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ــگان  ــرای هم ــال ب ــی دیجیت ــا بازایاب ــگ ی ــال مارکتین ــوم دیجیت ــر مفه ــروزه دیگ ام
واژه ای آشناســت. امــا اینکــه دیجیتــال مارکتینــگ دقیقــا چیســت و چــه کاربــردی در 
ــریح  ــه تش ــاز ب ــود، نی ــی می ش ــه حوزه های ــامل چ ــروز دارد و ش ــن ام ــی نوی بازاریاب

ــوم آشــنا شــوید. ــن مفه ــم ای ــر و ب ــا زی ــد ب ــه می توانی ــن مقال دارد. در ای
امــروزه بــه لطــف پیشــرفت های روزافــزون و لحظــه ای تکنولــوژی، امــکان اســتفاده از 
اینترنــت بــه راحتــی در دســترس همــه مــردم قــرار گرفتــه و هــر روز بــر کاربــران ایــن 
ــار تغییــرات  ــش در کن ــن افزای ــع، ای ــزوده می شــود. درواق ــای نســبتًا مجــازی اف دنی
گســترده ای انجــام شــده کــه بــر زندگــی روزمــره مــا ســایه انداختــه و بــه نوبــه خــود 
بــر ســبک و ســیاق نحــوه خریــد کــردن مــردم نیــز تأثیــر گذاشــته اســت؛ تــا جایــی 
ــدون اســتفاده از ابزارهــا و کانال هــای  ــی ب ــی بازاریاب ــه معن ــی ســنتی، ب ــه بازاریاب ک

دیجیتــال، دیگــر بــه انــدازه قبــل مؤثــر نیســت.
چیــزی کــه همیشــه در بحــث بازاریابــی اهمیــت داشــته، برقــراری ارتبــاط بــا مخاطب، 
یــا بــه زبــان خودمانــی، چســباندن نــان بــه تنــور داغ در زمــان و مــکان مناســب بــوده 
ــد در  ــم، بای ــاده کنی ــدرن پی ــای م ــت را در دنی ــن سیاس ــم همی ــر بخواهی ــت. اگ اس
ــد:  ــاط برقــرار کنیــم کــه وقــت زیــادی را در آن ســپری می کن ــا مشــتری ارتب جایــی ب

»اینترنــت«.
مــا در وب ســایت مدیــروب در رابطــه بــا مباحثــی ماننــد بازاریابــی آنالیــن و 
اســتراتژی های آن، روش هــای کســب درآمــد از اینترنــت، انــواع مختلفــی از بازاریابــی 
دیجیتــال، مثــل بازاریابــی ایمیلــی یــا ایمیــل مارکتینــگ و بازاریابــی محتــوا و همچنین 
مباحــث کلیــدی و مهمــی در ایــن زمینــه، همچــون ســئو )SEO( بــه کــّرات نوشــته ایم. 
در ایــن مطلــب بــه دنبــال آن هســتیم کــه شــما را دقیقــًا و کامــالً بــا مفهــوم دیجیتــال 
ــاب  ــک بازاری ــف ی ــف آن، وظای ــواع مختل ــال«، ان ــی دیجیت ــا »بازاریاب ــگ ی مارکتین
دیجیتــال، تفــاوت بیــن بازاریابــی دیجیتــال و بازاریابــی درون گــرا و مزایــای ایــن نــوع 
ــن  ــج شــما در ای ــداول و رای ــه ســواالت مت ــز ب ــان نی ــم. در پای ــی آشــنا کنی از بازاریاب
ــن ســوال پاســخ  ــه ای ــد ب ــزی بای ــا پیــش از هــر چی ــم داد؛ ام ــه پاســخ خواهی زمین

بدهیــم کــه بازاریابــی دیجیتــال بــه  چــه  معناســت.

بیشتر بدانید: 10 استراتژی بازاریابی آنالین که کسب وکارتان را رونق می بخشد
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تعریف بازاریابی دیجیتال
ــک  ــال ی ــی دیجیت ــال چیســت؟ بازاریاب ــی دیجیت ــن ســوال: بازاریاب ــن و مهم تری اولی
عبــارت جامــع اســت کــه همــه کانال هــا و روش هایــی کــه از طریــق آن هــا می توانیــد 
محصــوالت و خدمــات خــود را از طریــق دســتگاه های الکترونیکــی یــا اینترنــت ترویــج 

و تبلیــغ کنیــد را در برمی گیــرد.

 

 

تفاوت بازاریابی دیجیتال با بازاریابی سنتی
امــا بازاریابــی دیجیتــال بــا روش هــای قدیمــی یــا ســنتی بازاریابــی چــه تفاوتــی دارد؟ 
ــی  ــه کمپین هــای بازاریاب ــن اســت ک ــی در ای ــوع از بازاریاب ــن دو ن ــی ای ــاوت اصل تف
دیجیتــال منحصــرًا از طریــق کانال هــای دیجیتــال اجــرا می شــوند و همیــن ویژگــی 
باعــث می شــود کــه کنتــرل، ابزارهــا و اطالعــات بهتــر و بیشــتری بــرای آنالیــز بازدهــی 

کمپیــن بازاریابــی در دســترس بازاریــاب قــرار بگیــرد.
ــتریان  ــه مش ــی ک ــای مختلف ــرداری از کانال ه ــا بهره ب ــال ب ــی دیجیت ــع، بازاریاب درواق
ــد و شــکل  ــدا می کن ــی پی ــد معن ــا می گذرانن ــود را در آن ه ــت خ ــتر وق ــروزی بیش ام
ــی،  ــی ایمیل ــال، بازاریاب ــات دیجیت ــا تبلیغ ــه ت ــایت گرفت ــود وب س ــرد. از خ می گی
بروشــورهای آنالیــن و مــوارد مشــابه، طیــف گســترده ای از تاکتیک هــا و روش هــا را 

مــی تــوان در زیــر چتــر بازاریابــی دیجیتــال قــرار داد.
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تاکتیک ها و نمونه ای از بازاریابی دیجیتال
یــک بازاریــاب دیجیتــال خــوب یــا کســی کــه بــه هــر نحــوی در ایــن زمینــه فعالیــت 
می کنــد بایــد درک روشــن و درســتی از تأثیــر انــواع مختلــف بازاریابــی دیجیتــال بــر 
تحقــق اهــداف اصلــی خــود داشــته باشــد؛ بــه عبــارت دیگــر، به منظــور بهره بــرداری 
ــرای  ــود و اج ــال موج ــی دیجیت ــگان و پول ــای رای ــا و کانال ه ــری از روش ه حداکث
کمپیــن هــا و سیاســت هــای موثرتــر بایــد بدانیــد کــه بــه دنبــال چــه چیــزی هســتید 

و برنامــه داشــته باشــید.
بــه عنــوان مثــال، مســئول بازاریابــی محتوایــی می توانــد بــا هــدف تولیــد مشــتری 
ــاب  ــک کت ــی را از ی ــت های وبالگ ــه از پس ــک مجموع ــد )Lead( ی ــا لی ــب ی راغ
ــئول  ــس ازآن، مس ــد. پ ــر کن ــم و منتش ــده، تنظی ــد ش ــرًا تولی ــه اخی ــی ک الکترونیک
بازاریابــی شــبکه های اجتماعــی از طریــق پســت های معمــول و روش هــای پولــی بــه 
تبلیــغ ایــن مجموعــه در حســاب های شــرکت در رســانه های اجتماعــی می پــردازد. در 
ایــن میــان، مســئول ایمیــل مارکتینــگ یــا بازاریابــی ایمیلــی می توانــد یــک کمپیــن 
ایمیلــی بــه راه بینــدازد و مثــالً بــرای آن هایــی کــه کتــاب مزبــور را دریافــت کــرده انــد، 
ــه، در  ــد. در ادام ــا محصــول ارســال کن ــا شــرکت ی ــات بیشــتری را در رابطــه ب اطالع
مــورد ایــن کارشناســان یــا بــه عبــارت بهتــر، بازاریــاب هــای دیجیتــال بیشــتر ســخن 

خواهیــم گفــت، امــا پیــش از آن بایــد بــا انــواع بازاریابــی دیجیتــال آشــنا شــویم.

