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بازاریابــی ربایشــی، جاذبــه ای یــا درونگــرا )Inbound Marketing( یــک روش بســیار 

کارآمــد و مقــرون بــه صرفــه  بــرای جــذب مشــتریان راغــب و متناســب اســت. در ایــن 

مطلــب بــا تعریــف بازاریابــی ربایشــی، تاریخچــه، طــرز کار، انــواع، روش اجــرا و مزایــا 

و معایــب آن آشــنا خواهیــد شــد.

یکــی از مــواردی کــه در هنــگام تهیــه برنامــه بازاریابــی بــرای وب ســایت یــا 

کســب وکارتان بایــد بــا آن کامــاً آشــنایی داشــته باشــید، بازاریابــی درونگــرا 

)Inbound Marketing( اســت کــه بــا عناویــن »بازاریابــی جاذبــه ای« و »بازاریابــی 

ــی ربایشــی  ــه بازاریاب ــد ک ــًا می دانی ــا دقیق ــا آی ــز شــناخته می شــود؛ ام ربایشــی« نی

یــا درونگــرا چیســت )در ایــن مطلــب بیشــتر از نــام »ربایشــی« اســتفاده می کنیــم( 

ــت؟ ــرا اس ــل اج ــی قاب ــه روش های و از چ

اگــر عبــارت بازاریابــی ربایشــی کامــاً برایتــان ناآشــنا بــه نظــر می رســد یــا احســاس 

ــرای  ــب ب ــن مطل ــه ای ــد، مطالع ــر آن نداری ــی ب ــام و کمال ــلط تم ــه تس ــد ک می کنی

ــاط  ــواع آن و نق ــی، ان ــر از بازاریاب ــم و مؤث ــه مه ــن  گون ــا ای ــما ب ــتر ش ــنایی بیش آش

ــود. ــی دارد راهگشــا خواهــد ب ــواع بازاریاب ــا ســایر ان تمایــزی کــه ب

اما پیش از هر چیز باید با تعریف بازاریابی ربایشی آشنا شویم.

بیشتر بدانید: هک رشد چیست و چه جایگاهی در بازاریابی دارد؟
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بازاریابی ربایشی چیست؟
بازاریابــی ربایشــی، درونگــرا یــا جاذبــه ای بــه هــر نوعــی از انــواع مختلــف بازاریابــی 

ــور  ــه ط ــب، ب ــه مخاط ــب توج ــت جل ــاش در جه ــای ت ــه به ج ــود ک ــاق می ش اط

ــد(  ــما )و خری ــمت ش ــه س ــذب وی ب ــث ج ــب( باع ــاز مخاط ــگام نی ــی )در هن طبیع

می شــود. بــه عبــارت دیگــر، در بازاریابــی ربایشــی بــه جــای اینکــه شــما بــه ســمت 

مشــتری برویــد، اقدامــات و سیاســت هایی را پیــاده می کنیــد کــه نظــر او بــه ســمت 

شــما جلــب شــود و خــودش بــه ســراغتان بیایــد )نظــر مشــتری را بــه ســمت خــود 

ــد(. ــا می ُربایی ــد ی ــذب می کنی ج

از جملــه رایج تریــن نمونه هــای بازاریابــی ربایشــی می تــوان بــه پســت های وباگــی، 

ــی و  ــبکه های اجتماع ــت در ش ــی، پس ــوای ایمیل ــای پرمحت ــت ها، خبرنامه ه پادکس

ویدئوهــای کاربــردی و آموزنــده اشــاره کــرد. در نقطــه مقابــل بازاریابــی ربایشــی یــا 

ــرا«  ــی برونگ ــوان »بازاریاب ــا عن ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــری از بازاریاب ــوع دیگ ــرا ن درونگ

)outbound marketing( شــناخته می شــود و از نمونه هــای رایــج آن می تــوان 

ــام  ــی را ن ــای تبلیغات ــرد و ایمیل ه ــای س ــی، تماس ه ــی تلویزیون ــای بازرگان پیام ه

