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ــری افزایــش  ــل مــا را بطــور موث ــرخ تبدی ــه ن ــی بنویســیم ک ــل تبلیغات ــه ایمی چگون

ــم. ــه ایــن بحــث مهــم مــی پردازی ــر وب ب ــه از مدی دهــد؟ در ایــن مقال

باز کردن یا باز نکردن؛ مسئله این است!

آیــا نیــازی دارد مــن ایــن ایمیــل را بــاز کنــم؟ آیــا ایــن ایمیــل بــه درد مــن خواهــد 

خــورد؟

ــه  ــا، ب ــدوق ورودی ایمیل ه ــردن صن ــگام چــک ک ــه هن ــا ســواالتی هســتند ک این ه

ذهــن هــر کاربــری خطــور می کننــد. اگــر ایــن کاربــر یکــی از مشــتریان بالقــوه شــما 

ــاوت  ــما تف ــی ش ــاب بانک ــام حس ــد در ارق ــوال می توان ــن س ــه ای ــخ ب ــد، پاس باش

ایجــاد کنــد. پــس طبیعتــا شــما می خواهیــد کــه جــواب »بلــه« باشــد. البتــه فقــط 

بــاز کــردن ایمیــل نیســت کــه بــرای کســب و کار شــما سرنوشــت ســاز اســت. بمنظور 

دســتیابی بــه هــدف و بــه دنبــال پاســخ »بلــه« بــه ایــن ســوال، الزم اســت تــا پاســخ 

کاربــران بــه دیگــر ســواالت نیــز »بلــه« باشــد. ســوال بعــدی ایــن خواهــد بــود کــه: 

آیــا پاســخ دادن بــه ایــن ایمیــل بــرای مــن لطفــی دارد؟

ــای  ــدازی کمپین ه ــرف راه ان ــیاری را ص ــاش بس ــان و ت ــروش، زم ــان ف متخصص

تبلیغاتــی ایمیــل خــود می کننــد. امــا همچنــان خریــداران، تنهــا 24 درصــد از 

ــاز کــردن ایمیل هــا، بخاطــر  ــرخ کــم ب ــن ن ــد. ای ــاز می کنن ــی را ب ایمیل هــای تبلیغات

ــه ایمیل هــا را  ــه باعــث می شــود مشــتری اینگون ایمیل هــای ناخوشــایندی اســت ک

نیــز بــا دیگــر ایمیل هــای بــی ارزش موجــود در صنــدوق ورودی اش یکســان در نظــر 

بگیــرد. پاییــن بــودن تعامــات ایمیلــی بــر کل فرآینــد فــروش تاثیــر می گــذارد کــه 

ــه درآمــد شــرکت لطمــه ســختی وارد خواهــد کــرد. ــا ب نهایت

1



چگونه ایمیلی بنویسیم که تضمینی به فروش تبدیل شود؟

www.modireweb.com

اگــر تبدیــل بــه شــخصی هــدف گــرا شــوید و در حالــی کــه خــود را جــای مشــتریانتان 

ــق  ــت خل ــی باکیفی ــل تبلیغات ــک ایمی ــد، ی ــل کنی ــن نحــو عم ــه بهتری گذاشــته اید ب

خواهیــد کــرد. همانطــور کــه متوجــه شــدید، بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود، نیــاز 

ــه بعــد،  ــاز کــردن ایمیــل خــود کــرده و در مرحل ــه ب ــران را ترغیــب ب ــا کارب داریــد ت

آن هــا را متقاعــد کنیــد کــه پاســخ آن را بدهنــد. در ایــن مقالــه قصــد داریــم تــا بــه 

شــما کمــک کنیــم ایمیــل تبلیغاتــی بنویســید و رازهــای دریافــت ســریع پاســخ آن هــا 

را بریتــان فــاش کنیــم.