مقاله مرتبط: 7 استراتژی کارآمد در بازاریابی دیجیتال که باید بدانید

انواع روش های بازاریابی دیجیتال
در اینجــا بــه ســراغ معرفــی رایــج تریــن روش هــای بازاریابــی دیجیتــال و ابزارهــا یــا 

ــم. ــا هــر یــک از آن هــا می روی ــط ب کانال هــای مرتب

- بهینه سازی برای موتورهای جستجو )SEO یا سئو(
ــر در  ــا »rank« بهت ــرای کســب جایــگاه ی ــای بهینه ســازی وب ســایت ب ــه معن ســئو ب
صفحــات نتایــج جســتجوی موتورهــای جســتجو، از جملــه گــوگل و طبیعتــًا افزایــش 
ــد روی  ــه بای ــه کانال هایــی ک ــگان( اســت. از جمل ــا طبیعــی )رای ترافیــک ارگانیــک ی
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ســئوی آن هــا کار کنیــد مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
وب سایت	 
وبالگ	 
اینفوگرافیک	 

 

 

- بازاریابی محتوایی
عبــارت بازاریابــی محتوایــی )Content Marketing( بــه تولیــد و ترویــج محتــوا بــا 
هــدف ایجــاد آگاهــی نســبت بــه برنــد )Brand Awareness(، رشــد ترافیــک، تولید 
مشــتری راغــب و درنهایــت تبدیــل مشــتری بالقــوه بــه مشــتری بالفعــل اشــاره دارد. 
ــته  ــش داش ــما نق ــی ش ــی محتوای ــتراتژی بازاریاب ــد در اس ــه می توانن ــی ک کانال های

باشــند عبارتنــد از:
پست های وبالگ	 
کتاب های الکترونیکی و مقاالت	 
اینفوگرافیک	 
بروشورها و کاتالوگ های اینترنتی	 
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- بازاریابی در شبکه های اجتماعی
از طریــق بازاریابــی در شــبکه های اجتماعــی )Social Media Marketing یــا بازاریابی 
ــج و  ــی تروی ــبکه های اجتماع ــود را در ش ــوای خ ــد و محت ــی( برن ــانه های اجتماع رس
تبلیــغ می کنیــد تــا آگاهــی نســبت بــه برنــد، ترافیــک وب ســایت و مشــتریان راغــب 
ــر  ــای زی ــد از کانال ه ــتا می توانی ــن راس ــد. در ای ــدا کن ــش پی ــب وکارتان افزای کس

کمــک بگیریــد:
فیسبوک	 
توییتر	 
لینکدین	 
اینستاگرام	 
پینترست	 

 

- تبلیغات کلیکی
PPC )Pay-Per-Click( یــا تبلیغــات کلیکــی یکــی از روش هــای پولــی جــذب 
ترافیــک بــه ســمت وب ســایت اســت. بــه بیــان ســاده، در ایــن روش فقــط هــر بــار 
ــی از  ــد. یک ــول می دهی ــده پ ــغ کنن ــه تبلی ــود ب ــک می ش ــما کلی ــغ ش ــه روی تبلی ک
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ــه  ــت. ب ــوگل اس ــی، AdWords گ ــات کلیک ــواع تبلیغ ــن ان ــن و محبوب تری رایج تری
ــای  ــا انته ــدا ی ــغ صفحــه موردنظــر خــود را در ابت ــد تبلی کمــک AdWords می توانی
ــوان  ــر PPC می ت ــه کانال هــای دیگ ــد. از جمل ــرار بدهی ــج جســتجو ق برگه هــای نتای

بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
تبلیغات پولی فیسبوک	 
Promoted Tweets در توییتر	 
و Sponsored Messages در لینکدین	 

)Affiliate Marketing( همکاری در فروش -
افیلیــت مارکتینــگ کــه بــا عناویــن بازاریابــی مشــارکتی، پورســانتی، رابطــه منــد یــا 
همــکاری در فــروش نیــز شــناخته می شــود، نوعــی از تبلیغــات عملکرد-محــور اســت 
کــه از طریــق آن در ازای تبلیــغ )و فــروش( محصــوالت و خدمــات دیگــران پورســانت 

ــد از: ــگ عبارتن ــت مارکتین ــرح افیلی ــای مط ــی از کانال ه ــد. برخ ــت می کنی دریاف

YouTube Partner Program نمایش تبلیغات ویدیویی از طریق
دریافــت لینــک مخصــوص از سیســتم های همــکاری در فــروش و ارســال آن در 

حســاب هایی کــه در شــبکه های اجتماعــی مختلــف داریــد.

)Native Advertising( تبلیغات همسان یا بومی -
ــه در دل  ــی اطــالق می شــود ک ــه آن دســته از تبلیغات ــا همســان ب تبلیغــات بومــی ی
محتــوای یــک وب ســایت یــا اپ قــرار می گیــرد و بــه عبارتــی بــا آن در مــی آمیزنــد. 
ــی و  ــاژ آگه ــه رپورت ــوان ب ــات می ت ــوع از تبلیغ ــن ن ــای ای ــن نمونه ه ــه بهتری از جمل

ــرد. لینک هــای اسپانســر شــده اشــاره ک

)Marketing Automation( اتوماسیون بازاریابی -
ــودکار  ــام خ ــث انج ــه باع ــت ک ــی اس ــی، نرم افزارهای ــیون بازاریاب ــور از اتوماس منظ
ــی  ــراری بازاریاب ــی شــما می شــوند. بســیاری از فعالیت هــای تک فعالیت هــای بازاریاب
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ــن  ــت ای ــه دس ــوان ب ــوند را می ت ــام می ش ــتی انج ــورت دس ــه ص ــوالً ب ــه معم ک
ــه: ــپرد، از جمل ــتم ها س سیس

ارسال خبرنامه های ایمیلی	 
زمان بندی برای ارسال خودکار پست در شبکه های اجتماعی	 
به روز رسانی فهرست تماس ها	 
 	)Lead-nurturing( سازماندهی فرآیند پرورش مشتری راغب
نظارت بر کمپین های بازاریابی و گزارش گیری	 

 
)Email Marketing( بازاریابی ایمیلی -

ایمیــل مارکتینــگ یــا بازاریابــی ایمیلــی یکــی از مقــرون بــه صرفه تریــن روش هــا بــرای 
ارتبــاط کســب وکار بــا مخاطبــان خــود اســت. غالبــًا از ایمیــل بــرای ترویــج و تبلیــغ 
ــه ســمت  ــردم ب ــت م ــن هدای ــف و همچنی ــا و رویدادهــای مختل ــوا، تخفیف ه محت
وب ســایت کســب وکار اســتفاده می شــود. بــه عنــوان نمونــه می توانیــد ایمیل هایــی 

از ایــن دســت را بــرای مخاطبــان خــود ارســال کنیــد:
خبرنامه برای مشترکان وبالگ	 
ایمیل های پیگیری برای بازدیدکنندگانی که آیتم خاصی را دانلود کرده اند	 
ایمیل خوشامدگویی به مشتری	 
ارسال پیشنهادات ویژه جهت خرید در ایام خاص برای مشتریان وفادار	 
ارسال زنجیره وار نکات و محتوای سودمند برای پرورش مشتری راغب.	 
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)Online PR( روابط عمومی آنالین -
روابــط عمومــی آنالیــن تالشــی اســت در جهــت کســب و تقویــت جایگاه کســب و کار و 
افزایــش پوشــش خبــری آن در نشــریات دیجیتــال، وبالگ هــا و ســایر وب ســایت های 
محتوا-محــور. روابــط عمومــی آنالیــن کامــالً بــه روابــط عمومــی ســنتی شــباهت دارد، 
امــا در فضــای دیجیتــال اجــرا می شــود. از جملــه کانال هایــی کــه در راســتای ُمثمــر 

