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از متــد بازاریابــی ریمارکتینــگ )Remarketing( چــه می دانیــد؟ آیــا بــا کمپین هــای 

آن آشــنا هســتید؟ در ایــن مقالــه راهکارهایــی بــرای تقویــت کمپین هــای ریمارکتینــگ 

بــه شــما معرفــی می کنیــم.

ــا  ریمارکتینــگ یــا بازاریابــی مجــدد )Remarketing( کــه در خیلــی از منابــع آن را ب

ــد، یکــی از  ــری مجــدد )Retargeting( معرفــی کرده ان ــا هدف گی ــگ ی ــام ریتارگتین ن

متدهــای کارآمــد بازاریابــی آنالیــن بــرای برقــراری ارتبــاط مؤثــر و دوبــاره بــا افــرادی 

خــاص اســت کــه پیش تــر بــه نوعــی بــا کســب وکار شــما در ارتبــاط بــوده یــا جــزو 

ــه در  ــدری باالســت ک ــه ق ــی ب ــوع بازاریاب ــن ن ــت ای ــد. اهمی مشــتریان شــما بوده ان

منابــع معتبــر و معــروف، بــه مقــدار بســیار زیــادی از آن یــاد شــده اســت.

ــه  ــت ک ــی اس ــگ تکنیک ــت ریمارکتین ــور گف ــوان اینط ــاده می ت ــف س ــک تعری ــا ی ب

صرفــًا بــرای ترغیــب کــردن مجــدد کســانی کــه قبــالً مشــتری یــا مخاطــب کســب وکار 

شــما بوده انــد بــه کار مــی رود. هــدف اصلــی ایــن بازاریابــی انتقــال حــس آرامــش و 

اطمینــان بــه مخاطبینــی اســت کــه اولیــن بخــش از اعتمادســازی شــما بــرای آن هــا 

ــا  ــد ی ــن خری ــه اولی ــی ک ــل از مشــتریان، از جای ــن قبی ــات رســیده اســت. ای ــه اثب ب

ارتبــاط تجــاری خــود را بــا شــما بــه ثبــت رســانده اند، پــس یــک قــدم از کاربــران و 

ــود. ــد ب ــر خواهن ــرای شــما مهم ت ــدگان عــادی ب بازدیدکنن
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هــدف از بازاریابــی Remarketing تبدیــل کــردن ایــن مشــتری ها، بــه مشــتری های 

وفــادار و ثابــت می باشــد. چنیــن رویکــردی توســط برتریــن و موفق تریــن کمپانی هــای 

ــب وکارهای  ــه کس ــًا در هم ــز تقریب ــن کار نی ــه ای ــده و نتیج ــازی ش ــان پیاده س جه

آنالیــن و حتــی غیرآنالیــن بســیار قابــل توجــه بــوده اســت.

مــا در مقالــه ای دیگــر از وب ســایت مدیــروب بــه صــورت جامــع مبحــث ریتارگتینــگ 

ــه  ــن مقال ــا در ای ــم. م ــی کرده ای ــف آن را بررس ــب مختل ــم و جوان ــح داده ای را توضی

ــم.  ــه کرده ای ــازی آن ارائ ــای پیاده س ــا و روش ه ــورد مزای ــی در م ــن توضیحات همچنی

بنابرایــن توصیــه می شــود ابتــدا مقالــه مــورد نظــر را مطالعــه کنیــد تــا بــه درســتی بــا 

مفهــوم ریمارکتینــگ )ریتارگتینــگ( آشــنا شــوید.
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مقالــه پیشــنهادی: ریتارگتینــگ چیســت و چگونــه بــه افزایــش فــروش شــما کمــک 

می کنــد؟

در ایــن مقالــه قصــد داریــم تــا چنــد راهــکار مهــم و حیاتــی در رابطــه بــا ایــن نــوع 

بازاریابــی را خدمــت شــما بازگــو کنیــم. ایــن راهکارهــا بــه شــما کمــک می کننــد تــا 

درک بهتــری از نحــوه اجــرا کــردن بازاریابــی مجــدد داشــته باشــید. بــا مدیــروب در 

ادامــه همــراه باشــید تــا روش هــای بهبــود کمپین هــای Remarketing را بــه شــما 

آمــوزش دهیــم.