ــرا  ــرا و برونگ ــی درونگ ــن بازاریاب ــاوت بی ــد تف ــن نمونه هــا بای ــه ای ــا توجــه ب ــرد. ب ب

ــر شــده باشــد. ــرای شــما واضح ت ب

ــه  ــوده و چ ــده ب ــوب مصرف کنن ــه مطل ــت ک ــزی اس ــوالً چی ــی معم ــی ربایش بازاریاب

ــه  ــًا ب ــی عمدت ــا در ســایر اقســام بازاریاب ــال آن اســت؛ ام ــه دنب ــده ب بســا مصرف کنن

ــل از  ــن دلی ــه همی ــود. ب ــی نمی ش ــه خاص ــدف توج ــب ه ــازه مخاط ــا اج ــل ی تمای
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بازاریابــی ربایشــی بــا عنــوان permission marketing یــا بازاریابــی اجــازه ای نیــز 

ــود. ــاد می ش ی

 

بازاریابی ربایشی از کجا پا به عرصه وجود گذاشت؟
احتمــاالً عــاوه بــر ســؤال »بازاریابــی ربایشــی چیســت« کنجکاویــد کــه بدانیــد ایــن 

نــوع جدیــد از بازاریابــی از چــه زمانــی ابــداع شــده اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه 

ــرکت های  ــط ش ــال توس ــال های س ــت و س ــازه ای نیس ــز ت ــی چی ــی ربایش بازاریاب

ــمًا  ــادی رس ــال 2005 می ــا از س ــت؛ ام ــه اس ــرار می گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــف م مختل

ــرکت های  ــی از ش ــل یک ــال، مدیرعام ــن س ــود. در ای ــناخته می ش ــوان ش ــن عن ــا ای ب

معــروف بازاریابــی جهــان از ایــن عبــارت اســتفاده کــرد و در ســال 2009 نیــز بــه کمــک 
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یکــی از همــکاران خــود کتابــی را بــا عنــوان »بازاریابــی ربایشــی: بــا اســتفاده از گوگل، 

ــاب و  ــن کت ــود. ای ــر نم ــوید« را منتش ــدا ش ــا پی ــی و وباگ ه ــبکه های اجتماع ش

ــار  ــی در کن ــی ربایش ــا بازاریاب ــه ب ــور در رابط ــایت مزب ــله وار وب س ــت های سلس پس

اثربخشــی فــراوان آن بــه تدریــج باعــث افزایــش معروفیــت و محبوبیــت ایــن نــوع 

از بازاریابــی شــد.

تفاوت بین بازاریابی ربایشی و برونگرا چیست؟
همان طــور کــه ذکــر کردیــم، تفــاوت قابــل توجهــی بیــن بازاریابــی درونگــرا یا ربایشــی 

و بازاریابــی برونگــرا وجــود دارد. بــه طــور کلــی، محصــول بازاریابــی ربایشــی چیــزی 

اســت کــه بــرای مخاطــب هــدف مــا مطلــوب بــه نظــر می رســد یــا بــه دلیــل نیــاز 

خــود بــه دنبــال آن اســت. از طــرف دیگــر، چیــزی کــه از طریــق بازاریابــی برونگــرا در 

ــر  ــه نظ ــپم ب ــی اس ــته و حت ــم، ناخواس ــوالً مزاح ــرد معم ــرار می گی ــب ق ــر مخاط براب

می رســد.

