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ابزارهــای بســیاری پیــش روی بازاریابــان اینترنتــی قــرار دارد تــا بــا اســتفاده از آن هــا، 

ــدادی از  ــروب تع ــه از مدی ــن مقال ــد در ای ــواه را بگیرن ــه دلخ ــن نتیج ــد بهتری بتوانن

ابزارهــای ضــروری کــه هــر دیجیتــال مارکتــری بایــد بدانــد را بــه شــما معرفــی مــی 

کنیــم.

ابزارهــای بســیاری پیــش روی دیجیتــال مارکترهــا )بازاریابــان اینترنتــی( قــرار دارد تــا 

بــا اســتفاده از آن هــا، بتواننــد بهتریــن نتیجــه دلخــواه را بگیرنــد. امــا اینکــه کــدام 

یــک از ایــن ابزارهــا می توانــد انتخــاب بهتــر و مناســب تری بــرای افــراد و مشــاغل 

مختلــف باشــد، جــای بحــث دارد. اگــر صاحــب یــک کســب و کار اینترنتــی باشــید، 

ــادی  ــوب داشــته باشــید، مــوارد زی ــی مطل ــرای آنکــه انتخاب ــد ب ــی می دانی ــه خوب ب

وجــود دارد کــه بایــد مــد نظــر قــرار دهیــد؛ مــواردی مثــل ســهولت در اســتفاده از 

ابــزار، عملکــرد و بودجــه مــورد نیــاز.

مدیــروب در ایــن مقالــه ســعی کرده اســت تــا فهرســتی از بهتریــن ابزارهــای دیجیتال 

مارکتینــگ را متناســب بــا همــه فاکتورهایــی کــه در ایــن زمینه بــرای کســب و کارهای 

کوچــک و بــزرگ حائــز اهمیــت هســتند، تهیــه کند.
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منظور از دیجیتال مارکتینگ چیست؟

دیجیتــال مارکتینــگ )Digital Marketing( کــه آن را بــا عنــوان بازاریابــی دیجیتــال یا 

ــوع فعالیــت بازاریابــی  ــارت اســت از هــر ن بازاریابــی اینترنتــی نیــز می شناســیم، عب

کــه بوســیله یــک دســتگاه الکترونیکــی یــا اینترنــت انجــام شــود. بــه عبــارت دیگــر، 

ــوع  ــا هــر ن ــا اســتفاده از اینترنــت ی ــا مشــتری های بالقــوه ب ــاط ب ــراری ارتب ــه برق ب

وســیله ارتباطــی دیجیتالــی، دیجیتــال مارکتینــگ گفتــه می شــود.

در بازاریابــی اینترنتــی، مشــاغل از کانال هــای دیجیتالــی مثــل شــبکه های اجتماعــی، 

ایمیــل و وبســایت بــرای معرفــی کســب و کار خــود بــه افــراد و ترغیــب آن هــا بــرای 

خریــد اســتفاده می کننــد.
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مطالعــه بیشــتر: دیجیتــال مارکتینــگ چیســت؟ نکاتــی کــه بــرای موفقیــت در تجارت 

ــد بدانید خــود بای

بازاریابی دیجیتال از چه اهمیت و جایگاهی برخوردار است؟

ــیده  ــس پوش ــر هیچک ــی ب ــی اینترنت ــت بازاریاب ــروز، اهمی ــال ام ــای دیجیت در دنی

نیســت. از آنجاییکــه اینترنــت بــه تمــام فعالیت هــای روزمــره مــا گــره خــورده اســت، 

ــش،  ــال ها پی ــر س ــت. اگ ــده اس ــن ش ــل روز روش ــگ مث ــال مارکتین ــت دیجیت اهمی

ــه  ــه شــمار می رفــت، امــروزه ب داشــتن کســب و کار اینترنتــی صرفــا یــک مزیــت ب

ــی رســیده  ــه جای ــل شــده اســت. در حــال حاضــر کار ب ــاز و ضــرورت تبدی ــک نی ی

ــای آن  ــه فعالیت ه ــادی، آن را از روی دامن ــد اقتص ــک واح ــتریان ی ــه مش ــت ک اس

ــد. ــاوت می کنن ــی و قض ــت ارزیاب ــای اینترن ــد در فض واح

ــه  ــگ را اینگون ــال مارکتین ــرورت دیجیت ــت و ض ــل اهمی ــوان دالی ــی، می ت ــور کل بط

بیــان کــرد:

نسبت به سایر روش های بازاریابی به صرفه تر و سریع تر است.	 

به راحتی در دسترس و جلوی چشم مخاطبانتان قرار خواهید گرفت.	 

ــود 	  ــون در آن وج ــتراتژی های گوناگ ــری اس ــکان بکارگی ــت و ام ــر اس انعطاف پذی

دارد.

سرعت رشد و توسعه کسب و کارتان بسیار باالتر می رود.	 
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تمام رسانه ها )ازجمله متن، تصاویر، ویدئو و صوت( را دربر می گیرد.	 

ــی و مشــاهده فعالیت هــای مشــتریان بمنظــور گرفتــن تصمیمــات 	  امــکان ردیاب

کاراتــر و دســتیابی بــه نتایــج بهتــر وجــود دارد.

منجر به اعتمادسازی و گرفتن اعتبار نزد مشتریان می شود.	 

امکان اینکه خودتان مخاطبانتان را انتخاب کنید وجود دارد.	 

می توانید با شرکت های بزرگ تر رقابت کنید.	 

