زیــادی بــاال بــرده و بــه شــما 

ــد  ــد بتوانی ــی  کن ــک م ــما کم ــه ش ــن ب ــور همچنی ــن فاکت ــد. ای ــاد کنن ــر اعتم راحت ت

ــا داشــته  ــا آن ه ــی مــدت ب ــاط طوالن ــدا کــرده و ارتب ــران و مشــتریان دائمــی پی کارب

باشــید. همــان طــور کــه مــی  دانیــد افزایــش تعــداد مشــتریان دائمــی بــه شــما در 

موفقیــت کســب و کارتــان بســیار کمــک خواهــد کــرد.

مطالعه بیشتر: حفظ مشتریان دائمی با 12 روش خارق العاده
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Gmail 16استراتژی مهم برای جلوگیری از ورود ایمیل به تب تبلیغات

در بخــش هــای بــاال بــا اهمیــت وارد شــدن بــه صفحــه اصلــی Gmail و قــرار نگرفتن 

در پوشــه اســپم مطلــع شــدیم. در ایــن بخــش مــی  خواهیــم راهکارهایــی بــه شــما 

ارائــه دهیــم تــا بــا کمــک آن بتوانیــد بــه صفحــه اصلــی ایمیــل کاربــران خــود وارد 

شــده و یــک ایمیــل مارکتنیــگ قــوی و حرفــه ای داشــته باشــید.

از ارسال ایمیل  های انبوه خودداری کنید

اگــر شــما پیــام  هــای تبلیغاتــی خــود را بــه شــکل انبــوه ارســال کنیــد، بــدون شــک 

 Gmail جیمیــل آن را یــک پیــام مفیــد تشــخیص نــداده و آن را وارد تــب تبلیغــات

خواهــد کــرد. بــا ایــن کار شــما تعــداد زیــادی از مشــتریان خــود را از دســت خواهیــد 

داد. بــدون شــک ارســال پیــام جداگانــه بــه تــک بــه تــک مشــتریان نیــز کاری عاقالنه 

نیســت! پــس چــاره چیســت؟ بــرای جلوگیــری از بــروز ایــن مشــکل کافــی اســت، 

بــرای مشــتریان خــود کمپیــن تشــکیل داده و آن هــا را گــروه بنــدی کنیــد. شــما مــی 

 توانیــد ایــن پیــام  هــا را بــه تعــداد گــروه  هــای زیــادی ارســال کــرده بــدون آن کــه 

وارد پوشــه اســپم شــوند. در ایــن حالــت بــرای اطمینــان از بــاز شــدن ایمیــل و یــا 

پاســخ دادن کاربــران مــی توانیــد بــه صــورت خــودکار مشــخص کنیــد کــه تــا زمانــی 

کــه ایمیــل توســط مشــتری بــاز نشــده اســت، بــه طــور خــودکار مثــال 10 بــار پیــام در 

فواصــل زمانــی مشــخص مجــددا ارســال شــود.
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از حداقل لینک  ها و Attachment ها استفاده کنید

تصــور کنیــد کــه شــما مــی  خواهیــد بــا اســتفاده از یــک ایمیــل تبلیغاتــی، کاربــران را 

راضــی کنیــد وارد لینــک  هــای خاصــی شــده یــا فایــل  هــای خاصــی را دانلــود کننــد. 

اگــر تمامــی ایــن لینــک  هــا و فایــل  هــا را در ایمیــل تبلیغاتــی خــود بیاوریــد، الگوریتم 

 هــای جیمیــل پیــام شــما را تبلیغاتــی تشــخیص داده و آن را وارد پوشــه اســپم مــی 

 کنــد. بنابرایــن بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل، ســعی کنیــد از حداقــل لینــک  هــا و 

فایــل  هــا در ایمیــل تبلیغاتــی خــود اســتفاده کنیــد.