چگونه ایمیل تبلیغاتی بنویسیم؟

هــدف از ارســال ایمیل هــای تبلیغاتــی همیشــه ایجــاد ارتباط بــا مشــتری و درآمدزایی 

بــرای کســب و کار شماســت. متخصصــان فــروش در انتظــار دریافــت پاســخی مثبت، 

ایمیل هــای بســیاری را بــرای مشــتریان ارســال می کننــد. متخصصــان فــروش بایــد 
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یــاد بگیرنــد کــه چگونــه یــک ایمیــل ترغیــب کننــده و جالــب توجــه خلــق کننــد تــا 

بــه پاســخ مــورد نظرشــان برســند.

نوشــتن یــک ایمیــل تبلیغاتــی موثــر فرآینــدی مرحلــه بــه مرحلــه اســت. هــر ایمیــل 

تبلیغاتــی از 5 بخــش تشــکیل شــده اســت. هــر بخــش اهمیــت خــاص خــود را دارد. 

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه مشــتریان شــما تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و اقــدام مــورد 

نظرتــان )خریــد( را انجــام می دهنــد.

نوار عنوان

نــوار عنــوان مهم تریــن بخــش ایمیــل شماســت. 47 درصــد گیرنــدگان فقــط بخاطــر 

نــوار عنــوان ایمیــل، آن را بــاز می کننــد. یــا ایمیــل خــود را جــذاب کــرده و گیرنــده 

آن را راضــی کنیــد یــا بــرای همیشــه دســت نخــورده در صنــدوق ورودی باقــی بمانید. 

بــرای موثــر کــردن نــوار عنــوان ایمیــل خــود، بایــد مشــکات، درد هــا و احساســات 

مشــتریانتان را درک کــرده و بفهمیــد. نــوار عنوانــی شــخصی برای مشــتریانتان ارســال 

کنیــد کــه عاقــه و اشــتیاق بــاز کــردن ایمیــل را در آن هــا بوجــود بیــاورد. نــوار عنــوان 

بایــد عــاوه بــر متناســب و مرتبــط بــودن بــا شــخص گیرنــده، بــه خوبــی بــر محتوای 

ــده  ــوان از کلمــات تحریــک کنن ــچ عن ــه هی ــرده باشــد. ب ــز ک ــز تمرک ــام نی داخــل پی

اســپمی در نــوار عنــوان ایمیــل خــود اســتفاده نکنیــد؛ وگرنــه ســر از صنــدوق اســپم 

گیرنــده در خواهیــد آورد.

ــم  ــا فراه ــواالت ی ــردن س ــرح ک ــا ط ــتریانتان را ب ــکاوی مش ــس کنج ــد ح ــما بای ش

ــا  ــد. ایــن کار باعــث می شــود ت ــه عایــق آن هــا برانگیزی ــط ب کــردن اطاعــات مرتب
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ــش  ــه محــض دیدن ــا ب ــی در ذهــن مشــتریانتان بنشــیند ت ــل قاب ــل شــما مث ایمی

ــد. ــاز کنن ــد آن را ب بخواهن

نمونه هایی از عنوان های موثر به شرح زیر خواهند بود:

چند نکته برای رفع )مشکل گیرنده(	 

سواالت سریع درباره )هدف گیرنده(	 

یک هدیه ویژه برای شما از طرف )اسم شرکت(	 

من هم از )مشکل گیرنده( رنج می برم	 

 

خط آغازین

خــط آغازیــن ایمیــل شــما فقــط دربــاره شــما نیســت؛ بلکــه بــرای مشــتریانتان هــم 

هســت. گیرنــده بــه خــط آغازیــن ایمیــل تبلیغاتــی نــگاه می کنــد، کــه بــدون نیــاز 

بــه بــاز کــردن آن قابــل مشــاهده اســت. مراقــب کلماتــی کــه در خــط آغازیــن بــه 

ــن، مشــتریانتان را  ــوای خــط آغازی ــر ارزش محت ــزودن ب ــا اف ــد باشــید. ب کار می بری

تحــت تاثیــر قــرار داده تــا ایمیــل شــما را بــاز کننــد. هرگــز ایمیــل خــود را اینگونــه 

شــروع نکنیــد: »ســام، اســم مــن ایکــس اســت و بــرای شــرکت ایگــرگ کار می کنــم.« 

در عــوض ســعی کنیــد عبارتــی موثــر بنویســید کــه ربــط بــه مضمــون نــوار عنــوان 

ایمیــل شــما داشــته باشــد.

