


B2B 6 تکنیک پرکاربرد در تهیه ی خبرنامه های ایمیلی  

www.modireweb.com

بازاریابــی B2B یــا تجارت به تجــارت از جملــه پرســودترین مقوله هــای بازاریابــی 

ــد. یکــی از ایــن  اســت کــه تکنیک هــای خاصــی در آن مــورد اســتفاده قــرار می گیرن

ــی آن  ــه بررس ــه ب ــن مقال ــه در ای ــت ک ــی اس ــی ایمیل ــث بازاریاب ــا در بح تکنیک ه

می پردازیــم.

امــروزه یکــی از بهتریــن و پرکاربردتریــن راه هــای کســب درآمــد اســتفاده از ابزارهایــی 

ــوارد  ــیاری از م ــایت و بس ــدازی وب س ــل، راه ان ــی، ایمی ــبکه های اجتماع ــد ش مانن

مشــابه دیگــر اســت کــه اینترنــت در اختیــار مــا قــرار داده اســت. در ایــن بیــن ایمیــل 

مارکتینــگ شــاید یکــی از ابزارهــای بســیار پرکاربــردی باشــد کــه شــاید در کشــور مــا 

کمتــر توجهــی بــه آن شــده باشــد، بنابرایــن در ایــن مقالــه قصــد داریــم روش هــای 

شــیوه بــه کار گیــری مؤثــر ایــن ابــزار بســیار مفیــد و ســودمند را در روش مارکتینــگ 

ــی  ــه راحت ــود ب ــام موج ــار و ارق ــه آم ــی ب ــا نگاه ــم. ب ــوزش دهی ــما آم ــه ش B2B ب

می تــوان دریافــت کــه در دنیــای تجــارت ایمیــل یکــی از روش هــای ارتباطــی ترجیحــی 

بــرای کســانی اســت کــه قصــد دارنــد کســب وکار خــود را از طریــق اینترنــت گســترش 

ــارت 52  ــه تج ــارت ب ــک ایمیل هــای تج ــرخ کلی ــمی، ن ــات رس ــق تحقیق ــد. طب بدهن

درصــد بیشــتر از تجــارت بــه مشــتری اســت.

مقاله مرتبط: بازاریابی B2B چیست و چه مزایایی برای کسب وکارها دارد؟
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 نــرخ بــاز کــردن لینــک و نــرخ کلیــک جــزء محبوب تریــن روش هــا بــرای اندازه گیــری 

ــرخ  ــا اســتفاده از ن ــگ اســت. ب ــل مارکتین ــری بازارهــای هــدف در ایمی ــزان درگی می

ــک  ــر روی لین ــه ب ــل ک ــای ایمی ــد دریافت کننده ه ــاهده ی درص ــکان مش ــک ام کلی

ــردن  ــاز ک ــرخ ب ــه ن ــرده و وارد ســایت شــما شــده اند وجــود دارد. درحالی ک کلیــک ک

لینــک بیشــتر دربــاره ی عملکــرد موضــوع یــا کیفیــت آن اســت کــه شــما بــرای ایمیــل 

ــد. ــاب کرده ای ــود انتخ خ

یکــی از دیگــر فاکتورهــا کــه اخیــرًا بــه وفــور مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد در نظــر 

ــرف  ــل از ط ــت ایمی ــد از دریاف ــه بع ــت ک ــی اس ــد دریافت کننده های ــن درص گرفت

ــن روش  ــت ای ــوان گف ــوند. می ت ــما می ش ــایت ش ــردن آن وارد وب س ــاز ک ــما و ب ش

ترکیبــی از دو شــیوه ی دیگــری اســت کــه پیش تــر توضیــح داده شــد و بــه آن نــرخ 

بازدهــی )CTOR( میگوینــد. ایــن روش از ســوی کســانی کــه از ایمیــل بــرای گســترش 

کســب وکار خــود ســود می برنــد بــه روشــی ترجیــح داده شــده تبدیل شــده اســت بــه 

علــت اینکــه بــا اســتفاده از آن تنهــا تعــداد کلیــک کســانی کــه ایمیــل را بــاز کرده انــد 

اندازه گیــری می شــود. بنابرایــن اگــر می خواهیــد میــزان اثــر محتــوای ایمیــل خــود 

را مــورد بررســی قــرار دهیــد بایــد بــه CTOR خــود توجــه نماییــد.

