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ــی اینترنتــی  ــه بازاریاب موبایل مارکتینــگ یکــی از جدیدتریــن مباحــث مطــرح در زمین

اســت کــه به شــدت ســودآور بــوده و راهــکاری بی نظیــر بــرای نســل جدیــد 

کســب وکارهای آنالیــن بــه حســاب می آیــد.

امــروزه موبایل مارکتینــگ یکــی از روش هــای پرطرفــدار بــرای انجــام بازاریابــی اینترنتی 

ــاز و  ــب وکارتان پول س ــما و کس ــرای ش ــیار ب ــد بس ــدت می توان ــه در بلندم ــت ک اس

ــد کــه در ســال  ــان ایــن ســؤال پیــش بیای ســودآور باشــد. امــا ممکــن اســت برایت

پیــش رو کدام یــک از اصل هــای موبایل مارکتینــگ بــرای کســب وکار شــما ســودآوری 

ــد در  ــم می توانی ــما ه ــا ش ــد آورد؟ آی ــم خواه ــم گیرتری را فراه ــر چش ــتر و تأثی بیش

ــه  ــب شــده اســت ب ــز غال ــر همه چی ــًا ب ــا تقریب ــن روزه ــه ای ــازار ک ــن آشــفتگی ب ای

درآمــدی کــه مدنظرتــان اســت برســید؟

ــز و  ــما چالش برانگی ــرای ش ــدودی ب ــا ح ــؤاالت ت ــن س ــه ای ــخ ب ــت پاس ــن اس ممک

ســخت باشــد زیــرا ســال 2020 میــالدی ســالی اســت کــه می تــوان آن را ســال تغییرات 

ــوژی  ــن ســال تکنول ــم، در ای ــه می دانی ــرا همان طــور ک ــد زی ــت و پیشــرفت نامی مثب

ــیار  ــرفت بس ــراه پیش ــای هم ــری و تلفن ه ــزات کامپیوت ــوزه تجهی ــوص در ح به خص

ــد  ــروب قص ــایت مدی ــه از س ــن مقال ــت. در ای ــته اس ــی داش ــم گیر و قابل توجه چش

داریــم ترندهــای جدیــد ایــن نــوع بازاریابــی کــه بــا شــروع ســال 2020 دچــار تحــوالت 

زیــادی شــده را بررســی کنیــم.
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همان طــور کــه ممکــن اســت اطــالع داشــته باشــید، تکنولــوژی حــال حاضــر تلفن های 

ــوز در حــال تغییــر دادن رفتارهــای کســب وکارها و مشــتریان اســت، امــا  همــراه هن

تأثیــرات شــبکه وایرلــس )اینترنــت بی ســیم( 5G کــه هم اکنــون درحال توســعه 

هســت ممکــن اســت از ایــن  رویــه پیــروی نکنــد و راه خــود را بــه طریقــی دیگــر در 

ــی  ــبکه های موبایل ــم ش ــل پنج ــم گیر نس ــعه چش ــا توس ــال 2020 ب ــرد. س ــش بگی پی

موســوم بــه 5G آغــاز شــد. حضــور ایــن نســل جدیــد کــه فناوری هــای بــه کار رفتــه در 

آن کامــالً مــدرن و متفــاوت هســتند باعــث شــد تــا حــاال اینترنــت و هرچیــزی کــه 

بــه آن ربــط دارد چندیــن ســطح ارتقــاء پیــدا کنــد. مســلمًا بازاریابــی اینترنتــی یکــی از 

همیــن مــوارد اســت کــه حــاال بــا توســعه شــبکه 5G بهبودهــای زیــادی کســب کــرده 

و رونــد پردازش هــای آن بــه یمــن ســرعت بــاالی تبــادل اطالعــات در ایــن نســل از 

ــد. ــد ش ــر خواه ــریع تر و باکیفیت ت ــی س ــبکه های موبایل ش
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ــی بایــد ایــن را نیــز در  ــر روی ایــن مســئله انکارناپذیــر اســت ول تأثیــر شــبکه 5G ب

ــه ی شــبکه 3G در ســال 2004  میــالدی و  ــا روی ــه ایــن شــبکه در انته نظــر گرفــت ک

ــبکه  ــر ش ــت. به بیان دیگ ــد گرف ــش خواه ــالدی را در پی ــال 2010 می ــبکه 4G در س ش

ــر  ــًا ب ــرد و نهایت ــد ک ــر خواهی ــورد آن فک ــع در م ــه به طورقط ــت ک ــه ای اس 5G روی