1. پیش نیازها و اصول اولیه کار خود را مجددًا بررسی کنید

ــی  ــه نوع ــه ب ــادی دارد ک ــی بنی ــول و قوانین ــود اص ــاز کار خ ــب وکاری در آغ ــر کس ه

پیش نیازهــای آغــاز فعالیــت تجــاری محســوب می شــوند. حتــی اگــر ایــن پیش نیازها 

در زمــان شــروع فعالیت هــای اقتصــادی یــک تجــارت کامــل و بــدون نقــص باشــند، 

امــا بــاز هــم بــا گــذر زمــان ممکــن اســت دســتخوش تغییــرات متعــددی شــوند. در 

ایــن زمینــه کســب وکارهایی موفــق هســتند کــه همیشــه اصــول اولیــه و پایه واســاس 

کار خــود را طــی بازه هــای زمانــی مختلــف مــورد بررســی قــرار داده و در صــورت نیــاز 

بــه اعمــال تغییــرات در بخش هــای مختلفــی از آن و شــاید تمــام آن، از ایــن کار دریــغ 

نمی کننــد.
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ممکــن اســت در گذشــته، شــما بــا هدف گذاری هایــی وارد ایــن حــوزه شــده باشــید 

کــه در حــال حاضــر بــرای جلــب توجــه مجــدد مشــتریان ســابق کاربــرد زیادی نداشــته 

باشــند. در حقیقــت بازدهــی اصلــی هــر اســتراتژی بازاریابی، منــوط به رفتــار مخاطبان 

اســت. پــس اگــر مخاطبــان شــما بــه خصــوص کســانی کــه پیش تــر مشــتریان شــما 

بوده انــد تغییــر رویــه داده انــد، شــما هــم بایــد بــرای کســب رضایــت آن هــا، تغییراتی 

کــه ایــن دســته از افــراد بــه دنبالــش هســتند را در کســب وکار خــود اعمــال کنیــد.

ایــن نکتــه نــه فقــط بــه منظــور نگــه داشــتن مشــتریان قدیمــی کاربــرد دارد، بلکــه 

ــت.  ــد اس ــانی های جدی ــرات و بروزرس ــائل روز و تغیی ــما از مس ــت ش ــانگر اهمی نش

ــق  ــان را وف ــرات روز خودش ــا تغیی ــه ب ــتند ک ــب وکارهایی هس ــق کس ــران عاش کارب

ــید! ــب وکارها باش ــن کس ــی از ای ــد یک ــعی کنی ــس س ــد. پ می دهن
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2. تبلیغات موجود در وب سایت خود را مدیریت و بهینه سازی کنید

شــاید توجــه بــه مســئله تبلیغــات وقتــی شــما کســی هســتید کــه ســفارش تبلیغــات 

می گیریــد چیــز مهمــی بــه نظــر نرســد. امــا طبــق آمــار و نتایــج واقعــی، کاربــران از 

دیــدن تبلیغــات تکــراری بــرای مدتــی طوالنــی بیــزار هســتند. چنیــن چیــزی نــه فقــط 

بــرای مخاطبیــن وب ســایت شــما، بلکــه حتــی بازدهــی پلن هــای تبلیغاتــی شــما را 

ــده  ــه ش ــات ارائ ــد از تبلیغ ــال آن، بازدی ــه دنب ــد و ب ــرار می ده ــعاع ق ــز تحت الش نی

ــر می شــود. توســط شــما کــم و کمت

ــگ(  ــدد )ریمارکتین ــی مج ــث بازاریاب ــول در بح ــن اص ــی از مهم تری ــئله یک ــن مس ای

اســت. شــما نبایــد مخاطبیــن خــود را بــا تبلیغــات تکــراری کــه آن هــا بارهــا دیده انــد 

ــی زود مخاطبیــن خــود را  ــد. اگــر چنیــن رویکــردی داشــته باشــید، خیل خســته کنی

ــم دیگــری هــم مــد  ــد مســئله مه ــن یــک مــورد، بای ــه جــز ای ــرد. ب ــد ک زده خواهی

نظــر داشــته باشــید و آن، بهینــه کــردن بخــش تبلیغــات اســت. متأســفانه خیلــی از 

ــا درآمــد بیشــتر،  ــغ بیشــتر مســاوی اســت ب ــد چــون تبلی وب مســترها فکــر می کنن

ــود  ــایت خ ــف س ــای مختل ــد در بخش ه ــه می توانن ــی ک ــا جای ــد ت ــق دارن ــس ح پ

تبلیــغ بگنجاننــد! چنیــن تصمیماتــی یکــی از بزرگتریــن اشــتباهات رایــج وب مســترها 

و صاحبیــن مشــاغل اســت کــه تــا کنــون باعــث افــت و حتــی ورشکســتگی خیلــی از 

ــت. ــده اس ــب وکارها ش کس
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الزم بــه گفتــن نیســت کــه منظــور از تبلیغــات صرفــًا پســت ها و بنرهــای تبلیغاتــی 