امــروزه مــردم دیگــر بــه ماننــد گذشــته بــه روش هــای برونگــرا بهــا نمی دهنــد و حتــی 

تــاش می کننــد تــا بــه هــر طریقــی در برابــر هجمــه آن هــا قــرار نگیرنــد. بــه عنــوان 

ــال  ــون کان ــی تلویزی ــای بازرگان ــش آگهی ه ــگام پخ ــردم در هن ــیاری از م ــه، بس نمون

ــه طــور خــودکار در پوشــه اســپم  ــی ب ــد؛ بیشــتر ایمیل هــای تبلیغات را عــوض می کنن

ــای  ــتفاده از برنامه ه ــوند و اس ــذف می ش ــدن ح ــاز ش ــدون ب ــا ب ــد ی ــرار می گیرن ق

ــرف رایــج تبدیــل  ــه یــک ُع ــا مســدودکننده تبلیغــات در مرورگرهــا ب Ad-Blocker ی

شــده اســت. در نتیجــه، آن هایــی کــه صرفــًا از روش هــای برونگــرا اســتفاده می کننــد 
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کارآمــدی و بــازده ســرمایه ای کــه قبــاً شــاهد آن بودنــد را دریافــت نخواهنــد کــرد.

در طــرف مقابــل، بازاریابــی ربایشــی فرصتــی را بــرای بــه دســت آوردن حــق ورود بــه 

زندگــی مخاطــب هــدف در اختیــار بازاریــاب قــرار می دهــد. بــه عنــوان نمونــه، شــرکت 

شــما بــه جــای تبلیغــات تلویزیونــی می توانــد یــک راهنمــا یــا پســت وباگــی جامــع 

ــد  ــاز پیــدا می کن ــه محتــوای شــما نی ــد. هنگامی کــه مشــتری ب را تهیــه و منتشــر کن

بــا اســتفاده از جســتجو آن را پیــدا خواهــد کــرد و بــا شــرکتتان آشــنا می شــود. پــر 

واضــح اســت کــه قــدرت اعتمادآفرینــی ایــن روش در مقایســه بــا تبلیغــات آزاردهنــده 

مرســوم بــه مراتــب بیشــتر اســت و چــه بســا بــا صــرف هزینــه کمتــر، بــازده بیشــتری 

را نیــز عایــد شــما کنــد.

بــه عــاوه، همان طــور کــه گفتــه شــد، در بازاریابــی ربایشــی بــه جــای اینکــه بازاریــاب 

بــا مشــتری بالقــوه تمــاس بگیــرد، مشــتری خــودش بــه ســراغ کســب وکار می آیــد 

ــا بازاریابــی برونگــرا محســوب  کــه همیــن تفــاوت اصلــی بیــن بازاریابــی ربایشــی ب

می شــود.

بیشــتر بخوانیــد: بازاریابــی چابــک چیســت و چطــور بــرای موفقیــت کســب و کارمان 

آن  را اجــرا کنیــم؟

بازاریابی ربایشی چگونه کار می کند؟
ــا  ــًا ب ــه صرف ــی خــاص نیســت ک ــک روش بازاریاب ــه ی ــی ربایشــی منحصــر ب بازاریاب
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ــع،  ــرد. در واق ــذب ک ــایت ج ــه وب س ــوه را ب ــتریان بالق ــوان مش ــتفاده از آن بت اس

بازاریابــی ربایشــی را می تــوان از طریــق چندیــن روش مختلــف انجــام داد کــه همگــی 

ــوند. ــوب می ش ــرا محس ــا درونگ ــی ی ــوع ربایش از ن

ــا هــم متفــاوت  ــا انــدازه ای ب طــرز کار و روش اثربخشــی هرکــدام از ایــن روش هــا ت

اســت. بــه عنــوان نمونــه، برخــی از آن هــا بــه تولیــد محتوایــی متکــی هســتند کــه 

ــاز مشــتری هــدف  ــگام نی ــرای هن ــر شــد( ب ــل ذک ــه در قســمت قب ــی ک ــد مثال )مانن

ــی  ــدام در کانال های ــال عــرض ان ــه دنب ــه می شــود. در برخــی روش هــای دیگــر ب تهی

ــد  ــی هــم وجــود دارن ــر و اینســتاگرام هســتیم، و روش های ــوک، توییت ــد فیس ب مانن

کــه تمرکــز آن هــا بــر بهینه ســازی وب ســایت اســت تــا مخاطــب بتوانــد کســب وکار و 