ــه کســب وکار  ــا درصورتی ک ــر خــود را خواهــد گذاشــت ام روی کســب وکار شــما تأثی

شــما یــک تجــارت ســنتی بــوده و یــا بــه عبارتــی وابســتگی کمــی بــه فناوری هــای 

ــر روی  ــوژی احتمــاالً تأثیــر ناچیــزی را ب اینترنــت بی ســیم داشــته باشــد، ایــن تکنول

ــد  ــالدی خواه ــال 2021 می ــی در س ــگ و بازاریاب ــه ی مارکتین ــما در زمین ــای ش تالش ه

داشــت. امــا اگــر تجــارت شــما بــه هرنحــوی بــه اینترنــت و بازاریابــی بــا آن مرتبــط 

ــردی در  ــای کارب ــن ترنده ــا آخری ــما را ب ــد ش ــه می توان ــن مقال ــدن ای ــت، خوان اس

زمینــه بازاریابــی اینترنتــی بــه خصــوص موبایل مارکتینــگ کــه از ســال 2020 چندیــن 

مرحلــه پیشــرفت داشــته آشــنا کنــد.

ــال  ــن س ــزی در ای ــه چی ــما چ ــر ش ــه نظ ــوارد، ب ــن م ــی ای ــن تمام ــر گرفت ــا در نظ ب

ــه  ــت؟ چ ــد داش ــت خواه ــا اهمی ــب وکارها و تجارت ه ــرای کس ــه ب ــتر از هم بیش

ــر  ــت؟ ب ــر گرف ــگ در نظ ــم موبایل مارکتین ــکات مه ــوان ن ــوان به عن ــواردی را می ت م

اســاس تحقیقــات انجــام گرفتــه شــده در زمینــه ی بازاریابــی بــا اســتفاده از موبایــل، 

متخصصــان بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه تعــدادی ترنــد و اصــل کلیــدی مهــم 
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در موبایل مارکتینــگ بایــد بیشــتر موردتوجــه عالقه منــدان بــه ایــن حــوزه قــرار گیــرد 

و بــا در نظــر گرفتــن ایــن اصــول کلیــدی گرداننــدگان کســب وکار می تواننــد درنهایــت 

ــد. در  ــت را ســریع تر طــی کنن ــد و راه موفقی ــه ســرمایه خــود بیش ازپیــش بیافزاین ب

ــرده و  ــی ک ــه معرف ــه صــورت جداگان ــه را ب ــن زمین ــم در ای ــد بســیار مه ادامــه 7 ترن

ــم: ــی می کنی ــا را بررس آن ه

1. رشد سریع خریدوفروش های اینترنتی

ممکــن اســت ایــن مســئله جدیــد نباشــد زیــرا امــروزه مــدت زیــادی اســت کــه مــردم 

ــتفاده  ــوالت اس ــا و محص ــروش کااله ــرای خریدوف ــود ب ــی خ ــتگاه های موبایل از دس

می کننــد. درواقــع در کشــور خــود مــا هــم تقریبــًا چندســالی اســت کــه خریدوفــروش 

از طریــق تلفــن همــراه رونــق زیــادی پیــدا کــرده اســت زیــرا مــردم آگاهــی بیشــتری 

نســبت بــه ایــن دســتگاه ها پیــدا کردنــد. امــا درواقــع چیــزی کــه در اینجــا جدیــد 

اســت و بــا گذشــته متفــاوت اســت مقیــاس ایــن رویــه اســت. اگــر میــزان اســتفاده 

مــردم از موبایــل و اینترنــت را بــرای خریــد کاالهــای موردنیازشــان با گذشــته مقایســه 

نماییــد بــه ایــن مســئله پــی خواهیــد بــرد کــه امــروزه کاربــران دســتگاه های دیجیتال 

ــد. بســیار بیشــتر از قبــل خریدهایشــان را به صــورت آنالیــن انجــام می دهن

ــامل  ــد ش ــک کرده ان ــد کم ــوع از خری ــن ن ــترش ای ــه گس ــی ب ــه خیل ــی ک ابزارهای
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ــتاگرام و ...  ــد اینس ــی مانن ــبکه های اجتماع ــی، ش ــاز اینترنت ــای فروشگاه س نرم افزاره

ــه خریدهــای  ــردم ب ــش م ــی بیش ازپی ــه باعــث شــدند در ســال های آت می شــوند ک

اینترنتــی مشــتاق شــوند و ایــن مــدل از خریــد بــر دیگــر روش هــای خرید ترجیــح داده 

شــود. امــا ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه امســال چــه مقــدار ایــن رویــه گســترده تر 