دیگــران نیســت. خیلــی از ســایت ها در قســمت های گوناگــون قالــب خــود، تبلیغــات 

مطالــب یــا محصــوالت دیگــر خودشــان را نیــز قــرار می دهنــد. ممکــن اســت آن هــا 

بــرای چندیــن مــاه یــک مطلــب را از ایــن طریــق تبلیــغ کننــد کــه چنیــن کاری هــم 

دســت کمــی از تبلیغــات دیگــران نــدارد. در کل باید ســعی کنیــد از این نظــر محتاطانه 

عمــل کنیــد چــرا کــه مبحــث تبلیغــات غالبــًا چیــزی اســت کــه کاربــران رابطــه خیلــی 

خوبــی بــا آن ندارنــد. پــس بایــد بــا توصیه هــای مربــوط در زمینــه تبلیغــات، بهتریــن 

بازدهــی ممکــن را از ایــن بخــش بگیریــد.

مقاله مرتبط: تبلیغات اینترنتی چیست؛ انواع و مزایای استفاده از آن
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3. روی مخاطبینی که بیشترین تعامل را با شما داشتند تمرکز کنید

ــا ســرویس  ــک محصــول ی ــد ی ــه خری ــدام ب ــک وب ســایت اق ــر از ی ــک نف ــی ی وقت

ــدارد؛  ــود ن ــود وج ــل ش ــا تبدی ــت آن ج ــتری ثاب ــه مش ــه ب ــر اینک ــی ب ــد، دلیل می کن

مگــر اینکــه شــما ســعی کنیــد ایــن پــل ارتباطــی را ایجــاد کنیــد. همــه مــا بــه عنــوان 

ــک  ــا از ی ــا و باره ــت باره ــن اس ــب وکارها، ممک ــی از کس ــره خیل ــتری های روزم مش

جــای جدیــد خریــد داشــته باشــیم ولــی دیگــر بــه ســراغ خریــد از آن فروشــگاه نرویم.

ــرای کســب وکارها فراهــم شــده  ــن فرصــت ب ــی، ای ــی اینترنت ــا در مبحــث بازاریاب ام

اســت کــه مشــتریان خــود را رصــد کــرده و حتــی بعــد از اینکــه آن هــا خریدشــان را 

تکمیــل کردنــد، راه هــای ارتباطــی خــود بــا آن هــا را حفــظ کننــد. ایــن اولین قــدم مهم 

ــب وکارهای  ــواع کس ــر ان ــه در دیگ ــت ک ــن اس ــب وکارهای آنالی ــز کس و موفقیت آمی

ــروش  ــار ف ــک ب ــه ی ــود ک ــل نمی ش ــئله دلی ــن مس ــا ای ــدارد. ام ــود ن ــنتی وج س

موفقیت آمیــز یــک کاال یــا ســرویس منجــر بــه خریدهــای بعــدی آن مشــتری شــود.

ــه فقــط کیفیــت بــاالی خدمــات خــود  در چنیــن حالتــی، شــما بایــد ســعی کنیــد ن

را بــه مخاطبیــن گوشــزد کنیــد، بلکــه بعــد از خریــد هــم آن هــا را دنبــال کنیــد و بــه 

مشــاهده محصــوالت بیشــتر و تبدیــل کــردن آن هــا بــه مشــتریان ثابــت تــالش کنید. 

امــا خیلــی وقت هــا هــم شــما مشــتریان ثابتــی داریــد کــه بــه صــورت مشــخص و 
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در بازه هــای زمانــی تقریبــًا مشــابه از شــما خریدهایــی دارنــد. وقتــی یــک کســب وکار 

ــت  ــر اس ــه بهت ــد ک ــر کن ــن فک ــه ای ــاید ب ــد، ش ــدا می کن ــتری هایی پی ــن مش همچی

زمــان خــود را بــرای پیــدا کــردن مشــتریان جدیــد بگــذارد چــرا کــه تصــور می شــود، 

ایــن مشــتری نیــاز بــه ترغیــب بیشــتر نــدارد و در حــال حاضــر مشــتری ثابــت اســت.

