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ســال 2020 بــا تغییراتــی مهــم در زمینــه دیجیتــال مارکتینــگ همــراه بــوده و در ایــن 

مقالــه قصــد داریــم برخــی از ترندهــای آن را بررســی کنیــم.

ــارت  ــه تج ــال ها در زمین ــن س ــی از پربازده تری ــر یک ــال های اخی ــی س ــال 2019 ط س

ــا،  ــری ابزاره ــار و به کارگی ــا، انتش ــن ادع ــی ای ــل اصل ــی از دالی ــود. یک ــک ب الکترونی

ــه باعــث  ــود ک ــد ب ــی جدی ــی اینترنت راهکارهــا، اســتراتژی ها و تاکتیک هــای بازاریاب

ــا و  ــد. تکنولوژی ه ــن رخ ده ــب وکارهای آنالی ــد کس ــاد در رون ــری زی ــا تغیی ــد ت ش

روش هــای متعــددی طــی ایــن یــک ســال در ســطح وب گســترش پیــدا کردنــد کــه 

ــی الزم دارد را  ــق اینترنت ــب وکار موف ــک کس ــه ی ــزی ک ــًا هرچی ــا تقریب ــان آن ه از می

می تــوان پیــدا کــرد. امــا صبــر کنیــد! بــا اینکــه ســال 2019 خیلــی پربــار و غنــی بــه 

ــروع  ــا ش ــوند! ب ــف نمی ش ــت متوق ــم هیچ وق ــوژی و عل ــا تکنول ــید، ام ــر می رس نظ

ســال 2020 خیلــی ســریع تغییــرات و راهکارهــای نویــن جدیــدی کــه شــاید در گذشــته 

ــای  ــده و ج ــگ ش ــد، پررن ــا می ش ــه آن ه ــری ب ــه کمت ــا توج ــتند ی ــود نداش ــا وج ی

ــد،  ــیوه نامه های جدی ــرات و ش ــن تغیی ــد. ای ــی را گرفتن ــای قدیم ــی از راهکاره خیل

ــد. ــاب می رون ــه حس ــال 2020 ب ــر س ــای معتب ــی ترنده همگ

در ایــن مقالــه از وب ســایت مدیــروب، قصــد داریــم تــا نگاهــی بــه برخــی از مهم تریــن 

ترندهــای ســال 2020 بی اندازیــم. ترندهایــی کــه شــامل پیش بینی هــای متخصصیــن 
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هســتند و راهکارهایــی کــه در ســال 2019 بــه صــورت آزمایشــی یــا محدود یــا مخفیانه 

توســط خیلــی از ســازمان ها و ســایت ها بــه مرحلــه اجــرا رســیدند و ماهیــت کاربــردی 

ــا  آن هــا مشــخص شــد. ایــن ترندهــا مــواردی هســتند کــه در ســال 2020 شــما را ب

ــان  ــد. کارشناس ــنا می کنن ــدرن آش ــی م ــب وکار اینترنت ــای کس ــن راه و روش ه برتری

ــان ســال 2020 یــک انفجــار کســب وکار  ــا پای مدعــی شــده اند کــه ایــن راهکارهــا، ت

راه انــدازی می کننــد و تجارت هایــی کــه بــه ســراغ آن هــا برونــد ســهم بزرگــی از ایــن 

بــازار پرتالطــم را در اختیــار خواهنــد گرفــت. بــا مــا همــراه باشــید تــا در ادامــه بــه 

شــما ایــن 7 ترنــد برتــر و مهــم ســال 2020 را معرفــی کنیــم.

مقالــه مرتبــط: دیجیتــال مارکتینــگ چیســت؟ نکاتــی کــه بــرای موفقیــت در تجــارت 

خــود بایــد بدانیــد
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)Predictive Marketing( 1. بازاریابی پیشگویانه

مــا در دنیایــی زندگــی می کنیــم کــه بــه معنــای واژه عصــر اطالعــات و ارتباطات اســت. 