ــردم از  ــتفاده م ــزان اس ــت آمده از می ــای به دس ــار و داده ه ــق آم ــد؟ طب ــد ش خواه

موبایــل بــرای خریــد کاالهــای موردنیازشــان ایــن نتیجــه گرفتــه شــده اســت کــه در 

ســال 2020 میــالدی، میــزان فــروش بــه 284 میلیــارد دالر خواهــد رســید کــه یعنــی 45 

درصــد نســبت بــه ســال های گذشــته افزایــش داشــته اســت و ایــن یعنــی یــک رویــا 

ــال های  ــه در س ــن روی ــر ای ــه اگ ــت ک ــوان گف ــی. می ت ــب وکارهای اینترنت ــرای کس ب

ــگاه ها و  ــد فروش ــی مانن ــب وکارهای فیزیک ــد کس ــدا کن ــه پی ــان ادام ــده همچن آین

مغازه هــای موجــود در ســطح شــهر ممکــن اســت حســابی بــا مشــکل مواجــه شــوند 

و خریــد اینترنتــی بــه اصلی تریــن روش خریــد در میــان مــردم تبدیــل شــود.
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2. طبیعت همیشه درحال تغییر شبکه های اجتماعی

در ســالیان گذشــته شــبکه های اجتماعــی به خوبــی توانســته اند جــای پــای خــود را در 

ــد  ــختی می توانی ــروزه به س ــال ام ــد. به عنوان مث ــفت کنن ــت س ــران اینترن ــان کارب می

کســی را پیــدا کنیــد کــه اینســتاگرام و یــا تلگــرام را در موبایــل خــود نصــب نداشــته 

باشــد و درواقــع ایــن نرم افزارهــا بــه جزئــی جدایی ناپذیــر از دســتگاه تلفــن همــراه 

ــات  ــل از تحقیق ــج حاص ــده اند. نتای ــان تبدیل ش ــور خودم ــردم کش ــژه م ــردم به وی م

ــان  ــت زم ــا گذش ــع ب ــه درواق ــد ک ــان می ده ــان نش ــط متخصص ــده توس ــام ش انج

ــرعت  ــد به س ــتفاده می کنن ــتاگرام اس ــی اینس ــبکه ی اجتماع ــه از ش ــرادی ک ــد اف درص

در حــال افزایــش اســت.

بنابرایــن ایــن مســئله فرصــت خوبــی بــرای اســتفاده از ایــن فضــای پویــا جهــت رونق 

ــکان  ــبکه ام ــن ش ــه ای ــت ک ــژه ازاین جه ــت، به وی ــب وکارتان اس ــه کس ــیدن ب بخش

ــوده  ــر نم ــیار راحت ت ــردم بس ــرای م ــتوری ها ب ــت ها و اس ــق پس ــات را از طری تبلیغ

ــبکه های  ــه ش ــتری ب ــه ی بیش ــه عالق ــر همیش ــراد جوان ت ــن اف ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس

اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام، یوتیــوب، توییتــر، فیــس بــوک و ایــن دســت برنامه هــا 

داشــته اند و ایــن گــروه ســنی همیشــه خریــد اینترنتــی را بــه خریــد حضــوری ترجیــح 

می دهنــد، زیــرا عــالوه بــر راحتــی ایــن نــوع از خریــد، وقتــی ایــن دســته از کاربــران 

ــی  ــد به نوع ــام می دهن ــود را انج ــد خ ــر خری ــی معتب ــگاه های اینترنت ــق فروش از طری
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ــه  ــرار اســت ب ــه ق ــی ک ــه کاالی ــد ک ــد و می دانن ــان دارن ــت کاالی خــود اطمین از اصال

دستشــان برســد از کیفیــت باالیــی برخــوردار اســت.

بــا ایــن تفاســیر و بــا توجــه بــه مــوارد ذکرشــده در بــاال می تــوان گفــت کــه بازاریابــی 

ــه  ــریع ب ــیدن س ــق بخش ــرای رون ــر ب ــی مؤث ــد روش ــی می توان ــبکه های اجتماع در ش

ــداد  ــوان حاصــل از گســترش تع ــن مســائل را می ت ــی ای کســب وکارتان باشــد. تمام

ــالوه  ــت. ع ــا دانس ــپ تاب ه ــد ل ــال مانن ــتگاه های دیجیت ــر دس ــا و دیگ موبایل ه

ــد  ــد از ابزارهــای دیگــر مانن ــر متــن می توانی ــر ایــن در فضاهــای مجــازی عــالوه ب ب

