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حتمــًا شــما هــم می دانیــد کــه برندهــای الکچــری شــرایط نســبتًا متفاوت تــری نســبت بــه 

دیگــر تجارت هــا بــه عنــوان یــک برنــد تجــاری دارنــد. اگــر بــه درســتی ایــن شــرایط را بدانیــد 

ــد، آن زمــان متوجــه  ــاش کنی ــود وضعیــت کســب وکارتان ت ــرای بهب ــا آن ب و هم راســتا ب

می شــوید کــه قیمــت گــران محصــوالت الکچــری تأثیــری در فــروش بــاالی آن هــا نخواهــد 

داشــت.

اســتراتژی های  دادن  تغییــر  راه  در  را  زیــادی  ســختی های  الکچــری  برندهــای  امــروزه 

دیجیتــال مارکتینــگ خــود تجربــه می کننــد و شــاید بتــوان گفــت کــه علــت اصلــی ایــن 

موضــوع الکچــری بــودن برنــد و قیمت هــای گــران ایــن دســته از کاالهــا اســت. بــه عنــوان 

مثــال تلفن هــای هوشــمند کمپانــی اپــل امــروزه جــزء دســته کاالهــای لوکــس در کشــور مــا 

محســوب می شــوند و بــه جــرآت می تــوان گفــت کــه شــرکت اپــل ایــن موضــوع را مدیــون 

اســتراتژی های بــه کار گرفتــه از ابتــدای تأســیس ایــن کمپانــی اســت.

ــس )الکچــری(  ــای لوک ــه محصــوالت و کااله ــک کســب و کار در زمین ــه شــما ی ــی ک هنگام

ــان  ــه از برندت ــری ک ــوم و تصوی ــر عم ــه نظ ــد ک ــچ گاه نمی خواهی ــد، هی ــدازی می کنی راه ان

ســاخته اید را بــا اســتراتژی های غلــط کــه اغلــب توســط افــراد غیرمتخصــص بــه کار گرفتــه 

می شــود نابــود کنیــد. امــا بــا ایــن حــال نیــاز داریــد کــه اســتراتژی های مختلفــی را جهــت 

رســیدن بــه کامیابــی و معــروف نمــودن بردنتــان بــه عنــوان یــک برنــد الکچــری اســتفاده 
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ــر  ــن ب ــان برســید. بنابرای ــه نتیجــه ی دلخــواه مــورد انتظارت ــا هرچــه ســریع تر ب ــد ت نمایی

ــه  ــدون آســیب وارد نمــودن ب ــد ب ــه بای ــه نظــر شــما چگون ــه شــده ب ــوارد گفت اســاس م

وجهــه برندتــان روش هــای مختلــف بــرای یافتــن اســتراتژی برنــده در دیجیتــال مارکتینــگ 

ــرای  ــال ها ب ــه س ــری ک ــال تصوی ــن ح ــا ای ــد و ب ــان کنی ــری امتح ــای الکچ ــرای برنده را ب

ــد؟ ــان زحمــت کشــیده اید را خــراب نکنی ســاختن آن در ذهــن مخاطب

 

ــن ســؤال و  ــه ای ــه صــورت شــفاف ب ــا ب ــم ت ــروب ســعی کرده ای ــه از مدی ــن مقال ــا در ای م

مباحــث مربــوط بــه آن پاســخ دهیــم و اســتراتژی های مهمــی کــه می تواننــد در رونــد رو 

به رشــد کســب وکار شــما تأثیرگــذار باشــند را بــه شــما معرفــی کنیــم. بــه جــرأت می تــوان 

گفــت کــه پــس از خوانــدن ایــن مقالــه شــما تــا حــدود زیــادی بــا راه و روش هــای فعالیــت 

ــن راه و  ــم چندی ــد شــد. در اینجــا قصــد داری ــگ آشــنا خواهی ــال مارکتین ــازار دیجیت در ب

روش طایــی بــرای اســتفاده در دیجیتــال مارکتینــگ برندهــای الکچــری را بــه شــما معرفــی 

ــده باعــث  ــد داد در آین ــه شــما خواهن ــی ب ــن کــه نتیجــه ی خوب ــر ای ــم کــه عــاوه ب نمایی

