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فردبهفردیازمحصولیکمالکیتتغییرازاستعبارتفروش

مربوطفعالیتهایبازاریابیکهدرحالیمشخص،قیمتیازایدردیگر

کهزمانهرکهبهطوریاست،مشترینیازهایفهموبازارتحلیلبه

.کنندخریداریراآناشتیاقبامشتریهاشدمعرفیجدیدمحصول

:عبارتندازبازاریابیفعالیتهای

تحقیقاتبازار؛•

تولیدمحصول؛•

پیشنهادویژهبرایمحصول؛•

تبلیغمحصول؛•

صحبتکردندربارهیارزشمحصول؛•

فروشمحصول؛•

خدماتپسازفروش؛•

.رضایتمشتری•

https://www.chetor.com/30427-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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نقشتبلیغاتدربازاریابی

درمدیریتیابزارهایترینپرقدرتازیکیتبلیغاتامروزه

ذاریگسرمایهکهشرکتهاییهستندهمهنوزواستبازاریابی

سیلهوتبلیغاتواقعدر.میدهندانجامزمینهایندرتوجهیقابل

.فمصربهتولیدنقطهازکاالحرکتدرتسریعجهتایست

:هستندسهاثرمتفاوتطورکلیتبلیغاتدارایبه

ایجادنیازمندییااحتیاج-

(یاجاحتدراثرایجادنیازمندییا)باالبردنمیزانفروش-

کمکبهبزرگترشدنواحدهایتولیدیوخدماتی-
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بازاریابی دیجیتال چیست؟

ملشا)دیجیتالابزارهایازاستفادهبابازاریابی

جهت(…وتاپ،لپتبلت،کامپیوتر،موبایل،

وسازیبرندمشتری،جذبمحصول،معرفی

.گوییممیدیجیتالبازاریابیرافروش

طریقازکاروکسبصاحبدیگرعبارتبه

صولمحمعرفیبهاقدامدیجیتالبازاریابیابزارهای

فروشکندمیتالشوکردهمشتریانبهخود

.دهدافزایشراخودخدماتیامحصوالت
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بنابراینخیلیدیگهسرشونوباالنمیگیرنکهبیلبوردهاروببینن،یاپلعابرپیاده،یابدنهخارجی
 !!!اتوبوسومترو

چهمارکتینگدیجیتالهایابزار
هستند؟

جستجوهایموتوربرایسایتسازیبهینه

محتوابازاریابی

اجتماعیهایشبکه

ایمیلیبازاریابی

ویدیوییبازاریابی

چریکیبازاریابی

اینترنتیتبلیغات
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؟هستندچهمارکتینگدیجیتالهایابزار

جستجوهایموتوربرایسایتسازیبهینه(SEO)

محتوابازاریابی(Content Marketing)

اجتماعیهایشبکهSocial marketing))

ایمیلیبازاریابیEmail Marketing))

چریکیبازاریابیGuerrilla Marketing))

اینترنتیتبلیغات
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میسرعتپرعصراینواینترنتیدنیایایندر

ایکاالنوعهردرموردسوالمحضبهکهبینید

ندچوکننمیسرچگوگلتوسریعهاآدمخدماتی

وخوننمیواولصفحهازاولگزینه

!…تماموکننمیانتخابموضوعشونو

اجبهترینارجمنداستاداونبقولکهاینجاست

!!!گوگلهدومصفحهجسدیهکردنپنهانواسه

خوبیاستادشمالحظهایندرکهامیدوارمخب،

زمانمدتدربتونیدتا!باشیدSEOزمینهدر

لگوگاولصفحهبهرومحترمتونسایتخوبی

درونیدبتالبتهونمونه،جسدیهپیشتابرسونید

!!!داریدنگهشهماولصفحه
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(SEO)بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

Search Engine Optimization

(SEO)سئوکهاستمهمیاهدافازیکیسایتوبکاربرانافزایش-

.میانجامدترافیکارتقایبهنهایتدروکندمیدنبالسایت

دیگرازبرندیکشدندیدهبیشتروشناساییطریقازسازیبرند-

سایتوبسازیبهینهاصولبکاربردنطریقازکهاستنتایجی

.میشودحاصل

اسبیمنمحتوایازوشودسئودرستیبهشماسایتوبدرصورتیکه-

دستبجستجوموتورهایدربهتریرتبهزمانمروربهباشدبرخوردار

.آوردخواهد

تبلیغیکجستجوموتورهایدرشمامحتوایوسایتشدندیده-

بهمدتدرازدرکهبودخواهدشماخدماتومحصوالتبرایمناسب

.میشودمنجرفروشافزایش
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Content Marketingبازاریابی محتوایی

تویمحتولیدگذارتاثیرومهمبسیارمواردازیکی

باالباعثشدهتولیدمحتویاینواستارزشبا

محتویبازاریابی.میشودمجموعهجایگاهرفتن

بابتواندکهکندارائهمحتواییمیکندتالش

بررارتأثیعمیقترینوبهترینکلماتمناسبترین

یابزارهایطریقازوبگذاردمخاطبانوخوانندگان

سمتبهرامشتریانمیپردازندمحتواایننشربهکه

.کنندهدایتوبسایت
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برنامه ریزی و ایجاد تقویم محتوایی-۱

چهدبدانیدقیقصورتبهبایدمحتوا،تولیدبهآغازازپیش

یدتولمیخواهیدمخاطبینیچهبرایوهدفیچهبارامحتوایی

.اشیدبداشتهدقیقیبرنامهریزیبایدمنظور،اینبرای.کنید

تولید محتوا-۲.

