


10استراتژیبازاریابیآنالینکهکسبوکارتانرارونقمیبخشد

www.modireweb.com

ــه  ــرای انجــام ایــن کار نیــاز ب راه انــدازی یــک کســب و کار آنالیــن، آســان نیســت. ب
اســتراتژی بازاریابــی مناســبی داریــد. پــس از انتخــاب اســتراتژی تان تــازه می توانیــد 
روی مخاطبــان خــود تاثیــر گذاشــته و بــه فکــر افزایــش فــروش باشــید. در اینجــا بــا 

ــوید.  ــنا می ش ــی آش ــتراتژی های بازاریاب ــن اس ــه از ای ــد نمون چن

بــدون در دســت داشــتن اســتراتژی بازاریابــی مناســب کــه رشــد کســب و کار شــما را 
ممکــن ســازد، دســتیابی بــه ســود کافــی و مقاومــت در برابــر نوســانات بــازار تقریبــًا 
غیــر ممکــن اســت. بــا ایــن حــال، شناســایی راه حــل هــای مؤثــر بــرای یک اســتراژی 

بازاریابــی مناســب بــا کســب و کار شــما هــم اغلــب، کاری دشــوار اســت. مثــال: 

ــال 	  ــن مناســب انتق ــه مخاطبی ــذار خــود را ب ــر گ ــام تأثی ــه پی ــد چگون ــا می دانی آی
دهیــد؟

آیــا می دانیــد چگونــه می توانیــد بــا ارائــه  پیشــنهاداتی مناســب، فــروش خــود را 	 
افزایــش دهیــد؟

ــیده و 	  ــود بخش ــایت را بهب ــد از س ــزان بازدی ــد می ــه می توانی ــد چگون ــا می دانی آی
ســوددهی بیشــتری داشــته باشــید؟ 

ــه  ــت ک ــده اید، الزم اس ــار ش ــی گرفت ــطح خاص ــه در س ــد ک ــاس می کنی ــر احس  اگ
ــان  ــان آنچن ــب کارآفرین ــوید. اغل ــرد ش ــه  نب ــم وارد عرص ــما ه ــته و ش پاپیش گذاش
ــوند.  ــه می ش ــت مواج ــا شکس ــه ب ــد ک ــش می گردن ــب و کار خوی ــی کس ــرق حواش غ
مــا اغلــب، بــرای دســت و پنجه نــرم کــردن بــا مســائل روزمــره  از قبیــل تقاضــای تــوام 
ــره، از  ــا و غی ــن تقاضاه ــروار ای ــریع و زنجی ــه  س ــتریان، عرض ــد مش ــک و تردی ــا ش ب

ــویم. ــل می ش ــب و کارمان غاف ــعه  کس ــرای توس ــب ب ــای مناس ــتفاده راه حل ه اس
حــال، ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، چــه بایــد 
کــرد؟ کافــی اســت اندکــی تأمــل کــرده و تنهــا یــک گام بــه عقــب برگردیــد. الزم اســت 
کــه مکانیزم هــای اصلــی و ابتدایــی ارســال پیــام و چگونگــی تأثیرگــذاری بیشــتر آن 
در جهــت فــروش و کســب ســود قابــل قبــول را دریابیــد. راز ایــن موفقیــت در ایــن 
اســت کــه بدانیــد، مهــم نیســت کــه از چــه نــوع اســتراتژی بازاریابــی بهــره می بریــد، 
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اگــر قیــف فــروش مؤثــر و شــیوه  ارســال پیــام مناســبی نداشــته باشــید، درواقــع در 
حــال تلــف کــردن پــول و ســرمایه  خــود هســتید.

بهترین راهکارها برای ایجاد یک استراتژی بازاریابی عالی:
ــا در  ــتند. آن ه ــت به گریبان هس ــده ای دس ــائل پیچی ــا مس ــا ب ــب و کاره ــب کس اغل
مواجهــه بــا ایــن مشــکالت، نــه راه پــس دارنــد و نــه راه پیش. در ایــن صورت، آشــکارا 
ــی  ــه شــیوه  قابل توجه ــروش خــود را ب ــد ف ــا بتوانن ــده شــدن هســتند ت ــد دی نیازمن
افزایــش دهنــد. امــا، بــرای ایــن کــه دیــده شــده و موردتوجــه قــرار گیرنــد الزم اســت 
ــر  ــه اگ ــود ک ــرح می ش ــش مط ــن پرس ــون، ای ــد. اکن ــرج کنن ــتری خ ــول بیش ــه پ ک