ثمرتــر کــردن روابــط عمومــی خــود می توانیــد از آن هــا اســتفاده کنیــد عبارتنــد از:
ارائه گزارش در شبکه های اجتماعی و تعامل با نظرات کاربران	 
تعامــل بــا نقــد و نظراتــی کــه در وب ســایت هــای مختلــف در رابطــه بــا شــرکت 	 

شــما درج شــده
تعامل با نظراتی که در وب سایت یا وبالگ خودتان ثبت شده	 

 
)Inbound Marketing( بازاریابی درون گرا -

بازاریابــی درون گــرا، ربایشــی یــا جاذبــه ای، عبــارت نســبتًا قلمبــه ســلمبه ای اســت کــه 
بــه اســتفاده از کانال هــای مختلــف بازاریابــی دیجیتــال بــرای دسترســی بــه مشــتریان 
جدیــد اشــاره دارد؛ بــه عبــارت دیگــر، بازاریابــی دیجیتــال روشــی بــرای جذب مشــتری 
ــواع بازاریابــی دیجیتــال و  بــه ســمت محصــوالت و خدمــات کســب وکار از طریــق ان
به خصــوص بازاریابــی محتوایــی اســت. در ایــن نــوع از بازاریابــی بــا ارائــه اطالعاتــی 
ــالً در خبرنامه هــا، وبــالگ  ــًا ارزشــمند و ســودمند اســت )مث ــرای مشــتری واقع کــه ب
ــازی  ــم و اعتمادس ــم می زنی ــرای وی رق ــری را ب ــه بهت ــی(، تجرب ــبکه های اجتماع و ش

می کنیــم.
ــه آن توجــه داشــته باشــید ایــن اســت کــه اســتفاده  نکتــه ای کــه در اینجــا بایــد ب
مؤثــر از هــر یــک از ایــن کانال هــا و روش هــا مســتلزم برنامه ریــزی و داشــتن چیــزی 

بــه نــام »اســتراتژی بازاریابــی دیجیتــال« اســت.

بیشتر بخوانید: روش های افزایش بازدید سایت و نکاتی که حتما باید بدانید

استراتژی بازاریابی دیجیتال چیست؟
ــراوان در  ــات ف ــا جزئی ــوأم ب ــق و ت ــه دقی ــک برنام ــال ی ــی دیجیت ــتراتژی بازاریاب اس
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رابطــه بــا چگونگــی بهره بــرداری از کانال هــای مختلــف بازاریابــی دیجیتــال در 
ــت. ــب وکار اس ــداف کس ــق اه ــتای تحق راس

در هنــگام طراحــی یــک اســتراتژی بازاریابــی دیجیتــال بایــد بــه کانال هــای موردنظــر، 
منابــع الزم )نیــروی انســانی، زمــان و پــول( بــرای هــر کانــال و نتایــج موردنظــر توجــه 

ــته باشید. داش
یکــی از اشــتباهات رایجــی کــه بســیاری از مدیــران بازاریابــی دیجیتــال یــا صاحبــان 
ــه  ــچ برنام ــدون هی ــه ب ــت ک ــن اس ــوند ای ــب می ش ــف مرتک ــب وکارهای مختل کس
ــد و عمومــًا روی  ــز را در آن واحــد انجــام بدهن ــا همــه چی ــد ت خاصــی ســعی می کنن
ــذا  ــدارد. ل ــا کســب وکار آن هــا ســنخیتی ن ــد کــه ب کانال هایــی ســرمایه گذاری می کنن

ــچ نتیجــه ای نمی رســند. ــه هی ــت ب درنهای

 

در ایــن بخــش شــما بــا مراحلــی کــه بــرای تدویــن اســتراتژی خــود نیــاز داریــد آشــنا 
مــی شــوید.

مرحله 1: داشتن یک وب سایت خوب
 )Mobile friendly( اولیــن گام، ایجــاد یــک وب ســایت ســریع و ســازگار بــا موبایــل
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اســت. ایــن وب ســایت بایــد بــرای معرفــی شــرکت و محصــوالت آن چندیــن صفحــه 
فــرود )یــا صفحــه فــروش( داشــته باشــد.

مرحله 2: توجه به سئو و بهینه سازی سایت
ــه  ــواردی اســت ک ــه ســئو و شناســایی م ــوط ب ــات مرب ــدی، انجــام اقدام ــه بع مرحل
بایــد بــرای ســئو بهینه ســازی شــوند. ابتــدا بایــد بــه ســراغ امــور فنــی ســئو برویــد و 
 Off-Page( و پــس  از آن ســئوی خارجــی )On-Page SEO( ســپس ســئوی داخلــی

SEO( را مدنظــر قــرار دهیــد.

مرحله 3: اجرای بازاریابی محتوایی
بــا توجــه بــه نتایــج تحقیقــات جامعــی کــه دربــاره کلمــات کلیــدی انجــام داده ایــد 
ــه و  ــوا تهی ــی محت ــرای بازاریاب ــه ای ب ــد برنام ــود، بای ــای خ ــای ارزیابی ه و یافته ه

تنظیــم کنیــد کــه شــامل مــوارد زیــر باشــد:
چه انواعی از محتوا باید تولید شود؟ )متنی، ویدیویی...(	 
زمان انتشار آن محتوا )تقویم انتشار(	 
ــی، 	  ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــا اس ــالً ب ــوا )مث ــج محت ــغ و تروی ــی تبلی چگونگ

)PPC ــل و ایمی
 

 

10

https://modireweb.com


دیجیتال مارکتینگ چیست؟ نکاتی که برای موفقیت در تجارت 
خود باید بدانید

www.modireweb.com

مرحله 4: بازاریابی در شبکه های اجتماعی
ــی  ــبکه های اجتماع ــروش، از ش ــد و ف ــه برن ــبت ب ــردم نس ــی م ــش آگاه ــرای افزای ب
 )persona( ــونای ــالح، پرس ــه اصط ــا ب ــخصیت ی ــف ش ــا تعری ــد. ب ــرداری کنی بهره ب
ــی  ــرای بازاریاب ــی ب ــبکه های اجتماع ــدام ش ــه ک ــد ک ــی کنی ــال، بررس ــتری ایدئ مش
ــک  ــا ی ــبکه ه ــوا در آن ش ــار محت ــرای انتش ــتند و ب ــب هس ــما مناس ــب وکار ش کس

ــد. ــم کنی ــم انتشــار تنظی تقوی
همزمــان فهرســتی از افــراد محبوب و تاثیرگــذار )اینفلوئنســرهای( شــبکه های اجتماعی 
منتخــب تهیــه کنیــد کــه احتمــال می دهیــد کــه بــه محصــول شــما یــا نســبت بــه 

اشــتراک گذاری محتــوای شــما در شــبکه های اجتماعــی رغبــت داشــته باشــند.

