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نــرخ بازگشــت ســرمایه چیســت و چطــور محاســبه مــی شــود و چقــدر بــرای کســب و کار ها 

مفیــد اســت؟ در ایــن مقالــه بــه نــرخ بازگشــت ســرمایه پرداختیــم بــا مــا همراه باشــید.

زمانــی کــه شــما بــر روی یــک پــروژه خــاص ســرمایه گــذاری می کنیــد، می خواهیــد بدانیــد 

ــه بیشــتر از آن  ــده شــده و البت ــه شــما برگردان ــه شــما ب ــه بعــد هزین ــی ب کــه از چــه زمان

ســود می کنیــد. ایــن پــروژه می توانــد بازاریابــی بــرای یــک محصــول، معرفــی خدمــات و 

یــا تولیــد باشــد. در هــر صــورت نــرخ بازگشــت ســرمایه بــه شــما نشــان می دهــد کــه چــه 

مقــدار ســرمایه اولیــه بــه شــما بازگردانــده شــده و چــه مقــدار ســود کرده ایــد. در صورتــی 

کــه شــما نیــز کســب و کار خودتــان را راه انــدازی کرده ایــد، آشــنا شــدن بــا نــرخ بازگشــت 

ســرمایه یــا همــان ROI می توانــد بــه شــما در رونــد موفقیــت کمــک کنــد. پــس بــا مــا تــا 

انتهــای مقالــه آشــنا شــوید.
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با مفاهیم RIO و ROAS آشنا شوید.

بــرای آن کــه بتوانیــد در دنیــای کســب و کار بــه صــورت حرفــه ای وارد شــوید بایــد بــا 

مفاهیــم مختلفــی آشــنا باشــید و بدانیــد هــر کــدام از آن هــا چــه معنــا و مفهومــی دارنــد. 

RIO چیست و چگونه محاسبه می شود؟

همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، نــرخ بازگشــت ســرمایه مفهومــی بســیار مهــم در 

ــد چــراغ راه شــما در مســیر موفقیــت باشــد.  ــه می توان ــی اســت ک کســب و کار و بازاریاب

نــرخ بازگشــت ســرمایه بــه زبــان ســاده بــه معنــای آن اســت کــه آیــا بیــش از مقــداری کــه 

ــه  ــا هزین ــن اختــاف ســود ت ــر؟ و ای ــا خی ــد ی ــه دســت آورده ای ــد، درآمــد ب ــه کرده ای هزین

چقــدر اســت؟ 

نکتــه مهــم در محاســبه نــرخ بازگشــت ســرمایه در بازاریابــی آن اســت کــه شــما تمامــی 

هزینه هایــی را کــه پرداخــت کرده ایــد، در نظــر خواهیــد گرفــت. ایــن هزینــه می توانــد 

ــه  ــد مســکن، هزین ــا خری ــه اجــاره ی ــزار، هزین ــرم اف ــروی انســانی، هزینه هــای ن شــامل نی

تولیــد و انتشــار محتــوا و هــر هزینــه دیگــری اســت کــه شــما بــرای راه انــدازی کســب و 

کارتــان پرداخــت کرده ایــد.

با توجه به توضیحات باال، نرخ بازگشت سرمایه یک فرمول ساده دارد. 

 

2



نرخ بازگشت سرمایه )ROI( در بازاریابی چیست؟

www.modireweb.com

 

بــرای مثــال اگــر شــما بــرای کســب و کار خــود 100 میلیــون تومــان هزینــه کرده ایــد و ســود 

نهایــی و خالــص شــما 20 میلیــون تومــان اســت، نــرخ بازگشــت ســرمایه بــرای شــما 20 

درصــد خواهــد بــود. 