تقویــت اعتبــار برنــد شــما نیــز خواهنــد شــد.
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مقالــه پیشــنهادی: برندینــگ یــا برندســازی چیســت؛ همــه آنچــه بــرای خلــق برنــد بایــد 

بدانیــد

بر روی جلوه های بصری و دیدنی تمرکز کنید

ــرای کســب و کارها ایــن امــکان را فراهــم نمــوده اســت  دیجیتــال مارکتینــگ بــه راحتــی ب

کــه بتوانیــد از جلوه هــای بصــری در تمامــی تبلیغاتتــان اســتفاده نماییــد تــا زیبایی هــای 

ــد و از  ــرار دهی ــت ق ــران اینترن ــوم و کارب ــد عم ــد هــر چــه بیشــتر در دی ــان را بتوانی برندت

ایــن طریــق مشــتری های زیــادی را جــذب نماییــد. مهــم نیســت کــه کســب وکار شــما در 

رابطــه بــا چــه دســته بنــدی و چــه صنعتــی اســت و یــا ایــن کــه در چــه زمینــه ای فعالیــت 

می کنیــد، در واقــع شــما بایــد بــه عنــوان یــک برنــد الکچــری و لوکــس تمــام تــاش خــود 

ــن  ــه بهتری ــد شــما ب ــه برن ــد ک ــان حاصــل نمایی ــت اطمین ــن باب ــا از ای ــد ت ــه کار گیری را ب

ــش گذاشــته شــده اســت و  ــه نمای ــی ب ــران و مشــتریان اینترنت ــرای کارب ــن ب شــل ممک

ــد  ــه چشــم می خــورد. بنابرایــن بای ــه درســتی ب تمــام کارایی هــای آن در تبلیغــات شــما ب

تــاش نماییــد تــا ایــن هــدف یعنــی نشــان دادن بهتریــن تصویــر از محصــوالت خــود را در 

بهتریــن حالــت ممکــن بــه تحقــق برســانید و مســیر رســیدن بــه آن را بــرای خــود کوتاه تــر 

نماییــد.

یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای تمرکــز بــر روی جلوه هــای بصــری تمرکــز بــر روی شــبکه های 

اجتماعــی ماننــد پینترســت و اینســتاگرام اســت کــه در آن هــا عکس هــا و فیلم هــا جزئــی 
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جدایــی ناپذیــر و اصلــی هســتند. ایــن رســانه های اجتماعــی جــزء اصلی تریــن شــبکه های 

ــرای  اجتماعــی در دنیــای امــروز هســتند کــه در دســته جلوه هــای بصــری حــرف زیــادی ب

گفتــن دارنــد و شــما بایــد تمرکــز بســیار ویــژه ای بــر روی آن هــا داشــته باشــید تــا بتوانیــد 

بــه طــور طبیعــی از دیجیتــال مارکتینــگ بــا اســتفاده از جلوه هــای بصــری بیشــترین ســود 

ــه  ــن ســبب می شــود ک ــی همچنی ــن رســانه های اجتماع ــری ای ــه کارگی ــرده باشــید. ب را ب

بتوانیــد درگیــری ذهنــی زیــادی را در مــورد برندتــان بــرای مصرف کننــدگان ایجــاد کنیــد. 

ــه 93 درصــد از  ــن نتیجــه حاصــل شــده اســت ک ــات انجــام شــده ای ــر اســاس تحقیق ب

درگیــری ذهنــی مصرف کننــدگان در مــورد یــک برنــد الکچــری بــه دلیــل شــبکه اجتماعــی 

ــای امــروز می باشــد. ــن شــبکه های اجتماعــی دنی ــر مخاطب تری اینســتاگرام یکــی از پ

پیشنهاد آموزشی ویژه برای شما: دوره آناین بازاریابی در اینستاگرام 2020

عــاوه بــر بهــره بــردن از شــبکه های اجتماعــی شــما همچنیــن می توانیــد یــک وب ســایت 

ــن ویژگی هــای  ــا بهتری ــد ت ــد الکچــری خــود طراحــی نمایی ــرای برن ــت و خــوب ب ــا کیفی ب

محصــوالت خــود را در آن بــه نمایــش بگذاریــد تــا مشــتریان بتواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن 

وب ســایت از ویژگــی محصــوالت شــما و خدماتــی کــه ارائــه می کنیــد مطلــع شــوند. ایــن 