مقاله مرتبط: چگونه استراتژی شبکه های اجتماعی خود را بهبود دهیم؟
 

مرحله 5: اجرای بازاریابی ایمیلی
ــف  ــمت های مختل ــل، در قس ــا عم ــدام ی ــه اق ــوان ب ــن فراخ ــتفاده از چندی ــا اس ب
ــل  ــک فهرســت ایمی ــان، ســاختن ی وب ســایت و حســاب های شــبکه های اجتماعی ت
را آغــاز کنیــد. بــه عنــوان مثــال می توانیــد بــا ترغیــب کاربــران بــه ثبــت نــام بــرای 
دریافــت خبرنامــه یــا دانلــود یــک آیتــم رایــگان و یــا شــرکت در یــک دوره آزمایشــی 

رایــگان، آدرس ایمیــل آن هــا را دریافــت کنیــد.

PPC مرحله 6: استفاده از تبلیغات
همزمــان بــا فعالیت هــای بــاال یــک کمپیــن کلیکــی AdWords هــم داشــته باشــید و 
افــرادی کــه کلمــات کلیــدی مرتبــط بــا محصــوالت تــان را جســتجو می کننــد را هــدف 

ــرار بدهید. ق
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مرحله 7: سنجش و آنالیز نتایج

ــت و  ــال اس ــما فع ــایت ش ــه Google Analytics در وب س ــد ک ــدا کنی ــان پی اطمین
پیکربنــدی آن بــه درســتی انجــام شــده و ایــن امــکان را داریــد کــه بــازده هــر یــک از 

ــاال را بــه دقــت بســنجید. مراحــل ب
یــک فایــل اکســل بــاز کنیــد و بــرای هــر مــورد جزئیاتــی در رابطــه بــا هزینــه هــا، 
تعــداد بازدیــد، تعــداد تبدیــل )بــه مشــتری بالفعــل(، افــرادی کــه تمــاس گرفته انــد 

و مــوارد مقتضــی دیگــر را اضافــه کنیــد.
آنچــه کــه در اینجــا بــه عنــوان نمونــه ذکــر شــد، خالصــه ای از چیزهایــی اســت کــه 
یــک اســتراتژی بازاریابــی دیجیتــال بایــد شــامل آن هــا باشــد. اگــر کســب وکار کوچکی 
داریــد و منابــع موجــود بســیار محــدود اســت، شــاید قــادر بــه اجــرای تمامــی ایــن 
مراحــل نباشــید. در این صــورت بایــد یــک رویکــرد مرحله به مرحلــه داشــته باشــید و 
بــا وب ســایت، ســئو و بازاریابــی محتــوا شــروع کنیــد. پــس از مدتــی شــاهد افزایــش 
ترافیــک و درآمــد خواهیــد بــود و ســپس می توانیــد ابزارهــا و روش هــای دیگــری را 

هــم بــه اســتراتژی بازاریابــی دیجیتــال خــود اضافــه کنیــد.
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یک بازاریاب دیجیتال چه وظایفی دارد؟
 Brand( بازاریاب هــای دیجیتــال مســئول ایجــاد و افزایــش آگاهــی نســبت بــه برنــد
Awareness( و تولیــد مشــتری راغــب یــا لیــد )Lead Generation( از طریــق همــه 
کانال هــای دیجیتالــی موجــود )رایــگان و پولــی( هســتند کــه در دســترس کســب وکار 
قــرار دارد. از جملــه ایــن کانال هــا می تــوان بــه وب ســایت خــود شــرکت، شــبکه های 

اجتماعــی، موتورهــای جســتجو، ایمیــل، تبلیغــات و وبــالگ شــرکت اشــاره کــرد.
معمــوالً بازاریاب هــای دیجیتــال بــرای هــر کانــال روی یــک شــاخص کلیــدی عملکــرد 
ــه  ــورد را ب ــر م ــرکت در ه ــرد ش ــد عملک ــا بتوانن ــد ت ــز می کنن ــاوت تمرک )KPI( متف
درســتی ســنجیده و ارزیابــی کننــد. امــروزه ِســَمت های مرتبــط بــا بازاریابــی دیجیتــال 
ــک  ــک ی ــرکت های کوچ ــرد. در ش ــف ک ــرکت تعری ــر ش ــوان در ه ــددی را می ت متع
نفــر می توانــد مســئولیت اجــرای بســیاری از تاکتیــک   هایــی کــه در بــاال بــه آن هــا 
ــا  ــن تاکتیک ه ــرای ای ــزرگ ب ــرکت های ب ــا در ش ــرد، ام ــده بگی ــر عه ــد را ب ــاره ش اش
چندیــن کارشــناس در نظــر گرفتــه می شــود کــه هــر یــک از آن هــا فقــط روی یــک یــا 

دو کانــال دیجیتــال خــاص تمرکــز دارنــد.
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در اینجا به چند نمونه از این کارشناسان بازاریابی دیجیتال اشاره می کنیم:

)SEO Manager( مدیر سئو -
شاخص اصلی: ترافیک طبیعی یا ارگانیگ

بــه طــور خالصــه، وظیفــه و هــدف مدیــران ســئو کســب رتبــه بــرای کلمــات کلیــدی 
ــاغل  ــرد ش ــت. ف ــتجو اس ــای جس ــتجوی موتوره ــج جس ــات نتای ــب در صفح مناس
ــای  ــرای موتوره ــازی ب ــف بهینه س ــای مختل ــتفاده از روش ه ــا اس ــَمت ب ــن س در ای
ــوا  ــدگان محت ــا تولیدکنن ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــوالً ب ــئو، معم ــان س ــا هم ــتجو ی جس
همــکاری می کنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه محتــوای تولیدشــده در موتورهــای 

ــت. ــد داش ــی خواه ــرد خوب ــوگل عملک ــوص گ ــتجو و به خص جس

- کارشناس بازاریابی محتوایی
شــاخص اصلــی: زمــان حضــور در صفحــه، مجمــوع ترافیــک وبــالگ، تعــداد 

ــتراک گذاری ــه اش ــزان ب ــترکان و می مش
کارشناســان بازاریابــی محتــوا مســئوالن تولیــد و انتشــار محتــوای دیجیتــال هســتند. 
ــد  ــالش می کنن ــد و ت ــر دارن ــر نظ ــوا را زی ــر محت ــد و نش ــم تولی ــه تقوی ــا همیش آنه
ــن  ــد. ای ــود بگنجانن ــی خ ــتراتژی های بازاریاب ــوا را در اس ــی از محت ــواع مختلف ــا ان ت
کارشناســان بــا هــدف کســب اطمینــان از هماهنگــی محتــوا بــا محصــوالت و خدماتی 
ــل  ــا تعام ــایر بخش ه ــان س ــا کارکن ــًا ب ــود، غالب ــه می ش ــب وکار ارائ ــط کس ــه توس ک

نزدیکــی دارنــد.
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)Social Media Manager( مدیر شبکه های اجتماعی -
ــه  ــدگان، تعــداد impression، میــزان ب ــال کنن ــی: تعــداد دنب شــاخص اصل

ــا ــت ه ــتراک گذاری پس اش
اســتنباط نقــش مدیــر شــبکه های اجتماعــی از عنوان شــغلی وی کار دشــواری نیســت، 
امــا اینکــه مدیریــت چــه شــبکه هایی را در دســت بگیــرد بــه حــوزه فعالیــت شــرکت 
بســتگی خواهــد داشــت. ایــن کارشــناس بــرای انتشــار محتــوای نوشــتاری و دیــداری 
ــه عــالوه، ممکــن  ــد. ب ــزی می کن ــف برنامه ری شــرکت، در شــبکه های اجتماعــی مختل
اســت کــه بــرای تنظیــم اســتراتژی به منظــور تعییــن اینکــه کــدام محتــوا بــرای چــه 
شــبکه ای متناســب تر اســت بــا کارشــناس بازاریابــی محتــوا همــکاری داشــته باشــد.

نکتــه: منظــور از impression در شــاخص عملکــردی بــاال، تعــداد دفعاتــی اســت کــه 
پســت های کســب وکار در فیــد خبــری یــک کاربــر ظاهــر می شــوند.