ــد. ــدا کن ــر پی ــا را راحت ت ــوای م محت

در ادامه با روش های مختلف بازاریابی ربایشی بیشتر آشنا می شویم.
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کــدام روش هــای بازاریابــی در گــروه روش هــای بازاریابــی ربایشــی یــا درونگــرا قــرار 

می گیرنــد؟

در اینجــا بــه چنــد مــورد از رایج تریــن انــواع بازاریابــی کــه در زمــره روش های ربایشــی 

یــا درونگــرا قــرار می گیرنــد اشــاره می کنیــم:

تولید محتوا
ــر  ــد و منتش ــی را تولی ــوای آموزش ــی از محت ــر نوع ــا ه ــه ی ــک مقال ــه ی هنگامی ک

می کنیــد در واقــع از یکــی از روش هــای بازاریابــی ربایشــی اســتفاده کرده ایــد. ایــن 

محتــوا نــه تنهــا احتمــال قــرار گرفتــن شــرکت شــما در معــرض دیــد کســی کــه بــه 

ــبب  ــه س ــد، بلک ــش می ده ــت را افزای ــات آن اس ــا خدم ــدات ی ــد تولی ــال خری دنب

تقویــت حــس قرابــت و اعتمــاد افــرادی نیــز خواهــد شــد کــه از قبــل بــا شــما رابطــه 

ــه  ــد و ارائ ــد تولی ــوای مفی ــم محت ــور منظ ــه ط ــر ب ــه اگ ــت ک ــکار اس ــته اند. آش داش

ــن کاری  ــه چنی ــد رســید ک ــه نظــر خواهی ــر و ارزشــمندتر از کســب وکاری ب ــد بهت کنی

ــد. ــام نمی ده انج

ــه و  ــد؛ از مقال ــک بگیری ــوا کم ــی از محت ــواع مختلف ــد از ان ــتا می توانی ــن راس در ای

ــه  ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــد ب ــه بای ــو. البت ــا ویدئ ــه ت ــی گرفت ــت های وباگ پس

تمامــی انــواع محتــوا بــرای همــه کســب وکارها مناســب و مؤثــر نیســتند؛ بنابرایــن 

انــواع مختلــف محتــوا را امتحــان کنیــد تــا ببینیــد کــه کدام یــک بــرای شــما عملکــرد 

ــری دارد. بهت
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مقاله مرتبط: بازاریابی محتوا چیست؛ راهنمای کامل استفاده از آن در کسب وکارها

وبالگ نویسی
یکــی از روش هــای مؤثــر بــرای افزایــش آگاهــی نســبت بــه برنــد، دیده شــدن بیشــتر 

ــر در  ــای بهت ــب رتبه ه ــث کس ــه باع ــر ک ــایت های دیگ ــک از س ــک لین ــت ب و دریاف

نتایــج جســتجو می شــود، تولیــد و انتشــار محتــوا از طریــق وبــاگ اســت. وبــاگ 

ــی  ــی ربایش ــتراتژی های بازاریاب ــیاری از اس ــی بس ــای حیات ــی از مؤلفه ه ــی یک نویس

ــه  ــردم ب ــه م ــز دارد ک ــی تمرک ــد محتوای ــر روی تولی ــه ب ــرا ک ــود، چ ــوب می ش محس

دنبــال آن هســتند.

شبکه های اجتماعی
ــواع بازاریابــی ربایشــی، بازاریابــی شــبکه های اجتماعــی اســت کــه  یکــی دیگــر از ان

ــی  ــع مقتض ــب در موق ــات مناس ــا خدم ــودمند ی ــوای س ــه محت ــا ارائ ــق آن ب از طری

ــا مشــتریان فعلــی را  ــر جــذب مشــتریان جدیــد، روابــط کنونــی ب می تــوان عــاوه ب

نیــز تقویــت کــرد.