ــر  ــا تأثی ــدام از این ه ــه هرک ــد ک ــره ببری ــتوری و ... به ــس، اس ــاه، عک ــای کوت فیلم ه

بســیار بیشــتری نســبت بــه متــن بــر ذهــن مخاطــب دارنــد و به اصطــالح می تــوان 

ــد. گفــت شــما را همیشــه در ذهــن مخاطبیــن نگــه می دارن

ــاره ی  ــی درب ــت کم ــی اس ــد کاف ــی بردی ــوع پ ــن موض ــت ای ــه اهمی ــه ب ــال ک ح

برندهایــی کــه از شــبکه های مجــازی در ذهنتــان مانــده اســت فکــر کنیــد، برندهایــی 

کــه تبلیغــات آن هــا توســط افــراد تأثیرگــذار اینســتاگرام انجــام می شــود. ازایــن رو در 

ســال 2020 انتظــار مــی رود کــه محتــوای شــبکه های اجتماعــی تغییــرات زیــادی بــه 

همــراه داشــته باشــند و مخاطبــان هــر چــه بیشــتری را بــرای کســب وکارها بــه وجــود 

بیاورنــد و بــه دنبــال آن، تعــداد کســانی کــه از طریــق ایــن شــبکه ها بــه ســایت شــما 

ــد. ــدا کنن ــش پی ــدت افزای ــوند به ش ــانده می ش ــد کش ــرای خری ب
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بیشتر بخوانید: چشم انداز بازاریابی با شبکه های اجتماعی در سال 2020

 

 

3. افزایش بیش از انتظار بازی های موبایل

شــاید پیش بینــی میــزان بزرگــی موبایــل گیمینــگ بــرای شــما امــری بســیار دشــوار 

ــرمایه ی  ــی از س ــیار بزرگ ــش بس ــالدی بخ ــال 2007 می ــد. در س ــز باش و چالش برانگی

به دســت آمده از بازی هــا حاصــل از فــروش کنســول های بــازی ماننــد ایکــس 

ــی از  ــر آن چنان ــوز خب ــود و هن ــگ ب ــای گیمین ــن و کامپیوتره ــس، پلی استیش باک

بازی هــای موبایلــی نبــود. امــا در دنیــای امــروز 57 درصــد ســرمایه ی کلــی در صنعــت 

ــش از  ــد بی ــن رش ــت. ای ــی اس ــای موبایل ــه بازی ه ــق ب ــی متعل ــای ویدئوی بازی ه

ــق  ــی تنهــا از طــرف گیمرهــای دو آتیشــه نیســت بلکــه طب انتظــار بازی هــای موبایل
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ــا در  ــر از آمریکایی ه ــون نف ــالدی 213 میلی داده هــای به دســت آمده در ســال 2020 می

موبایل هــا و تبلــت هــای خــود از بازی هــای ویدئویــی اســتفاده می کننــد کــه یعنــی 

ایــن آمــار مــردم عــادی را هــم شــامل می شــود. بنابرایــن بایــد گفــت کــه بازی هــای 

موبایلــی خیلــی بیشــتر از چیــزی کــه فکــرش را کنیــد در حــال محبــوب شــدن بیــن 

مــردم عــادی یــا گیمرهــای حرفــه ای هســتند.

ــدن  ــتر ش ــی و بیش ــای موبایل ــش بازی ه ــه افزای ــد ک ــر کنی ــن فک ــه ای ــاید ب ــا ش ام

گیمرهــای موبایلــی چــه ربطــی بــه بازاریابــی بــا موبایــل دارد؟ پاســخ ســاده اســت. 

وقتــی یــک مســئله تشــویق کننده مثــل بازی هــای موبایلــی باعــث جــذب ایــن همــه 

مخاطــب بــه دنیــای موبایل هــا شــود، یعنــی اینکــه فقــط بــه همیــن خاطــر روزانــه 

ــًا بــه خاطــر همیــن بازی هــای موبایلــی بــه  ده هــا و شــاید صدهــا هــزار نفــر صرف

ســراغ خریــد موبایــل یــا تبلــت می رونــد. مســلمًا اکثــر ایــن افــراد فقــط و فقــط بــه 

بــازی کــردن بــا موبایــل هوشــمند خــود مشــغول نخواهنــد شــد و خیلــی زود متوجــه 

ــد و  ــی حضــور دارن ــای موبایل ــازاری مســتعد از کســب وکارها در دنی ــه ب می شــوند ک

همیــن مســئله ایــن افــراد را بــه مشــتریان مســتعد و بعضــًا ثابــت و وفــادار تجــارت 

