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ــتری  ــته مش ــت و خواس ــر رضای ــه ب ــت ک ــی اس ــی از بازاریاب ــازه ای نوع ــی اج بازاریاب

تاکیــد ویــژه ای دارد و دقیقــا برعکــس تبلیعــات انبوهــی کــه ناخواســته در معــرض آن 

ــر از  ــن شــیوه موث ــا ای ــا ب ــد ت ــه را بخوانی ــن مقال ــد. ای ــم، عمــل می کن ــرار می گیری ق

بازاریابــی بیشــتر آشــنا شــوید.

در دنیــای بازاریابــی مــدرن امــروز ده هــا نــوع راهــکار یــا بهتــر اســت بگوئیــم تکنیــک 

ــر  ــه ظاه ــه ب ــه اگرچ ــتند ک ــادی هس ــم زی ــان مفاهی ــن می ــده اند. در ای ــق ش خل

پیچیــده و غیرمعمــول بــه نظــر می رســند امــا کاربردهــای زیــادی در رونــد موفقیــت 

کســب وکارها دارنــد. یکــی از ایــن مفاهیــم مبحــث بازاریابــی اجــازه ای اســت کــه در 

ایــن مقالــه از وب ســایت مدیــروب تصمیــم داریــد تــا بــه معرفــی آن بپردازیــم.

مقاله مرتبط: بازاریابی دهان به دهان )Word of Mouth( و نحوه اجرای آن

بازاریابی اجازه ای یا Permission Marketing چیست؟

بازاریابــی اجــازه ای کــه در فارســی آن را بــا نــام بازاریابــی اذنــی نیــز می نامنــد نــام یک 

مفهــوم و اصطــاح از یــک شــیوه بازاریابــی مــدرن اســت کــه بــرای اولیــن بــار در یــک 

کتــاب اقتصــادی بــه همیــن نــام در ســال 1999 میــادی توســط آقــای ســت گودیــن 

)Seth Godin( کــه یــک نویســنده و کارآفریــن آمریکایــی موفــق اســت معرفــی شــد.
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ــغ  ــی و تبلی ــرای معرف ــدرن و غیرســنتی ب ــی اجــازه ای یکــی از تکنیک هــای م بازاریاب

محصــوالت بــه مخاطبیــن از طریــق کســب رضایــت آن ها اســت. دقیقــًا یــک بازاریابی 

دیگــر وجــود دارد کــه نــوع برعکــس ایــن مــدل بازاریابــی اســت کــه در ادامــه آن را 

ــم. ــی می کنی ــز معرف نی

پــس اگــر بخواهیــم بازاریابــی اجــازه ای را خیلــی ســاده تعریــف کنیــم بایــد اینطــور 

بگوئیــم کــه بــه ارائــه تبلیغــات )بــه ویــژه تبلیغــات اینترنتــی( و معرفــی محصــوالت 

ــن  ــه ای ــا ب ــازه آن ه ــب اج ــا کس ــتریان ب ــه مش ــب وکار ب ــک کس ــرویس های ی و س

منظــور بازاریابــی اجــازه ای گفتــه می شــود. درواقــع معرفــی محصــوالت یــک تجــارت 

بــه مشــتریان در صورتــی کــه خــود مشــتریان بــه انتخــاب و رضایــت خودشــان ایــن 

ــد. ــی Permission Marketing می باش ــد، بازاریاب ــارت بدهن ــه آن تج ــازه را ب اج
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ایده بازاریابی اجازه ای از کجا شکل گرفت؟

قبــل از اینکــه بخواهیــم بدانیــم بازاریابــی Permission Marketing از کجــا و بــه چه 

صــورت وارد بازاریابی هــای مــدرن امــروزی شــده اســت، بایــد دلیــل ایــن ایده پــردازی 

ــغ  ــی و تبلی ــث معرف ــی در بح ــی بازاریاب ــنتی و قدیم ــای س ــم. راه و روش ه را بدانی

ــًا ناخوشــایند  محصــوالت و ســرویس ها بــه مخاطبیــن حــول محــور ایده هــای تقریب

و مزاحمت آمیــز خاصــه می شــوند. معمــوالً هیــچ کاربــری از هیــچ قشــری در حالــت 

ــه شــکل  ــات ب ــن تبلیغ ــد ای ــرض کنی ــد. حــاال ف ــات خوشــش نمی آی ــادی از تبلیغ ع

مزاحــم یــا بــدون رضایــت مشــتریان نمایــش داده شــود! در ایــن صــورت تأثیــر منفی 

ــدان می شــود. ــا دوچن آن ه

بــرای مثــال تبلیغــات تلویزیونــی کــه بیــن فیلم هــا و ســریال ها بــه ویــژه در نقــاط مهم 

و حســاس آن هــا نمایــش داده می شــود، برخــاف خیلــی از تصــورات کــه میلیون هــا 

ــا ســودآور  ــه تنه ــن ن ــی از مخاطبی ــدگاه خیل ــد، ایــن تبلیغــات از دی ــد می خورن بازدی

نیســتند بلکــه احتمــال اینکــه آن تبلیــغ بــه لیســت ســیاه مشــتریان اضافــه شــود نیــز 

بســیار زیــاد اســت! چنــد مثــال معــروف از ایــن مــورد در کشــور ایــران نیــز رخ داده 

اســت کــه حتــی بــه ســوژه واینرهــا نیــز تبدیــل شــده اســت.
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چنیــن مســئله ای در اینترنــت نیــز بــه وفــور دیــده می شــود. در ســایت های اینترنتــی 

و اخیــرًا در شــبکه های اجتماعــی تبلیغــات بیــش از پیــش در حــال گســترش هســتند. 

تبلیغاتــی کــه بــدون دخالــت و رضایــت کاربــر در حجــم وســیعی از کادر نمایــش داده 

شــوند و یــا تبلیغــات پــاپ آپ کــه کاربــر هیــچ نقشــی در بــاز شــدن آن هــا نداشــته 

ــد  ــت همانن ــا را درس ــوان آن ه ــه می ت ــتند ک ــل هس ــن قبی ــی از ای ــد مثال های باش

ــز دانســت. ــده و مزاحمت آمی ــی زنن ــال قبل مث

 Interruption بــه خاطــر همیــن ویژگی هاســت کــه ایــن نــوع از بازاریابی هــا را بــا نــام

ــت  ــای س ــاب آق ــل کت ــع )مث ــی مناب ــه ای و در بعض ــی وقف ــا بازاریاب Marketing ی

ــراد  ــی توســط برخــی اف ــن بازاریاب ــد. ای ــز می نامن ــی مزاحمــت آمی ــن( بازاریاب گودی

جــزو بازاریابی هــای برون گــرا )Outbound Marketing( دســته بندی می شــود.

