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یکــی از بــا ســابقه تریــن روش هــای بازاریابــی و تبلیغــات آنالیــن، بازاریابــی ایمیلــی 

ــزی  ــوی اولیــن چی ــل ق ــک ایمی ــد داشــتن یــک بان اســت. همانطــور کــه مــی دانی

اســت کــه در ایمیــل مارکتینــگ نیــاز اســت حــاال ســوالی کــه مطــرح مــی شــود ایــن 

اســت کــه بانــک ایمیــل توســط خودمــان ســاخته شــود یــا بــه خریــد بانــک ایمیــل 

اقــدام کنیــم؟ بــا مــا همــراه باشــید

ــی و  ــای بازاریاب ــن روش ه ــابقه      ترین و قدیمی  تری ــا س ــی از ب ــگ یک ــل مارکتین ایمی

تبلیغــات آنالیــن و دیجیتــال اســت کــه مزایــای بســیار زیــادی بــرای صاحبــان کســب 

و کار بــه دنبــال خواهــد داشــت و  بــه شــما کمــک می     کنــد بــا کمتریــن هزینــه بــا 

ــد،  ــژه، کاالهــای جدی ــا را از تخفیفــات وی ــرار کــرده، آنه ــاط برق مشــتریان خــود ارتب

رویدادهــای مختلــف و غیــره مطلــع کنیــد. داشــتن یــک بانــک ایمیــل قــوی اولیــن 

چیــزی اســت کــه در ایمیــل مارکتینــگ بــه آن نیــاز داریــد. بــرای تهیــه ایــن بانــک 

ایمیــل 2 راه پیــش روی شــما اســت، ســاخت لیســت ایمیــل توســط خودتــان و یــا 

خریــد بانــک ایمیــل. امــا کــدام روش بــرای شــما بهتــر اســت؟ بــا مــا همــراه شــوید 

تــا بــه طــور کامــل بــا ایــن مبحــث آشــنا شــویم.
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ایمیل مارکتینگ چیست و چرا در دنیای امروز مهم است؟

قبــل از آن کــه ســراغ روش هــای ســاخت بانــک ایمیلــی برویــم، بایــد بدانیــم ایمیــل 

مارکتینــگ چیســت و واقعــا در کســب و کار امــروزی چــه مزایایــی بــرای مــا بــه دنبال 

دارد. همــان طــور کــه در بخــش مقدمــه نیــز اشــاره شــد، شــما ایمیــل مشــتریان و 

جامعــه هــدف مــورد نظرتــان را داریــد و از طریــق ارســال ایمیل آنهــا از مــواردی مانند 

ــای  ــردن خریده ــاد آوری ک ــد، ی ــوالت جدی ــا محص ــا و ی ــانی تخفیف ه ــالع رس اط

ــتریان،  ــنهادات مش ــرات و پیش ــت نظ ــد، دریاف ــور خری ــال فاکت ــده، ارس ــل نش تکمی

ــد. ــره اســتفاده می کنی فرســتادن خبرنامــه و غی
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ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد بتوانیــد مشــتریان قدیمــی خــود را حفــظ کــرده و 

ــن باعــث می شــود  ــد. همچنی ــه کنی ــان اضاف ــه کســب و کارت ــدی ب مشــتریان جدی

بتوانیــد ارتباطــی مناســب بــا مخاطبــان خــود داشــته و اعتمــاد آنهــا را بــه کســب و 

کارتــان افزایــش دهیــد.

اکنــون می خواهیــم بــه شــما بگوئیــم چــرا در دنیــای رقابتــی امــروز ایمیــل مارکتینــگ 

ــا و  ــن ابزاره ــی از قدیمی تری ــل یک ــد. ایمی ــک کن ــما کم ــه ش ــیار ب ــد بس می توان

روش هــای ارتباطــی در دنیــای اینترنــت اســت کــه طبــق آمارهــا بیــش از 3.9 میلیــارد 

کاربــر دارد. ایــن عــدد بــا وجــود گســترش اســتفاده از اینترنــت و دنیــای دیجیتــال 

بــا ســرعتی بیــش از پیــش نیــز در حــال افزایــش اســت. تقریبــا تمامــی دانشــجویان، 

ــن را  ــای آنالی ــه بازی ه ــانی ک ــا، کس ــتریان بانک ه ــازی، مش ــای مج ــران فضاه کارب

دنبــال می کننــد و اغلــب افــراد ایمیــل داشــته و از آن بــرای کارهــای مختلــف اســتفاده 

می کننــد. ایــن آمــار میلیــاردی عجیــب و غریــب و اســتفاده از ایمیــل باعــث شــده 

کــه ایمیــل مارکتینــگ بــه یکــی از قدرتمندتریــن روش هــای بازاریابــی و تبلیــغ تبدیــل 

شــود.