پولــی در کار نباشــد، چــه بایــد کــرد؟
موضــوع ایــن اســت کــه دربــاره  ایــن پرســش کلــی، پاســخ جامعــی وجــود نــدارد. 
امــا کارهایــی هســتند کــه بــا کم تریــن هزینــه و جــذب مخاطبیــن بیشــتر، می تــوان 
ــه  ــار ب ــات ناچ ــاالی تبلیغ ــای ب ــه هزینه ه ــه ب ــا توج ــه ب ــن ک ــدون ای ــام داد. ب انج
ســرقت از بانــک شــوید! پــس، بــا وجــود فرصــت کمــی کــه در اختیــار داریــم، بهتــر 

ــویم. ــت به کار ش ــاال زده و دس ــتین ها را ب ــر آس ــه زودت ــر چ ــت ه اس
ــی و  ــن خــود، رابطــه ای صمیم ــا مخاطبی ــه ب ــن ک ــرای ای ــل از انجــام هــر کاری ب قب
ــد. 10  ــالش نمائی ــتگی ناپذیری ت ــکل خس ــه ش ــت ب ــد، الزم اس ــاد نمائی ــر را ایج معتب
راهــکار وجــود دارنــد کــه هــر نــوع کســب و کاری می توانــد در فضــای آنالیــن از آن هــا 

بهــره ببــرد و اســتراتژی بازاریابــی خــود را ایجــاد کنــد.

 
1. استفاده از شبکه های اجتماعی:

قــدرت شــبکه های اجتماعــی انکار ناپذیــر اســت. ایــن شــبکه ها بــرای رشــد 
ــه  ــا تکی ــا ب ــا تنه ــی تجارت ه ــوده و برخ ــوب ب ــی و مطل ــی جادوی ــب و کار، مکان کس
ــن کار  ــه  اول ممکــن اســت ای ــه، در وحل ــا شــده اند. البت ــر شــبکه های اجتماعــی بن ب
کمــی ترســناک بــه نظــر برســد، ولــی همیــن طــور کــه کار در شــبکه اجتماعــی را آغــاز 

می کنیــد، کم کــم گذاشــتن پســت های جــذاب آســان تر و آســان تر می شــود.
البتــه، اگــر پــول و ســرمایه  اضافــی داریــد، می توانیــد فــردی را اســتخدام کنیــد کــه 
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ــن  ــر ای ــرد. در غی ــده بگی ــر عه ــی را ب ــه شــبکه های اجتماع ــوط ب ــور مرب ــت ام مدیری
صــورت، کافــی اســت کــه خودتــان باشــید و پســت های خــود را بــه شــیوه ای اصیــل 
و صمیمــی در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار داده و راجــع بــه نظــرات، محصــوالت و هــر 
موضــوع مرتبــط و مفیــد دیگــری بــا کاربــران گفتگــو کنیــد. بــا ایــن روش، مخاطبــان 

ــد. ــدا می کنن از شــما و کســب وکارتان شــناخت بیشــتری پی
 Instagram ،telegram، بــرای ایــن کار، می توانیــد از شــبکه های اجتماعــی همچــون
Snapchat، یــا Twitter اســتفاده کــرده و پیام هــای خــود را مســتقیمًا بــه مخاطــب 
برســانید. بــا ایــن کار بــا مخاطبــان بالقــوه ای کــه در جســتجوی خدمات یــا محصوالت 
مشــابهی هســتند، ارتبــاط برقــرار خواهیــد کــرد. ایــن، یکــی از روش هــای بازاریابــی 

بســیار قدرتمند اســت.

بیشتر بخوانید : چگونه تقویم شبکه های اجتماعی بسازیم؟

 

2. ساخت ویدیوهای آموزشی:
ســاخت ویدیوهــای آموزشــی یکــی از موثرتریــن راه هــای بازاریابــی اســت. موضــوع 
مفیــد و مناســبی را در نظــر گرفتــه و آن را بــه افراد آمــوزش دهید. امــروزه، ویدیوهایی 
کــه بــه روش گام بــه گام )یــا همــان محتوای ســریالی( آمــوزش می دهنــد از محبوبیت 
باالیــی برخــوردار اســت. پــس، بــا صمیمیــت هــر چــه بیشــتر دســت مخاطبــان خــود 
را در دســت گرفتــه و آنــان را از ایــن مســیر عبــور دهیــد. در ایــن زمینــه، هــر چــه بهتــر 
ــب  ــر مخاط ــد و پ ــریع تر پر بازدی ــرده و س ــاد ک ــتری را ایج ــوید، ارزش بیش ــر ش ظاه