قبــل از اقــدام بــرای نوشــتن ایمیــل تبلیغاتــی، مطمئــن شــوید کــه بــه انــدازه کافــی 

ــد. ــتریانتان می دانی ــاره مش درب
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متن ایمیل

ــوای  ــاره محت ــه ای درب ــی، حــاال مشــتری شــما پیــش زمین ــورد قبل ــت دو م ــا رعای ب

ایمیــل شــما دارد. او در ایمیــل، بــه دنبــال محصــول یــا راه حل هــای شــما می گــردد. 

ایــن مرحلــه ای اســت کــه می توانیــد بــرای ایجــاد یــک رابطــه، همدلــی خــود را بــا 

مشــتری ابــراز کنیــد. پرسشــی مرتبــط بــا مشــکل مشــتری مطــرح کنیــد. پــس از آن، 

یــک راه حــل مطمئــن کــه برایــش مفیــد خواهــد بــود، ارائــه کنیــد. شــما می توانیــد 

از تملــق و چاپلوســی هــم در متــن ایمیــل بهــره ببریــد، امــا هرگــز نگذاریــد شــبیه بــه 

ترفنــدی بــرای فــروش بــه نظــر برســد. ایمیــل خــود را کوتــاه نگــه داریــد و بــه اصــل 

ــرای  ــایند ب ــاده و خوش ــات س ــد و از کلم ــیه روی بپرهیزی ــد. از حاش ــب بپردازی مطل

بهبــود خوانایــی ایمیــل اســتفاده کنیــد.
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خط پایانی و دکمه اقدام به عمل

وقــت آن رســیده اســت کــه کاری بــرای خودتــان انجــام دهیــد. کل ایمیــل شــما بــا 

هــدف کمــک بــه مشــتریانتان شــکل گرفتــه اســت؛ بجــز خــط پایانــی آن کــه بایــد 

گویــای هــدف شــما باشــد. بــا اضافــه کــردن دکمــه اقــدام بــه عمــل )CTA( مناســب، 

ــد درخواســت  ــد. هــدف شــما می توان ــان هدایــت کنی ــه ســمت هدفت مشــتری را ب

پاســخ، رزرو تقویمــی، قــرار برقــرای تمــاس و فــروش کاال یــا خدمــات باشــد.

خــط پایانــی بایــد یــک اعامیــه همــراه بــا یــک دکمــه اقــدام بــه عمــل باشــد. اضافــه 

کــردن بیــش از یــک دکمــه اقــدام بــه عمــل، ماهیــت ایمیــل را چنــد منظــوره کــرده 

و تاثیــر منفــی بــر کارآیــی آن می گــذارد. دکمــه اقــدام بــه عمــل شــما بایــد واضــح، 

ــی کــه از  ــه عمل ــد. دکمــه اقــدام ب ــان را گیــج نکن ــد و مختصــر باشــد و مخاطب مفی

جایــگاه الزم برخــوردار باشــد، می توانــد موجــب موفقیــت ســریع شــما شــود. فقــط 

بایــد از متــن مناســب در زمــان مناســب اســتفاده کنیــد.

مطالعه بیشتر: Call to Action یا فراخوان به عمل چیست؟
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امضای ایمیل

کار یادداشــت نهایــی ایــن اســت کــه برخــی جزئیــات اضافــی و اعتبــار را بــرای ایمیــل 

شــما فراهــم کنــد. از یــک امضــای ایمیــل ســاده همــراه بــا اســم، معرفــی و جزئیــات 

ــی  ــبکه های اجتماع ــای ش ــاس و لینک ه ــماره تم ــد. ش ــتفاده کنی ــود اس ــرکت خ ش

ــرادی  ــرای اف ــه، کار را ب ــد. اینگون ــه کنی ــه آن اضاف ــزوم ب ــورت ل ــز در ص ــود را نی خ

کــه بــه دنبــال بررســی ســوابق و شــناخت بیشــتر کســب و کار شــما هســتند آســان 

می کنیــد.