بیشتر بخوانید: اینفو گرافیک: 6 قدم تاثیر گذار در ایمیل مارکتینگ
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بانــک ایمیــل چیســت و چــه مزایایــی بــرای کســب و کار شــما بــه دنبــال 

دارد؟

بعــد از آن کــه بــا ایمیــل مارکتینــگ و اهمیــت آن در دنیــای کســب و کار امــروز آشــنا 

ــت.  ــم اس ــه آن مه ــرا تهی ــت و چ ــل چیس ــک ایمی ــم بان ــم بدانی ــدیم، می خواهی ش

ــژه را از  ــف وی ــک تخفی ــرای ی ــات خــود ب ــد تبلیغ ــه شــما می خواهی ــد ک تصــور کنی

طریــق ایمیــل مارکتینــگ بــه دیگــران اطــالع دهیــد. حتــی اگــر تعــداد زیــادی آدرس 

ــه محصــوالت و  ــه ای ب ــراد عالق ــل داشــته باشــید، ممکــن اســت بســیاری از اف ایمی

خدمــات شــما نداشــته باشــند و ارســال مــداوم ایمیل هــای تبلیغاتــی باعــث شــود 

آنهــا شــما را در لیســت ســیاه خــود قــرار دهنــد.

در بســیاری از کشــورها قوانینــی بــرای ارســال ایمیــل تبلیغاتــی وجود دارد که بســیاری 

ــد  ــد. هــر چن ــی را مســدود می کنن ــل تبلیغات ــه ایمی ــران اجــازه ارســال هرگون از کارب

ایــن قانــون هنــوز در ایــران مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت، امــا ارســال ایمیــل 

بــه کســانی کــه جامعــه هــدف شــما نیســتند، می توانــد دیــد عمومــی را نســبت بــه 

برنــد شــما و خدماتتــان منفــی کنــد. بنابرایــن شــما بایــد یــک بانــک ایمیلــی داشــته 

باشــید تــا بدانیــد دقیقــا ایمیل هــای خــود را بــرای افــرادی می فرســتید کــه بــه آن 

عالقــه منــد هســتند.
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بانک ایمیل شما می تواند شامل چه افرادی باشد؟

کســانی کــه از قبــل از شــما محصولــی خریــداری کــرده و یــا خدمــات دریافــت 	 

ــت  ــز ثب ــود را نی ــل خ ــد ایمی ــا می خواهی ــد از آنه ــد خری ــما در رون ــد. ش کرده ان

کننــد.

ــال 	  ــل فع ــق ایمی ــات ســایت را از طری ــار و اطالع ــک ارســال اخب ــه تی کســانی ک

کرده انــد.

افرادی که در سایت شما ثبت نام کرده اند.	 

کســانی کــه در یــک رویــداد ماننــد جشــنواره ها، کارت ویزیــت خــود را بــه شــما 	 

داده انــد.

 و...	 
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ــرای کســب و کار  ــان چــه مزایایــی ب تهیــه بانــک ایمیــل و ارســال پیــام بــه مخاطب

شــما بــه دنبــال دارد؟ مهــم تریــن مزایایــی کــه تهیــه بانــک ایمیــل بــرای شــما بــه 

دنبــال خواهــد داشــت مــوارد زیــر اســت:

خیالتان بابت مشاهده تبلیغات آسوده است

ــار در روز  ــک ب ــل ی ــایت ها حداق ــران س ــتریان و کارب ــد مش ــان می ده ــا نش آماره

ایمیــل خــود را چــک می کننــد. بنابرایــن اگــر شــما مطالــب مــورد نظرتــان را از طریــق 

داشــتن بانــک ایمیــل بــه مخاطبــان خــود ارســال کنیــد، احتمــال زیــاد آن را خواهنــد 

دیــد. نکتــه مهــم آن کــه زمانــی کــه شــما تبلیغــات خــود را در شــبکه های مجــازی 

مختلــف انجــام می دهیــد، ممکــن اســت پســت شــما در میــان پســت های بســیار 

دیگــری کــه بــه کاربــر نمایــش داده می شــود گــم شــود! امــا بــا ارســال ایمیــل بــه 

بانــک ایمیلــی کــه داریــد، ایــن مشــکل تــا حــد زیــادی رفــع خواهــد شــد. جالــب 

اســت بدانیــد طبــق تحقیقــات مشــاهده تبلیغــات در ایمیــل در مقایســه بــا شــبکه 

اجتماعــی پــر طرفــداری ماننــد فیــس بــوک حــدود 5 برابــر اســت!