خواهیــد شــد و در نهایــت بــا ایــن کار فــروش خــود را افزایــش می دهیــد.
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ــان اســت.  ــور جســتجوی جه ــن موت ــوگل، پرمخاطب تری ــد از گ ــوب بع ــروزه، یوتی ام
ــرد  ــاد بگی ــداری ی ــه صــورت دی ــزی را ب ــرد چی ــم می گی ــردی تصمی ــه ف ــان ک هــر زم
ــد. احتمــاالً خــود شــما هــم بارهــا همیــن کار را انجــام  ــه یوتیــوب مراجعــه می کن ب
ــورد  ــه ای در م ــه نکت ــه چ ــد ک ــؤال کنی ــان س ــت از خودت ــی اس ــس، کاف ــد. پ داده ای
ــه  ــوزش داده و ب ــد آن را آم ــه می توانی ــود دارد ک ــان وج ــا محصول ت ــب و کار ی کس
ــد؟  ــد کــه یکــی از مشــکالت خــود را پشــت ســر بگذارن مخاطبیــن خــود کمــک کنی
ــرار  ــوب ق ــایت یوتی ــرده و در س ــاده ک ــود را آم ــوی خ ــد، ویدئ ــدا کنی ــوع را پی موض

ــد. ــد دی ــی نتیجــه آن را خواهی ــد پــس از مدت دهی
ســخت ترین بخــش ایــن کار، شــنیدن صــدا و دیــدن تصویــر خودتــان اســت! البتــه، 
مجبــور نیســتید کــه حتمــًا جلــوی دوربیــن قــرار بگیریــد. ولــی صحبــت کــردن کاری 
ــه شــنیدن  ــج ب ــه تدری ــران نباشــید، ب ــه انجــام آن هســتید. نگ ــار ب ــه ناچ اســت ک

صــدای ضبــط شــده خــود، عــادت خواهیــد کــرد. 

 

 
3. تهیه  وبالگ:

ــاد  ــه ایج ــدام ب ــال اق ــه ح ــا ب ــر ت ــتید. اگ ــن کار هس ــام ای ــه انج ــادر ب ــه ق ــه ک البت
ــا کســب و کار خــود ننموده ایــد، بایــد فــورًا دســت به کار شــوید.  وبالگ هــای مرتبــط ب
البتــه، مجبــور نیســتید کــه مطالــب خــود را تنهــا در وبــالگ خودتــان منتشــر کنیــد. 
اغلــب افــراد، بــه ایــن دلیــل کــه بــا بازدیــد اندکــی رو بــه رو هســتند، ایجــاد وبــالگ را 
کاری پیــش پــا افتــاده می پندارنــد. واقعیــت ایــن اســت کــه وبــالگ شــما می توانــد 
کامــالً بی حاصــل باشــد. مگــر ایــن کــه خودتــان دســت بــه کار شــده و بدانیــد کــه 

ــد. ــه می کنی چ
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البتــه، موضــوع تنهــا ایــن نیســت کــه نقطــه نظــرات خــود را بــه اشــتراک بگذاریــد. 
ــرای انتشــار محتــوای  بهتــر اســت وبالگ هــای منظمــی ایجــاد کنیــد. بهتــر اســت ب
خــود از ابــزار هایــی ماننــد Medium اســتفاده نمائیــد. در جلســات پرســش و پاســخ 
Quora و Reddit شــرکت کــرده و یــا در LinkedIn حضــوری پر رنــگ داشــته باشــید. 
این هــا درگاه هــای معتبــری هســتند کــه مخاطبــان بی شــماری داشــته و هــر فــردی 

می توانــد مطالــب خــود را در آن هــا بــه اشــتراک بگــذارد.
در ایجــاد بــالگ، دقــت کنیــد کــه محتوایــی ارزشــمند و مؤثــر ایجــاد نمــوده و مطمئــن 
ــر نگــران آشــکار شــدن اســرار  ــد. اگ ــه وجــود می آورن ــزوده ای ب ــه ارزش اف باشــید ک
ــران نباشــید! هــر چــه ارزش بیشــتری  ــه نگ ــم ک ــد بگوی کســب و کارتان هســتید، بای
ــی  ــتراتژی بازاریاب ــده و اس ــمندتر ش ــان ارزش ــم آن ــوید، در چش ــل ش ــراد قائ ــرای اف ب