 

 

بهترین ابزارهای بازاریابی دیجیتال کدام اند؟

قبل تــر، دربــاره دیجیتــال مارکتینــگ و اهمیــت آن صحبــت کردیــم. ابزارهــا بوجــود 

آمده انــد تــا انجــام کارهــا را بــرای مــا راحت تــر کننــد. وب نیــز بــه همیــن منظــور، 
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ابزارهــای گوناگونــی را بــه دیجیتــال مارکترهــا )بازاریابــان اینترنتــی( ارائــه می دهــد 

ــرده و آن را  ــاد ک ــن نحــو ایج ــه بهتری ــی خــود را ب ــد کســب و کار اینترنت ــا بتوانن ت

مدیریــت کننــد.

ــا وجــود گســتردگی ابزارهــا، انتخــاب بهتریــن ابزارهــای دیجیتــال مارکتینــگ کــه  ب

ــه فرآینــدی طوالنــی و طاقت فرســا تبدیــل شــده  ــا نیازهایتــان باشــد، ب متناســب ب

ــایی و  ــود را شناس ــاز خ ــورد نی ــای م ــد ابزاره ــر بتوانی ــه راحت ت ــرای آنک ــت. ب اس

انتخــاب کنیــد، مدیــروب فهرســتی از بهتریــن ابزارهــای دیجیتــال مارکتینــگ را کــه 

ــده  ــدی ش ــورت طبقه بن ــد، بص ــتفاده می کنن ــا اس ــق از آن ه ــای موف ــب و کاره کس

بــرای شــما عزیــزان تهیــه کــرده اســت کــه در ادامــه بــه بررســی هــر یــک خواهیــم 

پرداخــت.

بهترین ابزارهای ساخت و طراحی وب سایت

هــر ســال کــه می گــذرد، بــا روی کار آمــدن ابزارهــای بهتــر بــرای کمــک بــه طراحــان، 

ــای ســاخت و  ــک وبســایت آســان تر می شــود. ابزاره ــد ســاخت و طراحــی ی فرآین

ــود را  ــایت خ ــا وب س ــد ت ــازه را می ده ــن اج ــان ای ــه طراح ــایت ب ــی وب س طراح

ــه ذره ای  ــدون آنک ــب ب ــد؛ اغل ــه اشــتراک بگذارن ــا ب ــا دنی ــرده و آن را ب ــدازی ک راه ان

کدنویســی بلــد باشــند.
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)Wordpress( وردپرس

ــی  ــای طراح ــده ترین ابزاره ــن و شناخته ش ــی از بهتری ــرس یک ــک، وردپ ــدون ش ب

وبســایت اســت. وردپــرس ترکیبــی از انعطاف پذیــری، قــدرت و رابــط کاربــری آســانی 

ــذارد.  ــان می گ ــک وبســایت الزم اســت را در اختیارت ــرای ســاخت و اجــرای ی ــه ب ک

آمارهــا نیــز بــه همیــن موضــوع اشــاره دارنــد؛ بیــش از 35 درصــد کل وبســایت های 

ــا اســتفاده از وردپــرس ســاخته شــده اند. موجــود، ب

ــه  ــی را ب ــه داخل ــب و افزون ــزار قال ــش از ه ــن بی ــاب از بی ــکان انتخ ــرس ام وردپ

کاربرانــش می دهــد تــا بتواننــد بــه بهتریــن شــکل وب ســایت خــود را متناســب بــا 

ــد. ــازی کنن ــان بهینه س ــلیقه و نیازهایش س

ــگان  ــا رای ــرای ســاخت و طراحــی وب ســایت کام ــرس ب ــت: اســتفاده از وردپ قیم

ــتلزم  ــت مس ــن اس ــای آن ممک ــا و افزونه ه ــی قالب ه ــتفاده از برخ ــا اس ــت، ام اس

ــه باشــد. پرداخــت هزین

پیشنهاد ویژه: راه اندازی کسب و کار آناین در 29 دقیقه
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InVision Studio

ــای  ــه ویژگی ه ــک وبســایت اســت ک ــرای طراحــی UI ی ــزاری ب InVision Studio اب

خارق العــاده آن بــه طراحــان کمــک می کنــد تــا جــدا از ریسپانســیو بــودن، رابطــی 

کاربرپســند و در عیــن حــال زیبــا طراحــی کننــد. وقتــی کــه بــا اســتفاده از ایــن ابــزار، 

 InVision ،طراحــی مــد نظــر خــود را بــرای شــروع و پایان پــروژه خــود انتخــاب کنیــد

ــد. ــده کمــک می کن ــق طراحــی بخش هــای باقی مان ــه شــما در خل Studio ب

InVision Studio همچنیــن بــه شــما اجــازه می دهــد تــا بــرای حــرکات و تعاماتــی 

ــش  ــک بخ ــوس روی ی ــانگر م ــردن نش ــت و ب ــیدن انگش ــردن، کش ــک ک ــل کلی مث

ــازید. ــواه بس ــن های دلخ ــایت، انیمیش ــاص از وبس خ
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ــر  ــگان امکان پذی ــا رای ــورت کام ــه بص ــن برنام ــتفاده از ای ــبختانه اس ــت: خوش قیم

ــاز  ــروژه متوســط نی ــاز یــک پ ــر از حــد نی ــه قابلیت هایــی فرات اســت، مگــر اینکــه ب

داشــته باشــید.