ایــن دنیــای مــدرن جایی ســت کــه میلیاردهــا انســان از طریــق کانال هــای ارتباطــی 

ــن  ــادی از ای ــد و اطالعــات زی ــرار می کنن ــاط برق ــف ارتب ــا برندهــای مختل ــون ب گوناگ

ــگاه های  ــتر فروش ــه بیش ــترش هرچ ــرفت و گس ــا پیش ــود. ب ــدل می ش ــق رد و ب طری

اینترنتــی ، مــردم هــم تمایــل بیشــتری بــه خریــد محصــوالت و خدمــات خــود از ایــن 

ــه  ــد ک ــه ش ــوان متوج ــاده می ت ــتی س ــاب سرانگش ــک حس ــا ی ــد. ب ــدا کرده ان راه پی

ــد.  ــا می باش ــتریان و برنده ــن مش ــی بی ــال جا به جای ــی در ح ــات عظیم ــه اطالع چ

ایــن اطالعــات در حالــت عــادی دســته بندی و یکپارچه ســازی نمی شــوند و الگوهــای 

خاصــی بــرای چیدمــان آن هــا وجــود نــدارد.

ــرای جمــع آوری  ــب ب ــا Predictive Marketing روشــی جال ــی پیشــگویانه ی بازاریاب

همــه ایــن اطالعــات و پیــدا کــردن آمــار و ارقــام جالــب از داخــل آن هاســت. ایــن 

ــه  ــک پروس ــورت ی ــه ص ــزرگ ب ــای ب ــا و کمپانی ه ــازمان ها، برنده ــط س کار توس

ــه انجــام می شــود. طــی ایــن اقــدام، ایــن افــراد  ــه، هفتگــی یــا شــاید ماهیان روزان

ــبکه های  ــایت ها، ش ــل س ــف مث ــای مختل ــات از کانال ه ــن اطالع ــع آوری ای ــا جم ب

ــرده  ــر درک ک ــران و مشــتریان را راحت ت اجتماعــی و مــوارد دیگــر، بازخوردهــای کارب

ــد  ــات می توان ــن اطالع ــد. ای ــف می کنن ــن کش ــک راه مطمئ ــا را از ی ــای آن ه و نیازه
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ــه کار شــما بیایــد. در حقیقــت چنیــن اطالعاتــی باعــث می شــود  ــی ب ــده خیل در آین

تــا شــما بتوانیــد خیلــی بهتــر و دقیق تــر نســبت بــه فرآیندهــای کاری خــود در آینــده 

ــاید  ــه ش ــه ک ــن مقول ــند. ای ــته باش ــردی داش ــد و کارب ــی مفی ــای خیل پیش بینی ه

ســال ها قبــل فقــط یــک تکنیــک بازاریابــی ســاده بــود، حــاال بــه یــک مبحث مســتقل 

بــه نــام بازاریابــی پیشــگویانه تبدیــل شــده اســت.

بازاریابــی پیشــگویانه نــه فقــط بــه کمپانی هــای مختلــف در ســطح اینترنــت، بلکــه 

بــه خیلــی دیگــر از کســب وکارهای ســنتی نیــز کمــک می کنــد. بــرای مثــال، هتل هــا 

ــود در  ــار خ ــورد انتظ ــتریان م ــداد مش ــد تع ــی می توانن ــوع بازاریاب ــن ن ــک ای ــا کم ب

ــا  ــا ب ــد ت ــت عــادی تخمیــن بزنن ــر از حال ــر و راحت ت ــی بهت ــی را خیل ــازه زمان یــک ب

توجــه بــه آن، آمادگی هــای الزم را بــرای پذیرایــی داشــته باشــند. در حقیقــت آن هــا 

ــرای  ــری ب ــی بهت ــده، آمادگ ــرایط در آین ــردن ش ــی ک ــا پیش بین ــا ب ــتند ت ــادر هس ق

ــرای خیلــی از تجارت هــا و  ــا آن داشــته باشــند. مســلمًا چنیــن چیــزی ب رویارویــی ب

ــود. ــز اهمیــت خواهــد ب ــز حائ کســب وکارهای دیگــر نی

یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای دســتیابی بــه نتیجــه مطلــوب در ایــن نــوع بازاریابــی، 

بررســی سفارشــات و فروش هایــی اســت کــه در گذشــته انجــام داده ایــد. بــه عنــوان 

مثــال می توانیــد فروش هــا و کل سفارشــات چنــد مــاه اخیــر را بــا همدیگــر مقایســه 
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ــن  ــما همچنی ــوید. ش ــه ش ــا را متوج ــی آن ه ــا کاهش ــی ی ــد افزایش ــا رون ــد ت کنی

ــدی از  ــات مفی ــز اطالع ــف نی ــول مختل ــرد کاری در فص ــه عملک ــا مقایس ــد ب می توانی

ــه خیلی هــا  ــن راه هــا ک ــد. از همی ــه دســت بیاوری ــه داشــته اید ب ــد پیشــرفتی ک رون

