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ــی  ــی یعن ــی اینترنت ــذار بازاریاب ــای تاثیرگ ــی از روش ه ــاره یک ــته درب ــن نوش در ای
ایمیــل مارکتینــگ می خوانیــد و خواهیــد دیــد کــه چگونــه می توانیــد از آن بــه نفــع 

ــد. ــره ببری کســب و کار خــود به

ــی  ــوان یک ــه عن ــش ب ــگ از ســالیان پی ــل مارکتین ــان ایمی ــا هم ــی ی ــی ایمیل بازاریاب
ــد  ــود و در چن ــه می ش ــه کار گرفت ــی ب ــات و بازاریاب ــای تبلیغ ــن روش ه از اصلی تری
ســال اخیــر نیــز تغییــرات کوچکــی در نحــوه اجــرای آن بــه وجــود آمــده اســت. در 
حقیقــت، اصــول و مبنــای اجــرای ایــن ســبک از بازاریابــی ثابــت اســت، امــا برخــی از 
شــرکت های فعــال در ایــن حــوزه تــاش می کننــد کــه تغییراتــی بــه وجــود بیاورنــد 
تــا بتواننــد توجــه مخاطبــان خــود را جلــب کــرده و ابتــدا آنهــا را بــه بازدیــد کننــده و 
در نهایــت بــه مشــتری تبدیــل کننــد. در ایــن مطلــب تصمیــم گرفته ایــم کــه بازاریابــی 
ایمیلــی را بــه طــور کامــل معرفــی کنیــم و در تمامــی حوزه هــای مربــوط بــه آن ســرک 
بکشــیم تــا شــما نیــز بــا پتانســیل ایــن روش آشــنا باشــید و در صــورت لــزوم بــرای 

معرفــی کســب وکار خــود از آن اســتفاده کنیــد.

بازاریابی ایمیلی چیست؟
بازاریابــی ایمیلــی یــا ایمیــل مارکتینــگ )Email Marketing( بــه روش هــا و 
شــیوه هایی گفتــه می شــود کــه از طریــق ایمیــل بــرای جــذب ترافیــک و بازدیــد کننــده 
بــه کار گرفتــه می شــود. در حقیقــت، ایــن روش بازاریابــی بــه عنــوان روش بازاریابــی 
ــه طــور مســتقیم از مخاطــب خــود  مســتقیم شــناخته می شــود کــه در جریــان آن ب
می خواهیــم کــه از کســب وکار مــا بازدیــد کــرده و از محصــول و خدمــات مــا دیــدن 
ــچ  ــه هی ــن اســت ک ــگ در ای ــل مارکتین ــورد اســتفاده از ایمی ــم در م ــه مه ــد. نکت کن
واســطه ای در ایــن روش وجــود نــدارد و مــا بــه طــور مســتقیم بــا بازدیــد کننده هــا 
یــا مخاطبــان خــود در ارتبــاط هســتیم. پــس نحــوه انجــام بازاریابــی در ایــن روش 

ــه رفتارهــا و برنامه هــای اســتراتژیک دارد. ــاز ب ــم اســت و نی بســیار مه

کلیاتی در مورد ایمیل مارکتینگ
چند مورد از سواالتی که در رابطه با بازاریابی ایمیلی وجود دارد این است که:
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نحوه انجام آن به چه صورت است؟	 
 آیا همه می توانند از این ابزار استفاده کنند؟	 
 آیا روش خاصی برای بهره بردن از این ابزار وجود دارد؟	 
آیا نرخ بازگشت سرمایه )ROI( در روش های پولی مناسب است؟	 
پاســخ دادن بــه هــر کــدام از ایــن ســؤاالت، نیــاز بــه بررســی های دقیــق و جزئــی 	 

دارد.

بیشتر بدانید: 20 راه برای توسعه ایمیل مارکتینگ های موفق 

ایمیل مارکتینگ چگونه انجام می شود؟
در مــورد نحــوه انجــام کار، الزم اســت کــه فــرد بــا ارســال ایمیــل از طریــق پنل هــای 
ــی  ــام الکترونیک ــال پی ــای ارس ــن پنل ه ــند. معروف تری ــته باش ــنایی داش ــف آش مختل
در دنیــا، پنل هــای یاهــو بــا عنــوان ایمیــل و پنــل گــوگل بــه عنــوان جیمیــل اســت. 
ــا  ــا در آنه ــی گزینه ه ــًا تمام ــت و تقریب ــم اس ــه ه ــبیه ب ــزار ش ــر دو اب ــتفاده از ه اس
یکســان اســت. در واقــع، در ایــن پنل هــا، آدرس ایمیــل شــخصی گیرنــده وارد 
ــام  ــا پی ــک ی ــک پیام ــوان ی ــه عن ــده و ب ــته ش ــز نوش ــات نی ــن تبلیغ ــود، مت می ش

ــود. ــال می ش ــب ارس ــرای مخاط ــگان ب ــی رای الکترونیک
ــای  ــود. روش ه ــه می ش ــه کار گرفت ــی ب ــای تک ــال ایمیل ه ــورد ارس ــن روش در م  ای
ــاوت  ــر متف ــا یکدیگ ــه ب ــز وجــود دارد ک ــوه نی ــل انب ــه ارســال ایمی مختلفــی در زمین
هســتند. بــه طــور کلــی، بازاریابــی ایمیلــی را می توانیــم ارســال ایمیل هــای تبلیغاتــی 
بــا اســتفاده از ایــن پنل هــا بــه تعــداد زیــادی از مخاطبــان بــرای جلــب توجــه آنهــا 
تعریــف کــرد. البتــه روش هــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه در ادامــه بیشــتر بــه آنهــا 

خواهیــم پرداخــت.

آیا همه می توانند از این ابزار استفاده کنند؟

پاســخ بــه ایــن ســؤال مثبــت اســت. بلــه! قطعــًا همــه می تواننــد از ایــن ابــزار بــرای 
معرفــی کســب وکار خــود اســتفاده کننــد. البتــه، توانایــی انجــام کار بــا یــک ابــزار، بــا 
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تســلط و مهــارت در کار بــا آن، تفــاوت دارد و در حقیقــت در بازاریابــی ایمیلــی، مســئله 
تســلط و مهــارت اهمیــت بیشــتری دارد و فــرد بایــد بدانــد کــه بــه طــور دقیــق از چــه 
روشــی و بــه چــه صورتــی اســتفاده کنــد. یــک بازاریــاب حرفــه ای، هــم می دانــد کــه 
چگونــه از پنل هــای ارســال ایمیــل انبــوه اســتفاده کنــد و هــم می دانــد کــه چگونــه 

روش بازاریابــی خــود را پیــاده کنــد.

 آیا روش خاصی برای بهره بردن از این ابزار وجود دارد؟

پاســخ بــه ایــن ســؤال نیــز نیاز بــه یــک بحــث تخصصــی و حرفــه ای دارد کــه در حوزه 
ــه نیســت. امــا، در کل، ارســال ایمیــل ممکــن اســت بــه صــورت انفــرادی  ایــن مقال
ــداد مشــخصی  ــرد تع ــرادی، کارب ــوه باشــد. در ارســال انف ــه صــورت ارســال انب ــا ب ی
ــد  ــدا می کن ــاص را پی ــب وکار خ ــک کس ــا ی ــه ی ــک حرف ــه ی ــوط ب ــل مرب آدرس ایمی
)بــه عنــوان مثــال، آدرس ایمیل هــا را از اتحادیــه مربــوط بــه همــان کســب وکار تهیــه 

کنــد!(، و بــه صــورت شــخصی اقــدام بــه ارســال ایمیل هــای تبلیغاتــی کنــد.

ــرار  ــی ق ــای تبلیغات ــار تیم ه ــوه در اختی ــل انب ــال ایمی ــای ارس در روش دوم، پنل ه
می گیــرد و آنهــا بــا توجــه بــه اطاعــات بــه دســت آمــده، ایمیل هــای خــود را ارســال 
ــت  ــاب اهمی ــری و انتخ ــئله گزینش پذی ــوه مس ــل انب ــال ایمی ــد. در روش ارس می کنن
نــدارد و ممکــن اســت ایمیل هــای تبلیغاتــی بــه هــر فــردی در هــر حــوزه ای ارســال 
ــد  ــت و نبای ــی اس ــورت تصادف ــه ص ــل ب ــال ایمی ــوالً ارس ــن روش، معم ــود. در ای ش

ــاال باشــد. ــاز شــدن ایمیل هــا ب ــرخ ب انتظــار داشــته باشــیم کــه ن

آیا نرخ بازگشت سرمایه )ROI( در روش های پولی مناسب است؟
بایــد ایــن حقیقــت را بپذیریــم کــه پاســخ مــا بــه ایــن ســؤال ممکــن اســت باعــث 
تعجــب شــما شــود و حتــی برخــی از افــراد نســبت بــه ایــن پاســخ انتقــاد داشــته 
باشــند. امــا بــه خاطــر داشــته باشــید کــه، بازاریابــی ایمیلــی موفــق توســط کســانی 
انجــام می شــود کــه نــرخ بازدیــد و نــرخ بــاز شــدن ایمیــل آنهــا باالســت و می داننــد 
ــه در  ــورت گرفت ــی های ص ــق بررس ــتند. طب ــه هس ــال چ ــه دنب ــا ب ــب آنه ــه مخاط ک
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گــروه eMarketer study، نــرخ بازگشــت ســرمایه در ایمیــل مارکتینــگ عددی بســیار 
ــه حســاب می آیــد. ــل توجــه ب چشــمگیر و قاب

بــرای درک ایــن میــزان از بازگشــت ســرمایه، تصمیــم گرفتیــم کــه بررســی های خــود 
را از طریــق مقایســه روش ایمیلــی بــا ســایر روش هــا انجــام دهیــم. در ایــن بررســی، 
بازاریابــی ایمیلــی بــا روش هــای دیگــری ماننــد اســتفاده از کاتالــوگ، اســتفاده از ســئو 
و بهینــه ســازی وب ســایت، اســتفاده از گــوگل ادوردز و تبلیغــات کلیکــی و همچنیــن 
تبلیغــات بنــری مقایســه شــده اســت. همانطــور کــه در تصویــر زیــر می بینیــد، نــرخ 
ــه 40 دالر  ــک ب ــر دالر، نزدی ــه ازای ه ــگ ب ــل مارکتین ــرمایه در روش ایمی ــت س بازگش
)Neil Patel :اســت کــه آمــاری قابل ماحظــه و چشــمگیر محســوب می شــود. )منبــع

 

انواع ایمیل در بازاریابی ایمیلی
ــع  ــد وبســایت هــا و مناب ــی می توانی ــه راحت ــی ســاده ب ــک جســتجوی اینترنت ــا ی ب
مختلفــی بیابیــد کــه هــر کــدام از آنهــا انــواع بازاریابــی ایمیلــی را بــه شــکلی خــاص 
معرفــی می کننــد. برخــی از آنهــا یــک فهرســت 12 مــوردی و برخــی نیــز فهرســت های 
ــراری و  ــواردی تک ــا م ــتر آنه ــه بیش ــد ک ــه داده ان ــواع آن، ارائ ــرای ان ــوردی ب 16 م
ــا توجــه بــه ســابقه قبلــی و همچنیــن تجربــه خــود در زمینــه  حاشــیه ای هســتند. ب