ROAS چیست و چگونه محاسبه می شود؟

مفهــوم دیگــری کــه در حــوزه نــرخ بازگشــت ســرمایه احتمــاال بارهــا و بارهــا خواهید شــنید، 

ــی  ــر هزینه هــای تبلیغات ــر ب ــی ت ــر و جزئ ــه طــور تخصصی ت ــوم ب ــن مفه ROAS اســت. ای

شــما زوم می کنــد و فرمــول آن مطابــق زیــر محاســبه می شــود:
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 ROAS همــان طــور کــه از فرمــول بــاال مشــخص اســت، شــما بــرای بــه دســت آوردن نــرخ

نیــازی بــه محاســبه تمامــی هزینه هــا نداریــد و البتــه ســودی کــه در نظــر می گیریــد نیــز 

ســود کلــی نیســت. شــما بــه طــور کلــی در نظــر خواهیــد گرفــت کــه چــه مقــدار هزینــه بــرای 

تبلیغــات خــود داشــته اید و بــه طــور مســتقیم چــه مقــدار ســود حاصــل از تبلیغــات بــه 

دســت آورده ایــد. هزینه هــای تبلیغــات بــا توجــه بــه شــل آن می توانــد متفــاوت باشــد. 

ــق درج  ــه ای مناســب از طری ــا صــرف هزین ــد ب ــن اســت شــما بخواهی ــال ممک ــرای مث ب

رپورتــاژ آگهــی در یــک ســایت بــرای محصــول یــا خدمــات خــود بازاریابــی کنیــد. ممکــن 

اســت بــرای ایــن کار شــما حــدود 5 میلیــون تومــان هزینــه کنیــد. بعــد از مدتــی متوجــه 

خواهیــد شــد کــه 100 نفــر کاربــر جدیــد از طریــق لینــک درج شــده از طریــق رپورتــاژ وارد 

ســایت شــما شــده و خریــد انجــام داده انــد. ســود ناشــی از خریــد ایــن 100 نفــر، چیــزی 

ــاال و  ــرخ ROAS شــما بســیار ب ــت ن ــون تومــان شــده اســت. در ایــن حال حــدود 10 میلی

ــه عــدد 200 درصــد ســود می رســد. ــود و ب مناســب خواهــد ب

بیشــتر بدانیــد: رپورتــاژ آگهــی چیســت و چگونــه می تــوان یــک رپورتــاژ کارآمــد و جــذاب 

نوشــت؟

چرا محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی مهم است؟

بعــد از آن کــه بــا مفهــوم نــرخ بازگشــت ســرمایه در بازاریابــی آشــنا شــدیم، می خواهیــم 
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بدانیــم کــه چــرا ایــن فاکتــور در کســب و کار مــا مهــم اســت و بایــد بــه آن توجــه داشــته 

باشــیم؟ 

ــد هزینه هــای 	  ــه شــما بتوانی ــد ک ــق عمــل کن ــد موف ــی می توان کســب و کار شــما زمان

خــود را هوشــمندانه مدیریــت کنیــد، هزینه هــای غیــر ضــروری را کــم یــا حــذف کــرده  و 

بــر روی مــواردی کــه بــرای شــما ســودآوری بیشــتری دارنــد، هزینــه کنیــد. 

محاســبه نــرخ ســرمایه بــه شــما کمــک می کنــد بتوانیــد اشــتباه های ســرمایه گــذاری 	 

خــود را متوجــه شــده و ســرمایه خــود را از دســت ندهیــد. 

می توانیــد بــه خوبــی و بــه شــل صحیــح بودجــه خــود را بــه مســائل مختلــف 	 

تخصیــص داده و بــرای آن برنامــه ریــزی کنیــد. 

بــا بررســی نــرخ بازگشــت ســرمایه در بازاریابــی متوجــه خواهیــد شــد کــه کــدام روش 	 

بازاریابــی بــرای شــما ســودآوری بیشــتری داشــته و کــدام روش مشــتری کم تــری بــرای 

شــما فراهــم کــرده اســت.
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 چه مقدار نرخ بازگشت سرمایه برای کسب و کار شما خوب است؟

 ROI بعــد از آن کــه شــما بــا اهمیــت مفهــوم نــرخ بازگشــت ســرمایه در بازاریابــی یــا همــان

آشــنا شــدید و آن را بــرای کســب و کار خــود محاســبه کردیــد، ممکــن اســت از خودتــان 

ایــن ســوال را بپرســید کــه آیــا عــدد بدســت آمــده مناســب اســت یــا خیــر؟ نــرخ بازگشــت 

ســرمایه بــرای کســب و کارهــای مختلــف متفــاوت اســت. بــرای مثــال ممکــن اســت بــرای 

یــک کســب و کار در زمینــه فــروش لــوازم خانگــی نــرخ بازگشــت ســرمایه بــاالی 25 درصــد 

مناســب باشــد و بــرای یــک برنــد کــه در زمینــه طراحــی و تولیــد نــرم افــزار فعالیــت می کنــد، 

نــرخ مناســب بــاالی 10 درصــد باشــد.