آن را چیــز مهمــی نمی داننــد، می توانیــد یــک بســتر قابــل اطمینــان بــرای بررســی و 

آنالیــز کیفیــت کاری خودتــان داشــته باشــید و مطابــق بــا آن هــا، اقدامــات مــورد نیــاز 

ــد. ــی کنی ــی را پیش بین ــرات آت و تغیی

2. تبلیغات هوشمندانه تر

کمپانــی گــوگل بــا درآمــدی بالــغ بــر 104 میلیــارد دالر و کمپانــی فیســبوک بــا درآمــدی 

نزدیــک بــه 67 میلیــارد دالر، موفق تریــن و پردرآمدتریــن پلتفرم هــای تبلیغــات 

ــزرگ  ــد و ب ــی قدرتمن ــدازه کاف ــه ان ــوگل ب ــه گ ــد. اگرچ ــال 2019 بوده ان ــن در س آنالی
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ــرای آن  ــی ب ــی خاص ــش خیل ــد و چال ــد تهدی ــا نتوانن ــر کمپانی ه ــه دیگ ــد ک می باش

محســوب شــوند، امــا ایــن شــرکت دســت از ارائــه نوآوری هــای جدیــد برنمــی دارد! 

ــی، خــط و  ــمندانه تبلیغات ــب و هوش ــای جال ــه پلتفرم ه ــا ارائ ــز ب ــبوک نی ــه فیس البت

نشــان های زیــادی بــرای گــوگل کشیده اســت. هــر دوی ایــن کمپانی هــا در ســال 2019 

ــردن تبلیغاتشــان داشــته اند. ــا توســعه پلتفرم هــای خــود، ســعی در هوشــمندتر ک ب

ــاس تر  ــی حس ــات اینترنت ــرکت های تبلیغ ــر ش ــا و دیگ ــن کمپانی ه ــت ای ــی رقاب وقت

شــد، پــای منقاصــات تبلیغاتــی هوشــمند )Smarter ad bidding( بــه میــان آمــد! 

هــدف از ارائــه چنیــن سرویســی، کاهــش کلــی هزینه هــای برندهــا در بحــث تبلیغــات 

و در ازای آن، دریافــت تبلیغــات بیشــتر بــود. بــرای مثــال، کمپانــی گــوگل بــا معرفــی 

ــی  ــتمی طراح ــودکار، سیس ــات خ ــرای منقاص ــی ب ــمند تبلیغات ــرویس هوش ــک س ی

ــد انتخــاب  ــه صــورت هوشــمندانه و هدفمن ــه طــی آن تبلیغــات شــرکت ها ب ــرد ک ک

می شــدند.

ــرای  ــرکت ها ب ــه ش ــرژی و هزین ــان، ان ــی در زم ــث صرفه جوی ــی باع ــن اقدام چنی

دســتیابی بــه مخاطبیــن هدفمندشــان شــد. در طــرف مقابــل نیــز فیســبوک بــا ارائــه 

سیســتمی تقریبــًا مشــابه، بســتری مناســب بــرای ارائــه تبلیغــات محلــی و هدفمنــد 

ــه  ــته ب ــف وابس ــای مختل ــات در کانال ه ــن تبلیغ ــرد. ای ــم ک ــن فراه ــرای مخاطبی ب

ــده اند. ــازی ش ــتاگرام پیاده س ــل اینس ــبوک مث فیس
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بــا کمــک ایــن ســرویس ها و ابزارهــای تبلیغاتــی مــدرن، ســال 2020 در ایــن مقولــه 

ــار خواهــد بــود. بنابرایــن بایــد ســعی کنیــد از ایــن ســرویس ها بــه  نیــز بســیار پرب

بهتریــن شــکل ممکــن اســتفاده کنیــد. شــرکت های ایرانــی بســیاری هســتند کــه بــا 

ــه  ــن پلتفرم هــا محصــوالت و سرویس هایشــان را ب ــق همی وجــود تحریم هــا، از طری

ــد. ــرار می دهن ــر ق ــا نف ــد میلیون ه ــرض دی مع

3. نشر پست های تبلیغاتی

در حــال حاضــر اینســتاگرام بــا بیشــتر از 1 میلیــارد کاربــر، پــر رفت و آمدتریــن شــبکه 

ــق  ــه طب ــد ک ــت بدانی ــب اس ــت. جال ــر اس ــتراک گذاری تصاوی ــرای اش ــی ب اجتماع