لیست ایمیل متعلق به شما است

ــای  ــا الگوریتم ه ــتید و ی ــال هس ــه در ان فع ــی ک ــبکه اجتماع ــای ش ــر الگوریتم ه اگ

ــا لیســت  ــد. ام ــا آن نداری ــگام شــدن ب ــد، شــما چــاره ای جــز هم ــوگل تغییــر کن گ
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ایمیــل چیــزی اســت کــه دقیقــا در اختیــار شــما اســت و شــما می توانیــد هــر زمــان 

کــه بخواهیــد تغییراتــی در آن ایجــاد کنیــد.

 

 

با مشتریان خود ارتباط مستقیم تری خواهید داشت

تــا کنــون بــه مزایــای روانشناســی صــدا زدن افــراد بــا نــام آنهــا چیــزی شــنیده اید؟ 

زمانــی کــه شــما هنــگام برقــراری ارتبــاط بــا شــخصی نــام او را بــه زبــان می آوریــد، 

ــر خواهــد شــد. اگــر شــما تبلیغــات خــود را در  تاثیــر کالم و ارتبــاط شــما چنــد براب

ــته  ــی داش ــت عموم ــک پس ــد ی ــا می توانی ــد، تنه ــر کنی ــازی منتش ــبکه های مج ش

باشــید. امــا شــما بــا داشــتن بانــک ایمیــل می توانیــد هــر ایمیــل را بــا نــام شــخصی 

ــد  ــام محمــد می توانی ــا ن ــری ب ــرای کارب ــال ب ــرای مث ــد. ب ــل ارســال کنی طــرف مقاب

متــن را ایــن گونــه آغــاز کنیــد کــه محمــد عزیــز بــرای آن کــه تخفیفــات ویــژه مــا 
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در فــالن روز را از دســت ندهــی وارد ســایت یــا لینــک زیــر شــو. ارتبــاط مســتقیم بــا 

ــر کنــد. کاربــران می توانــد تمایــل آنهــا بــه خریــد را چنــد براب

 بیشتر بدانید: سفارشی سازی ایمیل مارکتینگ

کاربران را به بازدید مجدد از سایت ترغیب می کند

اجــازه دهیــد شــما را بــا یــک واقعیــت تلــخ آشــنا کنــم. حــدود 70 درصــد کاربرانــی 

کــه وارد یــک ســایت می شــوند، دیگــر بــه آن بــاز نمی گردنــد! بلــه ایــن آمــار احتمــاال 

کمــی شــما را نگــران می کنــد! بــا تهیــه بانــک ایمیــل و اســتفاده از ایمیــل مارکتینــگ 

ــر  ــا اطالعیه هــای مهــم باخب ــران را از جشــنواره ها، تخفیف هــا ی می توانیــد ایــن کارب

کــرده و آنهــا را بــه بازگشــت دوبــاره بــه ســایت ترغیــب کنیــد.

ایمیل بازدهی بیشتری دارد

ــی  ــات در شــبکه های مجــازی مختلف ــا وجــود تبلیغ ــب باشــد ب ــان جال شــاید برایت

ماننــد اینســتاگرام، توئیتــر و فیــس بــوک هنــوز بازدهی ایمیــل مارکتینــگ از روش های 

دیگــر بیشــتر اســت. بــا علــم بــه ایــن موضــوع حتــی ایــن شــبکه ها هنــوز از ایمیــل 

ــا  ــن ب ــد. بنابرای ــتفاده می کنن ــران اس ــت های کارب ــن ها و درخواس ــرای نوتیفیکش ب

ــد داشــت کــه  ــان خواهی ــل و ارســال ایمیل هــای تبلیغاتــی اطمین ــه بانــک ایمی تهی

بازدهــی تبلیغاتتــان بــاال خواهــد بــود.
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هزینه تبلیغات شما کم است

بــدون شــک همــه مــا بــه دنبــال یــک روش تبلیغاتــی بــا هزینه هــای پاییــن هســتیم. 