ــد! ــل می کن ــما تبدی ش

ــانه های  ــن رس ــی از برتری ــه یک ــس )Netflix( ک ــی نتفلیک ــته، کمپان ــال گذش در س
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ــی  ــورت اینترنت ــریال به ص ــم و س ــش فیل ــه و پخ ــرای ارائ ــا ب ــن دنی ــی آنالی تلویزیون

ــری  ــب جدی ت ــوان رقی ــت )Fortnite( را به عن ــازی فورتنای ــه ب ــرد ک ــالم ک ــت اع اس

ــازی  ــک ب ــت ی ــه فورتنای ــی اســت ک ــن درحال ــد. ای ــه شــبکه HBO می بین نســبت ب

ــی شــبکه HBO در همــان حــوزه فعالیــت نتفلیکــس خدمــات  کامپیوتــری اســت ول

فیلــم و ســریال ارائــه می دهــد! ایــن مســئله ممکــن اســت عجیــب بــه نظــر برســد 

ــد  ــا می توانن ــرا بازی ه ــد زی ــل باش ــل تأم ــت قاب ــن اس ــر ممک ــی تفک ــا اندک ــی ب ول

ــدن  ــه می توانســت صــرف دی ــت وقتی ک ــد و درنهای ــراد را مشــغول کنن ســاعت ها اف

ــازی  ــل Netflix شــود، صــرف انجــام ب ــن مث ــی آنالی ــوا در شــبکه های تلویزیون محت

می شــود.

ــگام  حــال فــرض کنیــد کــه شــما بتوانیــد در میــان ایــن بازی هــا و یــا حتــی در هن

نصــب ایــن بازی هــا تبلیغاتــی ارائــه کنیــد. در ایــن صــورت قطعًا کســب وکار شــما رویه 

ــه لطــف تلفن هــای  ــن ب ــد و روبه پیشــرفتی را در پیــش خواهــد گرفــت. بنابرای جدی

همــراه هوشــمند، صنعــت گیمینــگ و بازی هــای کامپیوتــری بــه یکــی از کانال هــای 

رســانه ای مؤثــر تبدیــل شــده اند کــه شــما می توانیــد از طریــق آن بــه کســب درآمــد 

دســت پیــدا کنیــد. مبلغــی کــه بــه صــورت روزانــه توســط تبلیغــات داخــل برنامــه ای 

ــدر  ــود آنق ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ــا ب ــالح )In-App Ads( در بازی ه ــه اصط ــا ب ی

زیــاد اســت کــه شــاید باورکردنــش ســخت باشــد!
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عــالوه بــر ایــن بســیاری از بازی هــا وجــود دارنــد کــه دارای پرداخــت درون برنامــه ای 

هســتند و کاربــری کــه بــه بــازی کــردن عالقــه پیــدا کــرده ممکــن اســت بــه میــزان 

باالیــی بــرای لــذت بــردن بیشــتر از بــازی هزینــه کنــد. بنابرایــن پیشــنهاد می شــود 

ــر دســت به کار  ــد زودت ــل داری ــه طراحــی بازی هــای موبای ــر تخصصــی در زمین ــه اگ ک

ــه کار  ــی درآمــدزا ب ــازی جــذاب ول ــرای طراحــی یــک ب شــوید و ایده هــای خــود را ب

ببریــد.

 

4. کیفیت باالی تبلیغات درون برنامه ای

علی رغــم محبوبیــت برنامه هــای موبایــل، بســیاری از بازاریابــان و صاحبــان مشــاغل، 

ــب  ــئله اغل ــن مس ــند و ای ــادی می کش ــختی زی ــات س ــر تبلیغ ــری مؤث ــرای به کارگی ب
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بــه ایــن دلیــل اســت کــه مشــتریان تجربیــات خوبــی از خریــد اینترنتــی نداشــته اند 

ــت.  ــوده اس ــر ب ــایع و فراگی ــیار ش ــا بس ــن روزه ــا ای ــق ربات ه ــرداری از طری و کاله ب

بنابرایــن تشــکیل یــک کمپانــی کــه بتوانــد به راحتــی اعتمــاد مشــتریان را جلــب کنــد 

ــود. ــز خواهــد ب بســیار دشــوار و چالش برانگی

البتــه می تــوان گفــت کــه ایــن مســئله طــی ســال های اخیــر در حــال برطــرف شــدن 

اســت و کاله برداری هــای ســنتی به ســرعت در حــال کاهــش اســت زیــرا گرداننده هــای 

کســب وکارها تالش هــای فــراوان و واحــدی را انجــام داده انــد کــه روشــی بســیار بهینه 