نکتــه قابــل ذکــر ایــن اســت کــه جزئیــات زیــادی بــه امضــای ایمیــل خــود اضافــه 

نکنیــد. چراکــه باعــث می شــود پاورقــی )فوتــر( ایمیــل شــما ناخوشــایند بنظــر برســد. 

همچنیــن، بایــد اســتفاده از تصاویــر و برخــی عائــم )مثــل »( را محــدود کنیــد؛ چراکه 

برخــی ســرویس های ایمیــل از آن هــا پشــتیبانی نمی کننــد.

بــا بــکار بــردن ایــن مــوارد، می توانیــد یــک ایمیــل تبلیغاتــی عالــی بنویســید. امــا 

مســئله ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه، چطــور یــک ایمیــل تبلیغاتــی حرفــه ای 

بنویســید کــه لــذت و رضایتــی فراتــر از انجــام یــک تجــارت را بــه مشــتریانتان بدهد؟ 

نــکات زیــر را بــرای خلــق یــک ایمیــل تبلیغاتــی موثــر بررســی کنیــد.

نکات و ترفندهای الزم در نوشتن یک ایمیل تبلیغاتی موثر

بــه یــاد داریــد کــه دربــاره چنــد راز نوشــتن ایمیــل تبلیغاتــی موثــر صحبت کردیــم؟ در 

ایــن بخــش می خواهیــم فهرســتی از بهتریــن اقداماتــی را کــه تاثیــر ایمیــل تبلیغاتــی 

شــما را افزایــش می دهنــد، خدمتتــان ارائــه دهیــم.
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ایمیل خود را کوتاه و ساده نگه دارید

ــریع و  ــد. س ــه را بخوان ــر از نظری ــی پ ــای طوالن ــدارد ایمیل ه ــت ن ــس دوس هیچک

مســتقیم ســر اصــل مطلــب برویــد. طبــق مطالعــه ای ثابــت شــده اســت کــه طــول 

ایــده آل ایمیــل بایــد بیــن 75 تــا 100 کلمــه باشــد. مطمئــن شــوید پیامتــان را بطــور 

کامــل در ایــن 100 کلمــه بــه مخاطبتــان می رســانید. بــه مشــکل مشــتریانتان بپردازید 

و بــا لحنــی ســاده و کوتــاه آن هــا را تحــت تاثیــر قــرار دهیــد. ایــن کار نــرخ پاســخ 

دریافتــی شــما را بــا اســتانداردهای قابــل توجهــی افزایــش می دهــد.

هر ایمیل را شخصی سازی کنید

ایمیــل شــخصی ســازی شــده ایــن حــس را بــه گیرنــده منتقــل می کنــد کــه آن ایمیــل 

فقــط مخصــوص او نوشــته شــده اســت. دربــاره مشــتریان خــود تحقیقــات مناســب 

بــه عمــل آوریــد و جزئیــات شــخصی را بــه ایمیــل خــود اضافــه کنیــد. ایمیل هایــی 

ــرخ کلیــک بیشــتری  کــه بطــور صحیــح شــخصی ســازی شــده باشــند، 14 درصــد ن

دریافــت خواهنــد کــرد. چــه چیــزی می توانــد بــرای یــک ایمیــل تبلیغاتــی موهبتــی 

از ایــن بهتــر باشــد؟

ــتریان  ــرای مش ــته ای ب ــورت دس ــه ص ــی را ب ــای تبلیغات ــم ایمیل ه ــی بخواهی وقت

ــا  ــی ســخت خواهــد شــد. برخــی ابزاره ــا کم ــم، شــخصی ســازی آن ه ارســال کنی