ــم  ــن روش از ک ــگ؟ ای ــل مارکتین ــل و ایمی ــک ایمی ــه بان ــر از تهی ــکاری بهت ــه راه چ

هزینــه تریــن و بــه صرفه تریــن روش هــای تبلیغاتــی اســت کــه شــما بــرای انجــام 

آن نیــاز بــه پرداخــت هزینــه خاصــی نداریــد.

روش های تهیه بانک ایمیل

در ایــن مرحلــه از مقالــه کــه بــا اهمیــت ایمیــل مارکتینــگ و تهیــه بانــک محتوا آشــنا 

شــدیم، می خواهیــم بدانیــم بــرای داشــتن ایــن بانــک اطالعاتــی از چــه روش هایــی 

می توانیــم اقــدام کنیــم؟ بــرای تهیــه بانــک ایمیــل شــما می توانیــد اقــدام بــه خریــد 
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بانــک ایمیــل کــرده و یــا خودتــان یــک لیســت ایمیــل تهیــه کنیــد. امــا هــر کــدام 

از ایــن روش هــا بــه چــه شــکل انجــام شــده و چــه مزایــا و معایبــی بــرای شــما بــه 

دنبــال خواهــد داشــت. در ادامــه بــا ایــن دو روش و مقایســه آنهــا بــا یکدیگــر بیشــتر 

آشــنا خواهیــم شــد.

مطالعه بیشتر: 6 نکته مهم در ایمیل مارکتینگ حرفه ای

خرید بانک ایمیل چیست و یا انجام آن عاقالنه است؟

یکــی از روش هایــی کــه می توانیــد بــرای تهیــه بانــک ایمیــل از آن اســتفاده کنیــد، 

خریــد بانــک ایمیــل اســت. کافــی اســت کلمــه خریــد بانــک ایمیــل را در موتورهــای 

جســت و جــو ســرچ کــرده تــا بــا ســایت های مختلفــی مواجــه شــوید کــه در قبــال 

ــد  ــه می توانی ــد ک ــرار می دهن ــما ق ــار ش ــی را در اختی ــک ایمیل ــه بان ــت هزین دریاف

ایمیل هــای خــود را بــرای آنهــا بفرســتید. امــا انجــام ایــن کار تــا چــه انــدازه می توانــد 

بــرای شــما مفیــد و موثــر باشــد؟ بــه طــور کلــی اگــر در دنیــای دیجیتــال و رقابــت 

ــل  ــک ایمی ــد بان ــم خری ــد بگوئی ــد، بای ــا بخواهی ــه از م ــر پاســخی صادقان ــروز اگ ام

ــه  ــد! چــرا؟ ب ــدازه ای کــه می خواهیــد بــه شــما کمــک کن ــه ان ــد ب احتمــاال نمی توان

دالیلــی کــه در ادامــه بــا آنهــا بیشــتر آشــنا خواهیــم شــد.

ممکــن اســت ایمیل هایــی کــه بــه شــما داده می شــود، مربــوط بــه کســانی باشــد 	 

کــه اصــال از ایمیــل خــود اســتفاده نمی کننــد و ایــن ایمیلهــا غیــر فعــال هســتند.
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ــند 	  ــی نباش ــخاص واقع ــوط اش ــده مرب ــت ش ــای ثب ــن ایمیل ه ــت ای ــن اس ممک

ــا  ــیاری از اکانت ه ــتگارام بس ــای اینس ــد فالووره ــگام خری ــه هن ــور ک ــان ط و هم

فیــک هســتند، ایــن ایمیل هــا نیــز مربــوط بــه شــخص واقعــی نبــوده و تنهــا یــک 

آی دی باشــد.

ایمیــل ممکــن اســت مربــوط بــه افــرادی باشــد کــه هیــچ عالقــه ای بــه کســب و 	 

کار و خدمــات شــما نداشــته باشــند و جــز جامعــه هــدف شــما نباشــند. بنابرایــن 

ــد  ــه شــما نکــرده بلکــه می توان ــه تنهــا کمکــی ب ــراد ن ــه ایــن اف ارســال ایمیــل ب

بــرای شــما مضــر نیــز باشــد.