ــب و کارها  ــرای کس ــی ب ــبکه های اجتماع ــی ش ــه بازاریاب ــی ک ــد: 10 مزیت ــتر بدانی بیش
دارد

 
- هماهنگ کننده اتوماسیون بازاریابی

شــاخص اصلــی: نــرخ بــاز شــدن ایمیــل، میــزان کلیــک خــوری کمپیــن، میزان 
تولیــد مشــتری راغــب و نــرخ تبدیل

ــت  ــاب و مدیری ــه انتخ ــت ک ــی اس ــی کس ــیون بازاریاب ــده اتوماس ــگ کنن هماهن
نرم افــزاری کــه امــکان درک رفتــار مشــتریان و ســنجش رشــد کســب وکار را بــرای تیــم 
ــای  ــیاری از فعالیت ه ــه بس ــده دارد. از آنجایی ک ــد را، برعه ــم می کن ــی فراه بازاریاب
مرتبــط بــا بازاریابــی کــه در بــاال بــه آن هــا اشــاره شــد معمــوالً بــه شــکل مجــزا و بــه 
صــورت جداگانــه انجــام می گیرنــد، وجــود کســی کــه بتوانــد ایــن اقدامــات دیجیتــال 
ــر  ــن را زی ــر کمپی ــرد ه ــرده و عملک ــته بندی ک ــف دس ــای مختل ــب کمپین ه را در قال

نظــر بگیــرد، ضــروری اســت.
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تفاوت بازاریابی درون گرا با بازاریابی دیجیتال چیست؟
بازاریابــی درون گــرا و بازاریابــی دیجیتــال در ظاهــر شــبیه بــه هــم بــه نظــر می رســند: 
اساســًا بســتر هــر دو فضــای دیجیتــال اســت و هــر دو بــر روی تولیــد محتــوا بــرای 
مصــرف مــردم تمرکــز دارنــد. پــس چــه تفاوتــی بیــن بازاریابــی درون گــرا و بازاریابــی 

دیجیتــال وجــود دارد؟
 Pull( ــار ــش و فش ــی کش ــای بازاریاب ــن تاکتیک ه ــال« بی ــی دیجیت ــارت »بازاریاب عب
ــوان روش هــای درون گــرا و برونگــرا نیــز یــاد  ــه عن و Push، کــه می توانیــم از آنهــا ب
ــر  ــر چت ــوان در زی ــا را می ت ــر دوی اینه ــع، ه ــود. درواق ــل نمی ش ــزی قائ ــم( تمای کنی

بازاریابــی دیجیتــال جــای داد.
ــام  ــک پی ــا ی ــم ت ــالش می کنی ــرا ت ــال برونگ ــای دیجیت ــک ه ــتفاده از تاکتی ــا اس ب
بازاریابــی را بــدون توجــه بــه تناســب یــا خوشــایند بــودن آن، مســتقیمًا و تــا جایــی 
کــه امــکان دارد در برابــر دیــدگان کاربــران آنالیــن بیشــتری قــرار بدهیــم. بــه عنــوان 
مثــال، تبلیغــات بنــری عمومــًا زننــده ای کــه در بــاال و حاشــیه بســیاری از وب ســایت 
ــات  ــا خدم ــوالت ی ــروش محص ــت ف ــت در جه ــی اس ــد تالش ــاهده می کنی ــا مش ه
ــا آمادگــی  ــه افــرادی کــه لزومــًا تمایــل ی ــا اســتفاده از اســتراتژی فشــار ب خاصــی ب

ــد. ــرش آن را ندارن پذی
ــرا  ــال درون گ ــای دیجیت ــراغ تاکتیک ه ــه س ــه ب ــی ک ــل، بازاریاب های ــرف مقاب در ط
ــته های  ــا و خواس ــا نیازه ــب ب ــودمند و متناس ــوای س ــتفاده از محت ــا اس ــد ب می رون
ــب  ــد جل ــت خری ــه ســمت وب ســایت خــود و درنهای مشــتری هــدف، نظــر وی را ب
می کننــد. یکــی از ســاده ترین و در عیــن حــال موثرتریــن ابزارهــای بازاریابــی دیجیتــال 
درون گــرا وبــالگ اســت. یــک وبــالگ بــه روز و هدفمنــد ایــن امــکان را بــرای شــما 

ــد. ــدا کنی ــال خــود را پی ــا مشــتریان ایدئ ــد ت فراهــم می کن
ــت  ــف اس ــای مختل ــه ای از روش ه ــرا مجموع ــی درون گ ــه بازاریاب ــر اینک ــورد آخ و م
ــازی و  ــذب، درگیرس ــت ج ــال در جه ــی دیجیت ــای بازاریاب ــتفاده از ابزاره ــا اس ــه ب ک
ــد. از طــرف دیگــر، بازاریابــی دیجیتــال  رضایتمنــدی مشــتریان آنالیــن تــالش می کن
یــک عبــارت جامــع اســت کــه هــر نــوع تاکتیــک بازاریابــی آنالیــن را بــدون توجــه بــه 

ــرد. ــی آن در برمی گی ــا برونگرای ــی ی درونگرای
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آیا بازاریابی دیجیتال مناسب همه شرکت ها و کسب وکارها است؟
بازاریابــی دیجیتــال می توانــد بــرای هــر کســب وکاری و در هــر زمینــه ای مثمــر ثمــر 
باشــد. در عیــن حــال، اگــر بــه دنبــال اســتفاده از ایــن نــوع از بازاریابــی هســتید، الزم 
ــب  ــای مخاط ــا نیازه ــد ت ــف کنی ــتری )Persona( را تعری ــونای مش ــه پرس ــت ک اس
هــدف مشــخص شــود و ســپس متناســب بــا آن پرســونا محتــوای ســودمند تولیــد 
کنیــد. بــا ایــن حــال، منظــور مــا ایــن نیســت کــه همــه کســب وکارها بایــد از ســبک 
ــه،  ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــال خــود اســتفاده کنن ــی دیجیت و ســیاق یکســانی در بازاریاب
ــات  ــب وکارهای B2B و B2C اقدام ــرای کس ــال ب ــی دیجیت ــام بازاریاب ــوالً انج معم

ــد. ــی را می طلب متفاوت

B2B بازاریابی دیجیتال
اگــر شــرکت شــما B2B اســت، بــه ایــن معنــی کــه خدمــات یــا محصــوالت خــود را 
ــد  ــال شــما بای ــی دیجیت ــات بازاریاب ــد، اقدام ــه می کنی ــر ارائ ــه کســب وکارهای دیگ ب
حــول محــور تولیــد مشــتری راغــب آنالیــن بچرخــد و هــدف نهایی تــان ایــن باشــد 
کــه بــا کارشناســان فــروش شــرکت تمــاس گرفتــه شــود. بــه همیــن دلیــل، بازاریابــی 
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شــما بایــد روی جــذب و تبدیــل باکیفیت تریــن لیدهــا از طریــق وب ســایت و ســایر 
ــز داشــته باشــد. ــال تمرک کانال هــای دیجیت

بــرای فعالیــت در خــارج از وب ســایت تان بهتــر اســت کــه تــالش هــای خــود را روی 
ــان  ــران هــدف ت ــه کارب ــه جامع ــن )ک ــد لینکدی کانال هــای کســب وکار محــوری مانن

بیشــتر در آن حضــور دارنــد( متمرکــز کنیــد.

