
 

 دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال چیست، چرا و چگونه؟
هرچه شما آن را بخوانید، این روزها  ...بازاریابی دیجیتال، بازاریابی آنالین، تبلیغات اینترنتی، دیجیتال مارکتینگ و

گذشته بیش از دانیم که استفاده از اینترنت در طول دهۀ برای شرکت شما یک معامله بزرگ است. مسلمًا دیگر می
 .ای گذاشته استسه برابر شده است و این تغییر بر نحوۀ خرید محصوالت و تعامل مردم با مشاغل تأثیر گسترده

بازاریابی دیجیتال مانند هر نوع بازاریابی دیگر است. راهی برای ارتباط و تأثیرگذاری بر مشتریان بالقوه شماست. 
 .گذاریدکنید و بر آنها تأثیر میی به صورت آنالین و مجازی ارتباط برقرار میتفاوت واقعی این است که شما با آن مشتر 

 
 بازاریابی دیجیتال چیست؟

بازاریابی دیجیتال به هرگونه تالش یا دارایی بازاریابی آنالین اشاره دارد. بازاریابی از طریق ایمیل، تبلیغات پرداخت به 
 .هایی از بازاریابی دیجیتال هستندنویسی همه نمونهی و حتی وبالگهای اجتماعازای هر کلیک، بازاریابی در شبکه

 .کنندها را مجاب به خرید میها، به معرفی افراد به شرکت شما کمک و آناین روش

های بازاریابی دیجیتال را ذکر کردم که مشاغل برای دسترسی آنالین ها و استراتژیترین داراییدر زیر برخی از متداول
 :د استفاده می کنندبه افرا

 

 



 

 های بازاریابی دیجیتال چیست؟دارایی
تواند یک دارایی بازاریابی دیجیتال باشد. به معنای ساده کلمه، دارایی یک ابزار بازاریابی است تقریبًا هر چیزی می

 .کنیدکه از آن به صورت آنالین استفاده می

تعداد دارایی بازاریابی دیجیتال در اختیار دارند. در زیر فقط  دانند که چهطور که گفته شد، بسیاری از مردم نمیهمان
 :کنمچند نمونه را ذکر می

 وبسایت شما •
 دار (آرم ، نماد ، کلمات اختصاری و غیره)های مارکدارایی •
 محتوای ویدیویی (تبلیغات ویدئویی ، دموی محصول و غیره) •
 تصاویر (اینفوگرافیک ، عکس محصول ، عکس شرکت و غیره) •
 های الکترونیکی ، توضیحات محصول ، توصیفات ، و غیره)های وبالگ ، کتابمحتوای نوشته شده (پست •
 محصوالت یا ابزارهای آنالین (ماشین حساب ، محتوای تعاملی و غیره) •
 های اجتماعیصفحات شبکه •
 ...و موارد دیگر •

گیرند، اما بازاریابان باهوش دائمًا در حال یافتن  ها قرار میدر یکی از این دسته های بازاریابی دیجیتالدارایی بیشتر
 .های جدید برای دسترسی آنالین به مشتریان هستندراه

 !بنابراین خوشحال باشید چون این لیست مرتب در حال رشد است

 

 چرا بازاریابی دیجیتال مهم است؟
بین بیشتری برسید و افرادی را های دیجیتال به مخاطکند از طریق روشبازاریابی دیجیتال به شما کمک می

 .خرند، هدف قرار دهیدمی را شما محصول و یا خدمات زیاد احتمال به که



 
سازد تا قادر می را شما است و ترصرفه به مقرون عالوه بر این، بازاریابی دیجیتال اغلب نسبت به تبلیغات سنتی

 .گیری کنیدروزانه اندازه صورت به موفقیت را

 .مورد آن شروع کنیم ۴ بیاييد با برای بازاریابی دیجیتال وجود دارد.چند مزیت عمده 
  .انداز خرید محصول یا سرویس خود را هدف قرار دهیدتوانید چشمشما تنها می .۱
  

بیلبورد قرار دهید، کنترل محدودی بر کسی که آگهی را  یک مجله و یا بر روی یک آگهی را در تلویزیون، یک اگر شما
توانید جمعیت شناختی خاصی از جمله خوانندگان عادی مجله، یا جمعیت دارید. البته، شما می بیند،می

  .تیر در تاریکی است یک گیری کنید، اما هنوز هم تا حد زیادیمحله خاص را اندازه یک شناختی
ناسایی و هدف قرار دهید دهد که مخاطبان بسیار خاص را شز سوی دیگر، بازاریابی دیجیتال به شما این امکان را میا

