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روش هــای افزایــش لیســت ایمیــل وب ســایت تنــوع زیــادی دارنــد امــا در ایــن مطلــب 

ــه کســب و کارهــای  ــد شــد ک ــی آشــنا خواهی ــک هــای قطعــی و تضمین ــا روش و تکنی ب

ــد. ــه ان ــف از آن نتیجــه گرفت مختل

لیســت ایمیــل مجموعــه ای از آدرس هایــی اســت کــه توانســته اید از بازدیدکننــدگان بــه 

روش هــای مختلــف کســب کنیــد. در واقــع بازدیدکننــدگان تصمیــم گرفته انــد از طریــق بــه 

اشــتراک گــذاری آدرس ایمیــل خــود، بــه محتواهــای آپدیــت و مناســب دسترســی داشــته 

باشــند. بــه مجموعــه آدرس ایمیــل کاربــران، لیســت ایمیــل می گوینــد.

گاهــی اوقــات کســب و کارهــا نســبت بــه پتانســیل های عظیمــی کــه در ایمیــل مارکتینــگ 

ــه  ــه بهتریــن شــل اســتفاده نمــود غافــل هســتند. ب ــوان از آنهــا ب نهفتــه اســت و می ت

همیــن دلیــل همــگام بــا بزرگتــر شــدن کســب و کار، لیســت ایمیــل افزایــش پیــدا نمی کنــد 

یــا بعــد از مدتــی، افــراد عضویــت ایمیلــی خــود را لغــو می کننــد.

روش هــای مختلفــی بــرای افزایــش لیســت ایمیــل وجــود دارنــد امــا برخــی کســب و کارهــا 

تصــور می کننــد تنهــا بــا گذاشــتن کادر عضویــت در ســایت و خبرنامــه در بخــش ســایدبار، 

بازدیدکننــدگان را ترغیــب خواهنــد کــرد. مــا در ایــن مطلــب ده هــا روش مطمئن و تضمین 

شــده را بــه شــما آمــوزش خواهیــم داد. بــا مــا همــراه باشــید.
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روش های تضمینی افزایش لیست ایمیل

طبــق تجربــه بــه ایــن نتیجــه رســیده ایم کــه برخــی روش هــا اثربخشــی و تأثیرگــذاری 

بســیار بیشــتری در جــذب مخاطــب دارنــد. در ادامــه ایــن روش هــای تضمینــی را معرفــی 

می کنیــم:

•    محتوای یونیک برای ایمیل ها تولید کنید:

محتــوای یونیــک کــه کامــال ســاخته و پرداختــه خالقیــت ذهنــی شماســت، تأثیرگــذاری 

ــن  ــا مخاطبی ــه تنه ــن کار ن ــا ای بســیار بیشــتری روی مخاطــب شــما خواهــد گذاشــت. ب

ــداد  ــما، تع ــرای ش ــی ب ــات و بازاریاب ــا تبلیغ ــه ب ــرد بلک ــد ک ــظ خواهی ــود را حف ــی خ فعل

ــرد. ــدا خواهــد ک ــش پی ــل هــم افزای مشــترکین لیســت ایمی
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•    CTA جذاب و هدفمند بگذارید:

حتمــا در انتهــای متــن ایمیــل، گزینــه بــه اشــتراک گــذاری مطلــب را قــرار دهیــد و از 

مخاطبیــن خودتــان بخواهیــد بــرای حمایــت و دریافــت مطالــب بیشــتر و بهتــر، محتــوای 

شــما را بــا دوســتان و آشــنایان بــه اشــتراک بگذارنــد. دکمه هــای CTA یــا کال تــو اکشــن 

ــد. ــه تعامــل واداشــتن مخاطبیــن می کنن ــادی ب کمــک زی

•    ارسال ایمیل ها براساس پرسونای مخاطبین باشد:

مخاطبیــن شــما زمانــی از ایمیل هــای ارســالی اســتقبال خواهنــد کرد که ببیننــد ایمیل های 

ــا نوشــته  ــته آنه ــاز و خواس ــا شــخصیت، نی ــونا ی ــا پرس ــال مناســب ب ــا کام ــی آنه دریافت

شــده اســت. بنابرایــن براســاس پرســونای مخاطبیــن در گروه هــای مختلــف، ایمیل هــای 

اختصاصــی بــرای هــر گــروه از مخاطبیــن تولیــد کنیــد. در چنیــن شــرایطی لیســت ایمیــل 

بیشــتر خواهــد شــد و طبــق آمــار منتشــر شــده میــزان درآمــد از ایمیــل مارکتینــگ تــا %76 

افزایــش پیــدا خواهــد.