ــت. ــد داش ــری خواهی موفق ت

 

4. درک کامل SEO یا بهینه سازی موتور جستجو:
ســئو، یکــی از جذاب تریــن و مفیدتریــن بخش هــای اســتراتژی بازاریابــی شماســت. 
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امــا در عیــن حــال، حیطــه ای اســت کــه افــراد از پــا گذاشــتن در آن واهمــه دارنــد. 
ــز  ــد نی ــا قدرتمن ــد. ام ــز باش ــز نی ــه برانگی ــد واهم ــئو می توان ــه س ــت ک ــت اس درس
هســت. زمانــی کــه در نتایــج اولیــه جســتجوی گــوگل قــرار بگیریــد و ایجــاد محتوایی 

مناســب را بیاموزیــد، دیگــر چیــزی جلــودار شــما نخواهــد بــود.
ــی و  ــای خصوص ــبکه  وبالگ ه ــتفاده از ش ــرز اس ــه ط ــد ک ــود دارن ــرکت هایی وج ش
ــد. ایــن کار  ــه اشــتباه انداختــن گــوگل، آمــوزش می دهن ــرای ب لینک هــای دیگــر را ب
ممکــن اســت در کوتــاه مــدت نتیجــه بدهــد، امــا در طوالنــی مــدت، مشــکل آفرین 
ــدارد و  ــود ن ــری وج ــچ راه میانب ــئو هی ــایت و س ــازی س ــه س ــود. در بهین ــد ب خواهن
ــت  ــت فعالی ــد، الزم اس ــام می دهی ــارت انج ــه در تج ــان کاری ک ــد هم ــت مانن درس

کــرده و زمانــی را صــرف کنیــد تــا بــه نتایــج مطلــوب برســید.
در ایــن راســتا، در نظــر گرفتــن برخــی نــکات ضــروری اســت. در به کار بــردن کلمــات 
کلیــدی زیــاده روی نکــرده و محتــوای خــود را بــه هرزنامــه تبدیــل نکنیــد. بــه جــای 
ایــن کــه محتــوای خــود را تنهــا بــرای موتــور جســتجو تولیــد نمائیــد، مخاطــب خــود 
را در نظــر داشــته و آن را به گونــه ای تنظیــم کنیــد کــه بــرای آنــان مثمــر ثمــر باشــد. 
امــا از همــه مهم تــر ایــن کــه اطمینــان پیــدا کنیــد کــه مطالــب شــما ارزشــمند، کارآمد، 
منحصــر بــه فــرد و اشــتیاق آمیــز بــوده و در عیــن حــال، بــه ارزش و قیمــت محصوالت 

و خدمــات شــما بیفزاینــد.

بیشتر بخوانید: درباره سئو همه چیز را بدانید!
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5. همکاری با اینفلوئنسرها:
در صورتــی کــه قصــد داشــته باشــید تــا بــدون ایــن کــه ســال ها وقــت خــود را صــرف 
نمائیــد، صدای تــان شــنیده شــده و در شــبکه های اجتماعــی مــورد توجــه قــرار بگیرید، 
ــر  ــد ) اینفلوئنس ــکاری کنی ــذار هم ــایت های تأثیرگ ــات و س ــا صفح ــه ب ــت ک الزم اس
مارکتینــگ(. البتــه، کلیــد موفقیــت در ایــن راه ایــن اســت که اینفلوئنســرهای مناســبی 
را پیــدا کنیــد. اهمیتــی نــدارد کــه ایــن صفحــات و ســایت ها میلیون هــا دنبال کننــده 
نداشــته باشــند. می توانیــد آن دســته از اینفلوئنســرها را بیابیــد کــه ده هــا یــا صدهــا 

هــزار نفــر دنبال کننــده داشــته باشــند.
کافــی اســت کــه افــراد، صفحــات یــا ســایت های مناســبی را پیــدا کنیــد کــه مخاطبان 
مــورد نظــر شــما را هــدف قــرار بگیرنــد. تنهــا ارســال پیــام کافــی نیســت. مهــم ایــن 
اســت کــه پیــام خــود را بــه چــه کســانی انتقــال می دهیــد. در صورتــی کــه ایــن کار 
را بــه درســتی بــه انجــام برســانید، می توانیــد ادعــا کنیــد کــه بــا مخاطبــان مناســبی 
ــد.  ــت آوریده ای ــه دس ــبی را ب ــود مناس ــب، س ــان مناس ــد و در زم ــاس بوده ای در تم
ایــن بخــش از اســتراتژی بازاریابــی شــما بی شــک مــی توانــد کاربــران زیــادی را بــه 

ســایت شــما ســرازیر کنــد.