آقــای گودیــن ایــن راهکارهــا را کــه البتــه ســهم بســیار زیــادی از بازاریابی هــای ســنتی 

را داشــته و تــا بــه امــروز نیــز ادامــه دارنــد در دنیــای مــدرن بــه ویــژه بــا شــروع قــرن 

بیســت و یکــم و وارد شــدن بــه عصــر ارتباطــات، بســیار کم تأثیــر می دانــد و معتقــد 

اســت بــا پیشــرفته شــدن تکنولــوژی، صنعــت تبلیغــات مؤثــر نیــز وارد فــاز جدیــدی 

شــده اســت.
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دلیــل ایــن ادعــا ایــن اســت که مــردم در دنیــای مــدرن امــروزی ده هــا برابر ســال های 

ــه مردمــی  ــل تبلیغــات ب ــد و تحمی ــل اطاعــات را دارن ــر توانایــی کســب و تحلی اخی

کــه فرهنــگ و اطاعــات بــروز دارنــد دیگــر کارســاز نیســت. البتــه بخــش عمــده ایــن 

موضــوع بــه بحــث تحمیــل کــردن و آزاردهنــده بــودن ایــن تبلیغــات مرتبــط اســت و 

نمی تــوان از جلــب توجــه مخاطبیــن بــه ایــن تبلیغــات چشم پوشــی کــرد.

ایــن تبلیغــات تنهــا نــوع تبلیغــات هســتند کــه بــرای همــه نمایــش داده می شــوند 

ــدار از  ــه مق ــا چ ــی آی ــد ول ــا را می بینن ــگاه آن ه ــک ن ــد ی ــی در ح ــم حت ــه ه و هم

ــا  ــول ی ــه آن محص ــا تهی ــد ی ــرای خری ــد ب ــات را می بینن ــن تبلیغ ــه ای ــی ک مخاطبین

ــوند؟ ــب می ش ــرویس ترغی س

در هــر حــال چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم زندگــی مــا درگیــر ایــن تبلیغــات اســت. 

ــک ســازمان  ــه ی ــچ ک ــی یانکلووی ــه مؤسســه تحقیقات ــی ک ــام جالب ــار و ارق ــق آم طب

فعــال در زمینــه علــوم اجتماعــی اســت، هــر مشــتری )مصرف کننــده( بیشــتر از یــک 

میلیــون تبلیــغ را در طــول یــک ســال می بینــد! اگــر بــه صــورت روزانــه بخواهیــم ایــن 

ــا نزدیــک بــه 3000  تعــداد را تخمیــن بزنیــم بایــد گفــت کــه هــر مشــتری روزانــه ب

ــود! ــه رو می ش ــزرگ روب ــا ب ــک ی ــغ کوچ تبلی
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امــا همیــن مســئله کــه کاربــران تقریبًا تمــام ایــن تبلیغــات را نادیــده می گیرنــد، باعث 

ایجــاد یــک ایــده متفــاوت بــرای راه انــدازی یــک سیســتم جدیــد شــد! آقــای ســت 

گودیــن از همیــن مســئله بــرای خلــق و پیشــنهاد یــک بازاریابــی متفــاوت اســتفاده 

ــا تحقیــق در مــورد کمپین هــای مختلــف و کســب وکارهای موفــق متوجــه  کــرد. او ب

شــد کــه آن دســته از تجارت هایــی کــه بــه جــای تبلیغــات و تحمیــل آن هــا بــه دنبــال 

کســب رضایــت مخاطبیــن هســتند کســب وکارهای موفــق امــروزی می باشــند.

بــه همیــن خاطــر آقــای گودیــن راه کســب پیــروزی در دنیــای تبلیغــات را برخــاف 

ــه  ــرای اینک ــی ب ــه اســتراتژی های بازاریاب ــود ک ــد ب اذهــان عمومــی دانســت و معتق

ــاص  ــدی خ ــول و قواع ــق اص ــد طب ــند بای ــته باش ــود را داش ــی خ ــری واقع تأثیرپذی

ــتند : ــر هس ــم زی ــل مه ــع 3 اص ــوارد در واق ــن م ــوند. ای ــازی ش پیاده س

تحلیــل و پیش بینــی: مخاطبیــن امــروزی توانایــی پیش بینــی و بررســی محصــوالت 

ــا  ــات و ی ــی از اطاع ــذف بخش ــن ح ــد. بنابرای ــی را دارن ــک کمپان ــرویس های ی و س

ــک  ــورد ی ــات در م ــودن توضیح ــز ب ــی و اغراق آمی ــای منف ــردن ویژگی ه ــان ک پنه

محصــول یــا ســرویس دیگــر کارســاز نیســت.

ویژگی هــای کاربــردی: اطاعاتــی کــه از یــک محصــول یــا ســرویس توســط شــما 

ــد. ــتا باش ــن هم راس ــای مخاطبی ــته ها و نیازه ــا خواس ــد ب ــود بای ــه می ش ارائ
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مرتبــط بــودن: محصــول یــا ســرویس ارائــه شــده توســط شــما بایــد دقیقــًا همــان 

چیــزی باشــد کــه مخاطبیــن بــه دنبــال آن بــوده و برایشــان جذاب و ســودمند اســت.

ــا  ــازه ای ی ــی اج ــده بازاریاب ــاد ای ــه ایج ــر ب ــا منج ــر و ویژگی ه ــن عناص ــب ای ترکی

Permission Marketing شــد. ایــن کلمــه اولیــن بــار نیــز در کتــاب آقــای گودیــن 

معرفــی شــد. آقــای گودیــن یــک تعریــف ســاده امــا بســیار جــذاب بــرای ایــن کلمــه 

دارد. بــه نقــل از ایــن نویســنده: »بازاریابــی اجــازه ای یعنــی تبدیــل افــراد غریبــه بــه 

دوســت و آشــنا و تبدیــل دوســت و آشــنا بــه مشــتری«.

 Permission Marketing بــه خاطــر نقــاط مشــترک و ویژگی هــای مشــابه بازاریابــی

بــا اصــول بازاریابــی ربایشــی یــا بازاریابــی درون گــرا )Inbound Marketing( ایــن 

دو نــوع بازاریابــی را در خیلــی از منابــع یکســان می داننــد. بــرای اطاعــات بیشــتر در 

ایــن مــورد پیشــنهاد می کنیــم مقالــه جامــع مدیــروب در مــورد بازاریابــی درون گــرا 

را مطالعــه کنیــد.

ــه  ــز ب ــن نی ــارت آنای ــای تج ــادی در دنی ــهم زی ــرا س ــرون گ ــی ب ــه بازاریاب ــه ک اگرچ

دســت آورده، امــا تأثیرپذیــری آن شــاید یــک دهــم هــم نباشــد. نکتــه بســیار مهــم و 

قابــل توجهــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد ایــن اســت کــه اگــر بتــوان از روش هــای 

تبلیغــات بازاریابــی وقفــه ای بــا اســتراتژی های جدیــد اســتفاده کــرد، انــرژی و هزینــه 

ــری مصــرف می شــود. ــه شــکل بهینه ت ــا ب ــان م و زم
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ــن  ــات بی ــش تبلیغ ــل نمای ــواردی مث ــده م ــات آزاردهن ــم، تبلیغ ــه گفتی ــور ک همانط

برنامــه ای در تلویزیــون و یــا نمایــش تبلیغــات بــزرگ یــا پــاپ آپ در اینترنــت هســتند. 