بیشــتر بخوانید:پرســونای مشــتری چیســت و چگونــه می توانــد باعــث افزایــش فــروش 

شــود؟
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•    لیســت قدیمــی مخاطبیــن ایمیلــی را کــه حــدس می زنیــد کارآمــد نیســتند، 

دوبــاره بررســی کنیــد:

لیســت ایمیــل همیشــه هــم در حــال افزایــش نیســت و گاهــی اوقــات در ایــن لیســت، 

مخاطبینــی را خواهــد دیــد کــه مــدت زمــان زیــادی اســت هیــچ کار خاصی انجــام نداده اند 

و دوره رکــود شــروع شــده اســت. بــرای ایــن دســته از مخاطبیــن ایمیل هــای اختصاصــی 

طراحــی کنیــد. چنانچــه تعامــل برقــرار کردنــد لیســت ایمیــل شــما افزایــش خواهــد یافــت 

و چنانچــه پاســخی دریافــت نکردیــد آنهــا را از لیســت ایمیل هــا حــذف کنیــد.

•    جوایز و پیشنهاد در ازای در اختیار قرار دادن ایمیل تعیین کنید:

بــه عنــوان مثــال وب ســایت هایی کــه در ازای گرفتــن آدرس ایمیــل کاربــران، لینــک دانلــود 
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ــر  ــد، بســیار موفق ت ــه می کنن ــرم افــزار را ارائ ــا نســخه رایــگان یــک ن رایــگان یــک ایبــوک ی

هســتند. کاربــران همیشــه بــه دنبــال نســخه های رایــگان هســتند و در ازای دریافــت آن، 

ارســال آدرس ایمیــل ســاده ترین کار بــه حســاب می آیــد. بنابرایــن می توانیــد بــه ســادگی 

لیســت ایمیــل خــود را افزایــش دهیــد.

 

•    دسترســی کامــل بــه برخــی مــوارد را در ازای دریافــت ایمیــل در اختیــار کاربــر 

بگذاریــد:

گاهــی اوقــات کتابچه هــا یــا مقــاالت علمــی بــه طــور کامــل در اختیــار کاربــران نیســتند. در 

ایــن مواقــع کاربــران فقــط می تواننــد بخــش مقدمــه مقــاالت را مطالعــه کــرده یــا دانلــود 

ــد،  ــار وب ســایت قــرار دهن ــا عضویــت، آدرس ایمیــل خــود را در اختی ــد و چنانچــه ب کنن

دسترســی کامــل ایجــاد خواهــد شــد.

5



22 روش قطعی و تضمینی برای افزایش لیست ایمیل وب سایت

www.modireweb.com

ــی  ــگان برخ ــخه رای ــا نس ــت دوره ی ــون دریاف ــی پیرام ــبکه های اجتماع •    در ش

خدمــات تبلیــغ کنیــد:

یکــی از راه هــای افزایــش لیســت ایمیــل این اســت که در شــبکه اجتماعی مثل اینســتاگرام 

بــا پســت گذاشــتن و یــا در توییتــر بــه کمــک کمپیــن، بــه کاربــران اعــالم کنیــد می تواننــد 

در صــورت عضویــت در ســایت، نســخه رایــگان یــک دوره پرفــروش را دریافــت کننــد.

 

•    از تبلیغات انتهای ویدیوهای یوتیوب یا آپارات کمک بگیرید:

در انتهــای فیلم هــای یوتیــوب و آپــارات شــما می توانیــد لینــک لندینــگ پیــج مخصــوص 

خــود را کــه بــرای عضویــت کاربــران طراحــی شــده قــرار دهیــد یــا از کاربــران بخواهیــد بــرای 
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ــه محــض انتشــار، ایمیــل خــود را در کادر عضویــت  ــد ب ــار جدی دریافــت ویدیوهــا و اخب

داخــل ســایت ثبــت کننــد. بنابرایــن بــا ایــن روش نــرخ تعامــل کاربــر افزایــش پیــدا کــرده 

و طبیعتــا لیســت ایمیــل شــما هــم بیشــتر خواهــد شــد.