ــواع مختلــف ایــن روش هــا را در 6 گــروه قــرار داده ایــم: ایمیــل مارکتینــگ، ان
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ایمیل هــا 	  ایــن   :)Email Newsletters( یــا خبرنامه هــا  یمیل هــای خبــری  ا
ــرکت ها  ــه ش ــتند ک ــی از هس ــای تبلیغات ــاوی پیام ه ــاه و ح ــار کوت ــورت اخب به ص
ــا آنهــا  ــاط خــود را ب ــد و از ایــن طریــق ارتب ــان خــود ارســال می کنن ــرای مخاطب ب

ــد. ــظ می کنن حف
ایمیل هــای تبلیغاتــی یــا اسپانســری )Sponsorship Emails(: ایــن نــوع ایمیــل 	 

بیشــتر بــرای شــرکت هایی کاربــرد دارد کــه هنــوز جامعــه هــدف خــود را تشــکیل 
ــن  ــتند. در ای ــتر هس ــتری بیش ــده و مش ــد کنن ــذب بازدی ــال ج ــه دنب ــداده و ب ن
ایمیل هــا اطاعاتــی دربــاره خصوصیــات شــرکت،  محصــوالت و خدمــات آن ارائــه 
می شــود تــا از ایــن طریــق بازدیدکننــدگان بیشــتری بــرای کســب وکار خــود جــذب 

کننــد.
ایمیل هــای اختصاصــی )Dedicated Emails(: می توانیــم اســم ایمیل هــای 	 

ویــژه نیــز بــرای آنهــا بــه کار ببریــم و در مــورد ایمیل هــای هســتند کــه بــه طــور 
ویــژه دربــاره یــک موضــوع خــاص یــا یــک هــدف خــاص بــرای کاربــران ارســال 
ــه  ــی ب ــل اختصاص ــق ایمی ــرکت از طری ــک ش ــت، ی ــن اس ــاً ممک ــوند. مث می ش

ــد. ــاع ده ــاالنه اط ــا س ــه ی ــای ماهان ــا تخفیف ه ــه ب ــود در رابط ــترکین خ مش
ــری هســتند، 	  ــد ایمیل هــای خب ــًا همانن ــن ایمیل هــا تقریب ایمیل هــای Digest: ای

امــا بــه طــور کلــی اطاعاتــی در رابطــه بــا فعالیت هــا و خدمــات شــرکت ها ارائــه 
ــز  ــش رو نی ــای پی ــه و در ماه ه ــام گرفت ــته انج ــای گذش ــه در زمان ه ــد ک می دهن
قــرار اســت انجــام بگیــرد. در واقــع، ایــن ایمیل هــا باعــث می شــود کــه کاربــران 

در جریــان فعالیــت شــرکت ها قــرار گیــرد.
ــادل 	  ــه تب ــا ب ــوع ایمیل ه ــن ن ــی )Transnational Email(: ای ــای تبادل ایمیل ه

ــال،  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــاص می یابن ــران اختص ــرکت ها و کارب ــن ش ــات بی اطاع
ــا فــرم  ــد، ی ــام می کنی ــوان مشــترک یــک خبرنامــه ثبت ن ــه عن ــی کــه شــما ب زمان
ــه  ــتند ک ــی هس ــای تبادل ــن ایمیل ه ــد، ای ــر می کنی ــایت را پ ــک وبس ــت ی عضوی
ــد. برخــی از  ــام و نحــوه ادامــه آن اطــاع می دهن ــت ن ــا ثب ــه شــما در رابطــه ب ب
ــدی  ــته بن ــزا دس ــورت مج ــه ص ــی را ب ــای خوش آمدگوی ــایت ها، ایمیل ه وب س
ــرار  ــی ق ــای تبادل ــن ایمیل ه ــم در بی ــا ه ــه آنه ــت ک ــی اس ــن در حال ــد، ای می کنن

می گیرنــد.
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ایمیل هــای پــرورش مخاطــب )Lead Nurturing Emails(: ایــن روش از بازاریابــی 	 
ــری  ــا اسپانس ــی ی ــای تبلیغات ــتفاده از ایمیل ه ــدی اس ــوان گام بع ــی را می ت ایمیل
در نظــر گرفــت. در واقــع، شــما در مرحلــه قبــل بازدیدکننــده و ترافیــک مــورد نظــر 
ــترک  ــوان مش ــه عن ــران ب ــن کارب ــر ای ــال حاض ــد و در ح ــذب کرده ای ــود را ج خ
ــه، شــما بــه ســراغ ایمیل هــای  وب ســایت شــما شــناخته می شــود. در ایــن مرحل
ــا  ــرای آنه ــنهادهایی ب ــد پیش ــعی می کنی ــت و س ــد رف ــب خواهی ــرورش مخاط پ

مطــرح کنیــد کــه شــرایط بــرای تبدیــل آنهــا بــه مشــتری فراهــم شــود.

بیشتر بدانید: 6 نکته مهم در ایمیل مارکتینگ حرفه ای

ایمیل اسپم چیست و چه مشکالتی ایجاد می کند؟
ایمیــل اســپم یــا همــان هرزنامــه الکترونیکــی )Email spam( پدیــده ای آزاردهنــده و 
خطرنــاک اســت کــه می توانــد تبعــات متعــددی داشــته باشــد. همانطــور کــه در بنــد 
ــته های  ــی در دس ــی ایمیل ــده در بازاریاب ــتفاده ش ــای اس ــد، ایمیل ه ــاره ش ــی اش قبل
مختلفــی قــرار می گیرنــد. امــا، گاهــی بــا برخــی از ایمیل هــا و نامه هــای الکترونیکــی 
مواجــه می شــویم کــه در هیــچ کــدام از دســته های زیــر نیســتند و منشــأ نامشــخصی 
دارنــد. تعریفــی کــه ســرویس های ارائــه دهنــده ایمیــل از ایمیل هــای اســپم دارنــد، 
ــن  ــت ای ــرای دریاف ــوزی ب ــده مج ــرف گیرن ــه از ط ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه نامه های ب

ایمیل هــا صــادر نشــده اســت.
ــا محبوبیــت باالیــی مواجــه شــده  اســتفاده از ایمیل هــای اســپم در دهــه گذشــته ب
ــمند  ــای هوش ــتفاده از ربات ه ــا اس ــران ب ــر کارب ــه اکث ــم ک ــروزه می بینی ــت و ام اس
اقــدام بــه ارســال ایمیــل می کننــد. ایــن ایمیل هــا ممکــن اســت حــاوی ویروس هــا 
و ســایر فایل هــای خطرنــاک نیــز باشــند کــه بــه اطاعــات مــا بــر روی کامپیوتــر یــا 

هــر سیســتم هوشــمند دیگــری لطمــه بزننــد.
ــه  ــود ب ــاد می ش ــپم ایج ــای اس ــط ایمیل ه ــه توس ــکاتی ک ــورد از مش ــد م ــا چن ام

ــر هســتند: صــورت زی
ــما 	  ــان ش ــد و زم ــای بان ــرف پهن ــث مص ــت باع ــاده ترین حال ــا در س ــن ایمیل ه ای

می شــود؛

6

https://modireweb.com
https://modireweb.com/6-ways-to-increase-your-speed-mail-delivery
https://modireweb.com/6-ways-to-increase-your-speed-mail-delivery


بازاریابی ایمیلی و هر آنچه برای کسب درآمد از طریق آن باید 
بدانید

www.modireweb.com

ــته و 	  ــای ناخواس ــذف پیام ه ــرای ح ــادی ب ــان زی ــه زم ــتید ک ــور هس ــما مجب  ش
ــت؛ ــاز اس ــکل س ــران مش ــرای مدی ــه ب ــد ک ــرف کنن ــی ص تبلیغات

ایــن هرزنامه هــا بــه عنــوان یــک وســیله بــرای انتقــال ویروس هــای الکترونیکــی 	 
و آلودگی هــای مخــرب هســتند؛

ــت 	  ــن اس ــتند و ممک ــی نیس ــای تبلیغات ــامل ایمیل ه ــط ش ــپم فق ــای اس ایمیل ه
صرفــًا بــرای صدمــه زدن بــه سیســتم طراحــی شــده باشــند؛

ایمیل هــای اســپم همیشــه ایمیل هــای انبــوه نیســتند، بلکــه ممکــن اســت صرفــًا 	 
بــرای یــک سیســتم و بــرای یــک شــخص طراحــی شــده باشــند.

 آیا راهکاری برای مقابله با ارسال ایمیل های اسپم وجود دارد؟	 

پاسخ کوتاه، بله!

 بــرای مقابلــه بــا ارســال ایمیل هــای اســپم بــه صــورت انبــوه و بــه صــورت تکــی دو 
راهــکار کلــی وجــود دارد:

راهــکار اول، اســتفاده از فیلتــر در ســرور دریافــت و ارســال ایمیــل: در ایــن روش شــما 	 
ــا  ــود ی ــل خ ــت ایمی ــال و دریاف ــتم ارس ــات سیس ــی در تنظیم ــد تغییرات می توانی
حتــی در پنــل هــای ارســال و دریافــت ایمیــل بــه وجــود بیاوریــد و از آنهــا بخواهید 
کــه دســته های مشــخصی از ایمیل هــا بــا وضعیــت ارســال کننــده نامشــخص را، 
ــه  ــد ک ــت می کنی ــی را دریاف ــا ایمیل های ــما تنه ــورت، ش ــن ص ــد. در ای ــر کنن فیلت

مجــوز آن را بــه ســرور داده باشــید.
 راهــکار دوم، اســتفاده از فیلترهــای اضافــی قبــل از ورود ایمیــل بــه صفحــه اصلــی: 	 

برخــی از شــرکت ها اقــدام بــه تولیــد فیلترهــا و نرم افزارهایــی کرده انــد کــه شــما 
می توانیــد آنهــا را بــه صــورت افزونــه بــه ســرور ایمیــل خــود اضافــه کنیــد و بــه 
ــد. در ایــن شــیوه، ایمیل هــای شــما  ــد یــک سیســتم حفاظتــی عمــل می کنن مانن
ــه ســرور،  ــا ب ــل از ورود آنه ــد قب ــد و شــما می توانی ــرار می گیرن ــه ق در یــک قرنطین
بررســی های مختلفــی بــر روی آنهــا انجــام دهیــد و در نهایــت مجــوز ورود آنهــا را 
 Comodo بــه پنــل اصلــی خــود بدهیــد. ایــن فیلترهــا نســخه ایرانــی ندارنــد و

ــت. ــی آنهاس ــخه های خارج ــی از نس Dome Antispam یک

7

https://modireweb.com


بازاریابی ایمیلی و هر آنچه برای کسب درآمد از طریق آن باید 
بدانید

www.modireweb.com

مزایای بازاریابی ایمیلی
قبــل از اینکــه بخواهیــم نکتــه ای یــا مــوردی دربــاره مزایــای بازاریابــی ایمیلــی عنــوان 
ــن روش، خــود  ــه اســتفاده از ای ــل شــرکت های دیگــر ب ــل و تمای ــم، ســابقه ایمی کنی
مویــد مناســب بــودن و تأثیرگــذار بــودن آن اســت. در واقــع، همیــن کــه بعــد از ظهــور 
ــوز هــم از ایــن روش بازاریابــی اســتفاده  ــا، هن شــبکه های اجتماعــی مختلــف در دنی
می شــود، یعنــی طرفــدار آن می داننــد کــه ایــن ابــزار تــا چــه انــدازه کار آمــده اســت. 