 

 

Sketch

Sketch یکــی دیگــر از قدرتمندتریــن و بهتریــن ابزارهــای دیجیتال مارکتینــگ در زمینه 

طراحــی وب محســوب می شــود کــه بطــور عمــده بــرای طراحــی بــردار مــورد اســتفاده 

ــن برنامــه یکــی از ویژگی هــای مهــم  ــم موجــود در ای ــرد. نمادهــا و عائ ــرار می گی ق

ــا عناصــر طراحــی UI را  ــران اجــازه می دهــد ت ــه کارب ــه ب ــد ک ــه حســاب می آی آن ب

طــوری طراحــی کننــد کــه مجــددا قابــل اســتفاده باشــند. اســکچ همچنیــن، بــه شــما 

ایــن امــکان را می دهــد تــا از پــروژه طراحــی خــود در قالــب یــک نمونــه قابــل کلیــک 
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کــردن خروجــی بگیریــد. ایــن قابلیــت باعــث می شــود تــا هنــگام طراحــی بردارهــا 

ــان وجــود داشــته  ــرل بیشــتری در کارت ــت و کنت ــکان مدیری ــی، ام و اجــزای گرافیک

باشــد.

ــده  ــاخته ش ــل س ــن های موبای ــایت و اپلیکیش ــی وبس ــوص طراح Sketch مخص

ــی  ــی طراح ــث بهم ریختگ ــه باع ــروری ک ــای غیرض ــری از ویژگی ه ــس خب ــت. پ اس

ــه برنامه هایــی کــه  UI شــما می شــوند نیســت. همیــن ویژگــی، اســکچ را نســبت ب

ــل  ــر تبدی ــریع تر و کارات ــزاری س ــه اب ــده اند، ب ــاخته ش ــترده تری س ــداف گس ــا اه ب

می کنــد.

قیمــت: امــکان اســتفاده از آن بطــور آزمایشــی و بــا تمــام قابلیت هــا، بــرای مــدت 

یــک مــاه بصــورت کامــا رایــگان وجــود دارد. پــس از آن، هزینــه ای معــادل 9 دالر در 

مــاه و 99 دالر در ســال دارد.
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بهترین ابزارهای تحلیل و گزارش دهی

ــی و  ــای کم ــل داده ه ــه و تحلی ــه تجزی ــت ک ــزاری اس ــایت، اب ــل وب س ــزار تحلی اب

ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــور دس ــان را بمنظ ــایت رقبایت ــما و وب س ــایت ش ــی وب س کیف

ــازد. ــن می س ــری ممک ــه کارب ــود تجرب ــاری و بهب تج

)Google Analytics( گوگل آنالیتیکس

ــرای  ــگان ب ــل رای ــن ابزارهــای تحلی ــن و کارآمدتری ــوگل آنالیتیکــس یکــی از بهتری گ

وبمســتران و تمــام افــرادی اســت کــه در زمینه دیجیتــال مارکتینــگ فعالیــت می کنند. 

امــروزه، فعالیــت کــردن بــه عنــوان یــک دیجیتــال مارکتــر بــدون بهره گیــری از ایــن 

ــوگل آنالیتیکــس  ــن اســت گ ــگاه اول، ممک ــود. در ن ــر دشــواری خواهــد ب ــزار، ام اب

ابــزاری بنظــر برســد کــه تنهــا بــرای اســتفاده افــراد حرفــه ای مناســب اســت؛ امــا اگــر 

کمــی بــا آن کار کنیــد، درک کاملــی از کاربــران و نحــوه تعامــل آن هــا بــا ســایت خــود 

بدســت خواهیــد آورد.

گــوگل آنالیتیکــس تمــام اطاعــات مــورد نیــاز بــرای تحلیــل عملکــرد وب ســایت و 

رفتــار کاربــران آن را برایتــان فراهــم می کنــد؛ اطاعاتــی مثــل موقعیــت جغرافیایــی، 

ــر آن، می توانیــد بفهمیــد کــدام موتورهــای  ســن و جنســیت مخاطبانتــان. عــاوه ب

ــد،  ــاد می کنن ــان ایج ــک را برایت ــترین ترافی ــی بیش ــبکه های اجتماع ــتجو و ش جس
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کاربــران بیشــتر از چــه پلتفرمــی و بــا چــه کلمــه کلیــدی وارد وبســایتتان می شــوند 

ــد. ــی می گذرانن و بیشــتر وقــت خــود را در چــه صفحات

بیشتر بخوانید: راهنمای کامل ردیابی کمپین ها در گوگل آنالیتیکس

ــز دارد  ــا برنامه هــای دیگــر شــرکت گــوگل را نی گــوگل آنالیتیکــس قابلیــت ادغــام ب

کــه برخــی از آن هــا بــه شــرح زیــر اســت:

 	Google Ads

 	Google Data Studio

 	Google Optimize

 	Google Search Console

ــوده و  ــگان ب ــا رای ــوگل آنالیتیکــس کام ــت: خوشــبختانه، نســخه اســتاندارد گ قیم

ــی بیشــتر از  ــرای کســب و کارهــای کوچــک و متوســط، حت ــش ب محــدوده خدمات

مقــدار مــورد نیــاز اســت. امــا نســخه پرمیــوم آن بــا عنــوان گــوگل آنالیتیکــس 360 

ــه گســتردگی  ــا توجــه ب ــل خریــد اســت کــه ب ــا پرداخــت ســاالنه 150.000 دالر قاب ب

ــی  ــرای برندهــای بزرگ ــن نســخه ب ــه ای بنظــر می رســد. ای ــغ منصفان خدماتــش مبل

ــت. ــب اس ــد مناس ــری دارن ــای اضافه ت ــه قابلیت ه ــاز ب ــه نی ک

11



 ابزارهای دیجیتال مارکتینگی که هر دیجیتال مارکتری باید 
بداند

www.modireweb.com

 

 

Google Data Studio

Google Data Studio کــه آن را بــا نــام Data Studio هــم می شناســند، یکــی دیگــر 

ــه امــکان اســتخراج  ــی اســت ک ــان اینترنت ــرای بازاریاب از ابزارهــای شــرکت گــوگل ب

اطاعــات از منابــع مختلــف و ادغــام آن هــا در قالــب یــک گــزارش را فراهــم می کنــد. 