هنگامی کــه می خواهیــد خبرنامه هــای ایمیلــی تجــارت بــه تجــارت یــا B2B طراحــی 
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نماییــد الزم اســت تــا ایــن نکتــه را در ذهــن داشــته باشــید کــه تنهــا راه بــرای اینکــه 

ــب وکار  ــه کس ــز ب ــما نی ــه ش ــت ک ــن اس ــد ای ــا بده ــما به ــب وکار ش ــه کس ــی ب کس

ــل  ــرام قائ ــا احت ــرای آن ه ــد و ب ــا دهی ــد به ــت می کنن ــل را دریاف ــه ایمی ــانی ک کس

ــه وجــود آمــده ی حاصــل از بیمــاری  ــر شــرایط ب ــه دلیــل تأثی شــوید. به خصــوص ب

کرونــا فــروش محصــوالت بــه صــورت حضــوری و تبلیغــات گســترده در خیابان هــا و 

مراکــز تجــاری دارای تأثیــری کــه در شــرایط عــادی داشــتند نیســتند، امــا بــر خــاف 

خبرنامه هــای تجــارت بــا مشــتری کــه بــر روی بازاریابــی تبدیــل محــور تمرکــز دارنــد 

ــه  ــارت ب ــای تج ــوند، خبرنامه ه ــات می ش ــده و تبلیغ ــای مجاب کنن ــامل کپی ه و ش

تجــارت بایــد در حیطــه ی برنــد کــردن و کمــک بــه روابــط مشــتری شــما باشــد.
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ــه  ــه ی خبرنام ــود را از تهی ــداف خ ــزی اه ــر چی ــش از ه ــا پی ــت ت ــن الزم اس بنابرای

ــابق،  ــتریان س ــا مش ــی ب ــی معمول ــد ارتباط ــا می خواهی ــه آی ــد ک ــنجید و ببینی بس

فعلــی و آینــده خــود داشــته باشــید یــا مشــتریان جدیــد جــذب کنیــد )بــا اســتفاده از 

جوایــز و اقداماتــی کــه مشــتریان را ترغیــب بــه ارتبــاط بــا شــما می کنــد.(، مشــتریان 

ــه ی  ــا به نوعــی آن هــا را درزمین ــد و ی ــر کنی ــا خب را از جدیدتریــن محصــوالت خــود ب

ــما  ــد ش ــران از برن ــه دیگ ــری ک ــا تصوی ــد و ی ــع کنی ــود مطل ــای کاالی خ موجودی ه

دارنــد را بهبــود ببخشــید. زمانــی کــه اهــداف خــود را مشــخص نمودیــد می توانیــد 

از روش هــای زیــر بــرای رســیدن بــه آن هــا اســتفاده کنیــد.

1.استفادهازداستانسرایی

ــان شــما گســترش  ــا مخاطب ــد ب ــه ی شــما بای ــوب خبرنام ــر مطل ــرای داشــتن تأثی ب

ــد.  ــه کار می آی ــرایی ب ــه روش داستان س ــت ک ــی اس ــًا آنجای ــن دقیق ــد. ای ــدا کن پی

داســتان های جــذاب پیــام برنــد شــما را بــه صــورت بســیار مؤثرتــر می توانــد بــه گوش 

ــد مخاطــب شــما را از لحــاظ احساســی  ــرا داســتان ها می توانن مشــتریان برســاند زی

ــی  ــر متن ــه تأثی ــد. به طــوری  ک ــد شــما ترغیــب کنن ــه ســمت برن جــذب و به نوعــی ب

کــه نوشــتید، عکســی کــه در بیــن آن قــرار دادیــد و یــا هــر ابــزار دیگــری کــه بــرای 

ــه  جــذب مخاطــب در داســتان خــود اســتفاده کرده ایــد در احساســات مشــتری رخن

ــود. ــا می ش ــد در آن ه ــم خری ــاد تصمی ــث ایج ــد و باع می کن
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خیلــی از تصمیم هــای خریــد حتــی در حــوزه ی B2B از تصمیماتــی کــه بــا تفکــر انجــام 