 بازاریابی ایمیلی
شــاید تصــور کنیــد کــه بازاریابــی ایمیلــی یــا ایمیــل مارکتینــگ در میــان روش هــای 

بازاریابــی ربایشــی جایــی نــدارد، امــا از آنجایــی کــه قبــل از ارســال ایمیــل از مخاطــب 

ــای  ــی از روش ه ــوان یک ــه عن ــم( ب ــازه بگیری ــه اج ــرطی ک ــه ش ــم )ب ــازه می گیری اج

مقــرون بــه صرفــه و مؤثــر ایــن نــوع از بازاریابــی قلمــداد می شــود. از طریــق ایمیــل 
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ــه  ــا ارائ ــی ب ــط فعل ــد رواب ــرای رش ــوان ب ــی می ت ــبکه های اجتماع ــد ش ــه مانن ــز ب نی

محتــوای مطلــوب در زمــان مناســب بهــره بــرد.

توجــه داشــته باشــید کــه بــرای اینکــه بازاریابــی ایمیلــی یــک روش درونگــرا بــه شــمار 

ــب  ــوا، مطال ــق آن محت ــف، از طری ــد تخفی ــغ و ک ــال تبلی ــای ارس ــه ج ــد ب ــرود بای ب

آموزشــی و لینــک بــه پســت های وباگــی یــا مــوارد برجســته و جالــب توجهــی کــه 

ــد. ــان خــود ارســال کنی ــه مخاطب ــان منتشــر شــده را ب در شــبکه های اجتماعی ت

)SEO( سئو
ــرای موتورهــای جســتجو یکــی از روش هــای مهــم و کارآمــد  ســئو یــا بهینه ســازی ب

بازاریابــی ربایشــی اســت. در واقــع، اگــر روش هــای دیگــر بازاریابــی و وب ســایت شــما 

بــا اســتانداردهای ســئو مطابقــت نداشــته باشــند تأثیــر چندانــی را شــاهد نخواهیــد 

بــود. بــدون ســئو –کــه باعــث بهینه ســازی و تناســب هرچــه بیشــتر محتــوا بــا الزامات 

ــم  ــما ه ــوای ش ــن محت ــی بهتری ــود- حت ــتجو می ش ــای جس ــتاندارهای موتوره و اس

بــرای رســیدن بــه دســت مخاطــب هــدف شــانس زیــادی نخواهــد داشــت.

ــی  ــوع بازاریاب ــه از روش هــای متن ــد نمون ــا چن ــر شــد تنه ــه در اینجــا ذک ــواردی ک م

ربایشــی اســت. بــه طــور کلــی اگــر در بازاریابــی خــود بــه جــای خریــداری یــا التمــاس 

بــرای جلــب توجــه مشــتری بــه دنبــال روش هایــی هســتید تــا بــه کمــک آن هــا خــود 

مشــتری بــه ســراغتان بیایــد از بازاریابــی ربایشــی اســتفاده می کنیــد.
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چگونه کار با بازاریابی ربایشی را آغاز کنیم؟
ــود  ــی خ ــتراتژی های بازاریاب ــی در اس ــی ربایش ــتفاده از بازاریاب ــال اس ــه دنب ــر ب اگ

هســتید پیشــنهاد می کنیــم کــه بــا »کــم« شــروع کنیــد و در صــورت نیــاز بــه تدریــج 

قدم هــای بزرگ تــری برداریــد. دقــت داشــته باشــید کــه مجبــور نیســتید کــه از همــه 

ــد  ــز را در آِن واح ــه چی ــه هم ــا اینک ــد ی ــتفاده کنی ــم اس ــر کردی ــه ذک ــی ک روش های

انجــام بدهیــد. در واقــع، چنیــن سیاســتی معمــوالً بیــش از آنکــه مفیــد باشــد ُمضــر 

خواهــد بــود.

بــرای شــروع، یــک روش بازاریابــی را انتخــاب کنیــد کــه از آن اســتفاده نمی کنیــد و در 

کنــار اعضــای تیمتــان، در قالــب یــک اســتراتژی بــرای اســتفاده از آن برنامــه بریزیــد. 