 

 
6. ایجاد جاذبه  الزم:

یــک اســتراتژی بازاریابــی مؤثــر نیازمنــد ایجــاد جاذبــه  الزم اســت. تجربــه ثابــت کرده 
کــه ایجــاد جاذبــه ی مناســب بــرای مخاطــب مناســب می توانــد نتایــج شــگفت انگیزی 
بــه بــار آورد. بهتریــن راه انجــام ایــن کار ایــن اســت کــه نقــاط ضعــف و مشــکالت 
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مخاطبــان خــود را یافتــه و راه حــل مناســبی را ارائــه دهیــد. در ایــن صــورت می تــوان 
ادعــا نمــود کــه مســیر موفقیــت خویــش را همــوار کرده ایــد.

مخاطبیــن شــما درگیــر چــه نــوع مشــکالتی هســتند؟ چــه چیــزی شــما را بــه ایــن 
کســب و کار هدایــت نمــوده اســت؟ هنــگام ایجــاد جاذبــه بــرای مخاطبین تــان، پاســخ 
ــاط  ــا نق ــکالت ی ــتر مش ــر و بیش ــناخت بهت ــد. ش ــر بگیری ــش ها را در نظ ــن پرس ای
ــه  بیشــتر می گــردد. ــه  راه حــل بهتــر و ایجــاد جاذب ــه ارائ ــان، منجــر ب ضعــف مخاطب

 

7. ارائه  تبلیغات در شبکه های اجتماعی:
یکــی از بهتریــن روش هــای بازاریابــی کــه امــروزه می توانیــد از آن اســتفاده نمائیــد، 
ــی،  ــبکه های اجتماع ــک ش ــه کم ــت. ب ــی اس ــبکه های اجتماع ــات در ش ــه  تبلیغ ارائ
ــد  ــما می توانی ــید. ش ــاس باش ــاص در تم ــن خ ــا مخاطبی ــادگی ب ــه س ــد ب می توانی
ــت  ــه، ســن، جنســیت، موقعی ــورد عالق ــات م ــه موضوع ــن خــود را بســته ب مخاطبی

ــد. ــر، انتخــاب نمائی ــی، و بســیاری عوامــل دیگ جغرافیای
ــاال بــردن ترافیــک و تعــداد کلیــک مهــم نیســت. بلکــه،  ــه، تنهــا ب امــا در ایــن زمین
موضــوع ایــن اســت کــه بایــد روی گفتگــو بــا مخاطبــان و اســتفاده از نرم افزارهــای 
مربــوط بــه بازخــورد تمرکــز نمائیــد. اگــر نحــوه  نصــب ایــن نرم افزارهــا را ندانســته و 
کار کــردن بــا آن هــا را بلــد نیســتید، الزم اســت کــه هــر چــه ســریع تر آن را بیاموزیــد.
ــه  ــد ک ــد کنن ــه رص ــت ک ــن اس ــل )Pixel( ای ــد پیکس ــی مانن ــه  نرم افزارهای وظیف
ــن  ــه ای ــد. ب ــال می کنن ــا صفحــه  شــما را دنب ــدگان چــه قســمت ســایت ی بازدیدکنن
ترتیــب، می توانیــد محتــوای مــورد عالقــه  آنــان را منتشــر نمــوده و توجــه آنــان را بــه 

خــود جلــب نمائیــد.
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:LinkedIn 8. استفاده  مناسب از
آیــا روی پروفایــل LinkedIn خــود ویدیــو هــم افزوده ایــد؟ آیــا می دانســتید کــه بــه 
ســادگی می توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد؟ بهتــر اســت کمــی زمــان صــرف کــرده 
و خــود و محصــول خــود را معرفــی کنیــد. می توانیــد لینــک ویدیــوی مربوطــه را در 
پروفایــل خــود قــرار دهیــد. ایــن، یکــی از بهتریــن روش هــای بازاریابــی غیــر فعــال 