می شــوند بســیار فاصلــه دارنــد. بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده توســط عصــب 

ــی  ــًا توســط احساســات و امیال ــد غالب ــاره ی خری شناســان، رفتارهــا و تصمیم هــا درب

می آینــد کــه ارتبــاط چندانــی بــا منطــق و هــوش ندارنــد؛ بنابرایــن در کســب وکارهای 

B2B کــه موضــوع بیــن یــک فروشــنده ی کلــی و یــک فروشــنده ی جزئــی اســت ایــن 

ــس اســت  ــدار جن ــه خری ــی ک ــه همیشــه طرف ــه  طــوری ک ــد. ب شــیوه صــدق می کن

ممکــن اســت تحــت تأثیــر احساســات قــرار بگیــرد.

روابــط شــخصی، وفــاداری بــه یــک برنــد و احساســات متقاعدکننــده در خریــد گاهــی 

می تواننــد فاکتورهایــی منطقــی ماننــد قیمــت، کاربــرد و میــزان ســوددهی محصــول 

را از کار بیاندازنــد، به طوری کــه مشــتری در هنــگام خریــد بــه هیــچ عنــوان بــه ایــن 

عوامــل فکــر نکــرده و فقــط تحــت تأثیــر احساســات لحظــه ای خــود قــرار می گیــرد. 

بــرای اســتفاده از ایــن شــیوه ســعی کنیــد از داســتان هایی اســتفاده کنیــد کــه خبرنامه 

ایمیلــی شــما را متقاعدکننده تــر کنــد. بــه  عنــوان  مثــال ســعی کنیــد کــه خــود شــخص 

را مــورد هــدف قــرار دهیــد نــه شــرکت و یــا اداره ای کــه در آن کار می کنــد!

ــی از  ــپارید: مثال های ــر بس ــه خاط ــی ب ــه طائ ــک نکت ــوان ی ــه عن ــه را ب ــن نکت ای

ــر را در  ــترین تأثی ــد بیش ــه می توان ــن خبرنام ــود در مت ــت های خ ــت و شکس موفقی

ــذارد. ــراد بگ ذهــن اف
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2.الزمنیستهمهتمرکزخودرارویفروشقراردهید

قــرار نیســت کــه بــا یــک چشــم بــه هــم زدن مشــتریان و مخاطبــان خــود را ترغیــب 

کنیــد. خبرنامه هــای B2B کانــال درســتی بــرای ترغیــب بــه فــروش نیســت! بنابرایــن 

ــه ممکــن  ــی ک ــاره ی فوت وفن های ــروش، مشــتریان خــود را درب ــغ و ف ــه جــای تبلی ب

ــردن  ــاز ک ــاره ی ب ــا درب ــد. خبرنامه ه ــد آگاه کنی ــت ببخش ــا منفع ــه آن ه ــت ب اس

ــا ایــن دریچــه را  ــد ت ــده هســتند پــس ســعی کنی ــرای آین دریچــه ای از فرصت هــا ب

بــرای مشــتریان خــود بــاز کنیــد. بــه  عنــوان  مثــال می توانیــد یــک اطاعــات کوچــک، 

یــک نکتــه ی کارآمــد، یــک دیــد جدیــد و حتــی یــک ایــده را کــه در وب ســایت خــود 

قــرار داده ایــد از طریــق خبرنامــه بــرای مشــتریان خــود ارســال نماییــد تــا عــاوه بــر 
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افزایــش اطاعــات آن هــا در بلندمــدت، آن هــا نیــز یــک دیــد قابل اعتمادتــری نســبت 

بــه برنــد شــما پیــدا کننــد کــه ایــن خــود در نهایــت می توانــد منجــر بــه خریــد شــود.