ــادی  ــروش زی ــد ف ــز بتوانی ــایت نی ــن وب س ــق همی ــما از طری ــه ش ــود ک ــبب می ش کار س

ــرای گــولگ  ــز ب ــوب نی ــد محب ــک برن ــوان ی ــه عن ــت ب ــن در نهای ــد و همچنی را انجــام دهی

شــناخته شــوید و بــه ســوددهی مــورد انتظــار خــود دســت  یابیــد.
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بــه عنــوان مثــال وب ســایت کمپانــی اپــل کــه یکــی از بزرگ تریــن و الکچری تریــن برندهــای 

تولیــد موبایــل و لپ تــاپ اســت از جلوه هــای بصــری و اســتایل های خــاص در وب ســایت 

ــرای یکــی از معروف تریــن  ــل ب ــد. اپ ــرای نمایــش محصوالتــش اســتفاده می نمای خــود ب

محصــوالت ایــن شــرکت کــه از ســری موبایل هــای هوشــمند iPhone اســت، تنهــا مقــداری 

توضیحــات ســاده بــا چنــد پارگــراف کوتــاه در وب ســایت درج کرده و در مــورد آن توضیحات 

مختصــری ارائــه می دهــد. امــا بقیــه ی صفحــات مربــوط بــه ایــن گوشــی ها را عکس هــای 

مختلــف کــه معمــواًل نمــای خیلــی خوبــی از کاال را نشــان می دهنــد تشــکیل می دهــد.

در واقــع ایــن برنــد الکچــری از عکس هــا و جلوه هــای بصــری بــه گونــه ای اســتفاده نمــوده 

اســت کــه بــدون آن کــه توضیحــی دربــاره ی محصــول خــود ارائــه کنــد بــه شــما ویژگی هــای 

آن را معرفــی می کنــد و ســعی می کنــد کــه بــه شــما تجربــه ی دیــدن واقعــی ایــن محصــول 

را القــا نمایــد. بــه طــور کلــی می تــوان گفــت کــه عکس هــا و جلوه هــای بصــری بــه عنــوان 

یــک اســتراتژی بســیار مناســب در دیجیتــال مارکتینــگ برندهــای الکچــری بــه شــمار می رود 

زیــرا عــاوه بــر نمایــش زیبایی هــای محصــول می توانیــد کارایی هــای آن محصــول را نیــز 
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بــه رخ بکشــید و یــک تجربــه ی همــه جانبــه را بــرای مصــرف کننــدگان برندتــان بــه وجــود 

بیاورید.

به مشتریان خود بگویید که چرا وجود دارید

در حالــی کــه همیشــه یکــی از مهم تریــن فاکتورهــا در بازاریابــی دیجیتــال فهمانــدن ایــن 

نکتــه بــه مشــتریان اســت کــه محصــول شــما دقیقــًا چــه کاری انجــام می دهــد و یــا بــه 

بیــان ســاده تر ایــن محصــول کــه شــما آن قــدر در فــروش آن مصمــم هســتید چــه کاربــردی 

ــد کــه بداننــد دقیقــًا محصــول مــد نظرشــان را از  دارد، مشــتریان همیشــه دوســت دارن

چــه کســی خریــداری می کننــد. شــما بــه ســادگی می توانیــد بــه مشــتریان خــود بگوییــد 

کــه چــرا کســب و کارتان را تأســیس نموده ایــد و هدفتــان از ایــن امــر چــه بــوده اســت و در 

واقــع چــه چیــزی اســت کــه شــما را از رقیبانتــان متمایــز می کنــد.

ــل  ــکات قاب ــن ن ــا یکــی از مهم تری ــر برنده ــا دیگ ــاوت شــما ب ــی دانســتن تف ــه طــور کل  ب

توجهــی اســت کــه مشــتریان را بــه ســمت برنــد شــما و صــرف هزینــه بــرای خریــد از شــما 

ســوق می دهــد و در آن هــا یــک حــس وفــاداری نســبت بــه برنــد شــما بــه وجــود مــی آورد. 