امــا انــواع دیگــری نیــز مثــل پیامک هــا یــا ایمیل هــای تبلیغاتــی وجــود دارنــد کــه 

کاربــران هوشــمند و ســطح باالتــر تنهــا بــا یــک حرکــت )انتقــال ایمیل هــا بــه لیســت 

ــرای همیشــه  ــا را ب ــل( آن ه ــی در موبای ــردن شــماره های تبلیغات ــاک ک اســپم ها و ب

ــد! ــاکت می کنن س

ایــن دقیقــًا مــرز شکســت و پیــروزی کســب وکارها اســت. همــه می دانیــم کــه تأثیــر 

شــگفت انگیز بازاریابــی ایمیلــی بــه چــه مقــدار اســت و یــا اینکــه موبایــل مارکتینــگ 

ــدون  ــر ب ــب وکارهای دیگ ــرکت ها و کس ــیاری از ش ــا بس ــی دارد! ام ــه کاربردهای چ

اطــاع و آگاهــی از شــرایط فعلــی و بــدون داشــتن هیــچ اســتراتژی بازاریابــی اقــدام 

بــه ارســال انبــوه ایــن پیام هــای تبلیغاتــی می کننــد. در ایــن حالــت نــه تنهــا آن هــا 

ــود را  ــدد خ ــانس مج ــت و ش ــه فرص ــوند، بلک ــل می ش ــادی را متقب ــای زی هزینه ه

ــد. ــز از دســت می دهن ــده نی ــرای تبلیغــات هوشــمند در آین ب

متأســفانه در خیلــی از مــوارد چنیــن اشــتباهاتی پیامدهــای جبــران ناپذیــر دیگــری 

نیــز بــه همــراه دارد کــه بدتریــن آن هــا بدنــام شــدن آن برنــد اســت. اعتمــاد کاربــران 

ــن  ــت و چنی ــی اس ــوع تجارت ــر ن ــت در ه ــب موفقی ــل کس ــن اص ــن و مهم تری اولی
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اقدامــات و اشــتباهاتی باعــث می شــود تــا بخــش عمــده ای از مخاطبیــن شــما از نــام 

تجــاری شــما زده شــده و در هیــچ منبــع دیگــری بــه ســمت شــما تشــویق نشــوند. 

البتــه راهکارهــای خــاص دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه بتوانیــد مجــددًا بــرای ترغیب 

ایــن دســته از افــراد اقــدام کنیــد کــه بــه ایــن راهکارهــا ریتارگتینــگ گفتــه می شــود.

 

 

Permission Marketing مزایای بازاریابی

مزیــت اصلــی ایــن بازاریابــی نهفتــه در همــان تعریــف لغــوی آن اســت. دادن امــکان 

انتخــاب مشــارکت یــا عــدم مشــارکت مشــتریان بــه تصمیــم خودشــان بــدون هیــچ 

اجبــار یــا تحمیلــی، دقیقــًا همــان مزیــت اصلــی ایــن بازاریابی اســت. تفکــرات قدیمی 

ــم و آن  ــغ نکنی ــر تبلی ــد اگ ــن طــرز برداشــت اشــتباه می گوین ــا ای و منســوخ شــده ب
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را بــه هــر نحــوی بــه مخاطبیــن نمایــش ندهیــم )یــا بــه عبــارت ســاده تــر تحمیــل 

نکنیــم!( پــس چطــور محصــوالت و ســرویس های خــود را بــه دیگــران معرفــی کنیــم 

و آن هــا را ترغیــب کنیــم؟

هیــچ اشــکالی در نمایــش تبلیغــات در مکان هــای مختلــف مثــل بیلبوردهــای 

تبلیغاتــی، تبلیغــات تلویزیونــی و یــا حتــی تبلیغــات بنــری در ســایت ها نیســت امــا 

ــه  ــی ک ــردن حــواس آن هــا آن هــم درســت زمان ــرت ک ــن و پ ــردن مخاطبی ــار ک اجب

آن هــا مشــغول کار دیگــری هســتند بزرگتریــن اشــتباه هــر تجارتــی خواهــد بــود. بــا 

ایــن اشــتباه نــه تنهــا ســودی عایــد شــما نخواهــد شــد بلکــه بــا ایــن کار فقــط نفــرت 

ــد! ــعله ور می کنی ــن را ش مخاطبی

بــه همیــن خاطــر اســت کــه کاربــران و مشــتریان بــه صــورت ذاتــی بــه دنبــال چیــزی 

کــه نیــاز دارنــد می رونــد. حــق انتخــاب اولویــت اصلــی هــر مصرف کننــده و مشــتری 

ــن  ــت ای ــان را در لیس ــرویس خودت ــا س ــول ی ــه محص ــرای اینک ــما ب ــد. ش می باش

انتخاب هــا قــرار دهیــد و حتــی بــه آن پــر و بــال نیــز بدهیــد، بایــد اصــول تبلیغــات 

ــران اســتفاده  ــرای کارب ــاری ب ــد و از طــرف دیگــر، از هیــچ اجب ــرا بگیری ــه ای را ف حرف

نکنیــد. دقیقــًا برعکــس، بایــد کاری کنیــد کــه آن هــا بــه دنبــال شــما باشــند نــه اینکــه 

شــما آن هــا را مجبــور بــه دیــدن تبلیغاتتــان کنیــد!
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ــی  ــت قلب ــه از رضای ــد ک ــازه ای شــما بســتری فراهــم می کنی ــی اج ــا کمــک بازاریاب ب

 Permission مشــتریان بــه بهترین شــکل بــه نفع خودتــان اســتفاده کنیــد. بازاریابــی

Marketing درســت برعکــس بازاریابــی Interruption Marketing کــه موضوعــات 

ــوالت  ــی محص ــه معرف ــد، ب ــش در می آورن ــه نمای ــار ب ــام اقش ــرای تم ــی را ب عموم

ــن  ــه چنی ــت ک ــردازد. بدیهی س ــدف می پ ــازار ه ــرای ب ــی ب ــرویس های تخصص و س

اقدامــی منجــر بــه تعامــل بــه شــدت بیشــتر مشــتریان بــا آن برنــد شــود.

در ضمــن فرامــوش نکنیــد کــه پرمیشــن مارکتنیــگ بــرای شــما مشــتریان وفــادار و 

ــای  ــری از فروش ه ــی Interruption خب ــل بازاریاب ــد و مث ــا می کن ــت و پ ــت دس ثاب

تــک و تــوک نیســت. در ایــن حالــت بــه جــای اینکــه بــرای هــزاران مخاطــب معمولی 

و بــدون هــدف اقــدام بــه تبلیــغ کنیــد، بــرای ده هــا یــا صدهــا مخاطــب هدفمنــد 

ــی  ــد ارزش ــب هدفمن ــک مخاط ــه ی ــت ک ــن نیس ــه گفت ــد. الزم ب ــن کار را می کنی ای

برابــر هــزاران مخاطــب یــا بازدیدکننــده معمولــی دارد. در ادامــه دیگــر مزایــای مهــم 

و کاربــردی بازاریابــی اجــازه ای را بــرای شــما معرفــی خواهیــم کــرد.