 

 

ــن  ــه روی ای ــود ک ــه می ش ــدت توصی ــه ش ــدد )Remarketing( ب ــی مج در بازاریاب

ــب  ــک مخاط ــد از ی ــما می توانی ــد. ش ــتری کنی ــرمایه گذاری بیش ــتریان س ــوع مش ن

معمولــی یــک مشــتری بســازید، از مشــتری یــک مشــتری ثابــت و از یــک مشــتری 

ثابــت یــک مشــتری وفــادار بســازید! هــدف شــما بایــد گزینــه آخــر باشــد! چــرا کــه 

ــا  ــر آن ه ــا اگ ــد ام ــا می کنن ــی اکتف ــای معمول ــه خریده ــًا ب ــت صرف ــتریان ثاب مش
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مشــتریان وفــادار باشــند، نــه فقــط تعــداد و مقــدار بیشــتری خریــد از شــما خواهنــد 

داشــت، بلکــه یکــی از بهتریــن منابــع حیاتــی بــرای تبلیغــات واقعــی و کاربــردی بــرای 

ــد،  ــه ای کنی ــما هزین ــه ش ــدون اینک ــی ب ــتریانی حت ــن مش ــود. چنی ــد ب ــما خواهن ش

بــرای شــما تبلیــغ می کننــد و دوســتان و اطرافیانشــان را بــه خریــد از شــما تشــویق 

خواهنــد کــرد.

ــد.  ــز کنی ــران تمرک ــتر از دیگ ــرادی بیش ــن اف ــد روی چنی ــعی کنی ــه س ــس همیش پ

شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه در ایــران نیــز کمپانی هــا و کســب وکارهای زیــادی 

ــی  ــش بازده ــرای افزای ــگ( ب ــدد )ریمارکتین ــی مج ــی بازاریاب ــکار، یعن ــن راه از همی

ــرکت هایی  ــال، ش ــرای مث ــد. ب ــتفاده می کنن ــود اس ــروش خ ــش ف ــارت و افزای تج

همچــون Snapp کــه چندیــن ســرویس مختلــف دارد، بــه طــور مکــرر بــه مشــتریان 

ــه  ــا ن ــود ت ــث می ش ــد و باع ــه می کن ــف ارائ ــای تخفی ــود کده ــادار خ ــت و وف ثاب

فقــط مشــتریان آن هــا احســاس رضایــت داشــته باشــند، بلکــه مانــع رجــوع آن هــا به 

ســایت ها، فروشــگاه ها و اپلیکیشــن های رقیــب می شــوند و از طــرف دیگــر، به طــور 

ــد. ــد خــود ایجــاد می کنن ــات هدفمن ــرای تبلیغ ــی ب ــه ای بســیار عال ناخواســته زمین

ــتری  ــت بیش ــتریان ثاب ــا مش ــا آن ه ــد ب ــه می توانی ــی ک ــنهادی: 7 روش ــه پیش مقال

ــد جــذب کنی
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4. از تجربه ها و ایده های جدید استفاده کنید

ــا  ــید، ام ــر برس ــه نظ ــه ای ب ــی و حرف ــه عال ــم ک ــدر ه ــب وکارتان هرچق ــما و کس ش

هیچ وقــت کامــل و بــدون نقــص نخواهیــد بــود مگــر اینکــه ثانیــه بــه ثانیــه بــه فکــر 

ــن  ــال بزرگتری ــرای مث ــید. ب ــود باش ــی خ ــای بازاریاب ــود کمپین ه ــازی و بهب بهینه س

ــا  ــه صده ــورت روزان ــه ص ــاید ب ــن ش ــی آنالی ــوزه بازاریاب ــق در ح ــای موف کمپانی ه

ــد. ــال می کنن ــود اعم ــد کاری خ ــر در رون تغیی

بنابرایــن از ایده هــای جدیــد، راهکارهــای نویــن و اســتراتژی های متنــوع فــرار 

ــان  ــرفت تجارتت ــما و پیش ــه ش ــکلی ب ــه هرش ــه ب ــدام ک ــد هرک ــعی کنی ــد و س نکنی

کمــک می کننــد پایبنــد باشــید. اگــر در چنیــن مســئله ای بــه انــدازه کافــی بــروز و آگاه 

باشــید، شــاید راهکارهــای جدیــدی پیــدا کنیــد کــه نــه فقــط ســرعت پیشــرفت شــما 

ــا هزینه هــای ســنگین  ــالً ب ــه قب ــی ک ــد چیزهای ــه می توانن ــد، بلک را افزایــش می دهن

ــازی  ــما آماده س ــرای ش ــری ب ــی کمت ــای خیل ــا قیمت ه ــد را ب ــت می آوردی ــه دس ب

کننــد.