تنهــا چنــد مــورد از مزایــای ایمیــل مارکتینــگ در زیــر آورده شــده اســت:

ــرخ بازگشــت  ــق آمارهــای منتشــر شــده، ن ــمگیر: طب ــرمایه چش ــت س ــرخ بازگش 1. ن
ســرمایه در اســتفاده از بازاریابــی ایمیلــی در ســال  2015 در حــدود 30 دالر بــه ازای یــک 
دالر بــوده کــه در ســال 2016 ایــن آمــار بــه ســود 32.28 دالر رســیده و در ســال 2017 

ایــن آمــار در حــدود 40 دالر بــرآورد شــده اســت.
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ــوه بســیار  ــل انب ــل در پنل هــای ارســال ایمی ــوری: ســرعت تحوی ــریع و ف ــر س 2. تأثی
بــاال اســت و حتــی می تــوان انتظــار داشــت کــه در یــک ســاعت اول حجــم باالیــی از 

ایمیل هــای تحویــل داده شــده، رویــت شــوند.

3. وجــود درصــد باالیــی از مخاطبــان جهانــی: اگرچــه امــروزه شــبکه های اجتماعــی در 
بســیاری از کشــورهای دنیــا اســتفاده می شــوند، امــا هنــوز هــم بیشــترین مخاطبــان 

جهانــی کاربــران ایمیــل هســتند و گســتردگی آنهــا بیشــتر اســت.

4. انتشــار و ارســال آســان: پنــل ارســال ایمیــل انبــوه بســیار راحت اســت و بــا کمترین 
زحمــت، می تــوان حجــم باالیــی از ایمیل هــای تبلیغاتــی را بــرای کاربــران در سرتاســر 

دنیــا ارســال کــرد. در واقــع هیــچ محدودیتــی از لحــاظ جغرافیایــی وجــود ندارد.

5.  قابلیــت اندازه گیــری آســان: امــروزه نرم افزارهــای ارســال ایمیــل انبــوه و پنل هــای 
ــد کــه وضعیــت ایمیل هــای  ــه وجــود آورده ان ــران ب ــرای کارب آن هــا ایــن امــکان را ب
ارســالی خــود را چــک کــرده و فاکتورهایــی ماننــد نــرخ بــاز شــدن یــا نــرخ تبدیــل 

آنهــا را محاســبه کننــد.

 Marketing ــه ــزارش موسس ــق گ ــد: طب ــزان درآم ــروش و می ــزان ف ــش می 6. افزای
Week؛ آمــار فــروش ثبــت شــده بــا اســتفاده از بازاریابــی ایمیلــی در ســال گذشــته 
در حــدود 29 میلیــارد یــورو بــوده اســت. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه ایمیــل 

ــد. ــش ده ــرکت ها را افزای ــروش ش ــزان ف ــد می ــدازه می توان ــه ان ــا چ ــگ ت مارکتین

7. امــکان هــدف گــذاری بــرای پیام هــای ارســالی: ارســال ایمیــل انبــوه بــه دو صــورت 
ــاص  ــر خ ــک قش ــه ی ــا را ب ــوان ایمیل ه ــت می ت ــک حال ــه در ی ــرد ک ــام می گی انج
ــورت،  ــر ص ــام داد. در ه ــر انج ــورت فراگی ــه ص ــا را ب ــال آنه ــا ارس ــرد، ی ــدود ک مح
می تــوان مشــخص کــرد کــه ایمیل هــای ارســالی بــه چــه گروهــی فرســتاده شــوند.

8. امــکان جــذب مخاطبــان جدیــد: زمانــی کــه شــما از یــک پنــل ارســال ایمیــل انبــوه 
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اســتفاده می کنیــد، طبیعتــًا تعــدادی از آنهــا بــه عنــوان مخاطب شــما معرفــی خواهند 
ــروه از  ــن گ ــرای ای ــژه ب ــور وی ــه ط ــود را ب ــدی خ ــای بع ــد ایمیل ه ــد و می توانی ش

مخاطبــان ارســال کنیــد.

ــزار ایمیــل مارکتینــگ  ــرم اف ــاره ن ــه پاییــن: احتمــاالً در برخــی تبلیغــات، درب 9. هزین
ــی  ــی ایمیل ــتفاده از بازاریاب ــنیده اید. اس ــگان ش ــوه رای ــل انب ــال ایمی ــا ارس ــگان ی رای
ــورت  ــه ص ــه آن را ب ــای اولی ــوان قدم ه ــی می ت ــی دارد و حت ــه پایین ــیار هزین بس

ــام داد. ــگان انج رای

بیشتر بخوانید: چطور با کمک بازاریابی ایمیلی برند خود را مطرح کنیم؟

چند آمار جذاب در مورد ایمیل مارکتینگ
در بنــد قبلــی بــه مزایــای ایمیــل مارکتینــگ اشــاره کردیــم، امــا بــد نیســت کــه چنــد 
آمــار جالــب توجــه در مــورد ایــن روش بازاریابــی ارائــه دهیــم تــا شــما بــا داده هــای 

مســتند و قابــل قبــول تمامــی مــوارد فــوق را درک کنیــد:

تعــداد حســاب کاربری هــای ایجــاد شــده بــرای ایمیــل در ســال 2016 بــه بیــش از 	 
چهــار و نیــم میلیــارد عــدد رســیده اســت.

 در ســال 2016، نزدیــک بــه 200 میلیــارد ایمیــل ارســال و دریافــت شــده اســت کــه 	 
در حــدود 108 میلیــارد ایمیــل مربــوط بــه بخــش کســب وکار اســت.

 در حــدود 78 درصــد از ایمیل هــای بازاریابــی بــا اســتفاده از حســاب های کاربــری 	 
شــخصی ارســال شــده اند.

ــر 	  ــه براب ــًا س ــگ تقریب ــل مارکتین ــوزه ایمی ــده در ح ــاد ش ــای ایج ــداد اکانت ه  تع
ــت. ــر اس ــبوک و توییت ــده در فیس ــاد ش ــای ایج ــوع اکانت ه مجم

ــه از 	  ــا 60 دقیق ــن 10 ت ــل بی ــری ایمی ــاب کارب ــدگان حس ــد از دارن ــًا 57 درص تقریب
ــد. ــری می گذرانن ــاب کارب ــن حس ــود را در ای ــان خ زم

ــاعت 	  ــاعت از س ــد، 13 س ــتفاده می کنن ــود اس ــه خ ــل در حرف ــه از ایمی ــانی ک کس
ــتند. ــل هس ــدوق ورودی ایمی ــمت صن ــه را در قس ــول هفت ــود در ط کاری خ
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 در حــدود 92 درصــد از افــراد بزرگســال دارای اینترنــت، از ایمیــل اســتفاده می کننــد 	 
و 61 درصــد از آنهــا بــه طــور میانگیــن هــر روز از آن اســتفاده می کننــد.

 بیــش از 90 درصــد از افــراد، حداقــل یــک بــار از حســاب کاربــری ایمیــل خــود در 	 
ــد. ــتفاده می کنن ــال اس س

ــدن 	  ــرای دی ــراه ب ــی هم ــی، از گوش ــری ایمیل ــاب کارب ــدگان حس ــد از دارن 41 درص
ایمیل هــای خــود اســتفاده می کننــد.

در حــدود 23 درصــد از افــرادی کــه ایمیل هــا را در گوشــی همــراه خــود می بیننــد، 	 
مجــددًا در دســتگاه دیگــر نیــز ایمیل هــا را چــک می کننــد.

ــرکت های 	  ــرف ش ــیده از ط ــای رس ــدگان ایمیل ه ــاز کنن ــد از ب ــدود 70 درص در ح
ــردن  ــاز ک ــی ب ــل اصل ــد را عام ــن خری ــا کوپ ــف ی ــتفاده از تخفی ــات، اس و مؤسس

می داننــد. ایمیل هــا 
ــر 	  ــش از 40 براب ــل بی ــال ایمی ــرویس ارس ــد در س ــتری جدی ــذب مش ــی ج  توانای

ــت. ــر اس ــبوک و توییت فیس
ایمیل هــای خبــری بــه عنــوان بهتریــن شــیوه بــرای نگهــداری و توســعه مخاطبــان 	 

یــک کســب وکار شــناخته می شــوند.
 در یــک مطالعــه مشــخص شــده اســت کــه ایمیــل مارکتینــگ بــه عنــوان دومیــن 	 

ــروش وب ســایت خــود شــرکت ها، در  ــی، پــس از ف ــق در حــوزه بازاریاب روش موف
ــود. ــناخته می ش ــب وکارهای B2B ش ــوزه کس ح

تمامــی آمارهــای بــه دســت آمــده، مربــوط بــه ســازمان های معتبــر در حــوزه مالــی 
 eMarketer، The DMA، Nielsen Norman ــه ــوان ب ــه آن می ت ــه از جمل اســت ک

Group، McKinsey & Company و چنــد مــورد دیگــر اشــاره کــرد.

معایب ایمیل مارکتینگ
ــع  ــد و در واق ــت می کنن ــگ فعالی ــل مارکتین ــوزه ایمی ــه در ح ــرکت هایی ک ــتر ش بیش
ــه  ــد ک ــح می دهن ــد، ترجی ــده دارن ــر عه ــر را ب ــرای شــرکت های دیگ نقــش واســطه ب
ــا را  ــی آنه ــه نوع ــد و ب ــت کنن ــی صحب ــی ایمیل ــب بازاریاب ــا معای ــه ب ــر در رابط کمت
فرامــوش می کننــد. مــا در گــروه مدیــر وب بــا توجــه بــه رســالت خــود، الزم می دانیــم
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 کــه برخــی از معایــب ایــن روش را معرفــی کنیــم کــه می تــوان بــا تغییــرات کوچکــی 
در اســتراتژی انجامــش، آنهــا را برطــرف کــرد.