،وامحتبازاریابیاهدافشدنمشخصومخاطبینازشناختپس

بامرتبطن،مخاطبیعالیقبامتناسبکهکنیدتولیدمحتواییباید

واعانمحتواها.باشدکاربرموقعیتاساسبروکسبوکارتان

نوشتنبرایاستفادهموردتکنیکهایازیکی.داردمختلفی

.استداستانسراییتکنیکازاستفادهمحتواها،

https://college.tapsell.ir/learning/storytelling-in-content-marketing/
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ترویج و تبلیغ محتوا-۳

محلدرراکردهایدتولیدکهمحتواییبایدمرحله،ایندر

شماوهبالقمخاطبینکهکانالهاییدروکنیدمنتشرمناسبی

مهمیخشب،محتواترویجوتبلیغ.کنیدتبلیغدارند،حضور

توامحبهتریناگهحتیمیشود؛شاملرامحتوابازاریابیاز

هیچشماکسبوکاربراینشود،دیدهاماکنید،تولیدرا

.کردنخواهدایجادسودآوری

محتواتحلیلوآنالیز-۴

تراتژیاسموفقیتمیزانبایدمحتوا،تبلیغوتوزیعازپس

راودخمحتوایبتوانیدتابسنجیدراخودیمحتوابازاریابی

شسنجمعیارهایبایدمنظور،اینبرای.کنیدبهینهسازی

.بسنجیدخودمحتواینوعواهدافبهبستهراخاصی

https://college.tapsell.ir/learning/content-promotion/
https://college.tapsell.ir/learning/metrics-and-tools-for-content-evaluation/
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Socialاجتماعیهایشبکه marketing))

مثلیاجتماعهایشبکههایپلتفرماینازیکیازداریمبروبرگردبیدیگرماهمه

داشتندریعیسخیلیرشداجتماعیهایشبکه.میکنیماستفاده…واینستاگرامتلگرام،

هایشاخهازبازاریابینوعاین.اندکردهرشدسریعترهماینترنتازحتی

.باشدمیآنالینبازریابیهمانیامارکتینگدیجیتالاصلی

فرآیندی است برای تولید محتوا، برای                        بازاریابی شبکه های اجتماعی

پلتفرم های مختلف رسانه های اجتماعی و جذب مخاطب در کمترین زمان 

.و بیشترین سرعت ممکن

بازاریابی رسانه های اجتماعی در درجه اول شامل به اشتراک گذاری 

.اجتماعی محتوا، ویدیوها و عکس ها برای اهداف بازاریابی است

https://modireforosh.ir/what-is-digital-marketing/
https://modireforosh.ir/
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اهدافاصلیبازاریابیرسانههایاجتماعی

افزایشترافیکوبسایتومخاطب

مکالمهدربارهمحصولیاخدماتودریافتبازخورد

(برند)افزایشخوشنامیوآگاهیازنامتجاری

ایجادهویتبراینامتجاریوارتباطبانامتجاریمثبت

اضافهکردنرویدادهادررسانههایاجتماعی

کاهشهزینههایبازاریابی

برقراریارتباطمستقیمبامشتری



Page 18

فعالاجتماعیشبکههایدرهماکنونشمارقبای.هستیدرقابتحالدرشما•

شمایبنصمیتوانداجتماعیشبکههایازکهترافیکیومشتریانیعنیهستند؛

کسبرامزایاتمامشماغیابدررقباندهیداجازه.میشودجذبآنهاتوسطشود،

الیلدنشدهاید،رقابتعرصهیوارداجتماعیشبکههایدردلیلیهربهاگر.کنند

.استبازشمابرایراه.هستندشروعبرایبسیاری

جدیدروابطاجتماعیشبکههای.می کنیدسودبیشترکنید،شروعزودترچههر•

شمادنبالکنندههایمیشوند؛مخاطببرابریچندرشدباعثومیکنندایجاد

چههر…ورادیگرشاندوستانآنهادوستانمیکنند،آشناشمابارادوستانشان

.بدهیدافزایشرامخاطبانتانمیتوانیدزودترکنید،شروعزودتر

اگر.استناچیزاجتماعیهایشبکهدربازاریابیاحتمالیزیانوضرر•

دستاززیچیاجتماعیشبکههایدرفعالیتبامیشویدمتوجهکنیدنگاهواقعبینانه

زاکنیدمطلبارسالوپروفایلساختنصرفبایدکهپولیوزمان.نمیدهید

شبکههایدرحضوربرای.استکمتردیگربازاریابیروشهایهزینههای

.داریدنیازپولتومانهزارصدچندیاهفتهدروقتساعت۶بهتنهااجتماعی
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Emailایمیلیبازاریابی Marketing))

رایبضروریابزاریایمیلامروز،تادنیادراینترنتگسترشزماناز

میلیارد۳/۹حدودشده،انجامتحقیقاتطبق.هستوبودهکارهاوکسب

.میکننداستفادهایمیلازدنیادرنفر

ایمیل مارکتینگ یعنی بهتر کردن رابطه با مشتری به کمک ایمیل

اینابزاریکیازقدیمیترینودرعینحالقدرتمندترینتاکتیکهایبازاریابی

:قدرتاینابزارازعواملزیرنشأتمیگیرد.دیجیتالاست

بهدلیلکمهزینهبودنبرایهرمخاطب،بسیارمقرونبهصرفهاست.