همچنیــن ارســال ایمیل هــای انبــوه بــه افــرادی کــه جامعــه هــدف شــما نیســتند 	 

ــدن  ــپم ش ــر اس ــد خط ــد، می توان ــت ندارن ــما رضای ــای ش ــت ایمیل ه و از دریاف

ایمیــل شــما را تــا حــد بســیار زیــادی افزایــش دهــد.
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ساخت لیست ایمیل و روش های انجام آن

همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، بــرای تهیــه بانــک ایمیــل شــما می توانیــد 

اقــدام بــه خریــد بانــک ایمیــل کــرده و یــا خودتــان یــک لیســت تهیــه کنیــد. در بــاال 

بــا معایــب خریــد بانــک ایمیــل آشــنا شــدیم، بنابرایــن اگــر بــه دنبــال یــک تبلیغــات 

و کســب و کار موفــق هســتید، بهتــر اســت خودتــان اقــدام بــه تهیــه ایــن لیســت 

کنیــد. راهکارهــای مختلفــی بــرای تهیــه لیســت ایمیــل وجــود دارد کــه در ادامــه بــا 

آنهــا بیشــتر آشــنا خواهیــم شــد.

ــا  ــد. Opt-in و ی ــش رو داری ــود، دو راه پی ــان خ ــل مخاطب ــت ایمی ــه لیس ــرای تهی ب

.Subscribe

ــرای 	  ــه وارد ســایت شــما شــده اند، ب ــد از آن ک ــران بع ــوال کارب در روش اول معم

انجــام کارهایــی ماننــد دانلــود مقــاالت و یــا خوانــدن مطالــب پیشــرفته تر بایــد در 

ســایت ثبــت نــام کننــد. در ایــن ثبــت نــام اطالعــات مختلفــی از ســن، جنســیت، 

ــل  ــه ایمی ــما ب ــن کار ش ــا ای ــد. ب ــت می کنی ــران دریاف ــل کارب ــه ایمی ــن و البت س

ــل  ــد لیســت ایمی ــرده و می توانی ــدا ک ــدگان خــود دسترســی پی ــران و خوانن کارب

خــود را تکمیــل کنیــد.

در روش دوم معمــوال زمانــی کــه کاربــران وارد ســایت شــما شــوند، یــک بخــش 	 

کوچــک در پاییــن یــا بــاال صفحــه بــه آنهــا نمایــش داده می شــود کــه آیــا عالقــه 

منــد بــه دریافــت ایمیــل از طــرف شــما هســتند یــا خیــر؟ بــا تیــک زدن ایــن گزینه 
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شــما هــم بــه ایمیــل کاربــران خــود دسترســی پیــدا کــرده و هــم مطمئــن خواهیــد 

بــود کاربــران بــه دریافــت اخبــار و اطالعیــه هــای شــما عالقــه منــد هســتند.

 

چگونه در تهیه لیست ایمیل و ایمیل مارکتینگ موفق شویم؟

ــد  ــا بتوانی ــه ت ــم ک ــه کنی ــه شــما ارائ ــی را ب ــم راهکارهای ــن بخــش می خواهی در ای

یــک لیســت ایمیــل قــوی و حرفــه ای داشــته باشــید و تبلیغــات خــود را بــه شــکلی 

موثرتــر انجــام دهیــد.

در کاربران خود انگیزه ایجاد کنید

تصــور کنیــد شــما بــرای اولیــن بــار وارد یــک ســایت شــده اید و مطلــب مــورد نظرتان 

را خوانده ایــد. از شــما ســوال پرســیده می شــود کــه آیــا تمایــل بــه دریافــت ایمیــل 

داریــد یــا خیــر؟ آیــا صــرف خوانــدن یــک مطلــب مفیــد در ســایت شــما تیــک بلــه 

ــی  ــل مختلف ــه دالی ــد ب ــما بای ــت. ش ــم اس ــن کار ک ــام ای ــال انج ــد؟ احتم را می زنی

بــه ثبــت ایمیــل خــود راغــب شــوید. بــرای مثــال اگــر بــه شــما گفتــه شــود، بعــد 

ــگان  ــی رای ــا دسترس ــی از فایل ه ــه بعض ــد ب ــت می توانی ــل و عضوی ــت ایمی از ثب

داشــته باشــید، بــازی کنیــد، کــد تخفیــف دریافــت کنیــد، در وبینارهــا شــرکت کنیــد 

و کارهــای دیگــر احتمــاال ایــن بــار تیــک دریافــت ایمیل هــا را خواهیــد زد. بنابرایــن 
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ــا توجــه بــه محتــوای ســایت و خدماتــی کــه ارائــه می کنیــد بایــد بتوانیــد  شــما ب

کاربــران خــود را راغــب بــه ثبــت نــام کنیــد.