ــرخ  ــی و کســب و کار معتقــد هســتند کــه اگــر ن ــه بازاریاب بســیاری از کارشناســان در زمین

ــه  ــرار گرفت بازگشــت ســرمایه شــما بیــش از 8 درصــد باشــد، شــما در مســیر موفقیــت ق
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ایــد. البتــه همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، بهتــر اســت شــما بــرای اطمینــان از ایــن 

عــدد بــه طــور تخصصــی تــر در حــوزه فعالیــت خــود تحقیــق کــرده و نــرخ بازگشــت ســرمایه 

مناســب را پیــدا کنیــد.

مزایای استفاده از نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی

نــرخ بازگشــت ســرمایه در بازاریابــی دارای مزایــای بســیاری اســت کــه ســال ها اســت، 

توســط بســیاری از صاحبــان کســب و کار موفــق مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن مزایــا 

شــامل مــوارد زیــر اســت:

محاسبه آن آسان است

همــان طــور کــه در بــاال بــا معــادالت محاســبه نــرخ بازگشــت ســرمایه آشــنا شــدیم، دیدیــم 
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کــه محاســبه ایــن عــدد ســاده بــوده و پیچیدگــی خاصــی نــدارد. البتــه بــه شــرط آن کــه 

تمامــی اعــداد و ارقــام در تــراز نامه هــا و فاکتورهــا مشــخص باشــد.

قابلیت تجزیه و تحلیل مقایسه ای دارد

مقایســه کــردن یکــی از کارهایــی اســت کــه همیشــه بــه شــما در تصمیــم گیری هــای درســت 

کمــک می کنــد. بــرای مثــال اگــر شــما بــرای خریــد یــک تلفــن همــراه چنــد مــدل را در نظــر 

داریــد، می توانیــد ویژگی هــای آن هــا را کنــار یکدیگــر گذاشــته و آن هــا را مقایســه کــرده تــا 

بتوانیــد بهتریــن انتخــاب را داشــته باشــید. ROS یکــی از فاکتورهــای مهــم در کســب و 

کار اســت کــه بــه شــما کمــک می کنــد، فاکتورهــای مختلــف را کنــار یکدیگــر گذاشــته و بــا 

یکدیگــر مقایســه کنیــد.
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به شما در ارزیابی سودآوری کمک می کند

یکــی از مهم تریــن مزایــای اســتفاده از نــرخ بازگشــت ســرمایه در بازاریابــی آن اســت کــه 

ــود را  ــب و کار خ ــودآوری کس ــزان س ــی می ــان کوتاه ــی و در زم ــه راحت ــد ب ــما می توانی ش

محاســبه کنیــد.

تیم بازاریابی را ارزیابی می کنید

یکــی دیگــر از مزایــای نــرخ بازگشــت ســرمایه آن اســت کــه شــما می توانیــد بــه خوبــی تیــم 

بازاریابــی خــود را بررســی کــرده و متوجــه ایــن مســئله شــوید کــه بایــد کــدام روش را کنــار 

گذاشــته و یــا بــر روی کــدام روش بازاریابــی مانــور بیشــتری دهیــد.

از دیگر مزایای نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی می  توان به موارد زیر اشاره کرد:

ــا ســود آوری کســب و کار و 	  ــد متناســب ب ــد محصــوالت و خدمــات جدی ــه و تولی ارائ

سیاســت های درآمــدی

بررسی میزان ارزش یک مشتری در طوالنی مدت	 

بررسی نحوه تعامل با مشتری	 

محدودیت ها و چالش های محاسبه نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

محاســبه و اســتفاده از نــرخ بازگشــت ســرمایه در بازاریابــی در کنــار داشــتن مزایــای بــاال، 

دارای محدودیت هــا و چالش هایــی نیــز هســت کــه بایــد آن را در نظــر داشــته باشــید.
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زمان در نظر گرفته نمی شود. 