ــتاگرام  ــران اینس ــًا 90% از کارب ــی، تقریب ــات جهان ــده از تحقیق ــت آم ــه دس ــج ب نتای
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ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــا را ب ــر آن ه ــی اگ ــد و حت ــال می کنن ــد را دنب ــک برن ــل ی حداق

فالــو نکــرده باشــند، بــاز هــم بــه مقــدار قابــل توجهــی بــا محصــوالت و ســرویس های 

برندهــای مختلــف در اینســتاگرام روبــه رو می شــوند. همیــن مســئله باعــث شــد تــا 

پلتفــرم تبلیغاتــی اینســتاگرام طــی یــک آپدیــت بــزرگ تغییــرات جالبــی را در خــود 

جــای دهــد!

 Explore ــش ــه در بخ ــی ک ــا تبلیغات ــت ها و ی ــان پس ــات می ــن، تبلیغ ــش از ای پی

ــا در  ــد. ام ــکل می دانن ــتاگرام را ش ــی اینس ــده درآمدزای ــش عم ــتند، بخ ــود داش وج

ســال 2019 ایــن شــبکه اجتماعــی بــا ارائــه یــک سیســتم تبلیغاتــی بســیار جــذاب و 

کاربــردی، مســیر درآمدزایــی خــود بــا تبلیغــات گذشــته را تغییــر داده و حــاال راهــی 

ــتاگرام  ــدرن اینس ــد و م ــات جدی ــت. تبلیغ ــاد کرده اس ــش ایج ــن بخ ــرای ای ــر ب بهت

ــات  ــرای صفح ــذاری( ب ــب گ ــذاری )برچس ــل تگ گ ــت های قاب ــب پس ــاال در قال ح

ــت! ــن شده اس ــاری ممک تج

ایــن یعنــی شــما می توانیــد مثــل همیشــه یــک پســت عــادی در صفحــه اینســتاگرام 

خــود منتشــر کنیــد و بــا تــگ کــردن چیزهــای مختلــف داخــل تصویــر، پســت ســاده 

خــود را بــه یــک پســت تبلیغاتــی تبدیــل کنیــد. رونــد کار خیلی ســاده اســت. درســت 

مثــل تــگ کــردن دیگــر افــراد در یــک عکــس، قابلیتــی بــرای تگ گــذاری محصــوالت 
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بــه همــان شــکل بــه اینســتاگرام اضافــه شــد تــا صفحــات تجــاری بتواننــد محصوالت 

خــود را از ایــن طریــق بــه نمایــش بگذارنــد. کاربــران بــا زدن یــک ضربــه روی صفحــه 

می تواننــد قیمــت محصــول یــا ســرویس مــورد نظــر را مشــاهده کــرده و در صــورت 

نیــاز روی آن کلیــک کننــد تــا بــه صفحــه مربــوط بــه آن تبلیــغ هدایــت شــوند.

ــرده  ــه ای ک ــردی و حرف ــش کارب ــش از پی ــات را بی ــوع تبلیغ ــن ن ــزی ای ــه چی ــا چ ام

اســت؟ قابلیــت بــه اشــتراک گذاری! اینســتاگرام شــرایطی فراهــم کــرده تــا کاربــران 

ــت های  ــر پس ــل دیگ ــت مث ــاال درس ــمند را ح ــی هوش ــت های تبلیغات ــد پس بتوانن

معمولــی بــا دیگــر کاربــران اینســتاگرامی بــه اشــتراک بگذارنــد تــا دیگــران نیــز بــه 

ــاز کــردن ایــن پســت، متوجــه تــگ قیمت گــذاری شــده محصــول داخــل  محــض ب

آن شــوند.
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4. افزایش بهره وری از هوش مصنوعی و اتوماسیون ها

ــی حضــور پررنگــی  ــه دو دهــه اســت در بحــث بازاریاب ــه نزدیــک ب اتوماســیون ها ک

دارنــد، طــی ســال های اخیــر دیگــر یــک انتخــاب پیشــنهادی نیســتند و حــاال می تــوان 

ــتم های  ــن سیس ــا از ای ــده ت ــاب ش ــی مج ــب وکار موفق ــر کس ــًا ه ــه تقریب ــت ک گف

هوشــمند بازاریابــی اســتفاده کنــد. کمپانــی تحقیقاتــی و پژوهشــی Forrester کــه در 

ــادی  ــت زی ــی فعالی ــی در ســطح جهان ــق و توســعه فناوری هــای بازاریاب ــه تحقی زمین

دارد، می گویــد کــه تــا ســال 2023 میــالدی، میــزان ســرمایه گذاری های انجــام شــده 

ــه  ــده و ب ــر ش ــتر از 2 براب ــیون ها بیش ــا اتوماس ــگام ب ــاری هم ــای تج روی پروژه ه

مبلغــی بالــغ بــر 25 میلیــارد دالر خواهــد رســید!