بیشتر بخوانید: 20 راه برای توسعه ایمیل مارکتینگ های موفق

فرم های ثبت نام ساده، کوتاه و جذاب داشته باشید

بــه احتمــال زیــاد کاربــران شــما تمایــل ندارنــد وقــت زیــادی بــرای ثبــت نــام، پــر 

ــند.  ــته باش ــخت داش ــی و س ــالت طوالن ــدن جم ــف، خوان ــای مختل ــردن فرم ه ک

ــد، فرم هــای  ــد ســعی کنی ــران خــود بای ــل از کارب ــه لیســت ایمی ــرای تهی بنابرایــن ب

ثبــت نامــی ســاده، جــذاب و کوتــاه داشــته باشــید. اگــر کاربــران متوجــه شــوند ثبــت 

ایمیــل و ثبــت نــام در ســایت بــرای آنهــا وقــت گیــر و ســخت نیســت، بــه احتمــال 

ــد. ــام می دهن ــتری آن را انج بیش
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ایمیل وارد شده را حتما تائید کنید

ــل کمــک  ــه لیســت ایمی ــد تهی ــه شــما در رون ــد ب ــی کــه می توان از دیگــر راهکارهای

کنــد، تائیــد ایمیــل وارد شــده آنهــا اســت. بســیاری از کاربــران بــه هردلیــل ممکــن 

اســت هنــگام ثبــت نــام یــک ایمیــل اشــتباه و جعلــی را در فــرم وارد کننــد. در نتیجــه 

ــت  ــای نادرس ــادی از ایمیل ه ــداد زی ــا تع ــما ب ــل ش ــت ایمی ــت در لیس ــن اس ممک

ــت  ــد از ثب ــت بع ــر اس ــکل، بهت ــن مش ــروز ای ــری از ب ــرای جلوگی ــوید. ب ــه ش مواج

ایمیــل از کاربــران بخواهیــد وارد ایمیــل خــود شــده و پیــام تائیــد شــما را بــاز کننــد.

ایمیل های خود را دسته بندی کنید

یکــی دیگــر از راهکارهــای بســیار موثــر بــرای افزایــش بازدهــی ایمیــل مارکتینــگ و 

ــدی ایمیل هــای ثبــت شــده اســت.  ــه ای، دســته بن ــل حرف ــه یــک لیســت ایمی تهی

ممکــن اســت ســایت و شــرکت شــما در حوزه هــای مختلــف کار کنــد و کاربــران تنهــا 

بــه بخشــی از ایــن فعالیت هــا عالقــه منــد باشــند. بــا دســته بنــدی کــردن ایمیل هــا 

می توانیــد یــک لیســت ایمیــل حرفــه ای داشــته و بدانیــد کــه هــر ایمیــل تبلیغاتــی 

را بــرای چــه گروهــی بفرســتید.

از بک لینک و تبلیغات استفاده کنید

از دیگــر روش هــای ایمیــل مارکتینــگ آن اســت کــه شــما خدمــات و محصــوالت خــود 
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ــط  ــد و مرتب ــاژ آگهــی در ســایت های پربازدی ــد رپورت ــف مانن ــه شــکل های مختل را ب

بــا حــوزه کاری خــود تبلیــغ کنیــد. بــا ایــن تبلیــغ یــا می توانیــد مســتقیما کاربــران 

را بــه ســمت ثبــت نــام و ثبــت ایمیــل ســوق داده و یــا از آنهــا بخواهیــد ابتــدا وارد 

ســایت شــما شــوند. بــا انجــام ایــن کار بازدیدکننــدگان ســایت شــما باالتــر رفتــه و 

البتــه لیســت ایمیــل کامل تــری آمــاده خواهیــد کــرد.

 

در پایان فرآیند خرید از کاربران بخواهید ایمیل خود را ثبت کنند

ــا کاالی  ــید و ی ــاختمانی بفروش ــوازم س ــود ل ــایت خ ــما در س ــد ش ــی نمی کن فرق

دیجیتــال! زمانــی کــه کاربــران از ســایت شــما خریــد می کننــد یعنــی بــه محصــوالت 

شــما عالقــه منــد هســتند. بــرای آن کــه بتوانیــد بــا مشــتریان خــود ارتباط همیشــگی 
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داشــته باشــید، می توانیــد در پایــان و یــا حیــن رونــد خریــد از آنهــا بخواهیــد ایمیــل 

خــود را نیــز وارد کننــد.