3.برایخوداعتباربسازید

ــات  ــام تحقیق ــتراک گذاری و انج ــرای اش ــده آل ب ــال ای ــک کان ــای B2B ی خبرنامه ه

مرتبــط اســت؛ بنابرایــن ســعی کنیــد کــه بــا اســتفاده از اشــتراک گذاری تأثیرگذارتریــن 

ــد.  ــان بگذاری ــود در می ــتریان خ ــا مش ــود را ب ــه ی خ ــی درزمین ــای تحقیقات یافته ه

ــان  ــف از مخاطب ــنجی های مختل ــام نظرس ــتفاده از انج ــا اس ــد ب ــن می توانی همچنی

ــه  ــوط ب ــکار مرب ــا اف ــر کــردن عمــوم ب ــود خدمــات خــود و همچنیــن درگی ــرای بهب ب

برنــد شــما بهــره مــورد نظــر خــود را ببریــد. ایــن کار بــه ســاخت اعتبــار بــرای برنــد 

ــد. ــی می کن ــل  توجه ــایان و قاب ــک ش ــما کم ش
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4.ازجمالتمستقیموکوتاهاستفادهنمایید

اختصــار یــک ویژگــی کلیــدی در هــر ارتبــاط موفــق اســت. بــرای دوری از شــوکه کــردن 

مخاطبــان خــود ســعی کنیــد کــه محتــوای متنــی خــود را در حــد چنــد پاراگــراف نگــه 

داریــد و از زیــاده نویســی دوری کنیــد؛ امــا بایــد توجــه داشــته باشــید کــه در ایمیــل 

خــود لینکــی بــرای کســانی قــرار دهیــد کــه عاقه منــد بــه خوانــدن بیشــتر در مــورد 

ــته از  ــر دو دس ــت ه ــق رضای ــن طری ــا از ای ــتند ت ــما هس ــوع ش ــا موض ــول ی محص

مخاطبــان را نیــز جلــب کــرده باشــید.

ــه  ــتقیم ب ــاره ی مس ــا اش ــود را ب ــه خ ــد خبرنام ــه بای ــه ک ــن نکت ــن ای ــر گرفت در نظ

موضــوع اصلــی شــروع کنیــد بســیار مهــم اســت. اگــر موضــوع کمــک کننــده ای بــرای 

مخاطبــان خــود داریــد از بــه اشــتراک گذاشــتن آن در همــان ابتــدای جملــه ی خــود 

لحظــه ای دریــغ نکنیــد. ســعی نکنیــد کــه موضوعــات و نــکات کاربــردی را در انتهــای 

متــن خــود قــرار دهیــد زیــرا اگــر ابتــدای متــن نتوانــد نظــر مخاطــب را جلــب کنــد 

انتهــای آن هیــچ گاه خوانــده نخواهــد شــد.

ــزش  ــه وضــوح ری ــد ب ــه در طــول خبرنامــه می توانی ــن نکت ــت ای ــه رعای ــا توجــه ب ب

قســمتی مخاطبــان خــود را در هــر مرحلــه از متــن خــود ببینید. ایــن موضــوع درباره ی 

لینک هــا نیــز صــادق اســت. درحالــی  کــه لینک هــای قــرار گرفتــه در ابتــدای ایمیــل 
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دارای بیشــترین کلیــک هســتند، لینک هــای قــرار گرفتــه در پاییــن متــن ایمیــل کمتــر 

مــورد توجــه قــرار می گیرنــد.

5.یکبرنامهریزیثابتوسازگارداشتهباشید

هنگامی کــه نوبــت بــه همــکاری و دادن خدمــات بــه مشــتری می رســد بهتــر اســت 

ــه  ــد توج ــا بای ــید؛ ام ــته باش ــازگار داش ــدار و س ــی پای ــزی ارتباط ــک برنامه ری ــه ی ک

ــردد  ــام گ ــور انج ــه  وف ــر ب ــی اگ ــای تبلیغات ــتادن ایمیل ه ــه فرس ــید ک ــته باش داش

می توانــد ســبب تأثیــرات منفــی در مشــتریان شــود و آن هــا را به نوعــی نســبت بــه 

ــازار دلســرد کنــد. ــار و قــدرت شــما در ب اعتب

ــار  ــاه یک ب ــی دو م ــا حت ــار و ی ــی یک ب ــال ماه ــی B2B ارس ــای ایمیل در خبرنامه ه

ــش  ــث رنج ــت و باع ــتاندارد اس ــات اس ــا خدم ــات و ی ــاوی تبلیغ ــای ح ایمیل ه