ــت  ــات گران قیم ــاف تبلیغ ــت برخ ــی: درس ــای مال ــم گیر هزینه ه ــش چش • کاه

 Permission تلویزیونــی یــا بیلبوردهــای شــهری، ابزارهــای بــه کار رفتــه در بازاریابــی

ــتند!  ــگان هس ــوارد رای ــیاری از م ــه و در بس ــم هزین ــاده، ک ــی س Marketing خیل
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ــای  ــی ، کمپین ه ــانه های اجتماع ــل رس ــواردی مث ــامل م ــا ش ــن ابزاره ــن ای مهم تری

ــگ می باشــند. ــل مارکتین ــا ایمی ــه و ی ســئو ، سیســتم خبرنام

• افزایــش نــرخ تبدیــل: از جایــی کــه ایــن بازاریابــی بــه جــذب مخاطبیــن عاقه مند 

بــه محصــول یــا ســرویس شــما مرتبــط اســت، بــا ایــن کار می توانیــد بازدیدکننــدگان 

معمولــی را نیــز بــه مشــتری تبدیــل کــرده و بــه همیــن راحتــی نــرخ تبدیــل خــود را 

چندیــن برابــر کنیــد.

• قابلیــت شخصی ســازی: یکــی از قابلیت هــای منحصــر بــه فــرد پرمیشــن 

مارکتینــگ فراهــم آوردن شــرایطی اســت کــه در آن کســب وکارهای مختلــف 

ــر و شخصی ســازی شــده داشــته باشــند. ایــن  ــد کمپین هــای تبلیغاتــی مؤث می توانن

ــی  ــود را خیل ــدف خ ــازار ه ــد ب ــا بتوانن ــن تجارت ه ــا ای ــود ت ــث می ش ــئله باع مس

راحت تــر تعییــن کننــد و از پیچیدگی هــای تبلیغــات معمولــی پرهیــز کننــد. در واقــع 

ــن،  ــل س ــق مث ــات دقی ــا اطاع ــا ب ــد ت ــک می کن ــا کم ــه تجارت ه ــتم ب ــن سیس ای

جنســیت، موقعیــت جغرافیایــی و مســائلی از ایــن قبیــل مخاطبیــن هدفمنــد خــود را 

پیــدا کننــد.

• تعامــل و ارتبــاط بلندمــدت بــا مصرف کننــده: بــه یمــن وجــود راهکارهــای مدرن 
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ــود  ــتریان خ ــا مش ــد ب ــا می توانن ــا، تجارت ه ــی و ایمیل ه ــبکه های اجتماع ــل ش مث

 Interruption تعامــل ســازنده و بلندمدتی داشــته باشــند. چنیــن چیــزی در بازاریابــی

Marketing وجــود نــدارد و تمــام ارتبــاط بیــن کاربــر و آن کســب وکار بــه چنــد ثانیــه 

مشــاهده تبلیــغ خاصــه می شــود.

• افزایــش محبوبیــت و شــهرت نــام تجــاری: از جایــی کــه بــازار هــدف مخاطبیــن 

در بازاریابــی اجــازه ای افــرادی هســتند کــه بــه فعالیــت حــوزه کاری شــما عاقه نشــان 

می دهنــد، همیــن مــورد باعــث می شــود تــا شــما بــا مشــتریان تفاهــم نظــر خاصــی 

داشــته باشــید و اطاعاتــی کــه شــما ارائــه می دهیــد بــرای مخاطبیــن بســیار کاربــردی 

باشــد. در نتیجــه، مخاطبینــی کــه چنیــن ارتباطــی بــا شــما داشــته باشــند احســاس 

راحتــی بیشــتری کــرده و بــه گســترش و توســعه برنــد شــما کمــک می کننــد.

مقالــه پیشــنهادی: برندینــگ یــا برندســازی چیســت؛ همــه آنچــه بــرای خلــق برنــد 

بایــد بدانیــد

بازاریابی اجازه ای برای چه نوع مخاطبانی مؤثر است؟

اگرچــه ایــن نــوع بازاریابــی بــرای جلــب توجــه هــر مــدل مشــتری یــا مصرف کننــده ای 

ــرای  ــاش ب ــد ت ــما بای ــی ش ــدف اصل ــال ه ــن ح ــا ای ــا ب ــت، ام ــتفاده اس ــل اس قاب
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ــه  ــد کســانی هســتند ک ــد باشــد. مشــتریان هدفمن ــه مشــتریان هدفمن دسترســی ب

اخیــرًا بــه صــورت فعاالنــه اقــدام بــه خریــد و تهیــه ســرویس یــا محصوالتــی خــاص از 

شــما کرده انــد. مســلمًا چنیــن مشــتریانی خودشــان نیــز مایــل هســتند تا پیشــنهادات 

دیگــر شــما را نیــز ببیننــد و بــه همیــن خاطــر تمایــل دارنــد تــا بــه شــما اجــازه ایــن 

کار را بدهنــد.

از همیــن جهــت می تــوان گفــت کــه ایــن نــوع مصرف کننــدگان بیشــترین پتانســیل 

را بــرای افزایــش بهــره وری تجــارت شــما در ایــن نــوع بازاریابــی دارنــد. آقــای ســت 

گودیــن در کتــاب Permission Marketing نــکات مهمــی بــرای صاحبیــن مشــاغل 

در ایــن زمینــه گفتــه اســت کــه توجــه بــه آن هــا الزمــه اصلــی کســب موفقیــت در 

ــم : ــرای شــما بازگــو می کنی ــکات را ب ــی می باشــد. در ادامــه ایــن ن ــن بازاریاب ای

- خودخواهانه رفتار نکنید

قبــل از اینکــه بــه اهــداف خودتــان فکــر کنیــد، شــرایط مخاطبیــن و مشــتریان را در 

نظــر بگیریــد و صرفــًا بــرای رســیدن بــه هــدف خودتــان رفتــار نکنیــد. مطمئــن باشــید 

ــه خواســته های  ــی زود ب ــد خیل ــرار دهی ــران را اولویــت ق ــر خواســته های کارب ــه اگ ک

خودتــان هــم می رســید. بنابرایــن اجــازه ندهیــد اهــداف و خواســته های شــما باعــث 

کمرنــگ شــدن خواســته های مشــتریان شــود.
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- شما مسئول انتخاب های دیگران نیستید

در بازاریابــی اجــازه ای شــما فقــط بایــد مــواردی کــه امــکان پیشــنهاد آن هــا وجــود 

دارد را بــه مخاطبیــن معرفــی و ارائــه کنیــد. قــرار نیســت شــما بــرای آن هــا تصمیــم 

ــد! ایــن مســئله  ــه خواســته خــود تغییــر دهی ــا انتخاب هــای دیگــران را ب ــد ی بگیری

ــی  ــت های پیاپ ــک شکس ــل مزح ــه دالی ــا از جمل ــت ام ــی نیس ــورد خاص ــه م اگرچ

خیلــی از فروشــگاه ها و کســب وکارهای B2C اســت.