قابلیتهدفگذاریبسیارباالییدارد.

قابلیتتطبیقدرمقیاسهایبسیارگستردهدارد.

کامالًقابلاندازهگیریاست.

.
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((Guerrilla Marketingبازاریابی چریکی

ارکتینگمگوریالنامبهانگلیسیدرکهچریکیبازاریابییاپارتیزانیبازاریابی

هزینهداقلحبامیکندسعیکهاستنامتعارفتبلیغاتیاستراتژییکمیشود،شناخته

هکهزینهکمآنقدریخب،هزینه؟کمچقدراما.باشدداشتهرابازخوردبیشترینمالی،

نیز(مالی)هزینهبدونبازاریابیعنوانبهچریکیبازاریابیازبازاریابی،مدیریتادبیات در

.میشودبردهنام

خاطبمرویبرشماتبلیغگذاریاثرمیزانپارتیزانیبازاریابیدرجیزترینمهم

.شودمانجازیادبرقوزرقیاوزیادتوجهجلبباهمیشهنبایدگذاریاثراینواست

ناخودآگاهیاخودآگاهراشمامخاطبذهنتواندمیهمگذارایاسادهچیزهایوجود

.بماندیادشآنشمایلوشکلحتییاوشمامحصولنامتاکنددرگیر

عی ها تمام هدف از بازاریابی پارتیزانی همین است که ترکیبی از محرک ها و شوخ طب

.را ارائه کند
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در ایراننمونه هایی از بازاریابی چریکی
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((Online advertisingتبلیغات اینترنتی

هایرسانهیاوهااپلیکیشن،هاوبسایتبهشمااگر

کنید،نگاه…واینستاگرامتلگرام،مانندمختلفاجتماعی

نمایشبرای.شدخواهیدتبلیغاتزیادیتعدادمتوجه

رو،ینااز.استنیازاینترنتبههارسانهایندرتبلیغات

بلیغاتتیااینترنتیتبلیغاتتبلیغات،ازدستهاینبه

ازیکیاینترنتیتبلیغاتامروزه،.گویندمیآنالین

وجهتواستبرندیهربرایبازاریابیهایراهموثرترین

.کردهاندجلبخودبهرابازاریاباناززیادیتعداد
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:تبلیغات اینترنتی مدل ها و روش های گوناگونی دارد 

((Pay Per Clickتبلیغات کلیکی-1

کارباشرکتهاییوجوددارندکهشماباجستجودرگوگلمیتوانیدآنهارابیابید،روش

ایاینترنتصورتیهستکه،تبلیغاتشمارابهصورتکلیکیدرفضاینشرکتهابه

بلغیکلیکومخاطبیکهواردسایتشمامیشود،مبهمخاطبمعرفیمیکنندوبابتهر

.میگیرندکهخیلیبهپیشرفتسایتشماکمکمیکند

((Banner adsتبلیغات بنری-2

ینا.دراینروشیکبنرتبلیغاتیازآگهیدهندهدروبسایتینشاندادهمیشوند

.زیادیدربازگشتمخاطبینداشتهباشدروشمیتواندتاثیر

((cat fishگربه ماهی –چسبنده –تبلیغات فیکس -3

پایینیاباالدرکهباشدمیباالگذاریاثروسازیبرندقدرتباتبلیغاتیآگهینوعی

(close)دکمهبررویکلیکباکاربرکهزمانیتاوشودمیظاهرمرورگرپنجره

.ماندمیباقیصفحهرویببنددراآنبستن،
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تالدیجیموضوعبخشهایتریناصلیهمشونشدگفتهکهاینهایی

ویرخوبیتسلطهااوناجرایبرایبایدشماکهبودندمارکتینگ

عالوهبهاونهاتمامانجامتواناییاگهحاال.باشیدداشتهمواردهمه

کتبریکهداریدخودتونرودیگههایخالقیتوابداعاتیکسری

بهمجهزومسلطواقعاکهدیدیداگهولینظیریدبیشماخدمتتونمیگم

کیازشدهکهخودتونمبخاطرکنممیخواهشنیستیدمباحثاین

برابرصدهاکهمیدمقولکنید،استفادهحوزهایندرخوبمشاور

گردهمیبرشماحساببهروزانهمیکنیدهزینهمشاورهبرایکهاونچه

باشید،پایداروپیروزوموفق

ببینمتونگوگلاولصفحه