دیتــا اســتودیو قادر اســت تــا داده هــا را از بیــش از 10 منبــع، ازجمله گــوگل آنالیتیکس 

و گــوگل ســرچ کنســول، بیــرون کشــیده و بــه یــک گــزارش واحــد تبدیــل کنــد. ایــن 

ابــزار می توانــد بــا اســتفاده از ویجــت، نمــودار، جــدول و نقشــه، اطاعــات را بطــور 

قابــل درک تــری بــرای شــما بــه تصویــر بکشــد.

ــذاری  ــتراک گ ــه اش ــه و ب ــاد، مطالع ــا ایج ــد ب ــزار، می توانی ــن اب ــتفاده از ای ــا اس ب

گزارش هــا در عــرض تنهــا چنــد دقیقــه، در صــرف بودجــه و زمــان خــود صرفه جویــی 
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کنیــد. همه جانبــه بــودن و تطبیق پذیــری دیتــا اســتودیو بــه شــما در گرفتــن ســریع تر 

تصمیمــات و رســیدن بــه نتایــج بهتــر کمــک بســیاری می کنــد.

قیمت: کاما رایگان

 

 

Hotjar

ــا  ــال مارکترهــا اجــازه می دهــد ت ــه دیجیت ــه ب ــی اســت ک ــزار تحلیل ــک اب Hotjar ی

رفتــار کاربــران در وبســایت خــود را رصــد کننــد. ایــن برنامــه پــا را از دنیــای اعــداد 

ــتر از  ــزی بیش ــته و چی ــر گذاش ــنتی( فرات ــای س ــبک تحلیل گره ــه س ــا )ب و نموداره

صرفــا آمــار و ارقــام بــه شــما نشــان می دهــد. Hotjar بــه شــما کمــک می کنــد تــا 
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بــا اســتفاده از ابزارهــای قدرتمنــدی مثــل نقشــه های حرارتــی و ضبط کننــده صفحــه 

ــای  ــه بخش ه ــبت ب ــا را نس ــورد آن ه ــار و بازخ ــه رفت ــوط ب ــات مرب ــران، اطاع کارب

مختلــف ســایت خــود بــه دســت آوریــد.

بــه عنــوان یــک بازاریــاب دیجیتــال، داشــتن چنیــن برنامــه ای شــما را قــادر می ســازد 

تــا میــزان کارآیــی و تاثیــر بخش هــای مختلــف وبســایتتان را بــر مخاطبــان ارزیابــی 

کــرده، مشــکات احتمالــی را برطــرف ســازید و در نهایــت نــرخ تبدیــل خــود را افزایش 

. هید د

ــا  ــورت کام ــد در روز بص ــقف 2.000 بازدی ــا س ــه ت ــتفاده از برنام ــکان اس ــت: ام قیم

ــه  ــزان ارائ ــه می ــته ب ــز بس ــی Hotjar نی ــای پول ــت پلن ه ــود دارد. قیم ــگان وج رای

ــت. ــاوت اس ــا 1.000 دالر متف ــات در روز، از 39 دالر ت خدم

بــا دوره: بهینــه ســازی تجربــه کاربــری حرفــه ای و افزایــش نــرخ تبدیــل مــی توانیــد 

ــا  ــد و ب ــران ســایت خــود بدســت آوری ــار کارب ــه ای از رفت ــزارش کامــا حرف ــک گ ی

بهینــه ســازی تجربــه کاربــری، نــرخ تبدیــل ســایت خــود را افزایــش دهیــد.
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SEM و )SEO( بهترین ابزارهای سئو

ــدگان وب  ــه دارن ــان ســئو )SEO(، ب ــا هم ــور جســتجو ی ابزارهــای بهینه ســازی موت

ــری  ــای باالت ــتجو رتبه ه ــج جس ــات نتای ــا در صفح ــد ت ــک می کنن ــایت ها کم س

بگیرنــد. ابزارهــای بازاریابــی موتــور جســتجو )SEM( نیــز، ابزارهایــی هســتند کــه بــه 

دیجیتــال مارکترهــا کمــک می کننــد تــا تبلیغــات پولــی وبســایت خــود را مدیریــت 

ــد. ــازی کنن و بهینه س

Google Search Console 

ــناخته  ــام Google Webmaster Tools ش ــا ن ــابقا ب ــه س ــوگل ک ــول گ ــرچ کنس س
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می شــد، یکــی از قدرتمندتریــن و بهتریــن ابزارهــای رایــگان ســئو محســوب می شــود. 

درســت اســت کــه ابزارهــای گوناگونــی بــرای ایــن کار در ســطح وب وجــود دارد، امــا 

هیــچ چیــز مثــل اســتخراج اطاعــات مســتقیم از منبعــی بــه ارزشــمندی خــود گــوگل 

نمی شــود.