ــی  ــال، بخش ــی دیجیت ــه بازاریاب ــرح در زمین ــام و مط ــرکت های خوش ن ــی از ش خیل

کامــالً مجــزا صرفــًا بــرای ایده پردازی هــای جدیــد راه انــدازی می کننــد. آن هــا 

ــه نظــر  ــه ظاهــر ســاده ب ــا بررســی دقیــق ایده هایــی کــه شــاید ب در ایــن بخــش ب
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برســند، دســت بــه ابتــکار و نوآوری هــای جالبــی زده و از توســعه ایده هــای کوچــک، 

ــی  ــع تعریف ــات درواق ــن توضیح ــد. ای ــت آورده ان ــه دس ــی ب ــای باورنکردن درآمده

متفــاوت از مبحــث ریمارکتینــگ اســت. ریمارکتینــگ یعنــی بررســی و آنالیــز مجــدد 

ــا،  ــردن راهکاره ــن ک ــردی و جایگزی ــدف و غیرکارب ــوارد بی ه ــذف م ــب وکار و ح کس

اســتراتژی ها و کمپین هــای جدیــد بــا گزینه هــای قدیمــی.

 

 

بــرای مثــال، بــا پیشــرفته تر شــدن دنیــای دیجیتالــی، دیگــر مــالک یــک وب ســایت، 

صرفــًا یــک طراحــی گرافیکــی و شــکیل نیســت. حــاال اولویت هــا تغییــر پیــدا کرده انــد 
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و مهم تریــن اصــل ســاخت یــک وب ســایت، ســازگار بــودن آن بــا دســتگاه های جدیــد 

ــام طراحی هــای  ــا ن مثــل موبایل هــا و تبلت هــای هوشــمند اســت. ایــن ســازگاری ب

ــرفت  ــت وب پیش ــبختانه صنع ــود. خوش ــناخته می ش ــیو ش ــا ریسپانس ــرا ی واکنش گ

ــر از  ــی راحت ت ــد خیل ــترها می توانن ــاال وب مس ــته و ح ــث داش ــن مباح ــادی در ای زی

گذشــته متوجــه شــوند کــه کاربــران و مخاطبیــن ســایت های آن هــا، از چــه طریقــی، 

ــا کمــک  ــد. ب ــه کرده ان ــه آن ســایت مراجع ــری ب ــا چــه دســتگاهی و از چــه مرورگ ب

ایــن ابزارهــا تخمیــن زدن و متوجــه شــدن تغییــرات جدیــد کار ســختی نخواهــد بــود.

خیلــی دیگــر از وب ســایت ها هــم بــا آزمون وخطاهــای متعــدد، بــه نوعــی از مخاطبین 

ــد،  ــا اســتفاده از چیزهــای جدی ــد ب ــز می توانی ــد. شــما نی خــود رفتارشناســی می کنن

ــرای  ــزی ب ــه چــه چی ــد و روشــی کارآمــد متوجــه شــوید ک ــران را ببینی واکنــش کارب

آن هــا اهمیــت بیشــتری دارد.

مقالــه پیشــنهادی: 5 فاکتــور مهــم کــه بــه کســب موفقیــت در تجــارت شــما کمــک 

مــی کننــد

نتیجه گیری

ــیاری از  ــوز بس ــی رود. هن ــمار م ــه ش ــن ب ــد و نوی ــبتًا جدی ــی نس ــگ مبحث ریمارکتین

ــد و همیــن مســئله یعنــی  کســب وکارها هیــچ ایــده ای از ایــن متــد بازاریابــی ندارن
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فرصت هــای بیشــتری بــرای شــما کــه بتوانیــد از بی توجهــی رقبــا بــه بهتریــن شــکل 

ــه ســعی کردیــم ماهیــت و  ــه نفــع خــود اســتفاده کنیــد. مــا در ایــن مقال ممکــن ب

اهمیــت ایــن نــوع بازاریابــی را بــه شــما گوشــزد کنیــم. مســلمًا هــر کســب وکاری بــا 

توجــه بــه زمینــه کاری کــه دارد می توانــد روش هایــی منحصــر بــه فــرد در ایــن راســتا 

داشــته باشــد.

امــا هــدف اصلــی از پیاده ســازی کمپین هــای Remarketing جلــب توجــه و ســپس 

ــد و  ــه خری ــود ب ــه خ ــار عالق ــا چندب ــک ی ــه ی ــت ک ــتریانی اس ــت مش ــب رضای کس

ــه داشــتن و  ــت شــما در نگ ــد. راز موفقی ــت کرده ان ــا شــما را ثاب ــراودات تجــاری ب م

ترغیــب کــردن ایــن گونــه مشــتری ها بــه عنــوان مشــتریان ثابــت و وفــادار اســت. 

بازاریابــی ریمارکتینــگ صرفــًا بــه همیــن دلیــل ابــداع شــده اســت. پــس بــه هیچ وجه 

از آن غافــل نشــده و ســعی کنیــد تمرکــز خاصــی روی مشــتریان قدیمــی خــود داشــته 

باشــید.
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