بــه ایــن منظــور بایــد ســؤاالتی از ایــن دســت را مطــرح کنیــد:
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چه زمانی استفاده از این روش را آغاز می کنیم؟	 

ــا 	  ــه م ــوه و بالفعــل چــه کمکــی ب ــا مشــتریان بالق ــه در رابطــه ب ــم ک انتظــار داری

ــد؟ بکن

با استفاده از این روش می خواهیم به چه اهدافی برسیم؟	 

این روش چه جایگاهی در برنامه بازاریابی کلی ما دارد؟	 

ــرای مــدت زمــان  ــد و نتیجــه را ب ــه اجــرا بگذاری ــه بوت ســپس روش مــورد نظــر را ب

مشــخصی بــه دقــت زیــر نظــر بگیریــد. نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه داشــته 

باشــید ایــن اســت کــه معمــوالً نبایــد نتیجــه و بــازده ســریعی را از بازاریابــی ربایشــی 

ــا  ــد ت ــول می کش ــال ها ط ــی س ــا و حت ــه، ماه ه ــوان نمون ــه عن ــت: ب ــار داش انتظ

یــک وبــاگ بتوانــد خواننــدگان وفــاداری را بــه دســت بیــاورد کــه مرتبــًا بــه آن ســر 

می زننــد. در عیــن حــال، بایــد اهــداف خــود را بــه شــکل واقــع بینانــه ای مشــخص 

کنیــد تــا در صــورت عــدم تحقــق آن هــا بتوانیــد رویکــرد خــود را مــورد ارزیابــی مجدد 

قــرار داده و دوبــاره تــاش کنیــد، یــا حتــی در صــورت لــزوم آن روش را بــه طــور کلــی 

کنــار بگذاریــد.

ــًا  ــد حتم ــتفاده کنی ــی اس ــی ربایش ــن روش بازاریاب ــد از چندی ــه می خواهی چنانچ

ــه اجــرا درآوریــد و همیشــه ابتــدا ســؤاالتی شــبیه  آن هــا را یــک بــه یــک بــه مرحل

ــم را از خــود بپرســید و پاســخ های خــود و  ــر کردی ــاال ذک ــه در ب ــه پرســش هایی ک ب

همچنیــن نتایــج آتــی را بــه دقــت بســنجید. از ایــن طریــق بهتــر می توانیــد مــوارد 

ــد. ــایی کنی ــر را شناس ــذار و بی تأثی تأثیرگ
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بازاریابی ربایشی چه مزایا و چه معایبی دارد؟
هــر روشــی نقــاط قــوت و ضعــف خــاص خــودش را دارد کــه در قســمت پایانــی ایــن 

مطلــب بــه ذکــر آن هــا می پردازیــم.

از جمله مهم ترین مزایای بازاریابی ربایشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بازاریابــی ربایشــی مقــرون بــه صرفــه اســت، چــرا کــه هزینــه راه انــدازی وب ســایت 

و وبــاگ و تولیــد و انتشــار محتــوا بــا توجــه بــه مانــدگاری همیشــگی نتیجــه ایــن 

ــاد نیســت. ــا هزینه هــای تبلیغــات معمــوالً زی ــه، در مقایســه ب هزین

ــًا  ــد واقع ــی ربایشــی پاســخ می دهن ــف بازاریاب ــه روش هــای مختل ــه ب مشــتریانی ک

ــه  ــه شــما ارائ ــزی هســتند ک ــا آن چی ــی مشــابه ب ــا خدمات ــال محصــوالت ی ــه دنب ب
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می دهیــد و لــذا نســبت بــه مخاطبانــی کــه در معــرض روش هــای برونگــرای بازاریابــی 

ــر و متناســب تر هســتند. ــد عاقه مندت ــرار می گیرن ق

بــه دلیــل اهمیــت و محوریــت ارائــه مســتمر اطاعــات ســودمند در بازاریابــی ربایشــی 

و طبیعــت دوســویه ارتبــاط در شــبکه های اجتماعــی، در نهایــت روابــط بلندمدت تــری 

ــی و  ــم نهای ــن تصمی ــرای گرفت ــه مشــتری ب ــی ک ــا زمان ــاً ت ــرا عم ــد؛ زی ــد می آی پدی

خریــد آمادگــی پیــدا کنــد پیوســته در حــال اعتمادســازی هســتیم.