بــوده و نتایــج شــگفت انگیــزی را بــه دنبــال دارد.
در صورتــی کــه بــا مخاطبــان زیــادی در ارتبــاط هســتید، بهتر اســت هــر از چنــد گاهی 
مطالبــی را پســت کــرده و بــه اشــتراک گذاریــد. پســت هایی کــه وایــرال )بازاریابــی 
ــبکه   ــد. ش ــش دهن ــما را افزای ــان ش ــداد مخاطب ــد تع ــوند، می توانن ــی( می ش ویروس
ــات  ــد تجربی ــه می توانی ــت ک ــی اس ــن مکان های ــی از بهتری ــی LinkedIn یک اجتماع
ــرده و  ــو ک ــود گفتگ ــای خ ــورد چالش ه ــته، در م ــتراک گذاش ــه اش ــود را در آن ب خ
داســتان خــود را بازگــو نمائیــد. داســتان های شــما هــر چــه جذاب تــر باشــند، احتمــال 

وایــرال شــدن آنهــا و جــذب مخاطــب، بیشــتر اســت.
ــدا  ــود را پی ــابه خ ــر و مش ــم فک ــان ه ــد کارآفرین ــالوه، در LinkedIn می توانی ــه ع ب

ــان تعامــل داشــته باشــید. ــا آن کــرده و ب

بیشتر بخوانید: بازاریابی ویروسی چیست؟

 

9. بهره گیری از بازاریابی وابسته:
ــوع بازاریابــی  ــد. ایــن ن اغلــب افــراد، قــدرت بازاریابــی وابســته را دســت کم می گیرن
ــق بخشــد.  ــرده و کســب و کار شــما را رون ــادی ایجــاد ک ــه  زی ــروی محرک ــد نی می توان
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البتــه، شــرکای مناســب و قابل اعتمــاد، اغلــب دور از دســترس هســتند. الزم اســت کــه 
بــرای ایــن کار، دقــت و زمــان کافــی را صــرف نمائیــد تــا بتوانیــد بازاریابــی وابســته  

جــدی و مناســبی را ســازمان دهــی کنیــد.
امــروزه، وب ســایت های زیــادی وجــود دارنــد کــه می تواننــد اطالعــات کافــی در ایــن 

زمینــه را در اختیــار شــما قــرار دهنــد و می توانیــد از آن هــا بهــره جوئیــد.

10. استفاده از بازاریابی ایمیلی:
ــی  ــت. زمان ــی اس ــی ایمیل ــب، بازاریاب ــروش مناس ــف ف ــری از قی ــن راه بهره گی بهتری
ــور  ــه ط ــد ب ــد، می توانی ــما درمی آین ــه  ش ــا صفح ــایت ی ــتراک س ــه اش ــراد ب ــه اف ک
منظــم و خــودکار بــرای آنــان خبرنامــه و پیــام ارســال نمائیــد. دقــت کنیــد کــه الزم 
ــی  ــور م ــراد تص ــی از اف ــید. برخ ــته باش ــفاف داش ــئوالنه و ش ــردی مس ــت عملک اس
کننــد بازاریابــی ایمیلــی یــا همــان ایمیــل مارکتینــگ در ایــران منســوخ شــده اســت 
و دیگــر از ایــن طریــق نمی تــوان بازاریابــی کــرد، امــا ایــن دیــد کامــال اشــتباه اســت 
و بازاریابــی ایمیلــی در حــال حاضــر یکــی از بهتریــن روش هــای بازاریابــی آنالیــن بــه 
حســاب می آیــد و اگــر کمپیــن هــای ایمیلــی هدفمنــد بــرای مخاطبــان خــود ارســال 

ــد. ــی بگیری ــورد خوب ــد بازخ ــد می توانی کنی

اینفوگرافیک: 6 قدم تاثیر گذار در ایمیل مارکتینگ
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نتیجه گیری نهایی:
بایــد بدانیــد، تــا زمانــی کــه هر یــک از این روش هــا را بــه انجــام نرســانده و مخاطبان 
خــود را هــدف قــرار نداده ایــد، نخواهیــد فهمیــد کــدام یــک از ایــن روش هــا کارســازتر 
هســتند. پــس، بهتــر اســت ســریع تر اقــدام کنیــد و روش هــای گوناگــون را یــک بــه 
یــک اعمــال نمــوده و واکنــش مخاطبــان را بســنجید. انجــام ایــن کار موجــب ارتبــاط 
بهتــر شــما بــا مخاطبــان خــود می شــود و فــروش بیشــتر و بــا کیفیت تــر نیــز خیلــی 

ســریع به وجــود خواهــد آمــد.
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