ــی  ــه علــت خال مشــتریان از شــما نمی شــود؛ امــا هیــچ گاه ســعی نکنیــد کــه تنهــا ب

نبــودن عریضــه و تنهــا بــرای اینکــه چیــزی ارســال کــرده باشــید بــه مشــتریان خــود 

ایمیــل بزنیــد، ایــن کار می توانــد مشــکاتی از جملــه بی محتــوا بــودن متــن ارســالی، 

ــته  ــراه داش ــه هم ــت را ب ــن دس ــکاتی از ای ــنهادی و مش ــته پیش ــت بس ــدم کیفی ع

باشــد کــه خــود ســبب از دســت رفتــن مشــتریان شــما خواهــد شــد.
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در عــوض می توانیــد بــا مشــتریان خــود دربــاره ی موضوعاتــی کــه بــه آن هــا مربــوط 

اســت و آن هــا را در حرفــه ی خــود قوی تــر می کنــد مکاتبــه ی ایمیلــی داشــته باشــید، 

بــه  عنــوان  مثــال فراهــم کــردن وبینارهــا کــه مخصوصــًا در دوره ی همه گیــری بیمــاری 

ــه در  ــود ک ــث ش ــد باع ــت می توان ــده اس ــر ش ــدت داغ ت ــه ش ــا ب ــازار آن ه ــا ب کرون

زمان هایــی کــه چیــزی بــرای عرضــه نداریــد همچنــان بــا مشــتریان خــود در ارتبــاط 

باشــید.

 

 

6.بااستفادهازقسمتموضوعایمیل)Subject(جلبتوجهکنید

در نهایــت، یــک موضــوع انتخــاب کنیــد کــه میــزان مشــتریان و مخاطبــان شــما را 

ــای  ــک و وعده ه ــرای کلی ــذاری ب ــی B2B طعمه گ ــی ایمیل ــد. در بازاریاب ــش ده افزای

ــد  ــه می توانی ــر روی کاری ک ــد ب ــوض بای ــت! در ع ــتباه اس ــاً اش ــری کام ــام ام نافرج

بــرای مخاطــب خــود انجــام دهیــد تمرکــز نماییــد.
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در بســیاری از مــوارد کمتــر بــه معنــی بیشــتر اســت، یعنــی هرچــه کمتــر بنویســید 

بیشــتر بــرد کرده ایــد! بــه همیــن راحتــی! هــر چیــزی کــه در قســمت موضــوع بــاالی 

4 تــا 7 کلمــه باشــد می توانــد تمــام ایمیــل و اهدافــی کــه از آن داشــتید را بــا خــاک 

یکســان کنــد، به طوری کــه مشــتری دیگــر ترغیبــی بــه بــاز کــردن آن ایمیــل نداشــته 

باشــد. حتــی اگــر متــن داخــل ایمیــل حــاوی ارزشــمندترین مســئله ی دنیــا هــم باشــد 

بــاز هــم فرقــی نمی کنــد چــون موضــوع شــما بــه قــدری جــذاب نبــوده کــه مخاطــب 

را جــذب کنــد.

ارتباطــات تجــاری تمامــًا دربــاره ی تبــادل ارزش و بهــره هســتند بنابرایــن ایــن موضوع 

را در قســمت موضــوع کامــاً شفاف ســازی کنیــد کــه در ازای وقتــی کــه بــرای خوانــدن 

ــد و  ــی مفی ــد، مهارت ــی جدی ــما اطاعات ــه ی ش ــود خبرنام ــته می ش ــن گذاش ــن مت ای

ــوای  ــا محت ــر شــما در گذشــته ب ــد. اگ ــل می کن ــده منتق ــه خوانن ــازه را ب ایده هــای ت

ســایت و وباگ هــا کار کــرده باشــید احتمــاالً بــا فاکتــور کلمه هــای کلیــدی یــا همــان 

Keywords آشــنایی داریــد. مزیــت اســتفاده درســت و بــه جــا از واژه هــا یــا کلمــات 

ــه  ــی ب ــد کمــک بزرگــی در جســتجوهای اینترنت ــدی در قســمت موضــوع می توان کلی