ــب:  ــت مناس ــتن فرم ــل نداش ــه دلی ــترکین ب ــط مش ــل توس ــدن ایمی ــده نش - خوان
اســتراتژی بازاریابــی ایمیلــی شــامل انتخــاب فرمــت مناســب بــرای ایمیل نیز هســت. 
ــتقبال  ــا اس ــاالً ب ــد، احتم ــت کنن ــب را رعای ــت مناس ــن فرم ــد ای ــاب نتوان ــر بازاری اگ
ــا  ــل ایمیل ه ــرخ تعام ــد و ن ــد ش ــه نخواه ــود مواج ــترکین خ ــرف مش ــی از ط چندان

کاهــش خواهــد یافــت.
- کاهــش نــرخ تعامــل بــه دالیــل مختلــف دیگــر: کســانی کــه بــه دنبــال ارســال ایمیــل 
و جــذب ترافیــک از ایــن طریــق هســتند، الزم اســت کــه مــواردی ماننــد جذابیــت، 
ــات  ــی خدم ــن معرف ــا و همچنی ــا و پاداش ه ــی، جایزه ه ــام تبلیغات ــوح در پی وض
برجســته خــود را بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام دهنــد. انجــام بهتــر هــر کــدام از 
ایــن مــوارد بــه معنــی بــاال رفتــن نــرخ تعامــل ایمیــل اســت. پــس یــک بازاریــاب 

بایــد بــر روی جلوگیــری از کاهــش نــرخ تعامــل ایمیــل خــود تمرکــز کنــد.
- از دســت رفتــن ایمیل هــا بــه دلیــل عــدم وجــود ارتبــاط مناســب: اگــر ضــرب المثــل 
ــکل را  ــن مش ــوع ای ــید، موض ــنیده باش ــت« را ش ــت، از دل برف ــده برف ــه از دی »آنک
ــن  ــی بی ــک روش ارتباط ــوان ی ــه عن ــگ ب ــل مارکتین ــد. ایمی ــی درک می کنی ــه خوب ب
ــر  ــاط ضعیف ت مشــتری و صاحــب کســب وکار مطــرح اســت؛ پــس هرچــه ایــن ارتب
ــود. ــر خواهــد ب ــاز شــدن ایمیل هــا و بازگشــت ســرمایه کمت ــرخ ب ــًا ن باشــد، مطمئن
- وجــود مشــکالت مربــوط بــه تحویــل ایمیــل: ایــن مــورد از معایــب ایمیــل مارکتینگ، 
ــیع  ــم وس ــود. حج ــده می ش ــتر دی ــوه بیش ــل انب ــال ایمی ــتم های ارس ــورد سیس در م
ــدود  ــا را مح ــه ایمیل ه ــد هم ــکان رص ــن روش، ام ــده از ای ــال ش ــای ارس ایمیل ه
ــه درســتی تحویــل داده  ــا ب ــه همیــن دلیــل ممکــن اســت برخــی از آنه ــد و ب می کن

ــد. ــاز شــدن ایمیل هــا کاهــش یاب ــرخ ب نشــده باشــند و ن
ــگ  ــل مارکتین ــل در ایمی ــواع ایمی ــی ان ــای قبل ــتریان: در بنده ــت دادن مش - از دس
را بــه 6 نــوع مختلــف تقســیم کردیــم کــه ممکــن اســت برخــی از آنهــا بــه صــورت 
ــا،  ــن روش ه ــدام از ای ــرد. هرک ــام گی ــی انج ــورت عموم ــه ص ــی ب ــی و برخ اختصاص
ــه  ــه خاطــر داشــته باشــید ک ــس ب ــد. پ ــدان خــاص خــود را دارن ــداران و منتق طرف
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انتخــاب هــر کــدام از ایــن اســتراتژی ها ممکــن اســت باعــث از دســت رفتــن برخــی 
از مشــتریان شــما شــوند.

- حــذف برخــی از ایمیل هــا و نخوانــدن آنهــا توســط مشــتریان: اگرچــه نــرخ تحویــل 
ــاالً  ــا احتم ــت، ام ــی اس ــی ایمیل ــی در کار و بازاریاب ــور خوب ــده فاکت ــه گیرن ــل ب ایمی
بــرای شــما نیــز پیــش آمــده اســت کــه برخــی از ایمیل هــا را حتــی بــدون بــاز کــردن 
حــذف  کنیــد. ایــن مشــکل بیشــتر مربــوط بــه کســانی اســت کــه ســابقه چندانــی در 
ایــن روش بازاریابــی ندارنــد و بــا اســتفاده از روش هــای مبتدیانــه در ابتــدای کار، بــه 

ــد. ــد کلــی تبلیغــات خــود لطمــه می زنن رون
- اگــر ســنجیده عمــل نکنیــد، ایمیــل مارکتینــگ می توانــد هزینــه بــر باشــد: در بندهــای 
قبلــی از پاییــن بــودن هزینــه اســتفاده از ایمیــل مارکتینــگ بــه عنــوان یــک مزیــت 
یــاد کردیــم. امــا جالــب اســت بدانیــد کــه افــراد بــی تجربــه در ایــن حــوزه می تواننــد 
ــز  ــی نی ــای تبلیغات ــایر روش ه ــه س ــبت ب ــه نس ــند ک ــود بتراش ــرای خ ــی ب هزینه های
ــد  ــی مانن ــول تبلیغات ــه گ ــت ک ــن اس ــا ای ــه م ــن توصی ــود. بنابرای ــام ش ــر تم گران ت
ایمیــل مارکتینــگ رایــگان یــا ارســال ایمیــل انبــوه رایــگان را نخوریــد و ســعی کنیــد 

کــه از صحــت و ســقم آگهی هــای تبلیغاتــی مطمئــن شــوید.
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روش های مختلف بازاریابی ایمیلی
ــگ  ــل مارکتین ــده در ایمی ــتفاده ش ــای اس ــواع ایمیل ه ــه ان ــی ب ــمت های قبل در قس
اشــاره کردیــم و نشــان دادیــم کــه هــر کــدام از آنهــا بــا چــه نیتــی ارســال می شــوند و 
نتیجــه نهایــی آنهــا بــه چــه صــورت خواهــد بــود. امــا، روش هــای بازاریابــی ایمیلی به 
دو دســته کلــی تقســیم بنــدی می شــوند کــه یــک دســته از آنهــا بــه صــورت رایــگان 

و مجانــی بــوده و دســته دوم تحــت عنــوان روش هــای پولــی شــناخته می شــوند:

1. ایمیل مارکتینگ رایگان
ــال  ــه دنب ــران ب ــر کارب  ایمیــل مارکتینــگ رایــگان یکــی از روش هایــی اســت کــه اکث
ــن  ــا کمتری ــود را ب ــی خ ــه بازاریاب ــد ک ــح می دهن ــتند و ترجی ــه ای هس ــن گزین چنی
هزینــه ممکــن انجــام دهنــد. انجــام بازاریابــی بــه صــورت مجانــی مزایــای متعــددی 
دارد، امــا بــه همــان انــدازه باعــث ایجــاد مشــکاتی بــرای فــرد شــده کــه شــاید در 
نهایــت مجبــور شــود کــه بــه ســراغ روش هــای پولــی بــرود. انجــام ایمیــل مارکتینــگ 

رایــگان بــه دو صــورت اســت:

ــا در ازای 	  ــن ابزاره ــل: ای ــو و جیمی ــد یاه ــی مانن ــای بین الملل ــتفاده از پنل ه اس
ارائــه خدمــات مختلــف ماننــد ارســال و دریافــت ایمیــل، هیــچ هزینــه ای از شــما 
ــود  ــی خ ــای تبلیغات ــد ایمیل ه ــی می توانی ــه راحت ــما ب ــد و ش ــت نمی کنن دریاف
ــا وارد  ــن پنل ه ــه ای ــه ب ــرادی ک ــن ای ــد. بزرگ تری ــال کنی ــر ارس ــن نف ــه چندی را ب
اســت، ســرعت کار بســیار پاییــن آنهاســت کــه در ارســال ایمیــل انبــوه نمی توانــد 

ــد. ــا نمی دهن ــه م ــز ب ــج را نی ــی باشــد و در ضمــن امــکان رصــد نتای ــده خوب ای
ــن روش 	  ــی: ای ــای پول ــا پنل ه ــگ ی ــل مارکتین ــای ایمی ــت از پنل ه ــتفاده موق اس

ــه شــما  ــی. در واقــع، ب ــر پول ــی محســوب می شــود و هــم غی ــه نوعــی هــم پول ب
ــک مــدت  ــا در ی ــگ داده می شــود ت ــل مارکتین ــل ایمی ــک پن اجــازه اســتفاده از ی
زمــان محــدود از آن بــه صــورت رایــگان اســتفاده کنیــد و بــا نحــوه کار پنــل آشــنا 
شــوید. ایــن مــدت محــدود بــرای شــما رایــگان اســت و نیــازی بــه پرداخــت هزینه 
نداریــد. ایــراد اســتفاده از ایــن روش، مــدت زمــان محــدود آن اســت کــه بعــد از 

مدتــی بایــد مجــددًا بــه ســراغ همــان پنــل هــای ایمیــل مارکتینــگ برویــد.
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2. ایمیل مارکتینگ پولی
بازاریابــی ایمیلــی پولــی نســبت بــه روش هــای فــوق مزایایــی متعــددی دارد و ایــراد 
بزرگــی کــه بــه آن وارد اســت، بحــث پرداخــت پــول بابــت ارســال ایمیــل اســت کــه 
ممکــن اســت بــرای همــه مــا تلــخ باشــد. در ایــن شــیوه، یــک پنــل ارســال و دریافــت 
ــرای ارســال  ــا کمــک آن ب ــار شــما قــرار می گیــرد و شــما می توانیــد ب ایمیــل در اختی
ایمیــل انبــوه و ایمیــل انفــرادی اقــدام کنیــد. در ایــن روش، در ازای نــوع اســتفاده از 
پنــل، مبلغــی از شــما دریافــت می کنــد. از لحــاظ ســرعت کار و پوشــش دادن تعــداد 
افــراد بیشــتر در ایمیــل مارکتینــگ، روش هــای پولــی مناســب تر هســتند. مهم تریــن 
ــه  ــه در ادام ــه می شــوند، پنل هــا هســتند ک ــه کار گرفت ــن شــیوه ب ــه در ای ــزاری ک اب

بــه معرفــی آنهــا خواهیــم پرداخــت.