 و با تبدیل باال به آن مخاطبان ارسال کنید. شخصی شده های بازاریابیو پیام

های اجتماعی های اجتماعی برای نشان دادن تبلیغات رسانهگیری رسانههای هدفبرای مثال، ممکن است از ویژگی
ها یا رفتارها استفاده کنید. از طرف شبکه متغیرهایی مانند سن، جنسیت، مکان، عالیق، بر اساس به مخاطب خاص

برای ارائه تبلیغات به کاربرانی که به محصول یا سرویس شما عالقه  SEO یا PPC هایدیگر، ممکن است از استراتژی
  اند، استفاده نماييد.ا جستجو کردههای کلیدی خاصی که به گسترۀ کاری شما مرتبط هستند راند یا واژهنشان داده

سازد تا تحقیقات الزم را برای شناسایی شخصیت قادر می را شما مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال در نهایت، دیجیتال
دهد استراتژی بازاریابی خود را در طول زمان اصالح کنید تا اطمینان حاصل خریدار خود انجام دهید و به شما امکان می

 ای برای خرید دست خواهید یافت.به مشتریان بالقوه زیاد احتمال به کهکنید 

تر خود بازاریابی کنید. اگر مخاطب بزرگ هایزیرگروه کند تا برایبهتر از همه، بازاریابی دیجیتال به شما کمک می
 ست!مفید ا ویژه به فروشید، این امرمی خریدار مختلف هایشخصیت چندین محصول یا خدمات را به

 بازاریابی سنتی است. هایروش از ترصرفه به مقرون.۲

باالیی را  ROI که صورتی در روزانه دنبال کنید و صورتبه را هاکمپین دهدمی به شما امکان مارکتینگ دیجیتال
در مورد اشکال سنتی  تواننمی کاهش دهید. این را کنیدمی کانال خاص خرج یک دهد، مقدار پولی را که درنمی نشان

نه، همچنان هزینه آن یکسان  چه برای شما تبدیل شود یا کندمی تبلیغات گفت. مهم نیست که بیلبورد شما چگونه کار
 است.

خواهید پول خود را خرج کنید، دارید. که می یبرجای عالوه، با بازاریابی دیجیتال، کنترل کاملی به
با تبدیل باال،  اینستاگرام که برای ایجاد محتوای ، تصمیم بگیریدPPC هایکمپین پرداخت هزینه برای جای به شاید

 برای تیم طراحی و محتوا شرکتتان هزینه کنید.

 

ش کنید و مطمئن شوید که هرگز پول خود مداوم چرخ طور به دهدبه شما امکان می مارکتینگ استراتژی در دیجیتال
 دهید.هایی که عملکرد خوبی ندارند هدر نمیرا برای کانال

را در اختیار شما  فردیمنحصربه هایفرصت است و تریصرفه به مقرون حل راه مارکتینگ ه طور کلی، دیجیتالب
 کنید.می تا مطمئن شوید که بیشترین سود را دریافت دهدمی قرار

https://www.wordstream.com/ppc
https://www.wordstream.com/ppc
https://alisalahi.ir/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88-%da%86%db%8c/
https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp


 
کنید، ممکن است سعی کنید می کوچک با بودجه محدود کار وکارکسب یک مثال، اگر برای انعنوبه
حتی با حداقل هزینه،  توانندمی استراتژیی که سه کنید، گذاریسرمایه سئو اجتماعی، وبالگ نویسی یا هایرسانه در

 بازگشت سرمایه باالیی به شما بدهند.

 در صنعت خود پیشی بگیرید. تربزرگ که از رقبای دهدمی کان رادیجیتال به شما این ام بازاریابی .۳

کنید، احتماالً رقابت با برندهای اصلی در صنعت خود که بسیاری از آنها وکار کوچک کار میاگر برای یک کسب
 .شوار استکنند، برایتان دهای سراسری خرج میگذاری در تبلیغات تلویزیونی یا کمپینها ناموت برای سرمایهمیلیون

های زیادی برای پیشی گرفتن از رقبای بزرگ از طریق ابتکارات بازاریابی دیجیتال استراتژیک خوشبختانه، فرصت
  .وجود دارد

شود شناسایی به عنوان مثال، ممکن است کلمات کلیدی طوالنی خاصی را که به محصول یا خدمات شما مربوط می
نید تا به شما کمک کند در موتورهای جستجو برای آن کلمات کلیدی رتبه مناسب کنید و محتوای با کیفیت باال ایجاد ک