ــات  ــا و کلم ــرد URLه ــا عملک ــد ت ــما می ده ــه ش ــکان را ب ــن ام ــول ای ــرچ کنس س

کلیــدی خــود را بررســی کنیــد، از مشــکات ایندکســینگ ســایت خــود مطلــع شــوید، 

از کارایــی صحیــح ســایت خــود بــر روی گوشــی های موبایــل اطمینــان حاصــل کنیــد، 

ــات  ــاب کلم ــر در انتخ ــده موث ــی ای ــد و کل ــک کنی ــایتتان را چ ــه س ــت نقش وضعی

کلیــدی جدیــد بدســت آوریــد. بطــور کلــی، بــا اســتفاده از ســرچ کنســول خواهیــد 

ــه  ــد. ب ــی می کنن ــه ارزیاب ــما را چگون ــایت ش ــران آن، س ــوگل و کارب ــه گ ــت ک دانس

ایــن ترتیــب، قــادر خواهیــد بــود تــا وبســایت خــود را بــرای داشــتن رتبــه ای بهتــر 

ــد. ــازی کنی ــتجو بهینه س ــج جس ــات نتای در صفح

قیمت: کاما رایگان

ــت  ــوگل )آپدی ــول گ ــرچ کنس ــا س ــه ای ب ــل حرف ــوزش کار و تحلی ــط: آم دوره مرتب

اردیبهشــت 1400( 
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SEMrush

اگــر دربــاره بهبود اســتراتژی ســئوی ســایت خــود مطمئــن هســتید، SEMrush ابزاری 

همه جانبــه اســت کــه بایــد آن را امتحــان کنیــد. SEMrush یــک ابــزار عالــی بــرای 

تحقیــق کلمــه کلیــدی )Keyword Research( بــه شــمار می آیــد کــه نشــان می دهــد 

هــر صفحــه موجــود در وب، روی چــه کلماتــی رتبــه گرفتــه اســت. SEMrush جزئیات 

مربــوط بــه آن کلمــات مثــل جایگاهشــان در صفحــه نتایــج جســتجو )SERP(، اینکــه 

ــول  ــک در ط ــاد ترافی ــد ایج ــد و رون ــاد می کنن ــک ایج ــا ترافی ــدام URLه ــرای ک ب

 SEMrush ــا اســتفاده از ــارت دیگــر، ب ــه عب ــد. ب یــک ســال گذشــته را فراهــم می کن

ــا  ــد ت ــه گرفته ان ــی رتب ــان روی چــه کلمات ــه رقبایت ــد ک ــی بفهمی ــه راحت ــد ب می توانی

پیرامــون آن کلمــات و عبــارات، محتوایــی عالــی تولیــد کنیــد.
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عــاوه بــر ایــن، SEMrush ابــزاری مناســب در زمینــه بازاریابــی محتوایــی، تبلیغــات 

ــایت را  ــک وبس ــد ی ــیله آن می توانی ــه بوس ــت ک ــز هس ــی نی ــبکه های اجتماع و ش

بطــور کامــل بررســی کنیــد.

قیمــت: بررســی رتبــه کلمــات کلیــدی تــا ســقف 10 کلمــه در روز و 100 صفحــه وب در 

مــاه کامــا رایــگان قابــل انجــام اســت. امــا قیمــت پلن هــای دیگــر آن، بســته بــه 

گســتردگی و نــوع خدمــات، از 100 تــا 500 دالر در مــاه متغیــر اســت.

 

 

)Yoast( یوست

Yoast پاگینــی بســیار محبــوب اســت کــه بطــور اختصاصــی بــرای وردپــرس ســاخته 

شــده و بــا هــر دو ویرایشــگر گوتنبــرگ و کاســیک آن بــه خوبــی کار می کنــد. یوســت 
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ــای  ــرای موتوره ــما ب ــات وب ش ــوای صفح ــازی محت ــرای بهینه س ــی ب ــزاری عال اب

ــه شــما کمــک  ــه Yoast SEO ب ــا آپدیــت می شــود. افزون ــه مرتب جســتجو اســت ک

ــازی های  ــدی، لینک س ــات کلی ــت کلم ــی درس ــل چگال ــواردی از قبی ــا م ــد ت می کن

داخلــی و خارجــی، تــگ آلــت تصاویــر و خوانایــی متــن را رعایــت کنیــد تــا محتوایــی 

ــر داشــته باشــید. هرچــه بهینه ت

قیمــت: نســخه رایــگان افزونــه Yoast SEO تمــام چیزهایــی کــه بــرای بهینه ســازی 

محتــوای خــود الزم داریــد را در اختیارتــان قــرار می دهــد. ایــن افزونــه نســخه پولــی 

ــت ریدایرکت هــای 301،  ــه مدیری ــات گســترده تری ازجمل ــه شــامل امکان هــم دارد ک

پیشــنهاداتی بــرای ایجــاد لینک هــای داخلــی و پشــتیبانی 24 ســاعته اســت و قیمتــی 

معــادل 89 دالر بــرای تنهــا یــک وبســایت در ســال دارد.
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Google Ads

گــوگل ادز )ادوردز ســابق(، یکــی از مطرح تریــن و محبوب تریــن گزینه هــا بــرای 

تبلیــغ کســب و کار آنایــن شــما در فضــای دیجیتــال اســت. سیســتم کار گــوگل ادز 

ــران  ــی کارب ــه وقت ــه ایــن صــورت ک ــه ازای هــر کلیــک )PPC( اســت. ب پرداخــت ب

کلمــات کلیــدی خاصــی را کــه از ســوی شــما مشــخص شــده اســت جســتجو می کنند، 

ــه آن هــا  گــوگل تبلیغــات کســب و کار شــما را در صــدر فهرســت نتایــج جســتجو ب

ــغ  ــا روی تبلی ــه آن ه ــی ک ــا زمان ــز تنه ــات را نی ــن تبلیغ ــه ای نشــان می دهــد. هزین

ــد. ــد می پردازی ــک کنن ــما کلی ش

البتــه تبلیغــات گــوگل شــکل های مختلفــی داشــته و تنهــا بــه نمایــش در صفحــات 

ــد در ویدئوهــای یوتیــوب،  نتایــج جســتجو ختــم نمی شــود. تبلیغــات شــما می توان

در قالــب بنــر و تبلیغــات موبایلــی نیــز انجــام پذیــرد. می توانیــد تصــور کنیــد نمایــش 

داده شــدن تبلیغــات کســب و کار اینترنتــی شــما در صــدر نتایــج جســتجوی گــوگل 

کــه روزانــه میلیون هــا کاربــر بــه آن مراجعــه می کننــد بــه چــه معناســت؟

قیمت: بسته به نوع کلمه کلیدی و برحسب هر کلیک محاسبه می شود.