ــف  ــای مختل ــامانه ها و پلتفرم ه ــدازی س ــا راه ان ــن تالش ه ــه ای ــد. نتیج ــق کنن خل

بــرای تبلیغــات بــود. یکــی از جالب تریــن و در عیــن حــال پرســودترین ایــن تبلیغــات، 

تبلیغــات درون برنامــه ای اســت. نتایــج نشــان داده ایــن مــدل از تبلیغــات تأثیرپذیری 

هدفمنــدی دارنــد و اگــر کاربــری یک بــار از ایــن طریــق بــه خریــد محصولــی وا داشــته 

ــه  ــه خــود راضــی باشــد، ایــن مســئله را ب شــود و درنهایــت از خریــد و صــرف هزین

ــا گذشــت زمــان  دوســتان و آشــنایان خــود هــم پیشــنهاد می دهــد کــه درنتیجــه ب

تعــداد افــرادی کــه به صــرف هزینــه در اینترنــت اعتمــاد دارنــد افــزوده می شــود.

ــه ای،  ــات درون برنام ــی، تبلیغ ــات محل ــامل تبلیغ ــه ش ــرات ک ــن تغیی ــف ای ــه لط ب

تبلیغــات صنعتــی و ویدیویــی می شــود، انتظــار مــی رود کــه گرایــش مــردم به صــرف 
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تبلیغــات درون آن هــا در ســال 2020 میــالدی به طــور  هزینــه در نرم افزارهــا و 

خیره کننــده ای افزایــش یابــد. جالــب اســت بدانیــد کــه چندیــن و چنــد اســتارت آپ 

ــود را  ــب وکار خ ــت آورده و کس ــه دس ــی ب ــودهای کالن ــئله س ــن مس ــی از همی ایران

ــف  ــوان از طریــق روش هــای مختل ــوز می ت ــد. خوشــبختانه هن ــق داده ان حســابی رون

ــری را  ــات مؤث ــن ها، تبلیغ ــا اپلیکیش ــا ی ــل بازی ه ــوگل در داخ ــات گ ــه تبلیغ از جمل

ارائــه کــرد و بــه کمــک آن هــا مخاطبــان زیــادی را بــه کســب وکارتان هدایــت کنیــد. 

ــوع  ــن ن ــک همی ــا کم ــه ب ــه ک ــن زمین ــال در ای ــرکت های فع ــن ش ــه بزرگتری از جمل

ــرده شــرکت Snapp اســت. ــادی کســب ک تبلیغــات بازدهــی بســیار زی

مقاله پیشنهادی: استارت آپ های ایران در سال 1400
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5. تأثیر باورنکردنی تبلیغات موبایلی هدفمند موقعیتی و زمانی

ــان  ــرای بازاریاب ــراه هوشــمند اهــداف بســیار دور و دســت نیافتنی را ب تلفن هــای هم

ــودن  ــه نم ــکان عرض ــه ام ــانده اند؛ به طوری ک ــق رس ــه تحق ــب وکار ب ــان کس و صاحب

ــای  ــه ج ــت. البت ــد اس ــال رش ــرعت در ح ــتریان به س ــرای مش ــی ب ــات موقعیت تبلیغ

ــوده  ــت نم ــی ثاب ــب به خوب ــان مناس ــل و زم ــب مح ــن ترکی ــه ای ــت ک ــب نیس تعج

اســت کــه می توانــد تأثیــر و کارایــی فوق العــاده ای داشــته باشــد. بــه همیــن دلیــل 

ــان  ــا خرده فروش ــه ت ــی گرفت ــکی های محل ــا از دندان پزش ــی برنده ــه تمام ــت ک اس

جهانــی در حــال اختصــاص دادن هزینه هــای بــاال بــرای چنیــن تبلیغاتــی هســتند و 

ــر شــود. انتظــار مــی رود کــه ایــن رویکــرد طــی ســال های آتــی چندیــن براب

درواقــع منظــور از تبلیغــات موبایلــی هدفمنــد موقعیتــی و زمانــی اســتفاده از تبلیغــات 

مرتبــط در موضوعــات مرتبــط اســت. به عنوان مثــال وقتــی کاربــری بــرای خریــد یــک 

لپ تــاپ بــه فروشــگاهی اینترنتــی مراجعــه می کنــد پــس از انتخــاب لپ تــاپ 

ــا ایــن کاال ماننــد پوشــش محافــظ،  موردنظــر در ســبد خریــد محصوالتــی مرتبــط ب

ــر پیشــنهاد می شــوند کــه در ایــن صــورت  ــه کارب مــوس، کیــف لپ تــاپ و ... هــم ب