B2C بازاریابی دیجیتال
ــه  ــب وکار، بلک ــک کس ــه ی ــان ن ــتری هدف ت ــت و مش ــما B2C اس ــرکت ش ــر ش اگ
مصرف کننــده نهایــی اســت، معمــوالً بســته بــه بــازه قیمتــی محصــوالت یــا خدماتــی 
کــه ارائــه می دهیــد، هــدف شــما جــذب مــردم بــه ســمت وب ســایت و تبدیــل آنهــا 
بــه مشــتری اســت، بــدون اینکــه ضرورتــًا نیــازی بــه تمــاس یــا گفتگو بــا کارشناســان 

فــروش باشــد.
بــه همیــن دلیــل، احتمــاالً روی مشــتری راغــب یــا لیــد بــه معنــای ســنتی آن کمتــر 
تمرکــز می کنیــد و بیشــتر روی ســرعت بخشــیدن بــه فرآینــد خریــد مشــتری )اصطالحًا 
Customer Journey یــا ســفر مشــتری(، از لحظــه ورود بــه ســایت تــا انجــام خریــد 
ــر  ــز بیشــتر ب ــه تمرک ــاز ب ــی نی ــه معن ــًا ب ــن غالب ــد داشــت. ای ــز خواهی ــی، تمرک نهای
روی محصــول در مراحــل باالتــر قیــف بازاریابــی و محتــوا خواهــد بــود و معمــوالً بــه 

ــد داشــت. ــاز خواهی ــوی تری نی ــه عمل هــای )CTA( ق فراخــوان ب
غالبــًا بــرای کســب وکارهای B2C اســتفاده از کانال هایــی ماننــد اینســتاگرام و 

ــت. ــر اس ــور، موثرت ــب وکار مح ــترهای کس ــا بس ــه ب ــت، در مقایس پینترس
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بازاریابی دیجیتال چه مزایایی دارد؟
بازاریابــی دیجیتــال بــر خــالف بیشــتر روش هــای ســنتی و آفالیــن، امــکان مشــاهده 
نتایــج دقیــق در هــر لحظــه را بــرای بازاریــاب فراهــم می کنــد. اگــر در یــک روزنامــه 
تبلیــغ گذاشــته باشــید بــه خوبــی می دانیــد کــه تخمیــن تعــداد افــرادی کــه بــه آن 
ــع،  ــدر دشــوار اســت. درواق ــد، چق ــغ شــما توجــه کرده ان ــه تبلی صفحــه مراجعــه و ب
ــرانجام  ــه س ــبب ب ــغ مس ــا آن تبلی ــه آی ــالع از اینک ــرای اط ــی ب ــچ روش مطمئن هی

رســیدن هیــچ فروشــی بــوده یــا خیــر وجــود نــدارد.
در طــرف مقابــل، بــا اســتفاده از بازاریابــی دیجیتــال عمــالً می توانیــد مقــدار بازگشــت 
ــوان  ــه عن ــنجید. ب ــود را بس ــی خ ــات بازاریاب ــاد اقدام ــک ابع ــک ت ــرمایه )ROI( ت س

نمونــه:

1. سنجش ترافیک وب سایت
در بازاریابــی دیجیتــال بــا اســتفاده از نرم افزارهــای مخصــوص آنالیــزی کــه در 
ــه از  ــرادی ک ــق اف ــداد دقی ــد تع ــده اند، می توانی ــه ش ــی تعبی ــتم های بازاریاب سیس
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــد را در هــر لحظــه مشــاهده کنی ــد کرده ان ــان بازدی صفحــه موردنظرت
ایــن، تعــداد صفحــات بازدیدشــده توســط هــر کاربــر، دســتگاهی کــه از آن اســتفاده 

ــل مشــاهده اســت. ــز قاب ــه وب ســایت شــما نی ــدأ ورود وی ب ــرده و مب ک
ــک  ــما کم ــه ش ــات ب ــن اطالع ــتن ای ــده ای دارد؟ داش ــه فای ــات چ ــن اطالع ــا ای ام
می کنــد تــا مثــالً بســته بــه تعــداد بازدیدکنندگانــی کــه از هــر یــک از روش هــای اجــرا 
ــی  ــف بازاریاب ــای مختل ــه روی کانال ه ــرف هزین ــرای ص ــد، ب ــت کرده ای ــده دریاف ش
اولویت بنــدی کنیــد. بــه عنــوان نمونــه، چنانچــه فقــط 10 درصــد از ترافیک شــما ناشــی 
از جســتجوی طبیعــی باشــد، متوجــه می شــوید کــه بــرای افزایــش ایــن درصــد بایــد 

بیشــتر بــر روی ســئو تمرکــز کنیــد.
ــک کارشــناس  ــا ی ــل از تعامــل وی ب ــد قب ــا برن شــناخت و نحــوه تعامــل مشــتری ب
ــی  ــا حت ــوار ی ــیار دش ــن بس ــا آفالی ــنتی ی ــی س ــد در بازاریاب ــام خری ــا انج ــروش ی ف
غیرممکــن اســت؛ امــا در بازاریابــی دیجیتــال قبــل از آنکــه مشــتری بــه پایــان فرآینــد 
فــروش برســد یــا از دســت بــرود می توانیــد رویــه هــا و الگوهــای رفتــاری وی را بــه 
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ــری در  ــه ت ــذا در همــان مراحــل ابتدایــی تصمیمــات آگاهان ــد و ل ــر ذره بیــن ببری زی
رابطــه بــا جــذب او بگیریــد.

 

 

 

2. سنجش عملکرد محتوا و تولید مشتری راغب
ــردم  ــت م ــدوق پس ــد و آن را در صن ــرده ای ــه ک ــور تهی ــک بروش ــه ی ــم ک ــرض کنی ف
انداختــه ایــد. البتــه کــه ایــن بروشــور هــم یکــی از قالب هــای محتواســت، امــا از آن 
قالب هــای ســنتی و آفالیــن. مشــکلی کــه در اینجــا وجــود دارد ایــن اســت کــه اصــالً 
ــر  ــد نف ــد و چن ــر بروشــور شــما را خوانده ان ــد نف ــد متوجــه بشــوید کــه چن نمی توانی

ــد. ــه کرده ان آن را مســتقیمًا راهــی ســطل زبال
ــرار داده ایــد. در ایــن  ــان ق حــاال تصــور کنیــد کــه همــان بروشــور را در وب ســایت ت
ــد  ــاهده کرده ان ــر آن را مش ــد نف ــه چن ــوید ک ــه بش ــًا متوج ــد دقیق ــت می توانی حال
ــات  ــت بروشــور، اطالع ــرم در صفحــه دریاف ــک ف ــراردادن ی ــا ق ــد ب ــی می توانی و حت
ــداد  ــد تع ــا می توانی ــه تنه ــن ن ــد؛ بنابرای ــت بیاوری ــه دس ــز ب ــران را نی ــاس کارب تم
افــرادی کــه بــه محتــوای شــما عالقمنــد بوده انــد را مشــخص کنیــد، بلکــه اطالعــات 
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ــرد. ــد ک ــت خواهی ــز دریاف ــد را نی ــه خری ــاده ب ــرایط و آم ــب واجد ش ــتریان راغ مش

مقاله مرتبط: 6 نکته برای داشتن بهترین استراتژی در بازاریابی محتوا

)Attribution Modeling( 3. مدل سازی تخصیص
ــار ابزارهــا و تکنولوژی هــای  ــر در کن ــال مؤث ــی دیجیت ــک اســتراتژی بازاریاب وجــود ی
مناســب، امــکان زیــر نظــر گرفتــن همــه معامــالت بــه ثمــر رســیده را از اولیــن رابطــه 
ــه آن  ــه ب ــد ک ــن فرآین ــد. ای ــم می کن ــا فراه ــه انته ــا ب ــب وکارتان ت ــا کس ــتری ب مش
ــا روندهــا و الگوهــای  ــه شــما اجــازه می دهــد ت مدل ســازی تخصیــص می گوییــم ب
رفتــاری مشــتریان در تحقیــق و خریــد محصوالت تــان را شناســایی کنیــد و درنتیجــه، 
ــه  ــه ب ــان ک ــه فروش ت ــی و چرخ ــتراتژی بازاریاب ــی از اس ــاب بخش های ــرای انتخ ب
توجــه بیشــتر یــا اصــالح و بهبــود نیــاز دارنــد و انجــام اقدامــات مقتضــی، تصمیمــات 