یکــی از محدودیت هــای اســتفاده از نــرخ بازگشــت ســرمایه آن اســت کــه در ایــن فاکتــور، 

زمــان جایگاهــی نــدارد و هنــگام محاســبه بایــد بــه ایــن مســئله توجــه داشــته باشــید. 

بــرای مثــال ممکــن اســت یــک کســب و کار بــه طــور کلــی دارای بــازده زمانــی یــک ســاله 

باشــد و محاســبه نــرخ بازگشــت ســرمایه یــا ROI بعــد از 5 مــاه احتمــاال نتیجــه درســتی 

بــه شــما نخواهــد داد.

 

ممکن است آن را بیش از اندازه ساده در نظر بگیرید

در بخــش بــاال بــه ایــن مســاله اشــاره کردیــم کــه محاســبه نــرخ بازگشــت ســرمایه ســاده 

بــوده و پیچیدگــی خاصــی نــدارد، البتــه بــه شــرط آن کــه شــما بــه طــور دقیــق بــه همــه 

فاکتورهــا و اعــداد دسترســی داشــته و آن هــا را در نظــر بگیریــد. بــه ایــن مســئله توجــه 
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ــه داشــتن آن  ــای ســاده انگاران ــه معن ــور ب ــن فاکت داشــته باشــید کــه عــدم پیچیدگــی ای

ــی،  ــد ترندهــای فصل نیســت. شــما بایــد در محاســبه تمامــی مــوارد حتــی مــواردی مانن

رویدادهــای داخلــی و خارجــی، شــرایط آب و هوایــی و کوچک تریــن فاکتــور موثــر بــر کســب 

و کار را در نظــر بگیریــد.

ریسک را در نظر نمی گیرد

ــازده و  ــه ایــن مســئله توجــه داشــته باشــید کــه همــواره بیــن ب ــای کســب و کار ب در دنی

ــوه  ــازده بالق ــه هرچــه ب ــا ک ــن معن ــه ای ــک همبســتگی مســتقیم وجــود دارد. ب ریســک ی

ســرمایه گــذاری شــما بیشــتر باشــد، میــزان ریســک مربوطــه نیــز بیشــتر اســت. نــرخ 

بازگشــت ســرمایه در بازاریابــی فاکتــور ریســک را در نظــر نمی گیــرد و شــما بایــد بــه صــورت 

ــه آن توجــه داشــته باشــید. ــه ب جداگان

تمرکز آن بر نتایج کوتاه مدت است

ــان  ــوال بازاریاب ــه معم ــرخ بازگشــت ســرمایه آن اســت ک ــر چالش هــای محاســبه ن از دیگ

بــر نتایــج کوتــاه مــدت ماننــد نــرخ کلیک هــا، تعــداد بــه اشــتراک گذاری هــا، تعــداد 

فروش هــای ماهانــه و غیــره تمرکــز دارنــد. ایــن مســاله ممکــن اســت باعــث شــود دیــد 

شــما یــک دیــد کوتــاه مــدت شــود. امــا بــه ایــن مســاله توجــه داشــته باشــید کــه شــما بــه 

ــی مــدت و همیشــگی هســتید. ــال یــک کســب و کار طوالن دنب
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اشتباه در RIO می تواند شما را به مرز ورشکستگی برساند

زمانــی کــه شــما اقــدام بــه محاســبه نــرخ بازگشــت ســرمایه می کنیــد، بایــد از صحــت آن 

مطمئــن باشــید و بــه طــور پیوســته آن را بررســی و بروزرســانی کنیــد. در صورتــی کــه شــما 

در محاســبه ایــن نــرخ اشــتباه کنیــد، تصمیــم گیری هــای اقتصــادی شــما براســاس آن نیــز 

اشــتباه انجــام شــده و شــما می توانیــد تــا مــرز ورشکســتگی نیــز پیــش برویــد!