ــی  ــت رســیده همگ ــه ثب ــر ب ــه طــی ســال های اخی ــام و نتایجــی ک ــار و ارق ــن آم ای

نشــان دهنده اهمیــت ایــن سیســتم های بازاریابــی هســتند. دلیــل آن نیــز مشــخص 

ــای  ــه خریده ــردم ب ــتر م ــه بیش ــوژی و روی آوردن هرچ ــرفت تکنول ــا پیش ــت. ب اس

ــرای  ــودکار ب ــتم های خ ــتفاده از سیس ــز اس ــاره ای ج ــاغل چ ــان مش ــی، صاحب اینترنت

پــردازش سفارشــات ندارنــد و بــه همیــن خاطــر اتوماســیون ها ایــن چنــد ســال اخیــر 

ــد. ــدا کرده ان ــه شــدت پیشــرفت داشــته و توســعه پی ب

بــدون هیــچ تردیــدی بایــد گفــت کــه کمپانــی آمــازون در ایــن زمینــه پیشــرو بــوده 
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و چندیــن ســال اســت کــه در حــال به کارگیــری از فناوری هــای مــدرن بــرای تســهیل 

بخشــیدن بــه رونــد سفارشــات مشــتریان اســت. اگــر اخبــار فنــاوری را دنبــال کــرده 

باشــید حتمــًا از اقــدام انقالبــی آمــازون نیــز مطلــع هســتید. آمــازون در ســال 2018 

ــا کمــک  ــه دســت مشــتریان ب ــدازی سیســتم ارســال خــودکار محصــوالت ب ــا راه ان ب

ــرداری  ــا پرده ب ــرای ارســال کااله ــه ب ــدرن و آینده نگران ــک ســرویس م ــا، از ی پهپاده

کــرد و ایــن ایــده خیلــی زود بــرای صدهــا کمپانــی دیگــر نیــز تداعــی شــد امــا هنــوز 

شــرکت خــاص دیگــری نتوانســته بــه صــورت عمــده ایــن حرکــت را پیاده ســازی کنــد.

ایــن نشــان می دهــد کــه کمپانــی آمــازون ســعی دارد تــا هرچــه بیشــتر بــه ســراغ 

ــروش و  ــد ف ــی، رون ــین های صنعت ــک ماش ــا کم ــه و ب ــن رفت ــای نوی تکنولوژی ه
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درآمدزایــی خــود را تثبیــت کنــد. در ایــران نیــز شــرکت های زیــادی در همیــن راســتا 

ــری از  ــا بهره گی ــی کاال ب ــرکت دیج ــال ش ــرای مث ــد. ب ــی کرده ان ــای جالب فعالیت ه

اتوماســیون های بســیار پیشــرفته در بخــش اداری و فــروش و همچنیــن سیســتم های 

خــودکار لجیســتیک در انبارهــای خــود، قــدم بزرگــی در ایــن مقولــه برداشــته اســت.

ــفارش،  ــت س ــد دریاف ــی )AI( در رون ــوش مصنوع ــت ه ــانگر اهمی ــوارد نش ــن م ای

ــه  ــادی ب ــرکت های زی ــت و ش ــان اس ــت و دسته بندی ش ــا و مدیری ــردازش آن ه پ

ــدارد و  ــرد ن ــن کارب ــای آنالی ــرای تجارت ه ــط ب ــئله فق ــن مس ــد. ای ــراغ آن رفته ان س

ــد شــدن از اتوماســیون های  ــا بهره من ــد ب ــز می توانن ــی کســب وکارهای ســنتی نی حت

ــود را  ــتریان خ ــات مش ــی سفارش ــت و بررس ــل ثب ــروزی، مراح ــرفته ام اداری و پیش

ــای  ــد خط ــه درص ــید ک ــته باش ــر داش ــن در نظ ــد. همچنی ــریع کنن ــر س ــن براب چندی

ــد. ــر می باش ــًا صف ــات تقریب ــوع سفارش ــن ن ــی در ای ــوش مصنوع ــا و ه کامپیوتره