 

- به قول هایی که می دهید عمل کنید

مشــتریان از شــما انتظــار دارنــد در قبــال پیشــنهاداتی کــه به آن هــا می دهیــد اطمینان 

خاطــر ایجــاد کنیــد. در بازاریابــی اجــازه ای ایــن یکــی از تکنیک هــای کاربــردی اســت 

کــه در آن تجارت هــا بــا قــول دادن یــک پیشــنهاد خــاص، فــروش خــود را افزایــش 

می دهنــد. امــا اگــر نمی توانیــد پــای قولتــان بایســتید ایــن کار را نکنیــد چــون تأثیــر 

ــار شــما  ــر اســت و باعــث افــت شــدید اعتب ــران ناپذی ــًا جب منفــی ایــن مــورد تقریب

خواهــد شــد.

- این نوع بازاریابی شبیه به قرار مالقات است

درســت مثــل وقتــی کــه بــا کســی قــرار ماقــات داریــد و قبــل از فــرا رســیدن زمــان 

موعــد کارهــای الزم را انجــام داده و بــه خودتــان می رســید، ایــن کار را بایــد در قبــال 
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ــذاری  ــورد برگ ــن م ــب در ای ــای جال ــه مثال ه ــد. از جمل ــام دهی ــز انج ــتریان نی مش

کنفرانس هــا، رخدادهــا و مســائلی از ایــن قبیــل بــا برنامه هــای از پیــش تعییــن شــده 

و یــا ایجــاد یــک راه ارتبــاط مســتقیم و زنــده )بــه عنــوان مثــال الیــو اینســتاگرام( در 

زمانــی خــاص می باشــد. بــا ایــن کار نشــان می دهیــد کــه بــرای کاربــران و مشــتریان 

خــود اهمیــت قائــل هســتید و زمانــی خــاص بــرای شــنیدن حرف هــا و دغدغه هــای 

ــد. آن هــا در نظــر می گیری

 

- بازاریابی اجازه ای یک سرمایه گران قیمت اما باارزش است

ــد در  ــه شــما می دهن ــی و رضایــت خودشــان ب ــل باطن ــا می ــران ب ــه کارب اجــازه ای ک

ــا  ــی آن ه ــم خصوص ــه حری ــرای ورود ب ــما ب ــه ش ــازه دادن ب ــه اج ــبیه ب ــت ش حقیق

اســت. چنیــن چیــزی یــک مــورد بســیار ارزشــمند بــرای شــما خواهــد بــود. بنابرایــن 
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قــدر آن را بدانیــد و بــه ایــن ســادگی از آن غافــل نشــوید. وقتــی یــک کاربــر چنیــن 

ــد، یعنــی  ــه او را تأییــد می کن ــه پیشــنهادات ب اقدامــی کــرده و بــه شــما امــکان ارائ

شــما را بــه عنــوان یــک تجــارت معتبــر می شناســند. در قبــال آن شــما نیــز بایــد ایــن 

حرکــت آن هــا را بــه نوبــه خودتــان ارج نهیــد.

 

ــات  ــت اطاع ــه ثب ــدام ب ــک مشــتری اق ــه ی ــی ک ــد اســت زمان ــن معتق ــای گودی آق

شــخصی خــود بــرای شــما می کنــد و از ایــن کار احســاس ناراحتــی یــا ناامنــی نــدارد، 

یعنــی آن مشــتری همــان بــازار هــدف شماســت و شــما بایــد بــرای جلــب رضایــت او 

تــاش کنیــد. حتــی خیلــی از مشــتریان حاضرنــد تــا اطاعــات محرمانــه و خصوصــی 

خــود را نیــز در ازای دریافــت ســرویس، خدمــات یــا محصــوالت بهتــر در اختیــار شــما 

قــرار دهنــد.

طبــق نتایــج تحقیقــات، نســل جدیــد مشــتریان بــه ویــژه کاربــران اینترنتــی کــه از 

کودکــی بــا اینترنــت، شــبکه های اجتماعــی و تکنولوژی هــای مشــابه بــزرگ شــده اند 

ارتبــاط بســیار بهتــری بــا ایــن نــوع بازاریابــی دارنــد. بــرای مثــال خریدهــای اینترنتــی 

کــه پرداخــت آن هــا نیــز بــه صــورت آنایــن اســت در نوجوانــان و جوانــان بــه شــدت 

رواج پیــدا کــرده اســت؛ درحالــی کــه افــراد نســل قدیــم هنــوز آنطــور کــه بایــد بــه 

ــد. ــن اعتمــاد ندارن پرداخت هــای آنای
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بیشتر بدانید: هک رشد چیست و چه جایگاهی در بازاریابی دارد؟

بازاریابی اجازه ای به چه صورت پیاده سازی می شود؟

همــان گونــه کــه گفتــه شــد، بــه هرگونــه ســرویس تبلیغاتــی یــا معرفــی محصــوالت و 

ســرویس ها بــه طــوری کــه کاربــران بــا میــل و رضایــت شــخصی آن را تأییــد نماینــد 

بازاریابــی اجــازه ای گفتــه می شــود. امــا نکتــه اول ایــن بازاریابــی صرفــًا بــه منظــور 

ــی  ــی بازاریاب ــدف اصل ــه ه ــت! بلک ــول نیس ــد محص ــا چن ــک ی ــروش ی ــی و ف معرف

اجــازه ای کســب اجــازه از مخاطبیــن بــه منظــور معرفــی طیــف وســیعی از محصــوالت 

یــا خدمــات اســت.

ــاری  ــاط تج ــک ارتب ــاد ی ــال ایج ــه دنب ــق ب ــن طری ــق از ای ــع تجارت هــای موف درواق

مناســب و کاربــردی بــا مشــتریان هســتند. چــرا کــه آن هــا اطمینــان دارنــد در صــورت 

ــران  ــن کارب ــه ای ــا ب ــروش آن ه ــدی ف ــه بع ــاط، در مرحل ــن ارتب ــح ای ــراری صحی برق

ــود. تضمیــن شــده خواهــد ب

ــه ایــن صــورت اســت  ــا یــک تعریــف ســاده ب ــی ب ــد ایــن بازاریاب در حقیقــت فرآین

ــنهاد  ــک پیش ــرویس ی ــا س ــول ی ــک محص ــا ی ــه ب ــب وکارها در رابط ــدا کس ــه ابت ک

)قــول( بــه مشــتریان ارائــه می دهنــد. در ازای ایــن پیشــنهاد آن هــا توجــه مخاطبیــن 
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را جلــب کــرده و از آن هــا مجــوز الزم بــرای نمایــش پیشــنهادات مشــابه را دریافــت 

ــول خــود  ــه ق ــه ب ــه آن کســب وکار اســت ک ــت ب ــه نوب ــن مرحل ــد از ای ــد. بع می کنن

عمــل کنــد.