بــه لطــف ذات محتــوا محــور بازاریابــی ربایشــی، می تــوان محتــوای موثــق و 

ــن  ــازار شــود و ای ــار شــرکت در ب ــه باعــث افزایــش اعتب ــرد ک ــد ک ارزشــمندی را تولی

حــس را در مشــتریان بالقــوه بــه وجــود بیــاورد کــه شــرکت مزبــور بســیار مطلــع و 

ــد. ــک کن ــا کم ــه آن ه ــد ب ــًا می توان ــت و واقع ــد اس توانمن

در عیــن حــال، بازاریابــی ربایشــی نقــاط ضعفــی نیــز دارد کــه بایــد بــه آن هــا نیــز 

ــر را  ــوارد زی ــوان م ــب می ت ــن معای ــن ای ــه مهم تری ــید. از جمل ــته باش ــه داش توج

ــمرد: برش

ــر  ــوالً زمان ب ــد معم ــردی باش ــته و کارب ــبی داش ــت مناس ــه کیفی ــی ک ــد محتوای تولی

اســت. بــه عــاوه، همان طــور کــه قبــاً ذکــر شــد، کســب نتیجــه و مشــاهده بــازده 

ــا  ــن کمپین ه ــت و ای ــر اس ــز زمان ب ــی نی ــی ربایش ــر بازاریاب ــی ب ــای مبتن کمپین ه

ــد. ــه نمی دهن ــدت نتیج ــاه م ــًا در کوت غالب

ــاال در  ــارت ب ــی ربایشــی مســتلزم مه ــد از روش هــای بازاریاب ــر و کارآم اســتفاده مؤث

زمینه هایــی ماننــد طراحــی وب، تولیــد محتــوا، ســئو و تخصــص در مبحث شــبکه های 

اجتماعــی اســت.
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بــدون اســتفاده از ابزارهــای تحلیلــی قــوی و نظارت مســتمر، ارزیابی بازگشــت ســرمایه 

حاصــل از اســتفاده از روش هــای مختلــف بازاریابــی ربایشــی می تواند دشــوار باشــد.

بیشتر بخوانید: 7 استراتژی کارآمد در بازاریابی دیجیتال که باید بدانید

سخن پایانی

ــف  ــای مختل ــه ای از روش ه ــه مجموع ــرا ب ــا درونگ ــه ای ی ــی، جاذب ــی ربایش بازاریاب

ــا اســتفاده از آن هــا بــه جــای آنکــه مــا بــه دنبــال  بازاریابــی اطــاق می شــود کــه ب

ــه ســمت  ــد ب ــه خری ــاده ب ــب، متناســب و آم ــوه راغ ــم، مشــتری بالق مشــتری بروی

کســب وکار مــا می آیــد. بازاریابــی ربایشــی روش هــای مختلفــی دارد کــه در صــورت 

ــر  ــه و مؤث ــه صرف ــرون ب ــیار مق ــد بس ــده می توانن ــاب ش ــب و حس ــتفاده مناس اس

ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــه داش ــه آن توج ــد ب ــه بای ــه ای ک ــال، نکت ــن ح ــند. در عی باش

ــد  ــرا می توان ــی برونگ ــای بازاریاب ــا روش ه ــرا ب ــی درونگ ــای بازاریاب ــب روش ه ترکی

بــازده اســتراتژی بازاریابــی کســب وکار را دوچنــدان کنــد و نتایــج مــورد نظــر را زودتــر 

ــاورد. ــه ارمغــان بی ب
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