کارشناســان حــوزه بازاریابــی دیجیتــال معتقدنــد کــه ســال 2020 یــک شــروع جدیــد 

ــا  ــق ب ــا مطاب ــدی از آن ه ــل جدی ــاال نس ــه ح ــت ک ــیون ها اس ــن اتوماس ــرای ای ب

ــه  ــد از غافل ــر می خواهی ــن اگ ــده اند. بنابرای ــه ش ــوژی عرض ــرات تکنول ــن تغیی آخری

عقــب نمانیــد، بهتــر اســت مقــداری از ســرمایه خــود را بــرای چنیــن مــوردی در نظــر 

بگیریــد. در غیــر ایــن صــورت بایــد همیــن هزینــه را در چنــد ســال بــرای نیروهــای 
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انســانی بیشــتر صــرف کنیــد و بازدهــی بــه مراتــب کمتــری از فعالیــت تجــاری خــود 

داشــته باشــید.

مطلب مرتبط: 7 استراتژی کارآمد در بازاریابی دیجیتال که باید بدانید

5. بهینه سازی موتورهای جستجو )SEO( به صورت ساختاریافته

شــرکت تحقیقاتــی Jumpshot کــه در زمینــه آنالیــز فرآیندهــای بازاریابــی دیجیتــال 

فعالیــت دارد، نتایــج جالبــی را منتشــر کــرده کــه نشــان می دهــد کــه در چهارماهــه 

اول ســال 2019 تقریبــًا نزدیــک بــه 50 درصــد از جســتجوهای صــورت گرفتــه در گــوگل 

ــه همیــن راحتــی  ــی ب ــه هیــچ کلیــک مســتقیمی منجــر نشــده اســت و ایــن یعن ب

نصــف جســتجوها در گــوگل بــرای هیــچ ســایتی ترافیــک بــه همــراه نداشــته اســت!

از طــرف دیگــر و برخــالف چیــزی کــه بــه نظــر می رســد، نتایــج نشــان داده اســت کــه 

تعــداد بازدیدکنندگانــی کــه از طریــق جســتجوهای ارگانیــک و طبیعــی وارد ســایت ها 

ــن مســئله  ــد ای ــداری کاهــش داشــته اســت. کارشناســان می گوین ــز مق شــده اند نی

بــه خاطــر تغییــرات عظیمــی اســت کــه گــوگل در اواخــر ســال 2018 پیاده ســازی کــرد. 

ایــن تغییــرات کــه مقــداری باعــث کاهــش نــرخ کلیک هــای طبیعــی شــد، گــوگل را 

مجــددًا وادار بــه اعمــال تغییراتــی دیگــر در ایــن بخش هــا کــرد تــا ایــن مســئله بــه 

نوعــی برطــرف شــود.

13

https://modireweb.com
https://modireweb.com/digital-marketing-strategies
https://modireweb.com/digital-marketing-strategies


7 ترند بسیار مهم دیجیتال مارکتینگ در سال 2020

www.modireweb.com

بــه همیــن خاطــر، گــوگل بــا تمهیــدات مختلفــی بــه ســراغ ایــن مســئله رفتــه اســت. 

ــز  ــر حائ ــالً کمت ــه شــاید قب ــی اســت ک ــدی گزینه های ــوارد، اولویت بن ــن م ــی از ای یک

اهمیــت بودنــد. توجــه بــه اســنیپت های غنــی )Rich Snippets( یکــی از ایــن مــوارد 

اســت کــه حــاال گــوگل آن را بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار داده اســت. اســنیپت 

در حقیقــت توضیحــات خالصــه وار از یــک صفحــه ی وب می باشــد کــه در صفحــات 

ــد از  ــی مختصــر و مفی ــوگل نمایــش داده می شــود و اطالعات ــج جســتجوهای گ نتای

ــد. ــه می کن ــوای آن صفحــه وب ارائ محت

چنیــن تغییــری باعــث شــد تــا رونــد جســتجوی کاربــران در گــوگل بســیار تحــت تأثیر 

ــل  ــن عوام ــی از مهم تری ــه یک ــنیپت ها را ب ــت اس ــئله اهمی ــوگل مس ــرد. گ ــرار بگی ق

کســب رتبــه و بازدیــد تبدیــل کــرده اســت و بــه همیــن خاطــر وب مســترها توجــه 

ویــژه ای بــه ایــن مســئله دارنــد. بــا ایــن تفاســیر بایــد گفــت کــه Rich Snippet یکی 