مثــل Hubspot، SendPulse و Moosend بــه شــما کمــک می کننــد تــا ایمیل هــای 

شــخصی ســازی شــده را بــا یــک کلیــک، بــرای گروهــی از مشــتریانتان ارســال کنیــد.
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در عین رسمی بودن، اندکی شوخ طبع باشید

ــمی  ــا رس ــته اند. ام ــد داش ــا تاکی ــودن ایمیل ه ــمی ب ــه رس ــادی ب ــای زی کتاب ه

بــودن حوصلــه ســر بــر اســت. بــرای جــذاب و جالــب کــردن ایمیل هــای خــود، بایــد 

کمــی حــس شــوخ طبعــی بــه آن هــا اضافــه کنیــد. اضافــه کــردن گیف هــا و جمــات 

کنایــه دار را امتحــان کنیــد. ایــن کار بــر هــدف شــما از ارســال ایمیــل تاثیــری نخواهــد 

داشــت، امــا مشــتری شــما بطــور حتــم آن را امتحــان خواهــد کــرد.

پرسش هایی مطرح کنید که حس کنجکاوی مشتریانتان را برانگیزد

ــد.  ــد آزمایشــات خــود را انجــام دهی متــن ایمیــل جایــی اســت کــه شــما می توانی
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ــد.  ــب توجــه کنی ــرا، جــذاب و جال ــد گی ــه می توانی ــی ک ــا جای ــد آن را ت ســعی کنی

ــرو هســتند  ــا آن روب ــاره مشــتریانتان تحقیقــات انجــام دهیــد و مشــکلی کــه ب درب

ــاره راه حــل فعلیشــان و  ــر روی آن مشــکات تمرکــز کنیــد؛ از آن هــا درب را بیابیــد. ب

نتایجــی کــه گرفتنــد بپرســید. بپرســید بــه دنبــال چــه مزایــای دیگــری در آن محصول 

ــه  ــد ک ــاد می کن ــکاوی ایج ــتریانتان کنج ــن مش ــش ها در ذه ــن پرس ــتند. ای هس

باعــث می شــود گفتگویــی عالــی را شــروع کنیــد و آن را بــه مراحــل بعــدی ببریــد.

با زبان مشتریانتان با آن ها صحبت کنید

بــکار بــردن ادبیــات مناســب در نوشــتن ایمیل هــای تبلیغاتــی امــری بســیار ضــروری 

اســت. شــما بایــد از کلمــات مناســب، اعامیه هــا و اصطاحاتــی اســتفاده کنیــد کــه 

توســط مشــتریانتان اســتفاده می شــوند. اینگونــه می توانیــد اطمینــان حاصــل کنیــد 

کــه آن هــا پیــام ایمیــل شــما را خواهنــد فهمیــد. اســتفاده از ادبیــات مشــتریانتان، 

ــل  ــرخ تبدی ــد و ن ــکل می ده ــری ش ــط بهت ــد، رواب ــاد می کن ــتری ایج ــی بیش همدل

ــرد. ــاال می ب شــما را ب

ــای  ــل چیســت و چــه جایگاهــی در رشــد کســب و کاره ــرخ تبدی ــط: ن ــه مرتب مقال

ــی دارد؟ اینترنت

با استفاده از اعداد جذاب باشید

اعــداد همیشــه نقــش بســیار مهمــی را در ایمیل هــای شــما بــازی می کننــد. 

ــرای  ــی ب ــد و مثال های ــرخ رش ــار، ن ــد دارای آم ــی بای ــای تبلیغات ــا ایمیل ه مخصوص
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ــار می بخشــند و آن هــا را  ــه ایمیل هــای شــما اعتب جــذب مشــتری باشــند. اعــداد ب

واضــح و شــفاف می کننــد. بدیهــی اســت کــه از ایــن طریــق، شــانس دریافــت پاســخ 

از جانــب مشــتریانتان نیــز افزایــش می یابــد. وقتــی ایمیــل تبلیغاتــی می نویســید، 