اعتبار ایمیل خود را به عنوان فرستنده باال ببرید

 Gmail ــی ــب اصل ــما در ت ــل ش ــن ایمی ــرار گرفت ــرای ق ــم ب ــای مه ــی از فاکتوره یک
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ــر  ــرای شــما ارزیابــی خواهــد کــرد. جیمیــل ب ــاری اســت کــه جیمیــل ب میــزان اعتب

ــا پوشــه  ــام شــما را وارد پوشــه اســپم ی ــرد پی ــم مــی  گی ــار تصمی ــن اعتب اســاس ای

اصلــی کنــد. شــما بــه طــور مــداوم و قبــل از ارســال ایمیــل  هــای خــود بــا اســتفاده 

از ابزارهایــی نمــره هرزنامــه خــود را پیــدا کــرده و آن را بــه کم تریــن مقــدار ممکــن 

برســانید. بــرای بررســی ایــن مســاله شــما مــی  توانیــد از ابــزار Mail-Tester اســتفاده 

کنیــد.در ایــن ابــزار اعتبــار ایمیــل  تائیــد شــده و زمانــی کــه ایمیــل خــود را بــه آدرس 

 هــای مختلــف مــی  فرســتید، جیمیــل ایــن پیــام را معتبــر تشــخیص داده و آن را وارد 

تــب اصلــی خــود خواهــد کــرد.
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فایل  های HTML را در کم ترین مقدار ممکن قرار دهید

اگــر بــه دنبــال ارســال ایمیــل بــا فایــل HTML هســتید، پیــام شــما کم تریــن شــانس 

را بــرای وارد شــدن بــه تــب اصلــی جیمیــل خواهــد داشــت. الگوریتــم  هــای جیمیــل 

در ایــن حالــت تشــخیص مــی  دهــد کــه پیــام از طــرف یــک ابــزار ارســال شــده تــا 

یــک فــرد واقعــی! بــرای جلوگیــری از وارد شــدن پیــام  هــا بــه تــب اســپم، شــما بایــد 

بــه جیمیــل ثابــت کنیــد کــه آن را بــه صــورت دســتی و توســط یــک فــرد نــگارش 

کــرده  ایــد. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد نســبت اســتفاده از HTML در ایمیــل 

شــما بــه کم تریــن مقــدار ممکــن برســد. اگــر نســبت فایــل HTML بــه فایــل متنــی 

کم تــر باشــد، شــک کنیــد کــه پیــام شــما جایــی جــز پوشــه اســپم نخواهــد داشــت!

ایمیل را شخصی سازی شده ارسال کنید

یکــی از راه  هــای ســاده بــرای جلوگیــری از ورود پیــام  هــا بــه تــب اســپم، شــخصی 

 Mailmerge ــا اســتفاده از ــه راحتــی ب ســازی کــردن آن اســت. شــما مــی  توانیــد ب

بــرای شــخصی ســازی کــردن پیــام  هــا اســتفاده کنیــد. ایــن مســاله هــم باعــث وارد 

شــدن ایمیــل بــه صفحــه اصلــی شــده و هــم حــس تعلــق خاطــر در کاربــران ایجــاد 

خواهــد کــرد.

ــی  ــرای تمام ــد ب ــی  توانی ــد Saleshandy م ــف مانن ــای مختل ــتفاده از ابزاره ــا اس ب

مشــترکان خــود یــک فایــل CVS آمــاده کــرده و اطالعــات شــخصی خــود را در آن-
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هــا ضمیمــه کنیــد. شــما مــی  توانیــد ایمیــل  هــا را بــا نــام شــخص ارســال کــرده و 

تاثیرپذیــری آن را چنــد برابــر کنیــد. انجــام ایــن کار احتمــال بــاز کــردن ایمیل توســط 

کاربــران را تــا 50 درصــد افزایــش خواهــد داد.

از کلماتی که باعث اسپم شدن ایمیل شما می   شوند خودداری کنید

یکــی از کارهــای اشــتباه کــه باعــث وارد شــدن پیــام شــما بــه تبلیغــات Gmail یــا 

همــان اســپم خواهــد شــد، اســتفاده از کلماتــی اســت کــه جیمیــل بــر اســاس آن هــا 

پیــام شــما را تبلیغاتــی تشــخیص خواهــد داد. رایج تریــن ایــن کلمــات شــامل مــوارد 

زیــر اســت:

رایگان	 

فروش	 

بهترین قیمت	 

تخفیف	 

ترخیص کاال از گمرک	 

کسب درآمد	 

رئیس خود باشید	 

و...	 