ــد  ــایت می باش ــب وکارهای دارای وب س ــرای کس ــال 2020 ب ــم در س ــای مه از فاکتوره

ــد.  ــه حســاب می آی ــک ســئوی ســاختاریافته ب ــرای ی ــی ب ــی از گزینه هــای اصل و یک

بنابرایــن ســعی کنیــد مســئله مربــوط بــه Rich Snippets را خیلــی جــدی بگیریــد و 

از ســودبخش بــودن آن هــا غافــل نشــوید!
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6. افزایش تعاملی بودن ایمیل ها

همــه مــا می دانیــم کــه ایمیــل مارکتینــگ جــزو اولیــن ابتکارهــا در بازاریابــی آنالیــن 

بــوده و جــزو برتریــن راهکارهــا در ایــن زمینــه هســت و خواهــد بــود. اســتراتژی های 

ــد  ــن و چن ــه چندی ــد ک ــرح می باش ــل مط ــا ایمی ــی ب ــث بازاریاب ــرای بح ــیاری ب بس

ــا مطالعــه  ــد ب ــه در همیــن رابطــه در مدیــروب منتشــر کــرده بودیــم و می توانی مقال

آن هــا اطالعــات زیــادی بــه دســت بیاوریــد.

ســال 2019 بــرای ایمیــل مارکتینــگ ســال خوبــی بــود و ســبک جدیــد ایمیل هــا کــه 

بــا عنــوان ایمیل هــای درگیرکننــده یــا Engagement-based Emails شــناخته 

ــی از  ــد یک ــان معتقدن ــیدند. کارشناس ــود رس ــه اوج خ ــال 2019 ب ــدند، در س می ش
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بزرگتریــن ترندهــای بازاریابــی دیجیتــال در ســال 2019 همیــن مســئله بــوده اســت. بــا 

پیشــرفت تکنولــوژی و افزایــش سیســتم های ایمیلــی، شــکل و شــمایل و طراحی هــای 

ــل  ــه فقــط در بحــث ایمی ــه ن ــی ک ــز جالب ــا چی ــرد. ام ــدا ک ــز تکامــل پی ایمیل هــا نی

ــد  ــرف اول را می زن ــان ح ــر همچن ــابه دیگ ــث مش ــام مباح ــه در تم ــگ، بلک مارکتین

ســادگی اســت!

ــد کــه ایمیل هــای  ــه، توصیــه می کن ــوان یکــی از پیشــگامان ایــن زمین ــه عن گــوگل ب

خــود را تــا حــد امــکان ســاده کنیــد! از ارســال تصاویــر ســنگین، فرم هــای پیچیــده 

ــل  ــرای ایمی ــران ب ــون کارب ــد چ ــودداری کنی ــدت خ ــه ش ــورد ب ــای بی م و طراحی ه

خوانــدن بــه دنبــال دیــدن عکــس و طراحی هــای ســنگین نیســتند. بهتریــن مثــال، 

ــی  ــد. حت ــی می باش ــوی اصل ــامل لوگ ــط ش ــه فق ــت ک ــوگل اس ــود گ ــای خ ایمیل ه
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خیلــی اوقــات نیــز شــاید متوجــه آن نشــوید. ایمیل هــای ســاده و بی آالیــش 

ــد  ــئله می توان ــن مس ــتند و همی ــر هس ــبک تر و تعاملی ت ــر، س ــر، خوانات کلیک پذیرت

ــردازی و  ــد کــه ایده پ ــد. امــا توجــه کنی ــی شــما را دگرگــون کن ــی ایمیل ــد بازاریاب رون

ارائــه اطالعــات مجذوب کننــده در ایمیل هــا مغایرتــی بــا ســاده بــودن یــک ســاختار 

ایمیلــی نــدارد.

مقالــه پیشــنهادی: بازاریابــی ایمیلــی و هــر آنچــه بــرای کســب درآمــد از طریــق آن 

بایــد بدانیــد

7. توجه بیشتر به جستجوهای صوتی

چنــد ســال پیــش بــود کــه بــرای اولیــن بــار، گــوگل بــه ســراغ پشــتیبانی از صــدا بــه 

ــور جســتجوی  ــا کلمــات تایپــی رفــت و ایــن سیســتم را در موت ــی ب منظــور جایگزین

خــود نیــز قــرار داد. امــا ایــن مســئله نــه صرفــًا بــه عنــوان یــک تکنیــک جدیــد، بلکــه 

بــه عنــوان یــک جایگزیــن جدیــد روز بــه روز پیشــرفت کــرد. دلیــل ایــن پیشــرفت، 

حضــور تکنولــوژی پیشــرفته موبایل هــای هوشــمند و موبایــل مارکتینــگ بــوده اســت. 