همــراه داشــته باشــد؛ زیــرا انتخــاب کلمــه ای کــه حجــم باالیــی از جســتجوهای انجــام 

ــن بازدهــی کســب کار شــما  ــاال رفت ــت را تشــکیل می دهــد باعــث ب شــده در اینترن

ــد. ــدا می کنن ــب موردنظــر شــما را پی ــر مطل ــردم راحت ت ــه، م ــک جمل ــود. دری می ش
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ــی  ــه کلمات ــی ب ــد نگاه ــما می توانی ــوگل ش ــتجوگر گ ــور جس ــال در موت به عنوان مث

ــن  ــد. همچنی ــد بی اندازی ــما می آورن ــایت ش ــه وب س ــک را ب ــترین ترافی ــه بیش ک

می توانیــد از ابــزار Google Keyword Planner بــرای آنالیــز جســتجوهای پیشــین 

در صنعــت موردنظرتــان اســتفاده کنیــد و واژه هــای کلیــدی مفیــد را بــرای موضــوع 

ــوا  ــد روی بخــش محت ــی شــما بای ــز اصل ــه تمرک ــی  ک خــود انتخــاب نماییــد. درحال

باشــد امــا طراحــی یــا دیزایــن خبرنامــه شــما نیــز بســیار مهــم اســت.

ــرای  ــم پیش فــرض ب ــه اصطــاح ت ــا ب یــک روش خــوب اســتفاده از یــک دیزایــن ی

تمامــی خبرنامه هــای خــود اســت؛ یعنــی صفحه بنــدی مخصــوص خــود را بــا همــان 

طراحــی مدنظــر خــود در کامپیوتــر خــود داشــته باشــید و محتوای خــود را همیشــه در 
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همــان قالــب قــرار دهیــد. ایــن امــر از دو جهــت می توانــد برای شــما ســودمند باشــد، 

ــی  ــود صرفه جوی ــت خ ــه در وق ــرض همیش ــب پیش ف ــک قال ــتفاده از ی ــا اس اوالً ب

می کنیــد و تنهــا بــر روی نوشــتن متــن خــود تمرکــز می کنیــد، دومــا اســتفاده از یــک 

ــان شــما راجــع  ــت در ذهــن مخاطب ــی مثب ــد ذهنیت ــت و همیشــگی می توان ــم ثاب ت

بــه برنــد شــما ایجــاد کنــد بــه  طــوری  کــه مشــتریان نظــم موجــود در کارهــای شــما 

ــد. ــس می کنن را ح

مطلب مرتبط: چگونه در تجارت الکترونیک B2B موفق شوید

 

نتیجهگیری

به طورکلــی، ارزش و ســود حاصــل از هــر فــروش تجــارت بــه تجــارت یــا B2B باالتــر 

از فروش هــای قابــل انجــام در زمینــه ی تجــارت بــه مشــتری )B2C( اســت و فــروش 

ــر روی  ــرمایه گذاری ب ــن س ــت، بنابرای ــدت اس ــیکل بلندم ــک س ــورت ی ــه ص ــی ب کل

ــد در  ــا اســتفاده از روش B2B اســت می توان ــه ایجــاد ســود ب ــه منجــر ب ــی ک اهداف

نهایــت بــرای شــما مزایــای بیشــتری را بــه همــراه داشــته باشــد، بــه همیــن دلیــل 

ــی به خصــوص خبرنامه هــا  ــال بازاریاب ــی در هــر کان ــع کاف اســت ســرمایه گذاری مناب

بســیار حیاتــی اســت. بــا اســتفاده از بهتریــن روش هــا خبرنامــه شــما بــه مخاطبــان 

B2B شــما اطاعــات مفیــدی ارائــه می کنــد کــه می توانــد منجــر بــه ترغیــب و تبدیــل 

کــردن آن هــا بــه مشــتری شــود. اســتراتژی های ترجیحــی شــما در نــگارش خبرنامــه 
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به نوعــی بــه جایــگاه شــما بســتگی دارد امــا بــرای هــر بازاریــاب B2B تمرکــز اصلــی 

بایــد روی ســاختن رابطــه خــوب بــا مشــتری باشــد.
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