چطــور تبلیغــات گــوگل خــود را مدیریــت کنیــد: راه انــدازی یــک کمپیــن موفــق در 

گــوگل ادز
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Moz

یکــی دیگــر از بهتریــن ابزارهــای دیجیتــال مارکتینــگ، ابــزار مــاز اســت. بــه کمــک 

 Moz .ــد ــام دهی ــایت را انج ــک س ــی ی ــات بررس ــی عملی ــه راحت ــد ب ــاز می توانی م

ابــزاری کارآمــد اســت کــه همــگام بــا تغییــرات الگوریتم هــای گــوگل بــروز می شــود. 

بــا اســتفاده از مــاز نــه تنهــا می توانیــد درک درســتی از عملکــرد وبســایتتان داشــته 

ــود ببخشــید. ــرده و بهب ــت ک ــد آن را تقوی باشــید، بلکــه می توانی

خدمــات مــاز در دو بخــش رایــگان و پولــی ارائــه می شــوند. MozBar عنــوان افزونــه 

رایــگان مــاز اســت کــه بــرای مرورگــر کــروم طراحــی شــده اســت. بــا اســتفاده از نــوار 
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مــاز، شــما می توانیــد در هنــگام بازدیــد از صفحــات وب یــا ســرپ، بــه راحتــی اعتبــار 

یــک دامنــه یــا صفحــه )Page and Domain Authority( را مشــاهده کنیــد، کلمــات 

کلیــدی را پیــدا کنیــد و بــه بررســی لینک هــا نیــز بپردازیــد.

ــه اســتفاده از  ــا هزین ــگان اســت. ام ــه اســتفاده از MozBar کامــا رای قیمــت: هزین

ــت. ــاوت اس ــا 599 دالر متف ــه از 99 ت ــا، ماهان ــوع پلن ه ــه ن ــته ب Moz Pro بس

 

 

Ahrefs

ــرای  ــی ب ــزاری عال یکــی دیگــر از بهتریــن ابزارهــای ســئو Ahrefs اســت. Ahrefs اب

تحلیــل وبســایت رقبــا اســت کــه امــکان مشــاهده و بررســی لینک ســازی ها، کلمــات 
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 Ahrefs ــای ــی از مزای ــد. یک ــایتی را می ده ــر وبس ــات ه ــن صفح ــدی و بهتری کلی

گــزارش دادن بک لینک هــای شکســته اســت تــا بــه ســایت مــورد نظــر رجــوع کــرده 

و از آن هــا بخواهیــد لینــک خــود را بــروز کننــد.

قیمت: بسته به نوع پلن ها، از 99 تا 999 دالر بصورت ماهانه

 

 

 

بهترین ابزارهای مدیریت محتوا برای بازاریابی شبکه های اجتماعی

ــر  ــه کارب ــه ب ــه می شــود ک ــزاری گفت ــه نرم اف ــی ب ــت شــبکه های اجتماع ــزار مدیری اب

ــد حســاب در شــبکه های  ــا چن ــوای یــک ی اجــازه انتشــار، نظــارت و مدیریــت محت

اجتماعــی مختلــف را بصــورت یکجــا و توســط یــک نرم افــزار واحــد می دهــد. ایــن 
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ــدد را  ــی متع ــبکه های اجتماع ــت ش ــگ، مدیری ــال مارکتین ــای دیجیت ــوع از ابزاره ن

ــازد. ــان می س ــی آس ــای تیم ــرای گروه ه ــا ب مخصوص

Buffer

بافــر ابــزاری بــرای مدیریــت شــبکه های اجتماعــی اســت کــه رابــط کاربری ســاده اش، 

ــا  ــد ت ــازه می ده ــما اج ــه ش ــر ب ــد. باف ــان می کن ــوم آس ــرای عم ــتفاده از آن را ب اس

ــوک،  ــف مثــل فیس ب ــرای انتشــار پســت های خــود در شــبکه های اجتماعــی مختل ب

ــای  ــن راه ه ــی از بهتری ــد. Buffer یک ــن کنی ــدی تعیی ــر زمان بن ــتاگرام و توییت اینس

ــت. ــان اس ــی در زم صرفه جوی

ــکان  ــگان آن ام ــن رای ــه در پل ــت ک ــی اس ــگان و پول ــای رای ــت: دارای پلن ه قیم

ــتاگرام،  ــی )اینس ــبکه اجتماع ــت در 4 ش ــه 10 پس ــار ماهان ــرای انتش ــدی ب زمان بن

ــه ای از  ــز، هزین ــی آن نی ــای پول ــود دارد. پلن ه ــن( وج ــر و لینکدی ــوک، توییت فیس ب

ــد. ــاه دارن ــا 99 دالر در م 15 ت
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Hootsuite

Hootsuite یکــی از بهتریــن ابزارهــای دیجیتــال مارکتینــگ بــه حســاب می آیــد کــه 

ــی خــود را  ــوای شــبکه های اجتماع ــا محت ــه سوشــال مارکترهــا اجــازه می دهــد ت ب

ــه مدیریــت و  ــا ب ــود ت ــد ب ــادر خواهی ــا اســتفاده از Hootsuite ق ــد. ب مدیریــت کنن

تحلیــل چندیــن شــبکه اجتماعــی، پروفایــل، کلمــه کلیــدی و کمپیــن بپردازیــد و حتــی 

ــن  ــوت ای ــاط ق ــد. از نق ــخص کنی ــدی مش ــود زمان بن ــت های خ ــار پس ــرای انتش ب

ابــزار کاربــردی می تــوان بــه ایــن اشــاره کــرد کــه می توانیــد از طریــق آن، بیشــتر از 

35 شــبکه اجتماعــی را بصــورت یکجــا مدیریــت کنیــد.