در جشنواره ها و رویدادهای مرتبط شرکت کنید

جشــنواره ها و رویدادهــای مختلــف مکان هایــی هســتند کــه شــما مطمئــن هســتید 

افــراد شــرکت کننــده در آن دقیقــا جــز جامعــه هــدف شــما بــه شــمار می رونــد. چــه 

ــد در آنهــا شــرکت کــرده و  ایــن رویدادهــا آنالیــن باشــد و چــه حضــوری، می توانی

ــار شــرکت  ــی در اختی ــد فرم های ــد. می توانی ــی کنی ــه شــکلی جــذاب معرف خــود را ب

کننــدگان قــرار دهیــد و از آنهــا بخواهیــد آن را پــر کننــد. بــه آنهــا اطمینــان دهیــد 

ثبــت نــام در ســایت شــما رایــگان بــوده و در ازای آن مطالــب مفیــد و جوایــز مختلفی 

ــرد. ــرار می گی ــا ق ــار آنه در اختی

مسابقات هیجان انگیز برگزار کنید

تحقیقــات نشــان می دهــد اگــر شــما در ســایت خــود مســابقه برگــزار کنیــد، ثبــت 

ــه  ــد. انســان ها ب ــدا می کن ــا بیــش از 70 درصــد افزایــش پی ــام در ســایت شــما ت ن

طــور ذاتــی بــه دنبــال رقابــت هســتند و از انجــام رقابــت لــذت می برنــد. بــرای مثــال 

تصــور کنیــد شــما یــک ســایت در حــوزه گردشــگری داریــد، می توانیــد یــک مســابقه 

ــود دارد  ــران وج ــکونت کارب ــل س ــه در مح ــی ک ــای زیبای ــی از مکان ه ــاده عکاس س
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برگــزار کــرده و جایــزه آن را یــک تــور رایــگان در نظــر بگیریــد. بــا ایــن کار می توانیــد 

کاربــران خــود را بــه شــکل چشــمگیری افزایــش داده و در تهیــه لیســت ایمیــل خــود 

چنــد قــدم فراتــر برویــد.

لیست ایمیل خود را پاک سازی کنید

یکــی از مهمتریــن کارهایــی کــه بعــد از تهیــه لیســت ایمیــل بایــد بــه طــور مــداوم 

انجــام دهیــد، پــاک ســازی لیســت ایمیــل اســت. بــرای انجــام ایــن کار، شــما بایــد 

بــه نــرخ پــرش در ســایت خــود مراجعــه کنیــد. ایــن نــرخ بــه شــما نشــان می دهــد 

ــران رســیده و چــه  ــه دســت کارب کــه چــه تعــداد از ایمیل هایــی کــه فرســتاده اید ب

تعــدادی نرســیده اســت. ممکــن اســت کاربــران بــه هــر دلیــل شــما را بــالک کــرده 

ــار  ــظ اعتب ــرای حف ــما ب ــند. ش ــر داده باش ــود را تغیی ــل خ ــا آدرس ایمی ــند و ی باش

لیســت ایمیــل خــود بایــد ایــن ایمیل هــا را از لیســتی کــه داریــد حــذف کنیــد.

بیشتر بدانید: 7 دلیل مهم در کاهش نرخ باز شدن ایمیل ها

جمع بندی

ــه تبلیغــات اســت کــه  ایمیــل مارکتینــگ یکــی از روش هــای بســیار کارآمــد در زمین

می توانــد کســب و کار شــما را بــه موفقیــت برســاند. بــرای ایــن منظــور شــما نیــاز 

ــک  ــه بان ــد. تهی ــه هــدف خــود داری ــد از جامع ــل قدرمن ــک ایمی ــک بان ــه ی ــه تهی ب
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ــل  ــت ایمی ــه لیس ــا تهی ــل و ی ــک ایمی ــد بان ــه دو روش خری ــد ب ــل را می توانی ایمی

توســط خودتــان انجــام دهیــد. هــر کــدام از ایــن روش هــا مزایــای خــود را دارد امــا 

ــر اســت. ــه ای ت ــر و حرف ــان کاری اصولی ت ــل توســط خودت ــه لیســت ایمی تهی
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