ــا مشــتریان خــود ایجــاد کنیــد تــا مشــتریان خــود را  شــما بایــد یــک رابطــه احساســی ب

ــد از شــما،  ــا خری ــه ب ــد ک ــی ببرن ــه پ ــن نکت ــه ای ــد و ب ــه نوعــی زیرمجموعــه شــما بدانن ب

حــاال جزئــی از مجموعــه شــما هســتند و شــما برایشــان اهمیــت قائلیــد. در واقــع همیــن 

ــه برنــد را در مشــتریان نهادینــه می کنــد و باعــث می شــود  مســئله اســت کــه وفــاداری ب
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بــرای اینکــه بــا شــما بماننــد همیشــه هزینــه کننــد و بــا دوســتان خــود راجــع بــه برنــد شــما 

حــرف بزننــد و همیشــه ســعی کننــد کــه دیگــران را بــه خریــد از شــما ترغیــب کننــد.

بــه بیــان دیگــر مشــتریان شــما تبدیــل بــه تبلیغ کننــده برنــد شــما می شــوند. هــرگاه بــه 

ایــن نقطــه در بازاریابــی محصــوالت خــود رســیدید یعنــی شــما میلیون هــا بازاریــاب کــه 

تنهــا بــه دلیــل وفــاداری بــه برنــد شــما برایتــان تبلیــغ می کننــد در سراســر جهــان داریــد و 

بــا گذشــت زمــان بــر دارایی هــای شــما بــه طــور زیــادی افــزوده خواهــد شــد. دقیقــًا ماننــد 

ــا مشــتریان خــود انجــام داده اســت و می تــوان گفــت کــه ایــن  کاری کــه کمپانــی اپــل ب

کمپانــی و یــا ده هــا کمپانــی مشــابه دیگــر، امــروزه بــه جایگاهــی رســیده اند کــه حتــی اگــر 

هیچ گونــه تبلیغاتــی هــم انجــام ندهنــد، لطمــه ای بــه فــروش کلــی آن هــا وارد نمی شــود.

بیشتر بدانید: چطور اعتماد از دست رفته مشتریان را به دست بیاوریم؟

ــا در  ــاره م ــه داشــتن صفحــه درب ــد ک ــا تصــور می کنن  بســیاری از برندهــای الکچــری تنه

قســمت بــاالی ســایت بــه تنهایــی می توانــد اطاعــات کافــی در مــورد برندشــان را در اختیار 

ــن صفحــات اهمیــت  ــه ای ــه کســی ب ــن اســت ک ــی حقیقــت امــر ای مشــتریان بگــذارد ول

آن چنانــی نمی دهــد و کمتــر کســی پیــدا می شــود کــه ایــن صفحــات از وب ســایت شــما را 

بــاز کنــد و مطالــب موجــود در آن را مطالعــه نمایــد. بنابرایــن شــما بایــد کاری کنیــد کــه 

خودتــان و دلیــل وجــود برندتــان را در صفحــه اول ســایت بــه مشــتریان خــود بفهمانیــد 

بــه طــوری کــه وقتــی کســی وارد وب ســایت شــما شــد در همــان صفحــه اول مجــذوب برنــد 
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شــما شــود و عاقه منــد بــه دیــدن ســایر صفحــات وب ســایت شــما و در نهایــت خریــد از 

شــما شــود. داشــتن صفحــه ی اول ســایتی کــه بســیار جــذاب باشــد و هــدف اصلــی برنــد 

شــما را نمایــش دهــد می توانــد یــک رابطــه ی احساســی عمیــق بیــن مشــتریان شــما و 

برندتــان ایجــاد نمایــد.

همچنیــن شــما می توانیــد در صفحــه مربــوط بــه هــر کــدام از محصوالتتــان یــک داســتان 

ــاره ی ایــن کــه چگونــه بــه فکــر تولیــد یــا تهیــه ایــن کاال افتاده ایــد و ایــن کــه  کوتــاه درب

چــه شــد کــه ایــن کاال را بــه ایــن مرحلــه رســاندید بنویســید. انجــام ایــن کار ایــن حــس 

را بــه مشــتریان می دهــد کــه آن هــا در حــال خریــداری کاالیشــان از مکانــی قابــل اعتمــاد 

هســتند و نــه یــک کمپانــی بــزرگ کــه تنهــا هدفــش فــروش اســت.