ــای دو(.  ــا 2 بج ــید )مث ــددی می نویس ــرم ع ــه ف ــداد را ب ــه اع ــوید ک ــن ش مطمئ

ــود. ــد ب ــر خواه ــه جذاب ت اینگون

از بکار بردن کلمات تحریک کننده اسپمی خودداری کنید

ــر اســاس گزارشــی در ســال  ــن روزهــا شــده اســت. ب ــی ای اســپمینگ مشــکل اصل

ــد  ــرار می گیرن ــی ق ــدوق ورودی اصل ــی در صن ــای تبلیغات ــد ایمیل ه 2018، 88 درص

ــد. از اســتفاده بیــش از حــد  ــدوق اســپم در می آورن و 12 درصــد از آن هــا ســر از صن

ــف  ــروش و تخفی ــگان، ف ــل رای ــر ضــروری مث ــده اســپمی غی ــک کنن ــات تحری از کلم

ــک فرســتنده کســب  ــوان ی ــی بعن ــن کار، شــما ســابقه خوب ــا ای ــد. ب خــودداری کنی

ــد کــرد. ــور خواهی ــز عب ــی نی کــرده و از فیلترهــای ایمیل

بیشتر بخوانید: اسپم چیست و چرا مورد استفاده قرار می گیرد؟
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یک زمان سررسید تعیین کنید

ــوه  ــر جل ــا مســئولیت پذی ــد ت ــه شــما کمــک می کنن زمان هــای سررســید همیشــه ب

کنیــد. برخــی متخصصــان فــروش بــر ایــن باورنــد کــه تعییــن کــردن فرجــه بــرای 

مشــتریان، ممکــن اســت کمــی گســتاخانه بنظــر برســد. امــا اگــر بطــور صحیــح انجام 

شــود، قطعــا مشــکلی ایجــاد نخواهــد کــرد. شــما می توانیــد همیشــه از مشــتریانتان 

بخواهیــد تــا در طــول مــدت زمــان مشــخصی بــه ســراغ شــما بیاینــد یــا قــراری در 

یــک موعــد مشــخص بــا شــما تنظیــم کننــد.

تعییــن کــردن زمــان بــه مشــتریان شــما کمــک می کنــد کارهایشــان را اولویــت بنــدی 

ــه پیشــنهاد ها  ــد. اضافــه کــردن فرجــه و مهلــت ب ــرای شــما وقــت بگذارن ــد و ب کنن
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یــا کدهــای تخفیــف نیــز، بــه آن هــا کمــک می کنــد تــا ســریع تر تصمیــم بــه خریــد 

بگیرنــد.

ایمیل های خود را پیگیری کنید

ــه  ــی ب ــای تبلیغات ــال ایمیل ه ــات در ارس ــن اقدام ــی از بهتری ــل یک ــری ایمی پیگی

ــار  ــد از رفت ــد، می توانی ــری می کنی ــی ایمیل هــای خــود را پیگی ــد. وقت حســاب می آی

ــرای  ــی ب ــری ایمیل هــا همچنیــن یــک روش تحلیل ــر شــوید. پیگی مشــتریانتان باخب

ــد. ــاب می آی ــه حس ــما ب ــای ش ــرد ایمیل ه ــی عملک ارزیاب

 Right Inbox، Mailtrack for شــما می توانیــد از برخــی ابزارهــای رایــگان مثــل

Gmail و Hubspot بــرای پیگیــری ایمیل هــای خــود، دریافــت گزارش هــای تحویــل 

و تجزیــه و تحلیــل عملکــرد آن هــا اســتفاده کنیــد.