بــدون شــک شــما هنــگام ارســال ایمیــل تبلیغاتــی خــود نیــاز بــه اســتفاده از ایــن 
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کلمــات داریــد، امــا هنــگام نــگارش متــن پیــام خــود مراقــب باشــید کــه از اســتفاده 

بیــش از حــد آن هــا خــودداری کنیــد.

 

از قالب بندی صحیح استفاده کنید

ممکــن اســت شــما بــه خاطــر زیبایــی قالــب پیــام خــود از فونــت  هــای مختلــف و 

قالــب  هــای مختلــف در چندیــن بخــش از ایمیــل خــود اســتفاده کنیــد. ایــن کار نــه 

تنهــا تاثیــر مثبــت بــر اعتبــار ایمیــل شــما نداشــته، بلکــه احتمــال وارد شــدن آن بــه 

پوشــه اســپم را نیــز بیشــتر مــی  کنــد. بــرای جلوگیــری از ورود ایمیــل به پوشــه اســپم، 

تــا حــد ممکــن از اســتفاده از فونت هــا و فرمــت  هــای مختلــف خــودداری کنیــد.

پاورقی را جمع و جور کنید

 Gmail ــپم ــه اس ــه پوش ــام ب ــری از ورود پی ــرای جلوگی ــم ب ــای مه ــر راهکاره از دیگ
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داشــتن یــک پاورقــی کوتــاه و جمــع جــور و یــا حــذف آن اســت. ممکــن اســت شــما 

در پیــام تبلیغاتــی خــود مجبــور شــوید کــه لیســتی از شــرایط، ضوابــط، مســئولیت  

هــا و غیــره قــرار دهیــد. در ایــن حالــت ســعی کنیــد در پاورقــی مهم تریــن مــوارد را 

گذاشــته و بقیــه را حــذف کنیــد.

از مشتریان خود کمک بگیرید

یکــی دیگــر از راهکارهــای بســیار کاربــردی بــرای جلوگیــری از ورود ایمیــل بــه تــب 

تبلیغــات یــا پوشــه اســپم، کمــک گرفتــن از کاربــران خــود اســت. شــما مــی  توانیــد 

ــد. ایــن  ــره کنن ــان خــود ذخی ــوان مخاطب ــه عن ــران خــود بخواهیــد شــما را ب از کارب

کار باعــث مــی  شــود بــه احتمــال زیــاد پیــام  هــای شــما در تــب اصلــی وارد شــود. 

همچنیــن مــی  توانیــد از کاربــران خــود بخواهیــد پیــام  هــای شــما را از پوشــه اســپم 

خــارج کــرده و وارد پوشــه اصلــی کننــد.
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محتوای ارزشمند تولید کنید

راهــکار دیگــر بــرای جلوگیــری از وارد شــدن ایمیل به پوشــه اســپم، آن اســت که شــما 

بــه جــای تمرکــز بــر تبلیغــات و فــروش محصــول بــه دنبــال ارائــه محتــوای ارزشــمند 

باشــید. در صورتــی کــه کاربــران از پیــام  هــای شــما اســتفاده کــرده و آن را ارزشــمند 

تشــخیص دهنــد، احتمــال وارد شــدن پیــام شــما بــه صفحــه اصلــی افزایــش پیــدا 

خواهــد کــرد. شــما مــی  توانیــد ویژگــی  هــای جدیــد محصــوالت و خدمــات خــود را 

بــه کاربــران معرفــی کــرده و یــا آن هــا را در جریــان اخبــار روز در حــوزه کاری خــود قــرار 

دهیــد. تولیــد محتــوای بــا کیفیــت در طوالنــی مــدت مــی  توانــد اثــرات فــوق  العــاده 

ای بــر موفقیــت بازاریابــی شــما داشــته باشــد، بنابرایــن آن را جــدی بگیریــد.