بــا ایــن حــال هنــوز هــم درک ایــن مســئله کــه چــه قــدر گفتــن دلیــل وجودتــان بــه 

مشــتریان اهمیــت دارد کمــی مشــل اســت زیــرا ایــن موضــوع فراتــر از درک انســان بــر 

ذهــن مشــتریان تأثیــر می گــذارد. ایــن مســئله بــه قــدری مهــم اســت کــه ســیمون ســینک 

یکــی از بزرگ تریــن افــراد در زمینــه ی تبلیغــات اســت در کتــاب »بــا چــرا شــروع کنیــد« بــه 

ــه توضیحــات  ــاب ب ــن کت ــد. در ای ــان می نمای ــات ایــن موضــوع را بی ظرافــت تمــام جزیی

بســیار کامل تــری از ایــن موضــوع پرداختــه شــده اســت، بنابرایــن خوانــدن ایــن کتــاب در 

ایــن رشــته از بازاریابــی قطعــًا خالــی از لطــف نخواهــد بــود.
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از بازاریابی به وسیله ی محتوا و سئو کمک بگیرید

ــک  ــوان ی ــه عن ــری از خــود ب ــه تصوی ــد ک ــد الکچــری شــما می خواهی ــک برن ــوان ی ــه عن ب

ــد  ــد مشــتریان شــما چــه چیــزی احتیــاج دارن ــه خوبــی می دان متخصــص صنعــت کــه ب

ترســیم کنیــد. می تــوان گفــت کــه رســیدن بــه ایــن هــدف از طریــق بازاریابــی یــا مارکتینــگ 

بــه وســیله ی محتــوا و ســئو آن چنــان کــه فکــر می کنیــد هــم دشــوار نیســت. امــروزه تولیــد 

ــده  ــرای دی ــن راه هــا ب ــرای موتورهــای جســتجو یکــی از بهتری ــوا و بهینه ســازی آن ب محت

شــدن در فضــای وب و موتــور جســتجوی گــولگ اســت کــه بهتــر اســت قبــل از راه انــدازی 

هــر نــوع کســب وکار اینترنتــی ابتــدا بــا ایــن مقولــه آشــنا شــوید.

اســتفاده از پســت های طوالنــی در وب ســایت می توانــد بــه مشــتریان کمــک کنــد تــا 

تمامــی ویژگی هــای محصولتــان را کــه قصــد داریــد بــه آن هــا معرفــی کنیــد را بــه آن هــا 

ــوط  ــق ســاخت چنیــن پســت هایی در وب ســایت مرب ــن از طری ــر ای بشناســانید. عــاوه ب

بــه کســب و کارتان می توانیــد بــه مشــتریان خــود مشــکاتی کــه می تواننــد از طریــق 

محصــول شــما حــل کننــد را بــه آن هــا اطــاع دهیــد و مخاطبیــن خــود را بــا عملکــرد و 
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نحــوه کارکــرد محصــوالت خــود آشــنا ســازید. ایــن کار را حتــی بــا نوشــتن چنــد پاراگــراف 

کوتــاه نیــز می توانیــد انجــام دهیــد امــا دقــت داشــته باشــید کــه اگــر در نوشــتن محتــوا 

ــاال  ــه مــرور زمــان بازدهــی شــما ب ــد ب ــری اســتفاده نمایی ــر و جامع ت از مقاله هــای کامل ت

خواهــد رفــت. در واقــع هــدف از ایــن کار ایــن اســت کــه بــه مشــتریان خــود ایــن گزینــه را 

بدهیــد کــه اطاعــات مــورد نیازشــان را ســریع تر کســب کننــد و تمــام چیــزی کــه خودتــان 

ــه آن هــا اطــاع دهیــد. نیــز می خواهیــد را از ایــن طریــق ب

عــاوه بــر مســائل ذکــر شــده شــما می توانیــد از بازاریابــی محتــوا و از طریــق محتواهــای 

بصــری بــرای نشــان دادن ایــن کــه دقیقــًا محصــول شــما چــه چهــره ای دارد و یــا ظاهــر 

آن بــه چــه شــل اســت و آیــا مشــتریان از آن خوششــان خواهــد آمــد یــا خیــر اســتفاده 

نماییــد. بــه طــوری کــه می توانیــد عکس هایــی از کاربردهــای مختلــف محصولتــان را در 