آگاهانــه، حســاب شــده و ســودمندتری بگیریــد.
توجــه داشــته باشــید کــه وجــود یــک پیونــد محکــم فــی مــا بیــن بازاریابــی و فــروش 
ــه  ــه شــرکت هایی ک ــاری نشــان می دهــد ک ــزارش آم ــک گ ــی دارد. ی ــت فراوان اهمی
ــاالنه 20  ــد س ــک رش ــاهد ی ــد، ش ــی دارن ــروش هماهنگ ــی و ف ــای بازاریاب بخش ه
درصــدی هســتند، در حالیکــه میــزان درآمــد شــرکت هایی کــه در ایــن زمینــه ضعــف 
ــن  ــی بی ــاد هماهنگ ــا ایج ــذا ب ــد. ل ــدا می کن ــش پی ــد کاه ــال 4 درص ــر س ــد ه دارن
اقدامــات و بخش هــای بازاریابــی و فــروش و همچنیــن بهبــود فرآینــد خریــد مشــتری 
بــه کمــک فناوری هــای دیجیتــال، بــر درآمــد کســب وکار و موفقیــت آن تأثیــر مثبتــی 

خواهیــد گذاشــت.

انواع محتوای دیجیتال: چه نوع محتوایی را باید تولید کنم؟
نــوع محتوایــی کــه تولیــد می کنیــد بــه نیازهــای مخاطــب در مراحــل مختلــف فرآینــد 
ــدا به منظــور شناســایی آن دســته از اهــداف  ــد بســتگی خواهــد داشــت. در ابت خری
ــد بایــد  ــاط پیــدا می کنن ــا کســب وکار شــما ارتب و چالش هــای مشــتری هــدف کــه ب
ــالً ذکــر  ــا همان طــور کــه قب ــان داشــته باشــید، ی ــدار ایدئال ت تعریــف دقیقــی از خری
شــد، »پرســونا«ی مشــتری هــدف را مشــخص کنیــد. اساســًا محتوایــی کــه تولیــد و 
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منتشــر می کنیــد بایــد بــا هــدف کمــک بــه ایــن پرســونا در جهــت تحقــق اهدافــش 
و همچنیــن غلبــه بــر چالش هایــی کــه در پیــش رو دارد تهیــه شــود.

پــس ازآن بایــد بــه ایــن فکــر کنیــد کــه بهتریــن موقعیــت بــرای مصــرف ایــن محتــوا 
ــزی،  ــن برنامه ری ــه ای ــت. ب ــی اس ــه زمان ــد وی چ ــد خری ــب در فرآین ــط مخاط توس

ــم. ــوا( می گویی ــد محت ــه راه تولی ــا نقش ــوا )ی ــه محت ــا نقش content mapping ی

هدف از تهیه نقشه محتوا تولید محتوا بر اساس موارد زیر است:

ویژگی هــای فــردی کــه از آن اســتفاده خواهــد کــرد )ایــن همان جایــی اســت کــه 	 
ــه کار می آیــد(. پرســونا ب

فاصلــه آن فــرد تــا انجــام خریــد )یعنــی در کــدام مرحلــه از lifecycle یــا چرخــه 	 
عمــر مشــتری قــرار دارد(.

ــد  ــه می توانی ــد ک ــش روداری ــی را در پی ــای متنوع ــز گزینه ه ــوا نی ــب محت ــر قال ازنظ
امتحــان کنیــد. در ایــن بخــش بــرای هــر مرحلــه از فرآینــد خریــد یــا ســفر مشــتری 

ــم. ــنهاد می کنی ــما پیش ــه ش ــه را ب ــد گزین چن
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مرحله اول: آگاهی
خریــدار در ایــن مرحلــه بــه دنبــال پیــدا کــردن روشــی بــرای حــل مشــکل خــود اســت 

و لــذا مــواردی ماننــد گزینه هــای زیــر بیشــتر نظــر وی را جلــب می کنــد:

ــات 	  ــرای کلم ــوی ب ــتراتژی ق ــتن اس ــئو و داش ــار س ــه در کن ــی ک ــت های وبالگ پس
کلیــدی باعــث افزایــش ترافیــک طبیعــی شــما خواهــد شــد.

اینفوگرافیــک هــا کــه معمــوالً بیشــتر بــه اشــتراک گذاشــته می شــوند و لذا شــانس 	 
دیــده شــدن شــما در شــبکه های اجتماعــی را دوچنــدان می کننــد.

ــدن را 	  ــی ش ــی ویروس ــتراک گذاری و حت ــه اش ــت ب ــم قابلی ــاه ه ــای کوت ویدیوه
دارنــد و هــم بــا ارســال آن هــا در بســترهایی ماننــد یوتیــوب یــا آپــارات، می توانیــد 

ــد. ــد را افزایــش بدهی ــان جدی ــرای دیده شــدن توســط مخاطب شــانس خــود ب
 

مرحله دوم: مالحظه یا توجه
مشــتری در ایــن مرحلــه بــا هــدف پیــدا کــردن راه حــل بــرای مشــکلش شــروع بــه 

ــد. ــق می کن تحقی
ــت های 	  ــوالً از پس ــا معم ــه ایبوک ه ــی. از آنجایی ک ــاب الکترونیک ــا کت ــوک ی ایب

ــتری  ــد مش ــه درد تولی ــتر ب ــتند، بیش ــر هس ــا جامع ت ــا اینفوگرافیک ه ــی ی وبالگ
راغــب می خورنــد، بــه ایــن معنــی کــه احتمــال اینکــه کســی بــرای دریافــت آن هــا 

اطالعــات تمــاس خــود را در اختیــار شــما قــرار بدهــد بیشــتر اســت.
گــزارش تحقیــق نیــز یــک محتــوای ارزشــمند اســت کــه می توانــد برایتــان مشــتری 	 

ــد  ــد می توان ــای جدی ــات و یافته ه ــای تحقیق ــه گزارش ه ــد. البت ــد کن ــب تولی راغ
بــرای مرحلــه اول یعنــی آگاهــی هــم کارســاز باشــد، چراکــه رســانه ها و نشــریات 

تخصصــی هــم از چنیــن مــواردی اســتقبال می کننــد.
وبینــار از آنجایی کــه وبینارهــا در مقایســه بــا ویدیوهــای معمولــی دارای جزئیــات 	 

بیشــتری بــوده، تعاملــی هســتند و محتــوای جامع تــری را در مقایســه بــا 
ــه  ــرای مرحل ــذا ب ــد، ل ــه می دهن ــاه ارائ ــای کوت ــا ویدیوه ــی ی ــت های وبالگ پس

ــند. ــر می رس ــه نظ ــب ب ــیار مناس ــه بس مالحظ
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مرحله سوم: تصمیم گیری
این همان جایی است که مشتری تصمیم خود را می گیرد.