بیشتر بدانید: 25 نکته طالیی جهت بهبود نتایج ایمیل مارکتینگ )بخش 2(

ایمیل  های کوتاه ارسال کنید

راهــکار کاربــردی دیگــر کــه مانــع از ورود ایمیــل بــه پوشــه اســپم خواهــد شــد، کوتــاه 

بــودن آن اســت. اگــر شــما در ایمیــل تبلیغاتــی خــود از متــن  هــای طوالنــی اســتفاده 

ــپم  ــه اس ــخیص داده و وارد پوش ــی ارزش تش ــوای ب ــک محت ــد، Gmail آن را ی کنی

مــی  کنــد. بــه طــور کلــی بهتــر اســت متــن ایمیــل شــما کــم تــر از 300 کلمــه باشــد. 

ــا 4 کلمــه 21 درصــد نســبت بــه ایمیــل  جالــب اســت بدانیــد ایمیــل  هایــی تنهــا ب

 هــای دیگــر بیشــتر بــاز مــی  شــوند.
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ایمیل  ها را در زمان مناسب بفرستید

از دیگــر راهکارهــای کاربــردی بــرای جلوگیــری از ورود ایمیــل بــه پوشــه اســپم، ارســال 

آن در زمــان مناســب اســت. منظــور از ایــن جملــه چیســت؟ تصــور کنیــد کــه شــما در 

حــوزه صنعــت کار مــی  کنیــد و مــی  خواهیــد پیــام تبلیغاتــی خــود را بــرای مدیــران و 

صاحبــان صنایــع بفرســتید. در ایــن حالــت بهتریــن زمــان بــرای ارســال ایمیل ســاعت  

ــی  ــود را بررس ــای کاری خ ــل  ه ــان ایمی ــران در آن زم ــه مدی ــت ک ــای کاری اس ه

مــی  کننــد. همچنیــن اگــر شــما مــی  خواهیــد یــک رویــداد تفریحــی را تبلیــغ کنیــد، 

بهتریــن زمــان بــرای ارســال آن آخــر هفتــه  هــا یــا زمــان اســتراحت کاربــران اســت.

 

 

به آدرس  های غیر واقعی ایمیل نفرستید

ممکــن اســت شــما بــرای ایمیــل مارکتینــگ و زمــان تشــکیل کمپیــن  هــا و گــروه  هــا 

آدرس  هــای غیــر واقعــی را نیــز در لیســت خــود قــرار داده و ایمیــل خــود را بــرای آن-

14



16 روش کاربردی که از اسپم شدن ایمیل شما جلوگیری می کند

www.modireweb.com

هــا نیــز ارســال کنیــد. شــما مــی  توانیــد بــه راحتــی ایمیــل  هــای غیــر واقعــی و غیــر 

فعــال را تشــخیص داده و از ارســال پیــام بــه آن هــا خــودداری کنیــد. بــرای انجــام ایــن 

IP اســتفاده کنیــد. ایــن SPF کار مــی  توانیــد از چهارچــوب سیاســت فرســتنده و یــا

هــای فرســتنده را مقایســه کــرده و بــه شــما ایــن اطمینــان را مــی  دهــد کــه ایمیــل در 

لیســت IPهایــی کــه از قبــل تائیــد شــده و شــما اجــازه ارســال پیــام بــه او را داریــد، 

قــرار گرفتــه اســت.