کاربــر خریــدار بــه علــت هیجانــی کــه از خریــد لپ تــاپ دارد و صدالبتــه نیــازی کــه 

بــه ایــن اقــالم جانبــی وجــود دارد ممکــن اســت ایــن لــوازم جانبــی را هــم خریــداری 

ــوع از تبلیغــات رشــد  ــه جهــت انجــام ایــن ن ــد. انتظــار مــی رود کــه صــرف هزین کن
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ــارد  ــه از 27 میلی ــد به طوری ک ــته باش ــالدی داش ــال 2020 می ــی در س ــاده باالی فوق الع

دالر در ســال 2019 تــا 31 میلیــارد دالر در ســال 2020 افزایــش داشــته باشــد.

 

6. افزایش قابل توجه بازاریابی های صوتی و تصویری از طریق موبایل

ازآنجایی کــه گوشــی های هوشــمند و تبلت هــا فرصت هــای زیــادی بــرای ارائــه 

محتــوای تصویــری را بــرای همــه فراهــم می آورنــد، گاهــی بازاریابــان از تبلیغاتــی کــه 

بــا اســتفاده از صــدا خلــق می شــوند چشم پوشــی می کننــد. ایــن کار برخــالف چیــزی 

کــه بــه نظــر می رســد یــک اشــتباه اســت. اگرچــه تأثیــر صــدا زمانــی کــه همــراه بــا 

تصویــر یــا ویدئــو باشــد چندیــن برابــر اســت، امــا هنــوز هــم محتواهایــی کــه فقــط 

صــدا داشــته باشــند )مثــل پادکســت ها( یــا تبلیغــات رادیویــی بــه نوبــه خــود بــرای 

قشــر خاصــی از مــردم خــود تأثیرگــذار هســتند.
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بــا توجــه بــه هزینــه کمتــری کــه تبلیغــات صوتــی دارنــد، شــما می توانیــد تبلیغــات 

ــران  ــن کارب ــی را در بی ــت دوچندان ــروزه محبوب ــه ام ــت ها ک ــن پادکس ــود را در بی خ

موبایــل دارنــد انجــام دهیــد به خصــوص اگــر ایــن تبلیغــات در بیــن پادکســت های 

ــار  ــق آم ــند. طب ــه باش ــما قرارگرفت ــه کاری ش ــا زمین ــط ب ــا مرتب ــذاب و ی ــیار ج بس

ــادی را  ــاعات زی ــرروزه س ــراه، ه ــای هم ــران تلفن ه ــد از کارب ــت آمده 51 درص به دس

در خــارج از خانــه بــه ســر می برنــد. تعــداد تقریبــًا زیــادی از ایــن افــراد به خصــوص 

هنگامی کــه در اتومبیــل هســتند تلفــن همــراه خــود را بــه دســتگاه پخــش آن وصــل 

ــی  ــرای خیل ــه ای ب ــد. همیــن مســئله نکت ــه پادکســت ها گــوش می دهن ــد و ب می کنن

ــا  ــد خــود را از طریــق ایــن پادکســت ها ی ــا تبلیغــات هدفمن ــوده ت از کســب وکارها ب

ــه گــوش مخاطبیــن برســانند. برنامه هــای رادیویــی آنالیــن ب

امــا همان طــور کــه گفتــه شــد، تأثیرپذیــری محتــوای تصویــری و ویدئویــی چندیــن 

ــن  ــل ای ــا موبای ــی ب ــبختانه بازاریاب ــت. خوش ــی اس ــوای صوت ــتر از محت ــر بیش براب

ــود را  ــای خ ــد پیام ه ــاالت بتوانی ــن ح ــه ای ــما در هم ــا ش ــرده ت ــم ک ــکان را فراه ام

ــا  ــا و ی ــرای عکس ه ــل Pinterest ب ــبکه هایی مث ــد. ش ــال دهی ــن انتق ــه مخاطبی ب

YouTube بــرای ویدئوهــا بســترهایی بســیار عالــی بــرای کاربــران موبایلــی هســتند 

کــه بتواننــد از ایــن طریــق اقــدام بــه بازاریابــی و جــذب بازدیــد و مشــتری کننــد.
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7. مزایای بالقوه ی خرید هوشمندانه از طریق موبایل

ــر  ــال قدرتمندت ــدت در ح ــل به ش ــق موبای ــات از طری ــد تبلیغ ــه میدانی ــور ک همان ط

شــدن اســت و ایــن مســئله به طــور عمــده بــه دلیــل پلتفرم هــای قدرتمنــدی اســت 

ــن  ــت. ای ــات اس ــزار تبلیغ ــردن اب ــر ک ــردن و کاربردی ت ــتماتیک ک ــال سیس ــه در ح ک

پلتفرم هــا از فناوری هــای جدیــد ماننــد هــوش مصنوعــی اســتفاده می کننــد و 

همیــن مســئله ســبب شــده تــا نســل جدیــد تبلیغــات هوشــمندانه و بســیار هدفمنــد 

باشــد.