ســایت خــود بــه عنــوان محتــوا قــرار دهیــد و مشــتریان بــا نــگاه کــردن بــه آن هــا روش کار 

محصــول شــما را نیــز ببیننــد و دقیقــًا متوجــه نــوع اســتفاده از محصولتــان بشــوند. در 

واقــع انجــام ایــن کار بــه مشــتریان ایــن حــس را می دهــد کــه گویــی آن هــا قبــًا از کاالی 

ــه اســت. ــد روش اســتفاده ی آن چگون ــد و می دانن شــما اســتفاده نموده ان

ــر کــردن دیجیتــال مارکتینــگ  ــرای بهت یکــی دیگــر از مهم تریــن کارهایــی کــه می توانیــد ب

خــود انجــام دهیــد بــه کار گیــری ســئو و قواعــد آن بــا اســتفاده از تولیــد محتــوا اســت. بــه 

کار گیــری ســئو در تولیــد محتــوا بــرای وب ســایتتان می توانــد ترافیــک ورودی بــه ســایتتان 

ــه مشــکلی برخــورد و در  ــه طــوری کــه هــرگاه کســی ب را از طریــق گــولگ افزایــش دهــد ب
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گــولگ بــه دنبــال چــاره ای بــرای آن مشــل می گشــت مســتقیمًا بــه ســایت شــما هدایــت 

شــود زیــرا در واقــع کاالی شــما چــاره و راه حلــی بالقــوه بــرای حــل کــردن آن مشــل بــه 

خصــوص اســت.

پیشنهاد آموزشی ویژه برای شما: دوره آناین )وبیناری( جامع جادوی سئو 2020

 

هنگامــی کــه ایــن اتفــاق می افتــد شــما در واقــع از ایــن نکتــه ی مثبــت بهــره برده ایــد کــه 

مشــتری شــما قبــل از اینکــه وارد ســایت شــما شــود می دانــد کــه می خواهــد چــه مشــکلی 

ــع حــال آن  ــر کاالی شــما در واق ــردد و اگ ــی می گ ــال چــه کاالی ــًا دنب ــد و دقیق را حــل کن

مشــل باشــد شــما بــرد کرده ایــد و فــروش شــما بــه آن مشــتری قطعــی خواهــد بــود. در 

واقــع تنهــا کاری کــه شــما در اینجــا بایــد انجــام دهیــد جــواب دادن بــه چندیــن ســؤال 

اســت کــه می دانیــد معمــواًل ذهــن مشــتریان را در مــورد ایــن مشــل درگیــر می کنــد 

و پــس از آن دســت یابی بــه یــک مشــتری کــه می خواهــد قطعــًا هزینــه صــرف کنــد. 

پاســخ بــه ایــن پرســش ها از طریــق بازاریابــی و تولیــد محتــوا بــه بهتریــن شــل ممکــن 

ــت. ــر اس امکان پذی
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مقاله مرتبط: چگونه برای رشد سئو، استراتژی بازاریابی محتوا بسازیم؟

چگونه یک نماینده دیجیتال مارکتینگ برای برند خود انتخاب کنید؟

حــال کــه چندیــن مزایــای کلیــدی از بــه کارگیــری دیجیتــال مارکتینــگ را در کســب و کارتان 

درک نموده ایــد ممکــن اســت اســتخدام یــک نماینــده بــرای انجــام دادن جنبه هــای ذکــر 

ــاد  ــورد اعتم ــده م ــک نماین ــد ی ــه می توانی ــا چگون ــد؛ ام ــان را در نظــر بگیری شــده از کارت

انتخــاب کنیــد کــه تنهــا جهــت پیشــرفت برنــد الکچــری شــما عمــل کنــد و نــه در جهــت 

ضــرر زدن بــه آن؟ قــدم اول در اســتخدام یــک نماینــده دیجیتــال مارکتینگ بــرای برندهای 

الکچــری پیــدا کــردن شــخصی اســت کــه دارای ســابقه کار بازاریابــی بــرای برندهــای الکچری 

باشــد. بنــا بــر طبیعــت و ماهیــت بازاریابــی بــرای یــک برنــد الکچــری، شــما بــه شــخصی 

نیــاز داریــد کــه بــه طــور ویــژه نیازهــای اصلــی و فرعــی شــما را بشناســد.