 

راهکارهایی برای بهبود نرخ بازگشت سرمایه

ــی  ــرخ بازگشــت ســرمایه در بازاریاب ــه ن ــی راجــع ب ــا توضیحــات کامل ــاال ب در بخش هــای ب

یــا همــان RIO آشــنا شــدیم، اکنــون می خواهیــم بدانیــم کــه بــرای بهبــود ایــن نــرخ چــه 

ــم؟ ــم انجــام دهی ــی می توانی اقدامات
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کاهش هزینه ها

ــرخ  ــود ن ــه شــما در بهب ــد ب ــه می توان ــی ک ــن اقدامات ــه مهمتری یکــی از ســاده ترین و البت

بازگشــت ســرمایه کمــک کنــد، کاهــش هزینه هــای اولیــه اســت. ممکــن اســت شــما مــواد 

ــن  ــه ای ــی ب ــد و حت ــه می کنی ــده تهی ــک فروشــگاه عم ــه خــود را ســال ها اســت از ی اولی

مســاله فکــر نکرده ایــد کــه جســت و جــوی دیگــری در بــازار داشــته باشــید شــاید بتوانیــد 

ــال کســب مشــتری  ــه دنب ــازه واردی ک ــراد ت ــت را توســط اف ــا همــان کیفی ــواد ب همــان م

هســتند، تهیــه کنیــد! بــرای کاهــش هزینه هــا شــما بایــد همــواره بــه دنبــال ایــن مســاله 

ــه خــود را کاهــش  ــت، هزینه هــای اولی ــت کیفی ــدون اف ــد ب ــه می توانی ــه چگون باشــید ک

دهیــد.

داشتن تعریف واضح از بازگشت سرمایه

بعــد از خوانــدن مطالــب بــاال، اکنــون می دانیــم کــه بازگشــت ســرمایه بــه طــور کلــی بــه چــه 

معنــا اســت. امــا آیــا ایــن بازگشــت بــرای کســب و کارهــای مختلــف دقیقــا یکســان اســت؟ 

بــدون شــک خیــر! بازگشــت ســرمایه در کســب و کارهــای مختلــف می توانــد مــواردی 

ماننــد افزایــش ســود بــه ازای هــر مشــتری، داشــتن رضایــت مشــتری، برنــد ســازی، بهبــود 

ــای  ــا فاکتوره ــر و ی ــه س ــر ب ــت س ــه ســودهای کان، کاهــش قیم ــتیابی ب ــات، دس تبلیغ

دیگــر باشــد. بــرای بهبــود نــرخ بازگشــت ســرمایه، بایــد بدانیــد کــه شــما دقیقــا دنبــال چــه 

چیــزی هســتید و محاســبات خــود را براســاس آن انجــام دهیــد.
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داشتن توقعات منطقی و ارزیابی کردن آن ها

نکتــه مهــم دیگــری کــه در بهبــود نــرخ بازگشــت ســرمایه بــه شــما کمــک می کنــد، داشــتن 

ــال آن  ــه دنب توقعــات منطقــی اســت. ممکــن اســت شــما در ابتــدای یــک کســب و کار ب

هســتید کــه راه صــد ســاله را در یــک شــب برویــد و محاســبات خــود را براســاس آن انجــام 

ــد، بلکــه باعــث می شــود  ــه موفقیــت شــما کمکــی نمی کن ــا ب ــه تنه ــه ن ــن نکت ــد. ای دهی

ــرای موفقیــت ســعی کنیــد توقعــات  ــا شکســت مواجــه شــوید. ب در همــان ابتــدای کار ب

ــزی  ــه ری ــا آن برنام ــان داشــته باشــید و متناســب ب ــان و کســب و کارت ــی از خودت منطق

کنیــد.

دسته بندی کردن هزینه ها

یکــی از اشــتباهات شــما کــه می توانــد نــرخ بازگشــت ســرمایه شــما را تــا حــد زیــادی پاییــن 

بیــاورد، آن اســت کــه هزینه هــای خــود را یــک جــا محاســبه کــرده و در نظــر می گیریــد. افراد 

ــارداری،  ــف از انب ــه هزینه هــای مختل ــد ک ــا مشــخص می کنن ــق در کســب و کار دقیق موف

ــرای آن  ــا بتواننــد بهتــر ب مــواد اولیــه، پرســنل، هزینه هــای ســربار و غیــره چقــدر اســت ت

برنامــه ریــزی کننــد.
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استفاده از ابزارهای تحلیلی مناسب

ــرخ بازگشــت ســرمایه در  ــای کســب و کار و محاســبه ن ــرای بررســی داده ه ــا ب ــن روزه ای

بازاریابــی یــا همــان ROI ابزارهــای تحلیلــی مختلفــی وجــود دارد. بــرای آن کــه بتوانیــد بــه 

نتایــج درســت و منطقــی برســید بایــد بتوانیــد مناســب بــا نــوع کســب و کارتــان یــک ابــزار 

تحلیلــی مناســب انتخــاب کنیــد.