ــاد  ــل اعتم ــی غیرقاب ــی کم ــای موبایل ــق پلتفرم ه ــد از طری ــته خری ــه درگذش اگرچ

ــه  ــی ک ــگاه های اینترنت ــای فروش ــروزه نرم افزاره ــا ام ــود، ام ــخت ب ــن س و همچنی
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اغلــب توســط دســتگاه های تلفــن همــراه اســتفاده می شــوند از سیســتم هایی 

ــیاری از  ــردن و بس ــر ک ــا فیلت ــد ب ــدار می توان ــه خری ــد ک ــتفاده می کنن ــمند اس هوش

شخصی ســازی های دیگــر مســتقیمًا بــه محصــول موردنظــر خــود برســد و درنتیجــه 

بتوانــد بهتریــن خریــد ممکــن را بــرای خــود انجــام بدهــد. ایــن مســئله بــه صاحبــان 

کســب وکار نیــز کمــک بزرگــی می کنــد زیــرا آن هــا نیــز به راحتــی می تواننــد مشــتریان 

خــود را پیــدا کننــد و بــه آن هــا محصــول و کاالهایــی کــه آن هــا بــه دنبالــش هســتند 

را بفروشــند.

ــتریان  ــن مش ــادی در بی ــر ع ــک ام ــه ی ــدن ب ــال تبدیل ش ــتماتیک در ح ــد سیس خری

اســت. به عنوان مثــال انتظــار مــی رود کــه 69 درصــد از کاالهایــی کــه در فروشــگاه های 

ــط  ــازی توس ــوع از شخصی س ــن ن ــق ای ــال از طری ــتند امس ــود هس ــی موج اینترنت

ــان و  ــات راندم ــت، تبلیغ ــی اس ــن معن ــه ای ــه ب ــد ک ــروش برس ــه ف ــتریان ب مش

بازدهــی باالتــری را پیــدا خواهنــد نمــود. ایــن مســئله می توانــد برندهــا را از طریــق 

ــاند. ــتری برس ــی بیش ــهرت خیل ــر و ش ــات باالت ــه درج ــگ ب موبایل مارکتین
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نتیجه گیری

موبایل مارکتینــگ یــک بازاریابــی جدیــد و نوپــا بــه حســاب مــی رود. امــا بایــد گفــت 

کــه ایــن نــوع بازاریابــی آزمــون و خطاهــای انــواع دیگــر بازاریابــی آنالیــن را نداشــته 

ــت.  ــده اس ــی ش ــب وکارهای اینترنت ــرای کس ــودآوری ب ــه س ــتقیمًا وارد چرخ و مس

اگــر تــا قبــل از ســال 2020 اهمیــت موبایل مارکتینــگ آنقدرهــا هــم مــورد توجــه قــرار 

ــبکه های  ــیس ش ــی و تأس ــد از معرف ــژه بع ــال 2020 و به وی ــد از س ــت، بع نمی گرف

موبایلــی نســل پنجــم یــا همــان 5G مطمئنــًا قواعــد بــازی در ایــن مســئله تغییــرات 

زیــادی را شــامل خواهــد شــد.
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ــا موبایل هــا و تبلت هــای هوشــمندمان هســتیم و  ــا هــر روزه در حــال کار ب ــه م هم

همیشــه دنبــال چیــزی بودیــم کــه بتوانیــم در هرجــا و هــر زمانــی بــه خریــد و فــروش 

اینترنتــی بپردازیــم. بــه یمــن وجــود موبایل هــای هوشــمند و اینترنــت فــوق ســریع 

ــد ثانیــه می توانیــم وب ســایت ها را بررســی کنیــم، کاالهــا  نســل پنجــم، حــاال در چن

ــم، در  ــداری کنی ــی خری ــگاه های اینترنت ــان را از فروش ــورد نظرم ــرویس های م و س

ــًا هرچیــزی  ــه طــور کل، تقریب شــبکه های اجتماعــی رفــت و آمــد داشــته باشــیم و ب

کــه یــک بازاریابــی اینترنتــی بــه آن نیــاز دارد را در دســتانمان داشــته باشــیم.
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