بیشتر بخوانید: 6 نکته برای بهینه سازی ایمیل مارکتینگ در تلفن  های همراه

پنل ایمیل مارکتینگ چیست؟
ــل  ــا در آن ایمی ــرار می دهــد ت ــار شــما ق ــک فضــا در اختی ــگ ی ــل مارکتین ــل ایمی پن
خــود را طراحــی و نوشــته و ســپس بــا وارد کــردن لیســت مخاطبــان خــود، همــه آنهــا 

را بــه صــورت همزمــان ارســال کنیــد.
ســرویس ایمیــل مارکتینــگ مزایــای متعــددی دارد کــه مهمتریــن آن، ســرعت در کار 
و امــکان رهگیــری ایمیل هــای ارســالی اســت. البتــه نمی تــوان ادعــا کــرد کــه همــه 
ســرویس ها از چنیــن قابلیت هایــی برخــوردار باشــند و بیــن آنهــا تفاوت هایــی 
وجــود دارد. امــا قابلیت هایــی کــه یــک ســرویس ارســال ایمیــل در اختیــار شــما قــرار 

ــد از: ــد عبارتن می ده
ارسال ایمیل انبوه به همه مخاطبان یک کسب وکار؛	 
امکان دسته بندی مخاطبان و ارسال ایمیل به صورت مجزا برای هر کدام؛	 
امکان زمان بندی ارسال ایمیل برای هر مخاطب یا هر دسته؛	 
ــاز 	  ــرخ ب ــل داده شــده و ن ــری در مــورد تعــداد ایمیل هــای تحوی امــکان گزارش گی

ــا؛ ــدن ایمیل ه ش
امکان تعیین هزینه روزانه با توجه به تعداد ایمیل های ارسال شده؛	 
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امکان تعیین بودجه برای برنامه های ماهانه و ساالنه؛	 
گزارش گیری نهایی و بررسی بازدهی روش ایمیل مارکتینگ.	 

ــن  ــه ای ــژه ای دارد. هرچ ــت وی ــل آن اهمی ــل و پن ــال ایمی ــرور ارس ــان س ــن می در ای
پنــل قوی تــر و ســرعت بیشــتری داشــته باشــد، فراینــد بازاریابــی ایمیلــی بــا کیفیــت 
ــرد. ــل ک ــان حاص ــی کار اطمین ــت نهای ــوان از کیفی ــرد و می ت ــام می گی ــری انج باالت

مزایای استفاده از پنل ایمیلی
وقتــی روش هــای مختلــف ایمیــل مارکتینــگ رایــگان وجــود دارد، چــرا مــا بایــد بــه 
ســراغ روش هــای پولــی برویــم؟ این ســوالی اســت کــه اکثــر کاربــران و بازاریابــان تازه 
کار نســبت بــه دارنــدگان پنــل هــای ایمیلــی مطــرح می کنــد و جالــب اســت بدانیــد 
کــه بیشــتر آنهــا بعــد از شــنیدن مشــخصات و مزایــای اســتفاده از پنــل ایمیلــی، نظــر 
خــود را تغییــر می دهنــد. حــال اگــر شــما هــم از ایــن گــروه هســتید و ایــن ســؤال 
ذهــن شــما را بــه خــود مشــغول کــرده، اجــازه دهیــد در ادامــه چنــد مــورد از مزایــای 

اســتفاده از پنــل ایمیلــی را بــه شــما نشــان دهیــم:

ارســال ایمیــل انبــوه در کمتریــن زمــان ممکــن: ایــن ســاده ترین امتیــاز اســت کــه 	 
شــما می توانیــد از پنــل ایمیلــی دریافــت کنیــد. در ایــن پنل هــا، شــما می توانیــد 
لیســت مخاطبــان خــود را وارد کنیــد یــا بانــک اطاعاتــی ایمیل هــای یــک گــروه 
ــا  ــرای آنه ــوه ب ــورت انب ــه ص ــا را ب ــد و ایمیل ه ــف بگیری ــع مختل خــاص را از مناب

ارســال کنیــد.
ــا 	  ــپم ی ــای اس ــپم: ایمیل ه ــای اس ــری از ایمیل ه ــرای جلوگی ــر ب ــرار دادن فیلت ق

ــما  ــه ش ــی ب ــل ایمیل ــک پن ــن در ی ــتند، بنابرای ــاک هس ــیار خطرن ــا بس هرزنامه ه
امــکان داده می شــود کــه از فیلترهــای مختلــف بــرای ایمیل هــای دریافتــی 
ــری  ــود جلوگی ــل خ ــه پن ــپم ب ــل اس ــق از ورود ایمی ــن طری ــد و از ای ــتفاده کنی اس

ــد. کنی
ــدوق 	  ــک صن ــدوق ورودی، ی ــک صن ــل ی ــن پن ــان: در ای ــری آس ــی و کارب دسترس

ارســالی، یــک صنــدوق آرشــیو، و یــک صنــدوق زبالــه در اختیــار شــما قــرار می گیــرد 
ــن  ــد. بنابرای ــرار دهی ــی ق ــته های مختلف ــود را در دس ــای خ ــد پیام ه ــه می توانی ک
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دسترســی بــه هــر کــدام از آنهــا بــرای شــما ســاده بــوده و می توانیــد برنامــه خــود 
را بــا توجــه بــه آن تغییــر دهیــد.

ــاز شــدن آنهــا: شــاید ایــن مــورد 	  ــرخ ب رصــد نتایــج ایمیل هــای ارســال شــده و ن
بهتریــن ابــزاری باشــد کــه یــک پنــل ایمیلــی در اختیــار بازاریابان قــرار می دهــد. در 
کار بازاریابــی نــرخ بازگشــت ســرمایه و نــرخ بــاز شــدن ایمیــل بســیار مهــم اســت. 
یــک پنــل ایمیلــی ایــن شــانس را بــه آن هــا می دهــد کــه وضعیــت ایمیل هــای 
ــا  ــرمایه ی ــت س ــرخ بازگش ــد ن ــای مانن ــد و فاکتوره ــی کنن ــود را بررس ــالی خ ارس

ســایر مــوارد را بررســی کننــد.
ــر 	  ــه کارب ــت، ب ــن حال ــف: در ای ــای مختل ــته ها و گروه ه ــب در دس ــف مخاط تعری

ــرار  ــف ق ــته های مختل ــود را در دس ــن خ ــه مخاطبی ــود ک ــی داده می ش ــازه م اج
دهــد تــا برنامه هــای ایمیــل مارکتینــگ خــود را بــا توجــه بــه آن دســته ها پیــاده 
ــان و  ــوع مخاطب ــاس ن ــر اس ــت ب ــن اس ــا ممک ــته بندی ه ــن دس ــد. ای ــازی کن س
ســایق آنهــا باشــد یــا حتــی ممکــن اســت مربــوط بــه زمــان ارســال و دریافــت 

ایمیــل بــه آنهــا باشــد.
امــکان گزارش گیــری: هــر ابــزاری کــه امــکان گزارش گیــری را در اختیــار بازاریابــان 	 

ــود.  ــی می ش ــا تلق ــرای آنه ــی ب ــم و حیات ــزار مه ــک اب ــه ی ــی ب ــد، یعن ــرار ده ق
خوشــبختانه پنل هــای ایمیلــی پولــی ایــن شــانس را بــه بازاریابــان می دهنــد کــه 
نســبت بــه فعالیت هــای خــود گزارش گیــری کننــد و در فواصــل زمانــی مشــخص، 

ــد. ــر روی آنهــا انجــام دهن بررســی های الزم و مــورد نظــر خــود را ب

چند نمونه معروف از پنل های ارسال ایمیل
بــرای آشــنایی بیشــتر شــما بــا پنل هــای ارســال ایمیــل و نحــوه اســتفاده از آنهــا در 
بازاریابــی ایمیلــی، تصمیــم گرفتیــم کــه چنــد نمونــه معــروف از آنهــا را معرفــی کنیــم. 
ــا  ــل در دنی ــن و شــناخته ترین پنل هــای ارســال ایمی ــورد از معروف تری ــر ســه م در زی
ــی  ــای ایران ــا پنل ه ــًا ب ــا تقریب ــوه کار آنه ــه نح ــرد ک ــم ک ــی خواهی ــما معرف ــه ش را ب

مشــابه اســت:
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)Intercom( 1. پنل ارسال ایمیل اینترکام
 پنــل ارســال ایمیــل اینتــرکام تمامــی مــواردی کــه در بند هــای قبلــی بــه آنهــا اشــاره 
ــای  ــک آن کمپین ه ــا کم ــد ب ــما می توانی ــد و ش ــرار می ده ــما ق ــار ش ــد را در اختی ش
تبلیغاتــی مختلــف را اجــرا کنیــد. نکتــه متمایــز کننــده در ایــن پنــل، فراهــم آمــدن 
ــا  ــه در انته ــت ک ــی اس ــن تبلیغات ــر کمپی ــرای ه ــدف )Goal( ب ــف ه ــکان تعری ام

ــد. ــت کنی ــل دریاف ــه طــور کام ــج آن را ب ــار نتای ــد آم می توانی

mashranalytics 2. پنل ارسال ایمیل
در پنــل mashranalytics بــه شــما اجــازه داده می شــود کــه کمپین هــای تبلیغاتــی 
ــا  ــد ت ــرار دهی ــی ق ــته های مختلف ــان را در دس ــد و مخاطب ــاد کنی ــددی را ایج متع
ــب در مــورد ایــن  ــه جال ــرود. نکت ــق برنامــه شــما پیــش ب ــی طب برنامه هــای تبلیغات
پنــل ایمیلــی، امــکان اســتفاده از آن در انــواع سیســتم های کامپیوتــری و گوشــی های 
هوشــمند اســت کــه می تــوان در شــرایط مختلفــی از آن اســتفاده کــرد. همچنیــن در 
ایــن پنــل بــه کاربــران امــکان اســتفاده یــک مــاه بــه صــورت رایــگان داده می شــود.
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OntraPort 3. پنل ارسال ایمیل
ــه  ــوان ب ــه می ت ــده شــده اســت ک ــی گنجان ــل OntraPort ویژگی هــای مختلف در پن
ــر روی ایمیل هــا و ســایر کارهایــی کــه از یــک  ــر ب ــوه، ایجــاد فیلت ــل انب ارســال ایمی
پنــل ایمیلــی انتظــار مــی رود، اشــاره کــرد. در حقیقــت ایــن پنــل، گزارشــی از نتایــج 
مختلفــی ماننــد نــرخ بــاز شــدن ایمیل هــا و نــرخ بازگشــت ســرمایه در کمپین هــای 

ــد. ــما می ده ــه ش ــف را ب مختل
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تعرفه ایمیل مارکتینگ
زمانــی کــه یــک شــرکت بــه دنبــال اســتفاده از بازاریابــی ایمیلــی باشــد و بــه دنبــال 
ــه  ــوالی ک ــن س ــردد، اولی ــوزه بگ ــن ح ــال در ای ــراد فع ــا اف ــطه ای ی ــرکت های واس ش
ــه  ــد ک ــت و می خواهن ــگ اس ــل مارکتین ــه ایمی ــا هزین ــه ب ــود، در رابط ــرح می ش مط
ــر ایــن کــه  ــه جالب ت ــه ارســال ایمیــل داشــته باشــد. نکت ــی از هزین ــرآورد کل یــک ب
ــرکت های  ــخ ش ــند و پاس ــخص نمی رس ــم مش ــک رق ــه ی ــرکت ها ب ــن ش ــوالً ای معم
ــن  ــود. تعیی ــن می ش ــا تعیی ــم آنه ــات و حج ــوع تبلیغ ــه ن ــه ب ــا توج ــطه ای، ب واس