•    از بخش هدر و تصاویر وب سایت برای ترغیب کاربران استفاده کنید:

ــرو می شــوند، بخــش  ــا آن روب ــه ســایت ب ــه محــض ورود ب ــران ب اولیــن بخشــی کــه کارب

باالیــی یــا هــدر اســت. شــما می توانیــد در بخــش هــدر و تصاویــر باالیــی کاربــران را ترغیــب 

کنیــد تــا ایمیــل خــود را ثبــت کننــد. اگــر طراحــی تصویــر بــه درســتی صــورت گرفتــه باشــد و 

CTA جــذاب و مناســبی گذاشــته باشــید، قطعــا کاربــران زیــادی را بــه ســمت خــود جــذب 

خواهیــد کــرد.
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•    از بخش توضیحات زیر ویدیو استفاده کنید:

در بخــش پاییــن ویدیوهــای یوتیــوب یــا آپــارات بخشــی وجــود دارد کــه می توانیــد در مورد 

ویدیــو صحبــت کنیــد. کاربــران بــا مطالعــه ایــن بخــش متوجــه می شــوند کــه ویدیــو شــما 

در رابطــه بــا چــه موضوعــی اســت و نــرخ تعامــل بیشــتر می شــود. امــا شــما می توانیــد 

در انتهــای توضیحــات بــا قــرار دادن لندینــگ پیــج مخصــوص عضویــت کاربــران، آنهــا را 

ترغیــب کنیــد بــرای دیــدن ویدیوهــای بیشــتر، آدرس ایمیــل خــود را وارد کننــد.

•    لینــک لندینــگ پیــج مخصــوص عضویــت کاربــران را در بیــو اینســتاگرام قــرار 

دهید:

بیــو اینســتاگرام اولیــن قســمتی اســت کــه مخاطبیــن بــا آن برخــورد دارنــد و آن را مطالعــه 

ــرار  ــو اینســتاگرام ق ــران را در بی ــت کارب ــک صفحــه عضوی ــد لین ــد. شــما می توانی می کنن

دهیــد تــا کاربــران بــا عضویــت در ســایت از ویدیوهــای ویــژه، تخفیف های خاص و شــرکت 

در قرعــه کشــی ها بهــره منــد شــوند. در صورتــی کــه چندیــن لینــک داریــد، می توانیــد از 

ــد  ــرار می دهن ــما ق ــار ش ــع در اختی ــک جام ــک لین ــه ی ــده ای ک ــات دهن ــایت های خدم س

اســتفاده کنیــد مثــل یــک لینــک.
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•    از قابلیت درج لینک در استوری های اینستاگرام استفاده کنید:

در صورتــی کــه اکانــت تجاری صفحه اینســتاگرام شــما بیشــتر از 10K فالــوور دارد می توانید 

از قابلیــت بــه اشــتراک گــذاری لینــک در اســتوری ها کمــک بگیریــد. بــه عنــوان مثــال در 

ــه  ــتوری ب ــل اس ــک داخ ــق لین ــا از طری ــد ت ــب کنی ــران را ترغی ــاص کارب ــبت های خ مناس

ــا ثبــت ایمیــل، از شــرایط ویــژه مثــل دوره 7 روزه رایــگان  وب ســایت مراجعــه کننــد و ب

اســتفاده از یــک ابــزار خــاص بهــره منــد شــوند.

•    از فرم های نظرسنجی و ثبت نظرات داخل سایت استفاده کنید:

فرم هــای نظرســنجی انتهــای مطالــب داخــل ســایت و ترغیــب کاربــران بــه ثبــت نظــر نــه 

تنهــا تعامــل کاربــران را افزایــش می دهــد بلکــه ســایت را هــم بــرای ســایر کاربــران معتبــر 
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ــرای ثبــت نظــر را آدرس ایمیــل  ــوه می کنــد. شــما می توانیــد یکــی از فیلدهــای الزم ب جل

قــرار دهیــد. بنابرایــن کاربــران بــرای ثبــت نظــر ایمیــل خــود را وارد خواهنــد کــرد و از ایــن 

طریــق لیســت ایمیــل شــما هــم افزایــش خواهــد یافــت.

•    فیلدهای عضویت در سایت را کوتاه کنید:

اگــر تمامــی نکاتــی کــه در ایــن مطلــب توضیــح داده ایــم را انجــام دهیــد ولــی فــرم ثبــت 

اطالعــات وب ســایت طوالنــی باشــد، کاربــران تمایلــی بــه درج اطالعــات نخواهنــد داشــت. 