ابتــدا بــر فروختــن بــه تصمیــم گیرنــدگان تمرکــز کنیــد ســپس بــه فکــر فــروش بــه 

افــراد باشــید

ایمیل هــای تبلیغاتــی مراحــل مختلفــی را طــی می کننــد. شــما ابتــدا بــا افــراد، ســپس 

ــد.  ــه را می بندی ــت معامل ــد و در نهای ــرار می کنی ــاط برق ــدگان ارتب ــم گیرن ــا تصمی ب

ــار  ــد را در اختی ــک ســازمان بودجــه خری ــه در ی ــده شــخصی اســت ک ــم گیرن تصمی

ــر  ــود ب ــا نش ــود ی ــداری ش ــزی خری ــه چی ــه چ ــاره اینک ــری درب ــته و تصمیم گی داش

عهــده اوســت.

ــه اول  ــه آخــر برســید، بایــد رضایــت افــراد مرحل ــه مرحل ــه راحتــی ب ــرای اینکــه ب ب
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را بدســت آوریــد. ســعی کنیــد ســریع بــا تصمیــم گیرنــدگان ارتبــاط برقــرار کنیــد و 

ــده از  ــم گیرن ــوید تصمی ــن ش ــد. مطمئ ــال کنی ــود را اعم ــتراتژی های خ ــن اس بهتری

محصــول یــا خدمــات شــما رضایــت دارد. چراکــه اینگونــه، او می توانــد محصــول یــا 

خدمــات شــما را بــه تیــم یــا ســران ســازمانی بــاال دســتی خــود ارجــاع دهــد.

بجای ویژگی ها، مزایا را شرح دهید

ــد.  ــا خدمــات شــما می دهن ــه کاال ی ــی، ارزش قابــل تشــخیص تری ب ویژگی هــای عال

امــا مشــتریان بــه دنبــال مزایــا و توانایــی محصــول شــما در حل مشکلشــان هســتند. 

آن هــا می خواهنــد ببیننــد محصــول شــما چگونــه خواسته هایشــان را بــرآورده 

ــات  ــا خدم ــول ی ــای محص ــا و برتری ه ــد مزای ــعی کنی ــه س ــس همیش ــد. پ می کن

ــه نمایــش بگذاریــد. خــود را بجــای فهرســت کــردن شــمار ویژگی هــای آن، ب

ــه  ــد ک ــاور کنن ــی باعــث می شــود مشــتریان ب ــا در ایمیل هــای تبلیغات ــح مزای توضی

ــد. ــه حــل آن کمــک کنی ــد ب ــد و می توانی شــما مشــکل آن هــا را می فهمی
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هر آنچه هست را بگویید

امیــدواری الکــی، بدتریــن ابــزار بــرای یــک تیــم فــروش اســت. هرگــز ســعی نکنیــد 

مشــتریان خــود را در ایمیل هــای تبلیغاتــی فریــب دهیــد. هــر آنچــه در چنتــه داریــد 

را بنویســید و بــه قــول معــروف پیــاز داغــش را زیــاد نکنیــد. درهــر صــورت مشــتریان 

شــما دربــاره شــما و محصولتــان تحقیــق خواهنــد کــرد.

ــتریان  ــان مش ــد، برایت ــا می کنی ــه ادع ــور ک ــت همانط ــح، درس ــل صحی ــه راه ح ارائ

وفــاداری پیــدا خواهــد کــرد کــه در بلنــد مــدت همــراه شــما خواهنــد بــود. اطاعــات 

ــر  ــد شــما تاثی ــر ارزش برن ــز، مشــتریان شــما را کاهــش داده و ب ــا اغراق آمی ــط ی غل

منفــی خواهــد گذاشــت.

بازخورد ایمیل های خود را دریافت کنید

ــال  ــود ارس ــم خ ــراد تی ــرای اف ــد، آن را ب ــاده ش ــما آم ــی ش ــل تبلیغات ــی ایمی وقت

ــود  ــما در بهب ــه ش ــف، ب ــای مختل ــای ذهن ه ــد. بازخورده ــی کنی ــد. آن را بررس کنی

ــان  ــی از ایمیلت ــخه کپ ــک نس ــی ی ــد. بازبین ــک می کن ــان کم ــتاندارد های ایمیلت اس

بــا همکارانتــان، همچنیــن بــه شــما کمــک می کنــد اشــتباهات جزئــی کــه تــا کنــون 