نکتــه کلیــدی ایــن مبحــث همانطــور کــه پیش تــر نیــز اشــاره شــد ایــن اســت کــه 

شــما بایــد دقیقــًا همــان چیــزی کــه قولــش را بــه کاربــران دادیــد را بــه مرحلــه اجــرا 

ــوچ و  ــنهادات پ ــا و پیش ــش قول ه ــا نمای ــاری ب ــرکت های تج ــی از ش ــانید. خیل برس

ــه  ــد نکت ــال کســب اجــازه مخاطبیــن هســتند و تصــور می کنن ــه دنب ــًا ب ــی صرف تقلب

اساســی همیــن اســت. امــا ایــن بزرگتریــن اشــتباه ممکــن از ســوی یــک تجــارت بــه 

ــزی را در پیشــنهادات خــود  ــر چی ــه اگ ــم ک ــد می کنی ــن تأکی ــد. بنابرای حســاب می آی

بــه مخاطبیــن ارائــه می کنیــد، دقیقــًا همــان را در مرحلــه اجــرا نیــز انجــام دهیــد.

بــه عنــوان مثــال اگــر در سیســتم خبرنامــه خــود بــه مخاطبیــن قــول داده ایــد کــه در 

طــول هــر یــک مــاه فقــط یــک ایمیــل بــرای آن هــا ارســال می کنیــد، پــس تحــت 

هــر شــرایطی روی قــول خودتــان بمانیــد. اگــر ایــن یــک عــدد ایمیــل بــه دو عــدد 

ــل  ــز عم ــود را نی ــول خ ــاده ترین ق ــی س ــما حت ــی ش ــود یعن ــل ش ــاه تبدی ــم در م ه

نکردیــد پــس چطــور می توانیــد در چیزهــای اصلــی و مهم تــر قابــل اعتمــاد باشــید؟
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بــه همیــن خاطــر بازاریابــی اجــازه ای را در 5 ســطح کلــی معرفــی می کننــد. بــه عبــارت 

ــه  ــا توجــه ب ــران ب ــه کارب ــی دارد ک ــی درجــات و ســطوح مختلف ــن بازاریاب ــر، ای دیگ

نــوع تعامــل خــود بــا کســب وکارها یکــی از ایــن ســطوح را انتخــاب می کننــد. ایــن 

ســطوح عبــارت انــد از:

1. ســطح موقعیتــی یــا مقدماتــی: ایــن ســطح کــه اولیــن ســطح از اجــازه کاربــران 

اســت، بــه تجارت هــا اجــازه دسترســی بــه برخــی اطاعــات ارتباطــی بــرای مکاتبــات 

مجــازی یــا تلفنــی را فراهــم می کنــد.

ــود،  ــام ش ــی انج ــه خوب ــه اول ب ــر مرحل ــا: اگ ــط برنده ــاد توس ــب اعتم 2. جل

ــد. در ایــن  ــرای جلــب اعتمــاد مشــتریان انجــام می دهن کســب وکارها قــدم دوم را ب

مرحلــه مشــتریان اجــازه می دهنــد تــا تجــارت مــورد نظــر پیشــنهادات خــود را ارائــه 

دهــد.

ــراری  ــازه برق ــطح اج ــن س ــتریان در ای ــخصی: مش ــی ش ــل ارتباط ــاد پ 3. ایج

تماس هــای شــخصی را بــه تجــارت مــورد نظــر می دهنــد. وقتــی ایــن اجــازه صــادر 

شــد، همــه کارمنــدان یــک شــرکت )و یــا یــک یــا چنــد کارمنــد مشــخص از بخشــی 

تعییــن شــده( امــکان برقــراری تمــاس تلفنــی یــا ایمیلــی را بــا مشــتری بــه دســت 

می آورنــد.
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4. مجــوز امتیــازی: مرحلــه تأییــد و قبــول شــرایط توســط مشــتریان در ایــن ســطح 

صــورت می گیــرد. در ایــن مرحلــه مشــتریان اجــازه ارســال محصــوالت یــا ســرویس ها 

ــه ایــن شــرکت ها اجــازه  ــد و ب از طــرف شــرکت تجــاری مــورد نظــر را تأییــد می کنن

ــا  ــویقی ی ــنهادات تش ــی را در ازای پیش ــرادی و خصوص ــات انف ــا اطاع ــد ت می دهن

کدهــای تخفیــف در اختیــار آن هــا قــرار دهنــد.

5. مجــوز نهایــی: ســطح پنجــم شــامل مجــوز کامــل مشــتری بــه یــک کســب وکار 

اســت. در ایــن حالــت کــه باالتریــن ســطح مجوزهــای مشــتریان اســت، کســب وکارها 

ــن  ــد. ای ــورد نظــر را بگیرن ــم م ــه جــای مشــتریان تصمی ــا درســت ب ــد ت اجــازه دارن

مجــوز بــا نــام قانونــی وکالتنامــه نیــز شــناخته می شــود. خیلــی از مشــتریان بــه ویــژه 

مشــتریان تجــاری بــا صــدور چنیــن مجوزهایــی بخــش فــروش و خریــد خــود را بــه 

ــد. ــول می کنن ــران مح دیگ
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Permission Marketing برخی از مهم ترین مثال های بازاریابی

 

)SMS( 1. سیستم پیام کوتاه

ــه  ــت ک ــال اس ــال های س ــتند و س ــدی نیس ــز جدی ــی چی ــای تبلیغات اس ام اس ه

ــی  ــت کل ــا در دو حال ــن اس ام اس ه ــم. ای ــان می بینی ــا را در موبایل هایم ــا آن ه م

ارســال می شــوند. یکــی بــه اصطــاح حالــت ارســال انبــوه و دیگــری نــوع بازاریابــی 

ــک  ــد بان ــا خری ــاری ب ــرکت های تج ــوه، ش ــال انب ــت ارس ــت. در حال ــازه ای آن اس اج

شــماره از اپراتورهــا و تفکیــک آن بــر اســاس ســن، جنســیت، موقعیــت مکانــی و ... 

ــوه تبلیغــات خــود را  ــه صــورت انب ــه دســت آورده و ب تعــداد بی شــماری مخاطــب ب

ــد. ــال می کنن ــا ارس ــرای آن ه ب

امــا ایــن مــدل تبلیغــات نــه تنهــا ســودآور نیســتند بلکــه در اغلب مــوارد جــزو بدترین 

ــد.  ــاب می آین ــه حس ــز ب ــی Interruption Marketing نی ــات در بازاریاب ــوع تبلیغ ن

ــن روش  ــران از ای ــف در ای ــب وکار مختل ــرکت و کس ــا ش ــان صده ــفانه همچن متأس

ــرا  ــت چ ــر دانس ــه کل بی تأثی ــن روش را ب ــوان ای ــه نمی ت ــد. البت ــتفاده می کنن اس

کــه در بیــن آن حجــم از مخاطبیــن بــه هــر حــال تعــدادی نیــز هســتند کــه از ایــن 

تبلیغــات اســتقبال کننــد.
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امــا نــوع دوم از ایــن نــوع مثال هــا بــه شــیوه بازاریابــی اجــازه ای قابــل انجــام اســت. 