ــرد: ــام می گی ــورت انج ــه دو ص ــگ ب ــل مارکتین ــه ایمی تعرف

تعیین نرخ ایمیل با توجه به تعداد ایمیل های ارسال شده
در ایــن حالــت، زمانــی کــه مــا بــا صاحــب ســرویس ارســال ایمیــل تمــاس می گیریــم، 
آن هــا یــک پنــل در اختیــار مــا قــرار می دهنــد کــه بــا توجــه بــه اســم و مشــخصات 
ــل، مــا می توانیــم حســاب  شــخصی و حرفــه ای مــا تنظیــم شــده اســت. در ایــن پن
ــم.  ــود را در آن وارد کنی ــان خ ــم و مخاطب ــارژ کنی ــی ش ــاظ مال ــود را از لح ــری خ کارب
در واقــع، ایــن پنــل هــا دقیقــًا هماننــد ســرویس ارســال ایمیــل یاهــو یــا ســرویس 
ــن  ــاوت ای ــن صــورت اســت. تف ــه همی ــز ب ــا نی ــا آنه ــوگل هســتند و کار ب ــل گ ایمی
پنل هــا بــا ســرویس های رایــگان در ایــن اســت کــه هزینــه ارســال ایمیــل بــا توجــه 
ــارژ  ــود و از ش ــبه می ش ــان محاس ــر زم ــده در ه ــال ش ــای ارس ــداد ایمیل ه ــه تع ب

ــم می شــود. ــری شــما ک حســاب کارب

تعیین تعرفه بازاریابی ایمیلی با توجه به تعداد مخاطبان
ــا توجــه بــه تعــداد مخاطبــان هماننــد ســرویس  تعییــن تعرفــه بازاریابــی ایمیلــی ب
ارســال ایمیــل قبلــی اســت و مــا بایــد حســاب کاربــری خــود را شــارژ کنیــم تــا بتوانیم 
ــرویس  ــن س ــتفاده از ای ــا اس ــوه ب ــل انب ــال ایمی ــم. ارس ــتفاده کنی ــی آن اس از توانای
بســیار راحــت اســت و دردســر چندانــی نــدارد، بــا ایــن تفــاوت کــه هزینه هــای مــا 
ــای  ــداد ایمیل ه ــی در تع ــود و تفاوت ــن می ش ــان تعیی ــداد مخاطب ــه تع ــه ب ــا توج ب
ارســالی وجــود نــدارد. در ایــن شــیوه، صاحــب ســرویس برآوردهایــی از لحــاظ هزینــه
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 و نــرخ ارســال ایمیــل بــا توجــه بــه تعــداد مخاطبــان انجــام می دهــد و مــا بایــد در 
فواصــل زمانــی مشــخص، نســبت بــه شــارژ حســاب کاربــری خــود اقــدام کنیــم.

بیشتر بخوانید: موبایل مارکتینگ چیست و چطور در آن موفق شویم؟

یک سرویس بازاریابی ایمیلی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
پاســخ بــه ایــن ســؤال تــا حــدود زیــادی ســلیقه ای اســت و بــه فاکتورهــای مختلفــی 
بســتگی دارد. امــا بــا توجــه بــه ســابقه مــا در حــوزه بازاریابــی و تبلیغــات، ســه مــورد 

از آنهــا بســیار مهــم و حیاتــی هســتند.

- سهولت در استفاده
 بایــد بپذیریــم کــه همــه کاربــران ســرویس ارســال ایمیــل انبــوه، افــرادی مســلط و بــا 
دانــش نیســتند و برخــی از آنهــا حتــی ممکــن اســت تــا کنــون بــا ایــن پنل هــا کار 
نکــرده باشــد. ایــن وضعیــت، وظیفــه دارنــدگان ســرور ارســال ایمیــل انبــوه را ســخت 
ــد از  ــد کــه همــه افــراد بتوانن ــد و بایــد طــوری ســرویس خــود را طراحــی کنن می کن
آن اســتفاده کننــد. دسترســی بــه گزینه هــای مختلــف، امــکان شــارژ کاربــری آســان، 
امــکان ارســال ایمیــل انبــوه بــه صــورت ســاده و بررســی نتایــج بازاریابــی ایمیلــی از 

دیگــر مــواردی هســتند کــه بایــد رعایــت شــوند.

 - تنوع در شیوه های اجرا
وقتــی کــه یــک شــرکت تصمیــم می گیــرد کــه از ایمیــل مارکتینــگ بــه عنــوان شــیوه 
ــان خــود  ــه مخاطب ــد ک ــًا ســعی می کن ــد، طبیعت ــی خــود اســتفاده کن ــی بازاریاب اصل
را بــه دســته های مختلفــی تقســیم کنــد تــا بتوانــد مطابــق بــا ســلیقه آنهــا رفتــاری 
مناســب داشــته باشــد. اگــر ایــن شــرکت بخواهــد نســبت بــه تمامــی مخاطبــان خود 
یــک رفتــار یکســان و مشــابه داشــته باشــد، بــا چالش هــای متعــددی مواجــه خواهــد 
شــد و نــرخ بــاز شــدن ایمیــل او پاییــن خواهــد آمــد. پــس یــک پنــل ارســال ایمیــل 

انبــوه خــوب بایــد قابلیــت دســته بنــدی مخاطبــان را فراهــم کنــد.
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 - امکان گزارش گیری
ــرد،  ــی انجــام می گی ــی ایمیل ــه در حــوزه بازاریاب ــی ک ــی فعالیت هــا و هزینه های تمام
بایــد بــه گرفتــن نتایــج و بررســی آنهــا منجــر شــود. ایمیــل مارکتینــگ چــه بــه صورت 
ــدون  ــل اســتفاده شــود، ب ــا چــه از پنل هــای ارســال ایمی ــرد و ی شــخصی انجــام گی
داشــتن نتیجــه و بررســی نــرخ تعامــل و نــرخ بــاز شــدن ایمیــل، نتیجــه ای نخواهــد 
ــری و  ــم گزارش گی ــل را می توانی ــک پن ــارز ی ــای ب ــی از ویژگی ه ــس یک ــت. پ داش

آنالیــز نتایــج معرفــی کنیــم.
ــرار  ــا ق ــار م ــود را در اختی ــای خ ــج کاره ــار نتای ــد آم ــا بای ــن پنل ه ــت، ای در حقیق
دهنــد و بــه مــا نشــان دهــد کــه چــه تعــداد از ایــن ایمیل هــا تحویــل داده شــده و 
چــه تعــدادی از آنهــا بــاز شــده اســت. ارائــه اطاعاتــی در مــورد زمــان بازدیــد ایمیــل 
و نحــوه بــاز شــدن آنهــا در دســتگاه های مختلــف، راهــکار خوبــی اســت تــا گام هــای 
ــکان  ــد ام ــل خــوب بای ــک پن ــس ی ــم. پ ــی خــود را برداری ــدی اســتراتژی تبلیغات بع

ــد. ــرار ده ــا ق ــار م ــری را در اختی گزارش گی

بازاریابی ایمیلی برای چه مشاغلی مناسب است؟
چند سوالی که در رابطه با بازاریابی ایمیلی وجود دارد این است که:
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چه مشاغلی می توانند از آن استفاده کنند؟	 
آیا استفاده از این استراتژی صرفًا به مشاغل آناین محدود می شود؟	 
ــتفاده 	  ــزار اس ــن اب ــد از ای ــتارتاپ ها می توانن ــک و اس ــب وکارهای کوچ ــا کس  آی

کننــد؟
 آیا کسب وکارهای بدون سرمایه امکان استفاده از ایمیل مارکتینگ را دارند؟	 

 پاسخ کوتاه، بله!

ــه در  ــد ک ــدات خاصــی دارن ــه تمهی ــاز ب ــن مشــاغل نی ــدام از ای ــد، هــر ک پاســخ بلن
ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــی ایمیل ــد از بازاریاب ــا، می توانن ــردن آنه ــی ک ــورت اجرای ص

ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــرمایه کاف ــوالً از س ــتارتاپ ها معم ــک و اس ــب وکارهای کوچ  کس
ــال اســتفاده از ارســال  ــه دنب تعرفــه ایمیــل مارکتینــگ برخــوردار نیســتند و بیشــتر ب
ایمیــل انبــوه رایــگان یــا نــرم افــزار ایمیــل مارکتینــگ رایــگان هســتند. پیشــنهاد مــا 
بــه ایــن گــروه، اســتفاده از بســتر خــود ســرویس ایمیــل و جیمیــل اســت. در واقــع، 
ــل  ــتفاده از پن ــرای اس ــرمایه ب ــاالً س ــتند و احتم ــدای کار هس ــرکت ها در ابت ــن ش ای
ارســال ایمیــل انبــوه را ندارنــد. پــس می تواننــد در گام اول بــر روی ارســال ایمیــل بــه 
صــورت انفــرادی متمرکــز شــوند و در گام هــای بعــدی بــه ســراغ ارســال ایمیــل انبــوه 

برونــد.
ــل ارســال  ــن، اســتفاده از پن ــزرگ و کســب وکارهای آنای ــرای کســب وکارهای ب ــا ب ام
ــه  ــدی ب ــاظ زمان بن ــم از لح ــه و ه ــاظ هزین ــم از لح ــه ه ــت ک ــب تر اس ــل مناس ایمی
ــه  ــرای هم ــی ب ــتراتژی عموم ــک اس ــگ ی ــل مارکتین ــس ایمی ــت. پ ــا اس ــود آن ه س
ــرای یــک کســب وکار انتخــاب شــود. مشــاغل اســت، امــا بایــد روش مناســب آن ب

چگونه نرخ باز شدن ایمیل )Email Open Rates( را افزایش دهیم؟
نــرخ بــاز شــدن ایمیــل یــک فاکتــور مهــم و قابــل اندازه گیــری بــرای بررســی وضعیــت 
ــی  ــم بررس ــک آن می توانی ــه کم ــت و ب ــان اس ــه مخاطب ــده ب ــال ش ــای ارس ایمیل ه
کنیــم کــه بازاریابــی ایمیلــی مــا تــا چــه انــدازه مؤثــر بــوده اســت. بــه طــور کلــی، نرخ 
بــاز شــدن ایمیــل در چنــد ســال اخیــر بــه دلیــل ظهــور شــبکه های اجتماعــی کمتــر 

23

https://modireweb.com


بازاریابی ایمیلی و هر آنچه برای کسب درآمد از طریق آن باید 
بدانید

www.modireweb.com

شــده اســت، امــا بــا توجــه بــه شــرایط اســتفاده از آن، در آمارهــای باال مشــخص شــد 
کــه نــرخ بازگشــت ســرمایه در ایــن روش بســیار باالتــر اســت. بنابرایــن، بازاریابــان 
ــود  ــای خ ــدن ایمیل ه ــاز ش ــرخ ب ــود ن ــرای بهب ــی ب ــال روش های ــه دنب ــه ب همیش

هســتند و مــا 8 راهــکار بــه آنهــا معرفــی خواهیــم کــرد:

 همیشه لیست خود را تازه و به روز شده نگه دارید
 بــه خاطــر داشــته باشــید کــه مشــترکین ایمیــل و جیمیــل در شــرایط زمانــی مختلــف، 
بازدیدهــای متفاوتــی دارنــد و حتــی ممکــن اســت تعــدادی از آنهــا بــرای چنــد مــاه 
ــرای به روزرســانی لیســت  ــه شــما ب ــد. در اینجــا وظیف ــل خــود اســتفاده نکنن از ایمی
مخاطبــان خــود بســیار مهــم اســت و بایــد در بررســی های خــود مشــخص کنیــد کــه 
چــه تعــداد از مخاطبــان در فواصــل زمانــی مشــخص ایــن ایمیل هــا را بــاز نکرده انــد. 
ــان اســت و ســعی کنیــد کــه  ــه، به روزرســانی لیســت مخاطب بنابرایــن، بهتریــن گزین

همیشــه ایمیل هــای خــود را فقــط بــه افــراد فعــال ارســال کنیــد.