قیمت: بسته به نوع پلن ها، هزینه ای معادل 19 تا 599 دالر در ماه دارد.

25



 ابزارهای دیجیتال مارکتینگی که هر دیجیتال مارکتری باید 
بداند

www.modireweb.com

 

 

Sendible

ــی  ــبکه های اجتماع ــل ش ــت و تحلی ــای مدیری ــن ابزاره ــی از رایج تری ــندیبل یک س

ــا  ــد ب ــندیبل می توان ــد. س ــک می کن ــان کم ــترش برندت ــما در گس ــه ش ــه ب ــت ک اس

اغلــب نرم افزارهایــی کــه در زمینــه بازاریابــی دیجیتــال مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد 

و نیــز پلتفرم هــای ابــری همچــون Google Drive همــگام شــود تــا بهتریــن تجربــه 

ــواه  ــای دلخ ــه گزارش ه ــکان ارائ ــن، ام ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــم بزن ــان رق ــن را برایت ممک

خودتــان را فراهــم می کنــد تــا بتوانیــد بــه تجزیــه و تحلیــل فعالیــت خــود پرداختــه 

و از گذشــته درس بگیریــد.
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قیمــت: بســته بــه نــوع پلنــی کــه انتخــاب می کنیــد، از 29 تــا 199 دالر در مــاه متفاوت 

اســت. البتــه امــکان اســتفاده رایــگان بــه مــدت 14 روز بــرای تمامــی پلن هــا وجــود 

دارد.

 

 

بهترین ابزارهای ایمیل مارکتینگ 

ــازی و  ــال، بهینه س ــی، ارس ــاد، طراح ــور ایج ــا بمنظ ــه مارکتره ــتند ک ــی هس ابزارهای

ــد. ــتفاده می کنن ــا اس ــود از آن ه ــی خ ــای ایمیل ــزارش در کمپین ه ــه گ تهی
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MailChimp

MailChimp یکــی از بهتریــن ابزارهــای ایمیــل مارکتینــگ اســت کــه اســتفاده از آن 

ــه تنهــا ایمیل هــا  ــرای هــر مارکتــری ضــروری محســوب می شــود. میــل چیمــپ ن ب

ــد،  ــرای مشــتریانتان ارســال می کن را بصــورت خــودکار و در بهتریــن زمــان ممکــن ب

بلکــه گزارش هــای تحلیلــی مفیــدی را هــم برایتــان فراهــم می کنــد تــا بتوانیــد نــرخ 

تبدیــل خــود را هرچــه بیشــتر افزایــش دهیــد.

بــا اســتفاده از MailChimp می توانیــد ایمیل هــای کاملــی بــه همــراه عکــس، گیــف 

و فونــت دلخــواه خــود ایجــاد کــرده و حتــی تســت A/B انجــام دهیــد.

قیمــت: ارســال 10.000 ایمیــل بــرای 2.000 مخاطــب در مــاه توســط تنهــا یــک کاربــر 

کامــا رایــگان اســت. هزینــه پلن هــای پولــی آن هــم بســته بــه نــوع خدمــات از 10 

تــا 299 دالر در مــاه متغیــر اســت.
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نجوا

نجــوا از بهتریــن ابزارهــای دیجیتــال مارکتینــگ ایرانــی اســت کــه ســعی دارد بــا ارائه 

ســرویس های ایمیــل مارکتینــگ و پــوش نوتیفیکیشــن، ارتبــاط موثــر مشــاغل مختلف 

ــا اســتفاده از نجــوا می توانیــد  ــا مشتریانشــان حفــظ کــرده و بهبــود ببخشــد. ب را ب

قالب هــای مختلــف طراحــی کنیــد، تســت A/B انجــام دهیــد، گزارش هــای آمــاری و 

ــرای  ــد و ب ــد، ایمیل هــای ارســالی خــود را شخصی ســازی کنی ــت کنی ــی دریاف تحلیل

ارســال ایمیل هــای خــود زمان بنــدی تعییــن کنیــد.

قیمــت: ارســال 3.000 ایمیــل در مــاه بــدون داشــتن محدودیــت در تعــداد مخاطبیــن 

کامــا رایــگان اســت. قیمــت ســرویس های پولــی نجــوا نیــز از 300.000 تــا 1.500.000 

تومــان در مــاه متغیــر اســت.
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MailerLite

ــاز  ــی، میلرالیــت اســت کــه همــه آنچــه نی ــی ایمیل یکــی دیگــر از ابزارهــای بازاریاب

ــه طراحــی و ســاخت  ــوان ب ــات آن می ت ــد. از امکان ــان فراهــم می کن ــد را برایت داری

ــودکار  ــال خ ــی، ارس ــارت کدنویس ــه مه ــاز ب ــدون نی ــه ای ب ــا و حرف ــای زیب ایمیل ه

ایمیل هــا بــرای مخاطبیــن در زمــان دلخــواه شــما، اجــرای تســت A/B، نظــارت بــر 

ــرد. ــاره ک ــری اش ــا و گزارش گی ــرد کمپین ه عملک

ــگان  ــا رای ــاه کام ــب در م ــا 1.000 مخاط ــرای نهایت ــل ب ــال 12.000 ایمی ــت: ارس قیم

اســت. هزینــه پلن هــای پولــی میلرالیــت نیــز از 10 تــا 50 دالر در مــاه متفــاوت اســت.
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بهترین ابزارهای تحقیق کلمات کلیدی

ابزارهایــی هســتند کــه ارزش کلمــات کلیــدی را تعییــن می کننــد. بــه عبــارت دیگــر، 

مشــخص می کننــد کــه کلمــات کلیــدی بــه چــه تعــداد و چنــد وقــت بــه چنــد وقــت 

جســتجو می شــوند و در طــول زمــان چــه تغییراتــی کرده انــد.