یــا اگــر فیلدهــای کمــی بــرای عضویــت در ســایت گذاشــته باشــید امــا اطالعــات محرمانــه 

مثــل شــماره تلفــن و کــد ملــی هــم درخواســت کــرده باشــید، کاربــران از ســایت شــما دوری 

خواهنــد کــرد. بنابرایــن فقــط اطالعــات پایــه مثــل آدرس ایمیــل بــه همــراه نهایتــا 3 تــا 5 

فیلــد را بــرای عضویــت کاربــران در نظــر بگیریــد.
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•    در وبالگ نویسی مهمان CTA برای ثبت ایمیل قرار دهید:

یکــی از راه هــای شــناخته شــدن وب ســایت، وبــالگ نویســی مهمــان اســت. ســایت های 

ــان  ــالگ نویســی مهم ــرای وب ــد ب ــه شــما می توانی ــد ک ــه وجــود دارن ــن زمین ــادی در ای زی

اســتفاده کنیــد. حتمــا در انتهــای متــن پســت های خــود لینــک آدرس صفحــه عضویــت 

کاربــران را قــرار دهیــد و در ازای ثبــت ایمیــل، پیشــنهاد ویــژه مثــل ارســال فــوری مطالــب 

جدیــد ســایت را بگذاریــد.

•    از تبلیغات بر روی وب سایت ها و یا وبینارهای رایگان استفاده کنید:

وقتــی بــا ســایر وب ســایت ها همــکاری می کنیــد تــا مطالــب شــما را بــه مخاطبیــن خــود 

نمایــش دهنــد یــا وبینــار رایــگان برگــزار می کنیــد، در انتهــای مطالــب و وبینارهــا از کاربــران 

ــا  ــا کلیــک بــر روی لینــک مشــخص شــده، در ســایت عضویــت پیــدا کننــد. ب بخواهیــد ب

ــران،  ــادی از کارب ــداد زی ــا تع ــردن ب ــرار ک ــل برق ــرای تعام ــده ب ــش آم ــکار از فرصــت پی این

ــد. ــن اســتفاده را برده ای بهتری

•    برنامه هــای رفــرال یــا اینفلوئنســر مارکتینــگ، هزینــه بــر ولــی بــا نــرخ تبدیــل 

بــاال هســتند:

یکــی دیگــر از روش هــای افزایــش لیســت ایمیــل ایــن اســت کــه در ســایر ســایت های مهــم 

و معــروف، تبلیغــات ســاید بــار انجــام دهیــد و از کاربــران بخواهیــد ایمیــل خــود را بــرای 
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عضویــت وارد کننــد. زمانــی کــه ســایر وب ســایت های مهــم شــما را تبلیــغ می کننــد کاربــران 

ــس  ــران ح ــش از 75% کارب ــت بی ــن حال ــات در ای ــق تحقیق ــد. طب ــتری دارن ــاد بیش اعتم

خوبــی دارنــد و از ایــن تعــداد حــدود 84% آنهــا بــه احتمــال زیــاد عضویــت پیــدا می کننــد. 

ــه  ــد ب ــان را می توانی ــگ کســب و کارت ــای اینفلوئنســر مارکتین بخــش کوچکــی از برنامه ه

نــرخ تبدیــل کاربــران بــرای عضویــت در ســایت قــرار دهیــد.

 

•    در لحظــه خــروج یــا ورود کاربــر بــرای اولیــن بــار، فــرم عضویــت در ســایت را 

نشــان دهیــد:

یکــی از روش هایــی کــه لیســت ایمیــل ســایت را بیشــتر می کند، نشــان دادن فــرم عضویت 

ــا از آن  ــار وارد ســایت می شــود ی ــن ب ــرای اولی ــر ب ــه کارب ــه ای اســت ک در ســایت در لحظ

خــارج می گــردد. توجــه کنیــد ایــن فــرم فقــط بایــد دارای یــک فیلــد و آن هــم فیلــد ثبــت 
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ایمیــل باشــد. بــه ایــن نــوع فــرم هــای پــاپ آپ )Exit-Intent Pop-up( گفتــه مــی شــود. 

طبــق بررســی های انجــام شــده نــرخ تبدیــل در ایــن روش بــه 10% می رســد.