 لیست مخاطبان خود را به چند دسته تقسیم کنید
بــا توجــه بــه انــواع ایمیــل مارکتینــگ، شــما بایــد مخاطبــان خــود را بــه چنــد دســته 
ــرای یــک گــروه از  تقســیم کنیــد و ســعی کنیــد کــه از هــر کــدام از ایــن روش هــا ب
ــما  ــان ش ــی از مخاطب ــت برخ ــن اس ــال، ممک ــوان مث ــه عن ــد. ب ــتفاده کنی ــا اس آنه
ــًا  ــز ترجیح ــی نی ــند و برخ ــته باش ــه داش ــا عاق ــری و خبرنامه ه ــای خب ــه ایمیل ه ب
ــان و  ــه مخاطب ــد ک ــعی می کنی ــن س ــد. بنابرای ــف بگردن ــاداش و تخفی ــال پ ــه دنب ب
بازدیدکننــدگان خــود را بــه چنــد دســته تقســیم کنیــد و ایمیل هــای خــود را بــا توجــه 
بــه ایــن دســته بنــدی ارســال کنیــد. در تصویــر زیــر، تأثیــر دســته بندی مخاطبــان و 

ــد. ــا را می بینی ــدن ایمیل ه ــاز ش ــرخ ب ــش ن ــه افزای ــف از جمل ــای مختل فاکتوره

از ارسال هرزنامه ها یا ایمیل های اسپم بپرهیزید
ــود  ــده می ش ــتر دی ــوه بیش ــل انب ــال ایمی ــای ارس ــا پنل ه ــه ب ــکل در رابط ــن مش ای
ــن  ــه ای ــد ک ــخیص دهن ــد تش ــی می توانن ــه راحت ــوگل ب ــو و گ ــتم های یاه و سیس
ــه در  ــی ک ــده اند. حقیقت ــتاده ش ــوه فرس ــال انب ــای ارس ــق پنل ه ــا از طری ایمیل ه
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ــمت  ــران از قس ــر کارب ــه اکث ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــپم وج ــای اس ــا ایمیل ه ــه ب رابط
اســپم ایمیــل خــود دیــدن نمی کننــد و یــا ترجیحــًا همــه آن هــا را بــه صــورت دســته 
جمعــی حــذف می کننــد. بــرای اســتفاده از چنیــن ابــزاری، همیشــه ســعی کنیــد کــه 
ــه  ــد ک در قســمت آدرس فرســتنده اســم حقیقــی خــود را بنویســید و مشــخص کنی
موضــوع ایمیــل شــما بــه چــه صــورت اســت. حتــی در لحظــه ثبــت نــام مخاطبــان 
ــد کــه شــما را از لیســت اســپم خــارج  ــا بخواهی ــد از آنه و مشــترکین خــود می توانی

کننــد.

 بهترین زمان بندی را انتخاب کنید
زمان بنــدی در بازاریابــی بســیار مهــم اســت و ایــن موضــوع در بازاریابــی ایمیلــی نیــز 
ــر  ــال اخی ــد س ــه در چن ــم ک ــت را بپذیری ــن حقیق ــد ای ــد. بای ــان می ده ــود را نش خ
ــا  ــت. ب ــتر از ایمیل هاس ــی بیش ــبکه های اجتماع ــران در ش ــور کارب ــان حض ــدت زم م
ایــن حــال معمــوالً کاربــران ســعی می کننــد کــه یــک زمــان مشــخص را بــه بازدیــد از 
ایمیــل خــود اختصــاص دهنــد و ایــن هنــر شماســت کــه ایــن زمــان را پیــدا کنیــد. 
ــما  ــه اول ش ــود. در مرحل ــیم می ش ــه تقس ــه دو مرحل ــل ب ــال ایمی ــدی ارس زمان بن
بایــد تشــخیص دهیــد کــه کاربــران ترجیــح دهنــد چــه روزهایــی بــه ســراغ ایمیــل 
خــود مــی رود. همانطــور کــه در تصویــر زیــر می بینیــد، در روزهــای ابتدایــی هفتــه و 
روزهــای اداری بیشــترین آمــار بــاز شــدن ایمیل هــا رخ می دهــد و شــما بایــد تمرکــز 

خــود را بــر روی ایــن روزهــا بگذاریــد.
در مرحلــه دوم، بایــد مشــخص کنیــد کــه در هــر روزی، چــه ســاعتی بیشــترین آمــار باز 
شــدن ایمیل هــا رخ می دهــد. برخــی از ایــن ایمیل هــا مربــوط بــه مشــاغل هســتند 
ــاز  ــاعات روز ب ــایر س ــز در س ــی نی ــوند و برخ ــاز می ش ــی روز ب ــاعات ابتدای و در س
هســتند. اگــر بــه تصویــر زیــر توجــه کنیــد، نــرخ بــاز شــدن ایمیــل بیــن ســاعت های 

8 تــا 2 بعــد از ظهــر بســیار باالتــر از ســایر ســاعات روز اســت.

موضوع ایمیل خود را به طور واضح مشخص کنید
 بارهــا در ایــن مطلــب و در مطالــب قبلــی بــه ایــن نکتــه اشــاره کرده ایــم کــه کاربــران 
ــاده  ــه ســرعت آم ــا ب ــی آنه ــی اینترنت ــد خوراک ــه هســتند و بای ــم حوصل ــی ک اینترنت
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ــی  ــل در بازاریاب ــاز شــدن ایمی ــرخ ب ــردن ن ــاال ب ــال ب ــه دنب ــی کــه شــما ب شــود. وقت
ــه ســرعت از  ــران ب ــه کارب ــد ک ــد شــرایطی را فراهــم کنی ــی خــود هســتید، بای ایمیل
موضــوع ایمیــل شــما مطلــع شــوند و نســبت بــه آن عکــس العمــل نشــان دهنــد.

ــز در  ــا شــماره تلفــن کســب وکار خــود را نی حتــی می توانیــد مشــخصات شــخصی ی
ایــن ایمیــل قــرار دهیــد و از لفــظ محــاوره ای و شــوخی نیــز اســتفاده کنیــد. فرامــوش 
ــزار ارتباطــی بیــن شــما و مشــتری اســت و نیــازی  نکنیــد کــه ایمیــل فقــط یــک اب
نیســت کــه رســمیت باالیــی بــه آن بدهیــد. ســعی کنیــد بــا همــان زبــان و ســبکی 

ــد. ــران شــما آنهــا را ترجیــح می دهن صحبــت کنیــد کــه کارب

به مخاطبان خود این حس را بدهید که فقط برای او این ایمیل را نوشته اید
یکــی از اشــتباهاتی کــه بیشــتر کســب وکارهای آنایــن در اســتراتژی ایمیــل مارکتینــگ 
ــه  ــان ب ــرار دادن مخاطب ــاب ق ــمی و خط ــن رس ــتفاده از لح ــوند، اس ــب می ش مرتک
ــما  ــب ش ــه مخاط ــود ک ــث می ش ــوع باع ــن موض ــت. ای ــی اس ــته جمع ــورت دس ص
خــود را در یــک گــروه بــزرگ تصــور کنــد و احســاس کنــد کــه توجــه شــما بــه آنهــا 
کمتــر اســت. بــه شــکلی متــن ایمیــل خــود را بنویســید کــه خواننــده احســاس کنــد 
ــرار دادن  ــاب ق ــی از خط ــت. حت ــده اس ــال ش ــرای او ارس ــًا ب ــل صرف ــن ایمی ــه ای ک
بازدیدکننــدگان نترســید و مکالمــه خــود را بــه ماننــد یــک مکالمــه حضــوری طراحــی 
کنیــد. ســعی کنیــد در دادن اطاعــات بــه مشــترکین خــود حساســیت به خــرج ندهید 

و اعتمــاد آنهــا را جلــب کنیــد.

تنبل نباشید و کپی نکنید!
فرامــوش نکنیــد کــه طــرف مقابــل شــما یکــی از کســانی اســت کــه قــرار اســت بــه 
عنــوان مشــتری دائمــی کســب وکار شــما مطــرح شــود و مــدت زمــان طوالنــی بــا آنهــا 
در ارتبــاط باشــید. پــس بــه هــر انــدازه کــه بــه آنهــا احتــرام بگذاریــد، مطمئنــًا احتــرام 
متقابــل را دریافــت خواهیــد کــرد. پــس بدانیــد کــه قــرار نیســت شــما یــک متــن را 
بنویســید و بــا کپــی و پیســت کــردن آن، زحمــت خــود را کاهــش دهیــد. حتــی اگــر 
ــی و دوســتانه  ــه حــدی صمیم ــن شــما ب ــد مت ــد، بای ــن کاری را انجــام می دهی چنی
باشــد کــه خواننــده از دیــدن آن خســته نشــده و بــرای ایمیــل بعــدی شــما لحظــه 
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شــماری کنــد. ســعی کنیــد بــرای نوشــتن هــر متــن زمــان کافــی اختصــاص دهیــد و 
بــه دقــت چنــد بــار متــن را بخوانیــد تــا از کیفیــت نوشــتاری و گفتــاری آن مطمئــن 

شــوید.

کاربران موبایلی خود را فراموش نکنید
ــای  ــران ایمیل ه ــد از کارب ــه 41 درص ــک ب ــه نزدی ــم ک ــاال، گفتی ــای ب ــش آماره در بخ
خــود را در گوشــی های هوشــمند و اندرویــد مطالعــه می کننــد. از ایــن آمــار نزدیــک 
بــه 23 درصــد بعــد از اســتفاده از گوشــی هوشــمند، مجــددًا بــه ســراغ لــپ تــاپ و 
کامپیوتــر می رونــد تــا ایمیــل خــود را چــک کننــد. پــس آمــار بازدیدکننــدگان ایمیــل 
بــا اســتفاده از گوشــی های همــراه باالســت و ایــن بایــد در اســتراتژی تبلیغــات ایمیلی 

شــما قــرار داشــته باشــد.