ــه  ــی ب ــی اینترنت ــایت های خدمات ــگاه ها و س ــژه فروش ــه وی ــا ب ــی از تجارت ه خیل

شــما پیشــنهاد می کننــد تــا شــماره موبایــل خــود را در یــک فــرم ثبت نــام ســاده درج 

ــر  ــق باخب ــن طری ــم از ای ــانی های مه ــا اطاع رس ــنهادات و ی ــار، پیش ــا از اخب ــد ت کنی

شــوید. شــرکت های حرفــه ای فقــط همــان مــوارد ذکــر شــده را در ایــن سیســتم پیــاده 

ــد. ــز می کنن ــز پرهی ــی مزاحمت آمی ــای تبلیغات ــه پیام ه ــال هرگون ــد و از ارس می کنن

2. ایمیل مارکتینگ و خبرنامه ها

ــدق  ــز ص ــی نی ــی ایمیل ــث بازاریاب ــورد در بح ــن م ــال اول، همی ــل مث ــت مث درس

می کنــد. در اینترنــت نیــز چیزهایــی شــبیه بــه بــازار ســیاه وجــود دارنــد و در برخــی 

از ایــن بازارهــا لیســت ایمیل هــای فعــال مخاطبیــن کــه از منابــع مختلــف جمــع آوری 

ــه  ــز ب ــرار داده می شــود و آن هــا نی ــار شــرکت های ســطح پاییــن ق شــده اند در اختی

ــد. ــپم می کنن ــی و اس ــای تبلیغات ــال ایمیل ه ــه ارس ــروع ب ــوه ش ــورت انب ص

ــرویس دهندگان  ــد، س ــای جدی ــری ابزاره ــه کارگی ــاوری و ب ــرفت فن ــا پیش ــه ب البت

ایمیلــی بــه ویــژه گــوگل توانایــی شناســایی خیلــی از ایــن ایمیل هــای اســپم را دارنــد 

ــه  ــز ب ــی را نی ــای گروه ــوع ایمیل ه ــن ن ــری ای ــم تأثیرپذی ــدار ک ــان مق ــاً هم و عم

ــانند. ــل می رس حداق
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امــا روش درســت چیســت؟ در بازاریابــی پرمیشــن مارکتینــگ شــما بایــد مســتقیمًا 

ــه  ــد ن ــت بیاوری ــه دس ــا را ب ــا Email آن ه ــی ی ــن راه ارتباط ــا مخاطبی ــل ب ــا تعام ب

اینکــه ایمیــل افــرادی کــه نمیشناســید را از منابــع غیررســمی و بی اعتبــار طلــب کنیــد! 

ــان خاطــر را می دهیــم کــه حتــی اگــر ایمیــل یــک مشــتری را  بــه شــما ایــن اطمین

از طریــق بازاریابــی اجــازه ای بــه دســت بیاوریــد بســیار بهتــر از ایــن اســت کــه 100 

ایمیــل تصادفــی دیگــر را در اختیــار داشــته و بــرای آن هــا تبلیغــات بفرســتید!

راه حــل درســت اســتفاده از سیســتم Opt-in در وب ســایت ها اســت. شــما می توانیــد 

بــدون اینکــه بــرای مخاطــب مزاحمــت زیــادی ایجــاد کنیــد، فقــط یــک بــار در زمــان 

حضــور آن شــخص در ســایتتان بــا یــک پنجــره ســاده کــه بــه راحتــی امــکان بســته 

شــدنش فراهــم باشــد، بــه بازدیدکننــدگان پیشــنهاد دهیــد کــه در صــورت قــرار دادن 

ایمیــل خــود در فــرم خبرنامــه، پیشــنهادات ویــژه ای کــه فقــط از ایــن طریــق ارســال 

ــد! می شــوند را از دســت ندهن

ــا  ــد ت ــتفاده نمی کنن ــم اس ــن روش ه ــی از ای ــر حت ــایت های معتب ــوالً وب س معم

ــد در  ــما می توانی ــن ش ــد. بنابرای ــش نیای ــب پی ــرای مخاط ــی ب ــن ناراحت کوچک تری

ــه ایجــاد  ــرای خبرنام ــرم ســاده ب ــک ف ــر، ی ــب ســایت و در قســمت فوت ــای قال انته

ــد. ــی انجــام دهن ــه راحت ــن کار را ب ــد ای ــل بتوانن ــران در صــورت تمای ــا کارب ــد ت کنی
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ــاد  ــه ایج ــدام ب ــایت ها اق ــی از وب س ــن، بعض ــتر مخاطبی ــب بیش ــرای ترغی ــه ب البت

صفحــات فــرود بــه منظــور معرفــی ایــن سیســتم می کننــد تــا تأثیرپذیــری آن را تــا 

حــد امــکان افزایــش دهنــد. اســتفاده از ایــن روش نیــز متــداول اســت امــا فرامــوش 

نکنیــد کــه زیــاده روی در ســاخت صفحــات فــرود بــه هیــچ وجــه توصیــه نمی شــود.

مقاله پیشنهادی: 6 نکته مهم در ایمیل مارکتینگ حرفه ای

RSS 3. سیستم فید یا

ــد  ــوان فی ــا عن ــاده ب ــیار س ــتمی بس ــه سیس ــت ک ــال اس ــن س ــای وب چندی در دنی

ــه  ــی: خاص ــه فارس ــف Rich Site Summary )ب ــه مخف ــا آر اس اس )RSS( ک ی

ــن  ــزو اولی ــتم ج ــن سیس ــت. ای ــده اس ــدازی ش ــایت( راه ان ــی س ــوای غن ای از محت

ــی ســاده  ــران می توانســتند یــک نســخه متن ــق آن کارب ــه از طری ــود ک ــی ب روش های

ــوای آن،  ــانی محت ــض بروزرس ــه مح ــند و ب ــته باش ــار داش ــایت ها را در اختی از وب س

ــد. ــت کنن ــه ای دریاف اطاعی

حــاال ایــن سیســتم کــه البتــه هنــوز هــم بــا همــان سیســتم اولیــه کار می کنــد، بــه 

ــده  ــل ش ــی Permission Marketing تبدی ــای بازاریاب ــاده ترین روش ه ــی از س یک

ــا  ــا ب ــد ت ــنهاد می دهن ــران پیش ــه کارب ــق ب ــن طری ــادی از ای ــایت های زی ــت. س اس
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ــر  ــد دقیقــه باخب ــر از چن عضویــت در RSS از آخریــن بروزرســانی های ســایت در کمت

شــوند.