استفاده از افراد متخصص

بــرای موفقیــت بایــد هــرکاری را بــه متخصــص آن حــوزه بســپارید. بــا وجــود ســاده بــودن 

محاســبه نــرخ بازگشــت ســرمایه، بررســی نتایــج آن و در نظــر گرفتــن تمامــی فاکتورهــا، 
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شــاید کاری باشــد کــه خودتــان بــه تنهایــی از عهــده آن برنیاییــد. شــما بــرای موفــق شــدن 

بایــد هزینــه کنیــد. بنابرایــن بهتــر اســت انجــام ایــن فرآینــد را نیــز بــه یــک فــرد متخصــص 

بسپارید.

از نرخ بازگشت سرمایه در چه تصمیم گیری هایی استفاده کنیم؟

بعــد از آن کــه نــرخ بازگشــت ســرمایه در بازاریابــی را محاســبه کــرده و نتایــج آن را تحلیــل 

کردیــد، از ایــن نتایــج می توانیــد در مــوارد زیــر اســتفاده کنیــد.

در صورتــی کــه بخواهیــد بــرای کســب و کار خــود یــک ابــزار و تجهیــزات جدیــد خریداری 	 

ــزار جدیــد  ــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه بدانیــد اب ــرخ ROI ب کنیــد، محاســبه ن

چقــدر بــرای شــما مفیــد واقــع خواهــد شــد.

بــرای اســتخدام و یــا تعدیــل کارکنــان و پرســنل ایــن نــرخ بــه شــما کمــک می کنــد کــه 	 

بدانیــد در کــدام بخــش نیــاز بــه تغییــرات داریــد.

نــرخ بازگشــت ســرمایه بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه بدانیــد چــه بخش هایــی 	 

را می توانیــد بــه کســب و کار خــود اضافــه کنیــد.

ــر 	  ــا تغیی ــرای انتخــاب و ی ــک راهنمــای مناســب ب ــد ی ــرخ بازگشــت ســرمایه می توان ن

اســتراتژی های فــروش و یــا بازاریابــی باشــد.
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اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه با استفاده از ابزارهای آنالین و آفالین

بــرای محاســبه نــرخ بازگشــت ســرمایه شــما می توانیــد از ابزارهــای آنایــن و آفایــن 

ــداد  ــد اع ــت بیشــتری داشــته و شــما بای ــه دق ــاز ب ــن نی ــد. ابزارهــای آفای اســتفاده کنی

را بــه صــورت دســتی وارد کنیــد. در صورتــی کــه اگــر شــما ابزارهــای آنایــن ماننــد گــولگ 

آنالیتیکــس را انتخــاب کنیــد، داده هــا بــه صــورت آنایــن و خــودکار وارد شــده و محاســبه 

نــرخ بازگشــت ســرمایه در بازاریابــی بــا دقــت بیشــتری انجــام خواهــد شــد.

جمع بندی

نــرخ بازگشــت ســرمایه یــا همــان ROI فاکتــوری اســت کــه بــه شــما نشــان می دهــد چــه 

مقــدار از هزینــه اولیــه شــما بــه صــورت ســود بــه شــما بازگردانــده شــده اســت. طبیعــی 

اســت کــه هــر چــه ایــن نــرخ باالتــر باشــد، موفقیــت شــما در کســب و کار بیشــتر اســت. در 
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ایــن مقالــه بــا فاکتورهــای مهــم در ایــن نــرخ، مفهــوم دقیــق آن و راهکارهایــی بــرای بهبــود 

ایــن نــرخ آشــنا شــده ایــم.
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