چگونه ایمیل های جذابی بنویسیم؟
نگــران نباشــید! وقتــی کــه تصمیــم گرفتیــم کــه بــه جزئیــات کامــل در مــورد بازاریابــی 

27

https://modireweb.com


بازاریابی ایمیلی و هر آنچه برای کسب درآمد از طریق آن باید 
بدانید

www.modireweb.com

ــوش  ــز فرام ــذاب را نی ــای ج ــتن ایمیل ه ــوه نوش ــًا نح ــم، مطمئن ــی بپردازی ایمیل
ــده و  ــد کنن ــن بازدی ــرای گرفت ــی ب ــا قاب های ــه ایمیل ه ــم ک ــد بپذیری ــم. بای نکرده ای
مشــتری هســتند، پــس هرچــه یــک قــاب جذاب تــر باشــد، کارآمدتــر نیــز هســت. 

ــد: ــر را در مــورد نوشــتن ایمیل هــا رعایــت کنی ــکات زی فقــط الزم اســت ن

1. از موضوعات جذاب و زیر عنوان در ایمیل خود استفاده کنید
ــرار  ــد، ق ــل می روی ــه ســراغ نوشــتن ایمی ــگ ب ــل مارکتین ــان ایمی ــه در جری ــی ک  وقت
نیســت کــه یــک متــن چنــد صفحــه ای را بــرای آنهــا بنویســید و در آن بــه تبلیغــات و 
ذکــر توانایی هــای خــود بپردازیــد. ســعی کنیــد موضوعــات جــذاب ماننــد جایزه هــا، 
تخفیف هــای ماهانــه، محصــوالت جدیــد، امتیــازات کاربــران و مــواردی از ایــن قبیــل 
را در ایمیــل خــود بگنجانیــد و ایمیــل را بــه چنــد بخــش تقســیم کنیــد. ایــن چنــد 
ــرای  ــده ب ــه خوانن ــود ک ــث می ش ــا، باع ــر عنوان ه ــتفاده از زی ــردن و اس ــش ک بخ

ــز کنجــکاو شــود. ــدن ســایر بخش هــا نی خوان

2. مواظب طول متن ایمیل خود باشید
 طــول متــن ایمیــل یــک عامــل در موفقیــت بازاریابــی ایمیلــی اســت. شــاید در طــول 
ــد اســتفاده  ــه از ایمیل هــای بلن فعالیــت خــود بارهــا از مشــاورین شــنیده باشــید ک
کنیــد یــا بــه ســراغ ایمیل هــای کوتــاه برویــد و خواننــده خــود را خســته نکنیــد. بــه 
خاطــر داشــته باشــید کــه محتــوای ایمیــل از طــول متــن آن مهم تــر اســت، امــا بــا 
احتــرام بــه نظــر دیگــران، کاربــران اینترنتــی بســیار کم حوصلــه هســتند و اگــر آنهــا را 
خســته کنیــد، بــدون شــک ایمیــل شــما مقصــدی جــز ســطل زبالــه ســرور را نخواهــد 

داشــت.

3. از نام و موضوع استفاده کنید
ــرای ایمیل هــای خــود، موضــوع مشــخص  ــر ب ــه اگ ــه خاطــر داشــته باشــید ک اوالً ب
قــرار ندهیــد، ســرورها آن را بــه عنــوان یــک ایمیــل اســپم تشــخیص داده و شــانس 
خوانــده شــدن آن کاهــش می یابــد. دلیــل اســتفاده از نــام کاربــر در ایمیــل، ایجــاد 
صمیمیــت بیشــتر در ذهــن آنهاســت. اســتفاده از عناوینــی ماننــد »مشــتری عزیــز« یــا 
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»وبمســتر عزیــز« نــه تنهــا جذابیــت نــدارد، بلکــه احتمــال حــذف آن را بــاال می بــرد. 
ــان را  ــید و ایمیل های ت ــب نترس ــک مخاط ــم کوچ ــرار دادن اس ــاب ق ــس از خط پ

ــد. ــازی کنی شخصی س

4. اولین پاراگراف را جذاب بنویسید
یــک ســؤال، تاکنــون چنــد بــار یــک فروشــگاه را بــه خاطــر ویتریــن یــا تابلــو ســر در 
ــًا ویترین هــا و تابلوهــای ســر در مغازه هــا در انتخــاب  ــد؟ مطمئن آن انتخــاب کرده ای
ــل در  ــراف اول ایمی ــم پاراگ ــبت ه ــن نس ــه همی ــتند. ب ــم هس ــیار مه ــتریان بس مش
ــرای  ــر دارد. پــس حتــی اگــر ســاعت ها ب ــده شــدن ســایر قســمت های آن تاثی خوان

نوشــتن اولیــن پاراگــراف ایمیــل خــود صــرف کنیــد، مطمئنــًا ضــرر نخواهیــد کــرد.

5. در پاراگراف دوم فقط بگویید که چه می خواهید
ــراری  ــی ف ــه معن ــراف دوم ب ــنگین در پاراگ ــات س ــتفاده از جم ــی و اس ــفه باف فلس
دادن مخاطــب از ایمیــل اســت. ســعی کنیــد خیلــی راحــت و بــدون دردســر بــه آنهــا 
بگوییــد کــه هــدف شــما از ارســال ایــن ایمیــل چــه بــوده و می خواهیــد چــه امتیــازی 
ــار آن محصــول  ــد و در کن ــز و تخفیف هــا نپردازی ــه جوای ــًا ب ــا برســانید. صرف ــه آنه ب
و خدمــات خــود را نیــز معرفــی کنیــد. ســعی کنیــد ایــن دو مــورد را در کنــار یکدیگــر 
ــی  ــرخ بازگشــت ســرمایه در بازاریاب ــد. در ایــن صــورت ن ــرار دهی در پاراگــراف دوم ق

ایمیلــی شــما چشــمگیر خواهــد بــود.

بیشتر بدانید: 3 درس مهم که باید در تولید محتوا یاد بگیرید

چگونه نتایج کمپین های ایمیل مارکتینگ را اندازه گیری کنیم؟
بــا توجــه بــه مطالبــی کــه گفتــه شــد، بــد نیســت بــه فاکتورهــا و معیارهایــی نیــز 
اشــاره کنیــم کــه میــزان تاثیرگــذاری کمپین هــای ایمیــل مارکتینــگ را نشــان می دهنــد 
و مشــخص می کننــد کــه بازاریابــی ایمیلــی مــا تــا چــه انــدازه بــر رونــد کســب و کار 
تأثیــر می گــذارد. ایــن معیارهــا متفــاوت هســتند، امــا همــه آن هــا می تواننــد نشــان 

دهنــده میــزان تأثیــر روش بازاریابــی باشــد. چنــد مــورد از ایــن معیارهــا عبارتنــد از:
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open rate نرخ باز شدن ایمیل یا همان -
ــا،  ــط م ــده توس ــال ش ــای ارس ــداد ایمیل ه ــه از تع ــد ک ــان می ده ــرخ نش ــن ن  ای
چــه تعــداد بــاز شــده و چــه تعــداد از آنهــا بــدون خوانــده شــدن حــذف شــده انــد. 
ایــن نــرخ بــه صــورت »نســبت تعــداد ایمیل هــای بــاز شــده بــه تعــداد ایمیل هــای 

ــف می شــود. ــی« تعری ــن تبلیغات ــان کمپی ارســال شــده در جری

)click through rate( نرخ کلیک خوری -
ــداد  ــه تع ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــداد کلیک ه ــبت تع ــه »نس ــه ب ــا توج ــار ب ــن معی ای
پیام هــای تحویــل داده شــده بــه کاربــران« در نظــر گرفتــه می شــود. در واقــع تعریــف 

آن بــه صــورت معادلــه نشــان داده شــده در تصویــر زیــر اســت.
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)unsubscribe rate( نرخ حذف اشتراک -
ایــن معیــار نشــان می دهــد کــه در یــک دوره زمانــی مشــخص چــه تعــداد از کاربــران، 
اشــتراک خــود را از کســب و کار شــما یــا وبــاگ شــما حــذف کرده انــد. تعریــف ریاضــی 
ــه  ــد، ب ــه حــذف اشــتراک کرده ان ــرادی ک ــداد اف ــه صــورت »نســبت تع ــرخ ب ــن ن ای
ــورت  ــه ص ــول آن ب ــود و فرم ــبه می ش ــده« محاس ــل داده ش ــای تحوی ــداد پیام ه تع

زیــر اســت:

)conversion rate( نرخ تبدیل -
نــرخ تبدیــل نشــان دهنــده میــزان تبدیــل بازدیدکننــدگان و مخاطبــان بــه مشــتری 
بــرای یــک کســب و کار اســت و بــه نوعــی یــک معیــار دقیــق بــرای ارزیابــی بازاریابــی 
ایمیلــی محســوب می شــود. معادلــه محاســبه نــرخ تبدیــل بــه صــورت تصویــر زیــر 
اســت کــه در آن »نســبت تعــداد تبدیل هــای صــورت گرفتــه بــه تعــداد ایمیل هــای 

ــود: ــبه می ش ــده« محاس ــل داده ش تحوی
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)bounce rate( نرخ پرش -
بــا کمــک ایــن نرخ، شــما معیــار خوبی بــرای بررســی کیفیــت ایمیــل خود در دســترس 
داریــد، هرچــه کیفیــت ایمیــل شــما باالتــر باشــد، طبیعتــًا نــرخ پــرش کاهــش خواهد 
ــر اســتفاده می شــود کــه »نســبت  ــار، از فرمــول زی ــرای محاســبه ایــن معی یافــت. ب

تعــداد پرش هــا بــه تعــداد ایمیل هــای تحویــل داده شــده« را محاســبه می کنــد:

ــته  ــددی داش ــان متع ــح و پنه ــای واض ــد معن ــا می توانن ــن معیاره ــدام از ای ــر ک ه
باشــند کــه آنالیــز و تحلیــل آنهــا بــه هنــر شــما و میــزان تســلط شــما بــر بازاریابــی 

ــتگی دارد. ــی بس ایمیل

محصول مرتبط: دوره آموزشی تصویری جامع بازاریابی ایمیلی

کالم آخر

ــف بررســی  ــی را از جهــات مختل ــی ایمیل ــم کــه بازاریاب ــب، تــاش کردی در ایــن مطل
کنیــم و نتیجــه اســتفاده از آن در کســب وکارهای مختلــف را نشــان دهیــم. همچنیــن 
بــه برخــی از آمارهــای جهانــی منتشــر شــده در ســایت های معتبــر اشــاره کردیــم کــه 
بررســی هایی بــر روی نتایــج ایمیــل مارکتینــگ و دســتاوردهای آن انجــام داده انــد. در 
انتهــا هــم بــه بازاریابــی ایمیلــی رایــگان و تبلیغــات ایمیــل مارکتینــگ ارزان پرداختیــم 
ــه  ــز ب ــم. در آخــر نی ــل اســتفاده از آن در برخــی از کســب وکارها را نشــان دادی و دلی

روش هــای مختلــف بهبــود نــرخ بــاز شــدن ایمیــل پرداختیــم.
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