ــدا روی جســتجوی صوتــی  ــد از همــان ابت ــا پیشــرفت سیســتم عامل اندروی گــوگل ب

ــه حســاب  ــت ســاده ب ــک قابلی ــط ی ــن مبحــث فق ــان، ای ــا در آن زم ــرد ام کار می ک

می آمــد. امــا حــاال، گــوگل بــا توســعه بســیار زیــاد ایــن بخــش، ایــن قابلیــت ســاده 
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را بــه یــک سیســتم هوشــمند صوتــی تبدیــل کــرد و نــام آن را دســتیار صوتــی گــوگل 

)Google Assistant( گذاشــت.

گــوگل حتــی ایــن بخــش را بیشــتر از یــک نرم افــزار توســعه داد و یــک دســتگاه مجــزا 

 Google Home ــام آن را ــن منظــور ســاخت و ن ــه همی ــط ب ــط و فق ــه ای فق و حرف

گذاشــت. در طــرف مقابــل کمپانی هایــی مثــل Apple , Microsoft و Amazon نیــز 

بــا توســعه دســتیارهای صوتــی خــود بــه ایــن رقابــت پیوســتند. ایــن مســئله باعــث 

ــی  ــی دیجیتال ــر از زندگ ــی جداناپذی ــًا بخش ــی واقع ــتیارهای صوت ــاال دس ــا ح ــد ت ش

امــروز باشــند.

ایــن مســئله کامــالً در جســتجوهای اینترنتــی و بهینه ســازی موتورهــای جســتجو نیــز 

 Voice( رخنــه کــرده اســت و حــاال مبحثــی کامــالً مجــزا بــه نــام جســتجوی صوتــی

Search( شــکل گرفتــه اســت. گــوگل، مایکروســافت و دیگــر موتورهــای جســتجو در 

حــال توســعه هرچــه بیشــتر ایــن مــورد هســتند و در طــرف دیگــر، وب مســترها نیــز 

ــن  ــراغ ای ــه س ــتجو ب ــای جس ــن موتوره ــود در ای ــایت های خ ــازی س ــرای بهینه س ب

سیســتم رفتــه انــد.

ســال 2020 مســلمًا ســالی پربارتــر از ســال 2019 در ایــن زمینــه اســت و ایــن رونــد بیش 

18

https://modireweb.com


7 ترند بسیار مهم دیجیتال مارکتینگ در سال 2020

www.modireweb.com

ــژه ای  ــز وی ــئله تمرک ــن مس ــد روی ای ــن، بای ــود. بنابرای ــد ب ــه دار خواه ــش ادام از پی

داشــته باشــید و ســعی کنیــد ســایت خــود را بــرای ایــن مقولــه نیــز بهینه ســازی کنید. 

یکــی از ســاده ترین و در عیــن حــال مهم تریــن کارهایــی کــه می توانیــد کنیــد، تولیــد 

محتوایــی اســت کــه بــه وســیله جســتجوهای صوتــی راحت تــر پیــدا شــود. بایــد از 

محتوایــی اســتفاده کنیــد کــه کلمــات کلیــدی مهمــی در آن هــا بــه کار رفتــه اســت و 

از طرفــی، بــا بررســی و آنالیــز رفتــار کاربــران، متوجــه شــوید آن هــا در جســتجوهای 

صوتــی بیشــتر بــه چــه شــکلی جســتجوهای خــود را انجــام می دهنــد.

جمع بندی

ــط  ــه توس ــتند ک ــی هس ــد، چیزهای ــر ش ــه ذک ــن مقال ــه در ای ــواردی ک ــا و م ترنده

ــد  ــتند و رون ــده هس ــت ش ــد ثاب ــد در ص ــورت ص ــه ص ــن ب ــان و محققی کارشناس
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تأثیرپذیــری آن هــا در کســب وکارهای اینترنتــی غیرقابــل انــکار اســت. شــما نیــز اگــر 

جــزو تجارت هایــی هســتید کــه خواهــان پیشــرفت و توســعه اســت، بایــد همــگام بــا 

تغییــرات و بروزرســانی ها، خودتــان را ارتقــاء دهیــد و از ایــن ترندهــا عقــب نمانیــد.
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