ــد. ــدا کنی ــد را پی متوجــه اش نشــده بودی

تمام لینک ها و دکمه های اقدام به عمل را مجددا بررسی کنید

لینک هــا و دکمه هــای اقــدام بــه عمــل، مســتقیما بــا اهــداف شــما از ارســال ایمیــل 

ســر و کار دارنــد. قبــل از زمان بنــدی ایمیل هــای تبلیغاتــی خــود، الزم اســت درســتی 
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عملکــرد لینک هــا را بطــور دســتی بررســی نماییــد. بــه عــاوه، اگــر لینک هــای تقویــم 

ــه  ــی ک ــد. ایمیل های ــی کنی ــز بررس ــا را نی ــتند، آن ه ــال هس ــما فع ــای ش ــا قرار ه ی

ــا بی فایــده هســتند، فقــط باعــث هــدر رفتــن زمــان و  دارای لینک هــای شکســته ی

ــوند. ــرمایه می ش س

قبل از زدن دکمه ارسال، تصحیح کنید

بعــد از تهیــه نســخه کپــی از ایمیــل خــود، شــما تنهــا یــک قــدم بــا هدفتــان فاصلــه 

ــد.  ــام داری ــرای انج ــی ب ــان کارهای ــال، همچن ــه ارس ــل از زدن دکم ــا، قب ــد. ام داری

نســخه کپــی ایمیــل خــود را بــا صــدای بلنــد بخوانیــد تــا متوجــه هرگونــه اشــکاالت 

دســتوری یــا اعامیه هــای کــم بازخــورد شــوید. اگــر الزم شــد، از ابــزار ارائــه دهنــده 

خدمــات نوشــتاری مثــل ویراســتیار، بــرای خلــق محتوایــی بــا کیفیــت اســتفاده کنید. 

مشــتریان شــما بایــد بهتریــن ایمیــل تبلیغاتــی عمــر خــود را دریافــت کننــد.

دکمه ارسال را فقط زمانی که حس کردید همه چیز عالی است بزنید.
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سخن آخر

حــاال کــه بــا ملزومــات و نــکات اساســی خلــق یــک ایمیــل تبلیغاتــی قدرتمنــد آشــنا 

شــدید، می توانیــد روی پاســخ مثبــت مشــتریانتان حســاب بــاز کنیــد. بــا رعایــت و 

بکارگیــری ایــن مــوارد، شــانس خــود را در افزایــش نــرخ پاســخ ایمیل هایتــان بــاال 

ببریــد. فرامــوش نکنیــد کــه نــرخ پاســخ ها بطــور مســتقیم بــر نــرخ تبدیــل، فــروش 

و حســاب بانکــی شــما اثرگــذار خواهــد بــود.

ــام  ــخ های ادغ ــتریان، پاس ــه مش ــک ب ــذاری و کم ــذاب، ارزش گ ــوای ج ــق محت خل

شــده ای بــه ایــن پرســش هســتند کــه: چگونــه ایمیــل تبلیغاتــی بنویســیم کــه نــرخ 

تبدیــل مــا را بطــور موثــری افزایــش دهــد؟

ــتفاده از  ــت و اس ــان درس ــر در زم ــی موث ــای تبلیغات ــال ایمیل ه ــتن و ارس ــا نوش ب

تکنیک هــای موثــر کــه باعــث شــوند مشــتریانتان بخواهنــد بــه شــما پاســخ دهنــد، 

و نیــز بــا دانســتن اینکــه چطــور ایــن مشــتریان را پیگیــری کنیــد، شــاهد افزایــش 

نــرخ پاســخ و نــرخ تبدیــل خــود خواهیــد بــود.

ــدی بیشــتری  ــد عناصــر کلی ــی، می توانی ــود بخشــی دائم ــا تســت های A/B و بهب ب

کــه بــه شــما در افزایــش بهــره وری فــروش و درآمدتــان کمــک خواهــد کــرد را پیــدا 

کنیــد.
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