•    از کوییز یا سؤاالت مرتبط با نیاز کاربر استفاده کنید:

اگر شــما ســایت فروش کتاب هســتید می توانید در ســایت نظرســنجی یا کوییز )مســابقه 

کوتــاه( قــرار دهیــد تــا کاربــران در ازای ثبــت ایمیــل وارد مســابقه ای از ســؤاالت شــوند و در 

انتهــا جــواب آن را مشــاهده کننــد. توجــه کنیــد در ایــن حالــت عنــوان مســابقه شــما بایــد 

مرتبــط بــا فعالیــت ســایت شــما )در ایــن مثــال فروشــگاه کتــاب( باشــد. بــه عنــوان مثــال 

»میــزان مطالعــه شــما زیــاد اســت؟ بــا شــرکت در ایــن مســابقه کوتــاه متوجــه شــوید«.

 

•    از پادکست ها غافل نشوید:

ــه روز در حــال افزایــش اســت. شــما می توانیــد در انتهــای  محبوبیــت پادکســت ها روز ب

پادکســت از کاربــران بخواهیــد بــا ثبــت ایمیــل و عضویــت در ایــن بخــش، زودتــر از همه از 
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آپلــود پادکســت های جدیــد خبــردار شــوند. یــا می توانیــد در ازای عضویــت پادکســت های 

ویــژه را بــا تخفیــف عالــی در اختیــار کاربــران قــرار دهیــد.

مطالعه بیشتر: پادکست چیست و چطور پادکست بسازیم؟

•    از کمپین های گیمیفیکیشن استفاده کنید:

یکــی از جالب تریــن و موفق تریــن ایده هــا در زمینــه افزایــش لیســت ایمیــل وب ســایت، 

قــرار دادن گردونــه شــانس در کنــار فــرم عضویــت در ســایت اســت. بــه کاربــران اعــالم کنیــد 

بــا عضویــت در ســایت می تواننــد گردونــه شــانس را بچرخاننــد و از تخفیــف یــا مــوارد ویژه 

ــت  ــد دق ــرار می دهی ــه شــانس ق ــه در گردون ــی ک ــه گزینه های ــا ب ــد. حتم آن اســتفاده کنن

ــدازه کافــی جــذاب باشــند و از طرفــی ارزش و ســرمایه ای  ــه ان ــد ب ــد. ایــن مــوارد بای کنی

ــرار  ــران ق ــار کارب ــه در اختی ــی ک ــا گزینه های ــد ب ــل کســب می کنی ــه در ازای دریافــت ایمی ک

می دهیــد، فاصلــه زیــادی نداشــته باشــد.

بیشتر بدانید: گیمیفیکیشن چیست و چه تاثیری بر کسب و کار شما می گذارد؟

•    از Social Proof غافل نشوید:

بــرای افزایــش لیســت ایمیــل وب ســایت بایــد کاری کنیــد کــه کاربــران دلیــل کافــی بــرای 
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ثبــت ایمیــل خــود داشــته باشــند. یکــی از روش هــای مؤثــر بــرای ترغیــب کاربــران اســتفاده 

از محبوبیــت و جایــگاه اجتماعــی کســب و کارتــان اســت. بــه عنــوان مثــال صحبــت کــردن 

در مــورد تعــداد فالوورهــای شــبکه های اجتماعــی و نــرخ تعامــل کاربــران، تعــداد کاربــران 

ــه  ــد ب ــه داری ــی ک ــای مختلف ــه و فعالیت ه ــال روزان ــران فع ــداد کارب عضــو در ســایت، تع

کاربــران دلیــل کافــی بــرای ثبــت ایمیــل خواهــد داد.

کالم آخر:

ــه  ــرای ب ــران دلیــل کافــی ب ــد کارب افزایــش لیســت ایمیــل پروســه ســاده ای نیســت و بای

اشــتراک گــذاری ایمیــل خــود پیــدا کننــد و شــما هــم انگیزه هــای الزم را ایجــاد کنیــد. در 

ایــن مطلــب تــالش کردیــم تــا کلیــه نــکات و تکنیک هایــی کــه مــا از آن نتیجــه گرفته ایــم 

ــا  ــم. در انته ــه اشــتراک بگذاری ــا شــما ب ــد را ب ــه کرده ان ــر خارجــی توصی ــع معتب و در مناب

ــدام  ــد. شــما از ک ــن رابطــه مطــرح کنی ــر خــود را در ای ــر نظ ــم شــد اگ خوشــحال خواهی

روش هــا اســتفاده کرده ایــد؟ از کــدام روش هــا نتیجــه گرفته ایــد؟ روش هــای دیگــری هــم 

هســتند کــه بــه عنــوان یــک روش مؤثــر پیشــنهاد کنیــد؟
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