 مطالعــات مــوردی)Case Study(. وجــود مطالعــات مــوردی توأم بــا جزئیات دقیق 	 
ــاده  ــه آم ــرادی باشــد ک ــرای اف ــری ب ــوای مؤث ــد محت در وب ســایت شــما می توان
ــد  ــی می توان ــی و علم ــای عمل ــاهده نمونه ه ــه مش ــتند، چراک ــری هس تصمیم گی

تأثیــر مثبتــی بــر تصمیــم آن هــا داشــته باشــد.
نظــرات مثبــت و توصیــه مشــتریان قبلــی. چنانچــه مطالعــه مــوردی بــا کســب وکار 	 

شــما زیــاد تناســب نــدارد، وجــود نظــرات مثبــت و توصیه هــای مشــتریان راضــی 
قبلــی در گوشــه و کنــار وب ســایت یــک جایگزیــن فوق العــاده محســوب می شــود. 
ــد.  ــرج بدهی ــه خ ــم ب ــتری ه ــت بیش ــد خالقی ــای B2C می توانی ــورد برنده در م
ــی  ــر واقع ــد از تصاوی ــد می توانی ــت می کنی ــاک فعالی ــوزه پوش ــر در ح ــالً اگ مث
افــرادی کــه البســه شــما را بــر تــن دارنــد بــا هشــتگ برنــد خــود اســتفاده کنیــد و 
مشــتریان قبلــی را بــه ارســال عکس هــای خودشــان بــا آن هشــتگ در شــبکه های 

اجتماعــی ترغیــب کنیــد.

مقاله مرتبط: چطور محتوایی بنویسیم که افراد واقعًا آن را بخوانند
 

بــه ثمــر نشســتن بازاریابــی دیجیتــال: نتیجــه گرفتــن از محتــوا چقــدر طــول 
می کشــد؟

معمــوالً بــا اســتفاده از بازاریابــی دیجیتــال احســاس می کنیــد کــه ســریع تر از 
ــکان و  ــل ام ــه دلی ــور ب ــن تص ــًا ای ــا غالب ــید، ام ــه می رس ــه نتیج ــنتی ب ــی س بازاریاب
ــه اســت. درواقــع، بایــد توجــه  ــودن ســنجش نتایــج اقدامــات انجام گرفت آســان تر ب
داشــته باشــید کــه بــه ثمــر نشســتن اقدامــات شــما، در نهایــت بــه ابعــاد و کارآمــدی 

ــال شــما بســتگی دارد. ــی دیجیت اســتراتژی بازاریاب
ــت  ــع وق ــه پرســوناهای جام ــرای تهی ــر به منظــور شناســایی نیازهــای مخاطــب ب اگ
ــد  ــر روی تولی ــتری ب ــه مش ــان ب ــل آن مخاطب ــذب و تبدی ــدف ج ــا ه ــد و ب بگذاری
محتــوای باکیفیــت تمرکــز کنیــد، احتمــاالً در طــول شــش مــاه نتایــج قابل مالحظــه ای 

را بــه دســت خواهیــد آورد.
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چنانچــه تبلیغــات پولــی هــم بخشــی از اســتراتژی دیجیتــال شــما باشــد، ســریع تر بــه 
نتایــج موردنظــر دســت پیــدا خواهیــد کــرد، امــا توصیــه می کنیــم کــه بــرای موفقیــت 
ــی روی  ــبکه های اجتماع ــئو و ش ــوا، س ــتفاده از محت ــا اس ــظ آن ب ــدت و حف در بلندم

مــوارد رایــگان تمرکــز ویــژه ای داشــته باشــید.

 

 

آیا بازاریابی دیجیتال به بودجه زیادی نیاز دارد؟
درســت مثــل هــر نــوع دیگــری از بازاریابــی، هزینــه بــه مؤلفه هــا و عناصــری بســتگی 

دارد کــه در اســتراتژی خــود از آن هــا اســتفاده می کنیــد.
اگــر روی تکنیک هــای درون گــرا، ماننــد ســئو، شــبکه های اجتماعــی و تولیــد محتــوا 
تمرکــز کنیــد، اصــالً بــه بودجــه هنگفتــی نیــاز نخواهیــد داشــت. در بازاریابــی درون گرا 
تمرکــز اصلــی بــر روی تولیــد محتــوای باکیفیتــی اســت کــه موردعالقه مخاطب باشــد. 
ــرمایه گذاری  ــا س ــید، تنه ــوا نباش ــن محت ــد ای ــپاری تولی ــال برون س ــه دنب ــر ب ــذا اگ ل

موردنیــاز، صــرف زمــان خواهــد بــود.
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امــا تکنیک هــای برونگــرا، مثــل PPC بــا اســتفاده از AdWords گــوگل قطعــًا هزینه بر 
هســتند و میــزان هزینــه آن هــا هــم به میــزان بــازده موردنظر شــما بســتگی دارد.

بیشتر بدانید: هک رشد چیست و چه جایگاهی در بازاریابی دارد؟
 

اهمیت توجه به موبایل مارکتینگ در استراتژی بازاریابی دیجیتال
یکــی از مؤلفه هــای کلیــدی بازاریابــی دیجیتــال، موبایــل مارکتینــگ اســت. درواقــع، 
ــراه و  ــتگاه های هم ــر روی دس ــال ب ــوای دیجیت ــرف محت ــم مص ــش اعظ ــروزه بخ ام
ــازی  ــه بهینه س ــی ک ــن یعن ــود و ای ــام می ش ــمند انج ــی های هوش ــوص گوش به خص
ــایر  ــی و س ــبکه های اجتماع ــر ش ــی، تصاوی ــات اینترنت ــال، صفح ــات دیجیت تبلیغ
اقــالم دیجیتــال بــرای مشــاهده در دســتگاه های همــراه بــه یــک ضــرورت بالمنــازع 

ــت. ــده اس تبدیل ش
ــرکت  ــا ش ــراه ب ــتگاه های هم ــق دس ــه از طری ــی ک ــه آن های ــید ک ــته باش ــه داش توج
شــما تعامــل دارنــد نیــز بایــد همــان تجربــه مثبتــی را داشــته باشــند کــه در رایانــه 

دســکتاپ خــود شــاهد آن هســتند.
به هرتقدیــر، روش هــای متنوعــی بــرای بهینه ســازی عناصــر مختلــف بازاریابــی 
دیجیتــال بــرای کاربــران موبایــل وجــود دارد و الزم اســت کــه در هنــگام پیاده ســازی 
هــر یــک از اســتراتژی های بازاریابــی دیجیتــال، بــه نحــوه اجــرای آن در دســتگاه های 
ــرای  ــی را ب ــه دیجیتال ــک تجرب ــق، ی ــن طری ــز توجــه داشــته باشــید. از ای ــراه نی هم
مخاطــب رقــم می زنیــد کــه بــرای وی خوشــایند خواهــد بــود و درنتیجــه، بــه نتیجــه 

موردنظــر خــود دســت پیــدا خواهیــد کــرد.
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حرف آخر
ــا  ــط ب ــات مرتب ــی اقدام ــه تمام ــت ک ــترده ای اس ــوم گس ــال مفه ــی دیجیت بازاریاب
بازاریابــی از طریــق اینترنــت و فناوری هــای الکترونیکــی را در برمی گیــرد. بایــد توجــه 
داشــته باشــید کــه هــر اقــدام و روشــی بــرای همــه کســب وکارها مؤثــر واقــع نخواهــد 
ــات و  ــا انجــام تحقیق ــد ب ــذا بای ــرد، ل ــی ب ــوان ره به جای ــه نمی ت ــدون برنام شــد و ب
بررســی های الزم یــک اســتراتژی بازاریابــی دیجیتــال دقیــق و جامــع را تنظیــم کنیــد 
ــی  ــف بازاریاب ــای مختل ــا و کانال ه ــک از روش ه ــر ی ــرداری از ه ــات بهره ب ــه جزئی ک
ــد. درنهایــت، بازاریابــی دیجیتــال مســتلزم دقــت نظــر  ــال را مشــخص می کن دیجیت
و پیگیــری و نظــارت مســتمر اســت و تنهــا از ایــن طریــق اســت کــه در مــدت نســبتًا 

کوتاهــی می توانیــد بــه ســرمنزل مقصــود دســت پیــدا کنیــد.
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