)Push Notification( 4. سیستم پوش نوتفیکیشن

ــد  ــل جدی ــای نس ــوان Puch Notifications در مرورگره ــا عن ــتمی ب ــرًا سیس اخی

ــا از ایــن  ــه وب ســایت ها اجــازه می دهــد ت فعالســازی شــده اســت. ایــن قابلیــت ب

ــد.  ــه کنن ــتم ارائ ــن سیس ــران در ای ــت کارب ــور عضوی ــه منظ ــنهاد ب ــک پیش ــق ی طری

ایــن قابلیــت بــا ورود کاربــران بــه ســایت فعــال شــده و بــه شــکل یــک پیغــام ســاده 

ــن  ــن ای ــوالً مت ــه اســت. معم ــه شــامل دو گزین ــه آن هــا نمایــش داده می شــود ک ب

ــانی های  ــات و بروزرس ــن اطاع ــت آخری ــرای دریاف ــنهاد ب ــان و پیش ــا یکس پیام ه

ســایت از طریــق مرورگــر اســت.

کاربــران زیــادی از ایــن سیســتم اســتقبال کــرده و بــا فعالســازی آن روی مرورگــر خــود 

بــه شــما ایــن اجــازه را می دهنــد تــا اطاعــات و بروزرســانی های جدیــد را بــه ایــن 

شــکل بــه آن هــا مخابــره کنیــد. امــا ایــن روش بــرای ســایت هایی کــه قــرار اســت 

روزانــه چندیــن بــار بروزرســانی داشــته باشــند جوابگــو نیســت و احتمــاالً خیلــی زود 

باعــث می شــود تــا کاربــران از ایــن رونــد خســته شــوند. پــس اگــر قصــد چنیــن کاری 

داریــد تدابیــری بی اندیشــید کــه بتوانیــد صرفــًا پیشــنهاداتی خــاص را از ایــن طریــق 

بــرای کاربــران ارســال کنیــد.
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5. رسانه های اجتماعی

ــن  ــن و مؤثرتری ــر از بهتری ــی دیگ ــژه Facebook یک ــه وی ــی ب ــبکه های اجتماع ش

روش هــای انــواع بازاریابــی از جملــه بازاریابــی اجــازه ای می باشــند. در فیســبوک شــما 

بــه عنــوان یــک صاحــب تجــارت بــرای ارســال پیشــنهادات تجــاری و آفرهــای فــروش 

حتمــًا بایــد ابتــدا اجــازه ی ایــن کار را از مخاطبیــن و کاربــران مســتعد تبدیــل شــدن 

ــا ارســال یــک درخواســت  ــًا ب بــه مشــتری دریافــت کنیــد. اگرچــه ایــن اجــازه صرف

ــر  ــما امکان پذی ــن ش ــت مخاطبی ــه لیس ــر ب ــورد نظ ــرد م ــزودن ف ــرای اف ــتی ب دوس

ــی  ــال پیام ــا ارس ــز ب ــن کار نی ــد از ای ــی بع ــه ای حت ــب وکارهای حرف ــا کس ــت ام اس

کوتــاه بــه حســاب کاربــری افــراد از آن هــا می پرســند کــه آیــا تمایلــی بــرای دریافــت 

چنیــن پیشــنهاداتی از ســوی آن هــا را دارنــد یــا خیــر؟
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6. یوتیوب و سرویس های مشابه

یوتیــوب بــه عنــوان بزرگتریــن مرجــع ویدئــوی جهــان بــا نزدیــک نزدیــک بــه 2 میلیارد 

کاربــر یکــی از برتریــن منابــع پیــدا کــردن مشــتری بــرای هــر نوع کســب وکاری اســت. 

یوتیــوب بــه دارنــدگان کانال هــا ایــن امــکان را می دهــد کــه تــا از سیســتم عضویــت 

ــا ایــن سیســتم درواقــع  یــا همــان Subscription بــرای کاربــران اســتفاده کننــد. ب

ــتری  ــای بیش ــد ویدئوه ــر می خواهن ــه اگ ــد ک ــنهاد می دهی ــران پیش ــه کارب ــما ب ش

ــن  ــد و همچنی ــاهده کنن ــاره مش ــن ب ــی را در ای ــنهادات خاص ــد و پیش ــما ببینن از ش

ــد در قســمت  ــر شــوند، می توانن ــه محــض انتشــار ویدئوهــا از ارســال آن هــا باخب ب

ــال بــه یــک مشــترک تبدیــل شــوند. عضویت هــای هــر کان

7. مجالت یا هفته نامه ها

سیســتم بازاریابــی اجــازه ای در تجارت هــای دیگــر حتــی در کســب وکارهای غیراینترنتی 

ــتند  ــا هس ــا ماهنامه ه ــا ی ــا هفته نامه ه ــن مثال ه ــی از ای ــود. یک ــده می ش ــز دی نی

کــه ابتــدا از ســاکنین یــک خانــه اجــازه ای مبنــی بــر اینکــه بــرای آن هــا یــک اشــتراک 

ایجــاد کننــد ارســال می کننــد و در صورتــی کــه ایــن اجــازه از طــرف آن شــخص یــا 

اشــخاص تأییــد شــد، اقــدام بــه ارســال هفتگــی یــا ماهیانــه مجــات، محصــوالت 

اشــانتیون و تبلیغــات مؤثــر دیگــر می کننــد.
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یــا بــرای مثــال، بعضــی از شــرکت ها و آژانس هــای مســافری بــه کاربــران ایــن امــکان 

را می دهنــد تــا در صــورت رضایــت و تمایــل شــخصی بــه سیســتم مشــترکین آن هــا 

ــداران  ــه طرف ــل آفرهــای لحظــه آخــری ک ملحــق شــوند و از پیشــنهادات خــاص مث

ــد شــوند. زیــادی هــم دارد بهره من

جمع بندی

مبحــث بازاریابــی اجــازه ای چیــزی نیســت کــه بتــوان از آن بــه ســادگی عبــور کــرد. 

ــت  ــا حقیق ــد ام ــر برس ــه نظ ــر ب ــخت و کم تأثی ــر س ــه ظاه ــاید ب ــی ش ــن بازاریاب ای

ایــن اســت کــه کاربــران بــه ویــژه افــرادی کــه تمایــل زیــادی بــه تبدیــل شــدن بــه 

ــت  ــردم دوس ــد. م ــتقبال می کنن ــی اس ــن روش های ــد از چنی ــت دارن ــتریان ثاب مش

دارنــد کــه بــرای آن هــا ارزش قائــل شــوید و ایــن یکــی از بهتریــن راه هایــی اســت کــه 

می توانیــد نــه تنهــا بــرای آن هــا احتــرام و ارزش قائــل شــوید، بلکــه بــه آن هــا ایــن 

امــکان را بدهیــد تــا بــا مقایســه شــما و دیگــر کســب وکارها انتخــاب هوشــمندانه ای 

داشــته باشــند.
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