تهیه لیست یا بانک ایمیل

ــران  ــه پوشــه اســپم کارب راهــکار مهــم دیگــر کــه مــی  توانــد از وارد شــدن ایمیــل ب

جلوگیــری کنــد، تهیــه بانــک ایمیــل از مشــتریان و کاربــران اصلــی شــما اســت. شــما 

مــی  توانیــد بــه روش  هــای مختلــف زمانــی کــه کاربــران وارد ســایتتان مــی  شــوند، 

ــل  ــت ایمی ــه دریاف ــل ب ــا مای ــه آی ــا بپرســید ک ــه و از آن ه ــا را گرفت ــل آن ه آدرس ایمی

 هــای تبلیغاتــی، خبرنامــه، اطالعیــه جشــنواره  هــا و غیــره هســتند یــا خیــر؟ لیســت 

نهایــی کــه شــما بــه دســت خواهیــد آورد مربــوط بــه کســانی اســت کــه واقعــا بــه 

شــما و حــوزه کاریتــان عالقــه منــد هســتند. از ایــن رو ارســال ایمیــل بــه آن هــا مــی 

 توانــد بــرای شــما بســیار قابــل اطمینــان و مفیــد باشــد.

مطالعه بیشتر: ساخت لیست ایمیل یا خرید بانک ایمیل؟
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لیست خود را پاکسازی کنید

اگــر تعــداد زیــادی از ایمیــل  هــای ارســالی شــما توســط کاربــران بــه پوشــه اســپم 

یــا پوشــه تبلیغــات Gmail وارد شــد، بــه تدریــج شــما اعتبــار خــود را نــزد الگوریتــم  

هــای جیمیــل از دســت خواهیــد داد. بــرای جلوگیــری از ایــن کار و جلوگیــری از وارد 

شــدن بــه پوشــه اســپم کاربــران، بایــد بــه طــور دوره  ای لیســت و بانــک ایمیــل خــود 

را پاکســازی کنیــد.

ممکــن اســت تعــدادی از کاربــران اشــتراک شــما را قطــع کــرده باشــند، ممکــن اســت 

در صنــدوق پســتی خــود تنظیماتــی انجــام داده باشــند تــا پیا مهــای شــما بــه طــور 

مســتقیم وارد پوشــه اســپم شــود و یــا هیــچ وقــت ایمیــل  هــای شــما را بــاز نکــرده و 

بــه آن هیــچ پاســخی نمــی  دهنــد. شــما بایــد توســط ابزارهــای آنالیــز مختلــف ایــن 

کاربــران را پیــدا کــرده و آن هــا را از بانــک ایمیــل خــود خــارج کنیــد.
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دادن حق انتخاب به کاربران

ــه طــور مــداوم از طــرف شــما  ــد ب ــدون آن کــه بخواهن ــران شــما ب ــی کــه کارب زمان

ایمیــل دریافــت کننــد، شــما را در پوشــه اســپم خــود قــرار مــی  دهنــد کــه اعتبــار شــما 

را بســیار زیــر ســوال خواهــد بــرد. بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق و جلوگیــری از وارد 

شــدن بــه پوشــه اســپم کاربــران بــه آن هــا حــق انتخــاب دهیــد. یعنــی زمانــی کــه وارد 

ســایت شــما شــده یــا در آن ثبــت نــام مــی  کننــد، از آن هــا بپرســید کــه آیــا مایــل بــه 

دریافــت ایمیــل از طــرف شــما هســتند یــا خیــر؟

بیشتر بدانید: 7 دلیل مهم در کاهش نرخ باز شدن ایمیل ها

جمع بندی

ــی  ــن روش  هــای بازاریاب ــن و بهتری ــی از قوی تری ــگ یک ــل مارکتین ــدون شــک ایمی ب

آنالیــن اســت کــه بــه شــما ایــن امــکان را مــی  دهــد کــه کســب و کار، خدمــات و 

محصــوالت خــود را بــه افــراد زیــادی معرفــی کنیــد. یــک فاکتــور مهــم بــرای موفقیت 

ایمیــل مارکتینــگ آن اســت کــه پیــام شــما در صفحــه اصلــی قــرار بگیــرد. در ایــن 

مقالــه بــه شــما راهکارهایــی ارائــه کردیــم تــا توســط آن بتوانیــد پیــام  هــای خــود 

را از وارد شــدن بــه پوشــه اســپم در امــان نگــه داشــته و آن هــا را وارد پوشــه اصلــی 

مخاطبــان کنیــد.
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