Google Trends

ــوگل  ــه رواج دارد. گ ــت ک ــزی اس ــد و آن چی ــی م ــه معن ــه ب ــان عامیان Trend در زب

ترنــدز بــه شــما کمــک می کنــد تــا آخریــن کلمــات کلیــدی کــه اصطاحــا روی بــورس 

هســتند و بیشــتر جســتجو می شــوند را پیــدا کنیــد. ایــن ابــزار کــه توســط شــرکت 

گــوگل ســاخته شــده و اطاعاتــش را مســتقیما از دیتابیس هــای آن می گیــرد، 

ــارت چنــد  وســیله ای بســیار کاربــردی اســت کــه بــه شــما نشــان می دهــد یــک عب

ــا جســتجو می شــود. ــدام مناطــق دنی ــار و در ک ــت یکب وق

ــا شــهر  ــه در کشــور ی ــدی ک ــات کلی ــد کلم ــا اســتفاده از Google Trends می توانی ب

شــما ترنــد هســتند یــا قــرار اســت ترنــد شــوند را پیــدا کنیــد و حتــی تــا 5 کلمــه 

کلیــدی جداگانــه را بــا هــم مقایســه کنیــد تــا انتخــاب بهتــری داشــته باشــید.

قیمت: کاما رایگان
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مطالعــه بیشــتر: آمــوزش گــوگل ترنــدز؛ چطــور از ایــن ابــزار برای رشــد کســب وکارمان 

ــتفاده کنیم؟ اس

 

 

Keywords Everywhere

ــه  ــگ در زمین ــال مارکتین ــن ابزارهــای دیجیت Keywords Everywhere یکــی از بهتری

تحقیــق کلمــات کلیــدی اســت. ایــن ابــزار در قالــب افزونــه بــرای مرورگرهــای کــروم و 

فایرفاکــس در دســترس اســت و بــه شــما کمــک می کنــد تــا بهتریــن کلمــات کلیــدی 

کــه می تــوان روی آن هــا رتبــه گرفــت را پیــدا کنیــد.

بــا افــزودن ایــن پاگیــن بــه مرورگــر خــود، هــرگاه کوئــری را در نــوار جســتجو وارد 
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کنیــد، لیســتی از کلمــات کلیــدی دم دراز، ترنــد، مرتبــط و پیشــنهادی را خواهیــد دیــد 

ــر کلمــات کلیــدی، اطاعاتــی  کــه ایده هــای خوبــی بــه شــما خواهنــد داد. عــاوه ب

ــز  ــت را نی ــزان رقاب ــه، CPC )Cost-Per-Click( و می ــتجوی ماهان ــزان جس ــل می مث

می توانیــد بــا اســتفاده از ایــن افزونــه مشــاهده کنیــد کــه مســتلزم پرداخــت هزینــه 

خواهــد بــود.

قیمــت: اگــر بخواهیــد فقــط از کلمــات کلیــدی کــه برایتــان بــه نمایــش در می آیــد 

اســتفاده کنیــد، می توانیــد بــدون پرداخــت هیــچ هزینــه ای و بصــورت کامــا رایــگان 

از آن اســتفاده کنیــد. هزینــه پلن هــای پولــی آن نیــز از ســاالنه 10 تــا 1000 دالر متغیــر 

. ست ا

 

 

33



 ابزارهای دیجیتال مارکتینگی که هر دیجیتال مارکتری باید 
بداند

www.modireweb.com

KWfinder

KWfinder )مخفــف KeyWord Finder( یکــی دیگــر از بهتریــن ابزارهــا بــرای تحقیــق 

کلمــات کلیــدی اســت. KWfinder بــه شــما در یافتــن کلمــات کلیــدی دم بلنــدی کــه 

ــد  ــرار گرفته ان ــر مــورد اســتفاده ق ــد امــا کمت ــاال را دارن پتانســیل گرفتــن رتبه هــای ب

کمــک می کنــد. ایــن بــه معنــی یافتــن کلمــات کلیــدی پرســرچ و در عیــن حــال کــم 

ــرای تولیــد  رقابــت اســت کــه باعــث می شــود بهتریــن کلمــات کلیــدی ممکــن را ب

محتــوای خــود هــدف قــرار دهیــد.

قیمــت: اســتفاده از آن بــه مــدت 10 روز رایــگان بــوده و بــا محدودیت هایــی همــراه 

ــاه  ــا 129 دالر در م ــه از 49 ت ــی هــم دارد ک ــف پول اســت. KWfinder پلن هــای مختل

متغیــر هســتند.
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سخن آخر

فعالیــت در حــوزه دیجیتــال مارکتینــگ، ترکیبــی از عاقه، اســتراتژی و دانش رســانه ای 

ــن  ــد بهتری ــود، بای ــای خ ــر عملکرده ــاندن تاثی ــر رس ــه حداکث ــرای ب ــد. ب را می طلب

ابزارهــا را در اختیــار داشــته باشــید. بــا اســتفاده صحیــح از ابزارهــای معرفــی شــده، 

خواهیــد توانســت تــا بهتریــن نتایــج را بــا کمتریــن هزینــه بگیریــد و رتبــه خــود را 

در صفحــات نتایــج موتورهــای جســتجو بــه طــرز چشــمگیری بهبــود ببخشــید.
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