بــه وســیله ی اســتخدام یــک نماینــده یــا بهتــر اســت بگوئیــم کارشــناس کــه دارای ســابقه ی 

کار در زمینــه ی بازاریابــی برندهــای الکچــری اســت می توانیــد متوجــه شــوید کــه بــه چــه 

مقــدار در بازاریابــی بــرای اشــخاص قبلــی موفــق بوده انــد. ایــن کار می توانــد از ریســک های 

ایجــاد ضــرر بــرای شــما بــه شــدت جلوگیــری کنــد امــا بایــد ایــن نکتــه را در نظــر گرفتــه 

باشــید کــه ممکــن اســت اســتخدام چنیــن شــخصی کــه کامــًا بــا تجربــه اســت بــرای شــما 

هزینــه ی باالیــی داشــته باشــد ولــی مطمئــن باشــید کــه در بلنــد مــدت کســب و کار شــما را 

بــه جایــگاه خیلــی خوبــی خواهــد رســاند.

12



دیجیتال مارکتینگ برای برندهای الکچری؛ از چه استراتژی 

استفاده کنیم؟

www.modireweb.com

ــه  ــد ک ــگ بخواهی ــال مارکتین ــناس دیجیت ــک کارش ــما ی ــه ش ــت ک ــن اس ــن ممک همچنی

دارای تمامــی جنبه هــای مــورد نظــر شــما در زمینــه ی بازاریابــی باشــد. انجــام ایــن کار از 

ــرای انجــام  ــر را ب ــًا یکدیگ ــه دائم ــگ ک ــال مارکتین ــن متخصــص دیجیت اســتخدام چندی

ــار  ــه کار شــما اعتب ــت ب ــد و در نهای ــری می کن ــد جلوگی ــف ســرزنش می کنن کارهــای مختل

ــک اســتراتژی منســجم  ــد ســبب ایجــاد ی ــن می توان ــده ای همچنی ــن ای می بخشــد. چنی

ــرای شــما شــود کــه در نهایــت تمامــی تاکتیک هــا و کانال هــای موجــود را  ــی ب در بازاریاب

بــه کار می بــرد و بــه بیــان کلــی ســبب موفقیــت برنــد شــما خواهــد شــد. چــه بخواهیــد 

چنیــن شــخصی را بــرای بازاریابــی دیجیتــال خــود اســتخدام کنیــد و چــه بخواهیــد ایــن 

کار را خودتــان بــرای برنــد الکچــری خــود انجــام دهیــد همیشــه بایــد بــرای برنامه ریــزی در 

مــورد اســتراتژی دیجیتــال مارکتینــگ خــود وقــت بگذاریــد و بــا انجــام برنامه ریــزی از ضــرر 

رســاندن بــه آن جلوگیــری نماییــد.

 

نتیجه گیری

بــا توجــه بــه مــوارد گفتــه شــده، بازاریابــی دیجیتــال جهــت فــروش محصــوالت الکچــری 
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می توانــد یکــی از بهتریــن راه هــا جهــت کســب درآمــد باشــد. مخصوصــًا اگر شــما به خوبی 

اســتراتژی مخصــوص بــه کســب و کار خــود را شناســایی کــرده باشــید و از آن بــه خوبــی هــر 

چــه تمــام بهــره بــرده باشــید. بــه طــور مثــال همان طــور کــه گفتــه شــد جلوه هــای بصــری 

می تواننــد یکــی از بهتریــن اســتراتژی ها جهــت درگیــر کــردن ذهــن مخاطبــان برنــد شــما 

باشــد مخصوصــًا اگــر برندتــان از زیبایــی خاصــی برخــوردار باشــد. همچنیــن بیــان کــردن 

ــد از راه هــای جالــب و قابــل توجــه  ــاره ی برنــد خــود می توان داســتان های مختصــری درب

بــرای جــذب مشــتری باشــد. عــاوه بــر ایــن شــریک کــردن مشــتریانتان بــا پیشــینه برندتــان 

نیــز می توانــد در ایــن راه بــه شــما کمــک شــایانی نمایــد. پــس ســعی نماییــد کــه قبــل از 

هــر چیــزی اســتراتژی مــورد نظرتــان را در کســب و کار خــود پیــدا کنیــد.
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