 .بگیرید

تر است در عوض، موتورهای جستجو محتوایی را دهند که کدام برند بزرگموتورهای جستجو اهمیتی نمی
 .اندازی را با مخاطب هدف داشته باشدکنند که بهترین طنینبندی میاولویت

زند تا از طریق بازاریابی مؤثر به مخاطبان جدیدی دست پیدا ساهای اجتماعی شما را قادر میانهبر این، رس عالوه
کنم که کنم، اما تأثیرگذارانی را دنبال میهای اجتماعی دنبال نمیکنید. من شخصًا هیچ برند بزرگ داخلی را در رسانه

کنید، این برای یک شرکت کوچک و متوسط کار میگذارند. اگر گاهی محصوالت یا خدمات ارزشمند را به نمایش می
 .تواند راه خوبی برای بررسی باشدمی

 .گیری استاندازهبازاریابی دیجیتال قابل .۴

تواند نمای کاملی از تمام معیارهایی که ممکن است برای شرکت شما مهم باشد از جمله دیجیتال مارکتینگ می
این یکی از بزرگترین مزایای  .ها مورد دیگر به شما ارائه دهدها و دهکلیک ها، بازدیدها،گذاریها، اشتراکبرداشت

 .بازاریابی دیجیتال است

در حالی که تبلیغات سنتی می تواند برای اهداف خاصی مفید باشد، بزرگترین محدودیت آن قابلیت نداشتن 
 .گیری استاندازه

دهد تا نتایج دقیق را در زمان واقعی یجیتال به بازاریابان اجازه میهای بازاریابی آفالین، بازاریابی دبرخالف اکثر تالش
 .مشاهده کنند

دانید که چقدر دشوار است تخمین بزنید که واقعًا چند نفر به آن اگر تا به حال تبلیغی را در روزنامه قرار داده باشید، می
که آیا اصال آن تبلیغ باعث فروش بوده  ستن ایناند. هیچ راه مطمئنی برای دانصفحه رفته و به تبلیغ شما توجه کرده

 .است وجود ندارد

 .گیری کنیدهای بازاریابی خود را اندازهتالش (ROI) توانید بازگشت سرمایه یا، میدیجیتال مارکتینگ از سوی دیگر، با

 :امدر زیر چند مثال آورده

 



 
 سایتترافیک وب -۱

توانید تعداد دقیق افرادی که صفحه ، میGoogle Analytics وجود مانندبا استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل م
 .اند را ببینیدسایت شما را در زمان واقعی مشاهده کردهاصلی وب

است،  ال، ببینید که کاربر از چه تعداد صفحه بازدید کردههای تجزیه و تحلیل دیجیتتوانید از بین سایر دادهچنین میهم
 .است کند و از کجا آمدهاز چه دستگاهی استفاده می

های بازاریابی زمان بیشتر یا کمتری را براساس بندی کنید که کدام کانالکند اولویتاین هوشمندی به شما کمک می
 .کنندروند، صرف میمیسایت شما ها به وبتعداد افرادی که از این کانال

دانید که احتماالً برای افزایش این درصد درصد از ترافیک شما از جستجوی ارگانیک است، می ۱۰به عنوان مثال، اگر تنها 
 .باید مدتی را برای سئو صرف کنید

جیتال مارکتینگ، با بازاریابی آفالین، تشخیص اینکه مردم چگونه با برند شما تعامل دارند، بسیار دشوار است. با دی
توانید روندها و الگوهای رفتار افراد را قبل از رسیدن به مرحله نهایی سفر خریدشان شناسایی کنید، به این معنی می

سایت خود درست در باالی قیف فروش بازاریابی ها به وبتری در مورد نحوه جذب آنتوانید تصمیمات آگاهانهکه می
 .بگیرید

 لید سرنخعملکرد محتوا و تو -۲

اید، آن بروشور اید و آن را از طریق صندوق پستی به افراد پست کردهتصور کنید یک بروشور محصول ایجاد کرده
دانید چند نفر بروشور شما را باز کردند یا چند نفر نوعی محتوا است، هرچند آفالین، مشکل این است که شما نمی

 !اختندآن را مستقیمًا به سطل زباله اند مثل من

توانید دقیقا تعداد افرادی که در آن صفحه میزبانی شده سایت خود داشتید. میحاال تصور کنید که آن بروشور را در وب
 .آوری کنیدها جمعاند را با استفاده از فرمگیری کنید و اطالعات تماس کسانی که آن را دانلود کردهاست را اندازه

گیری کنید، بلکه هنگام دانلود آن توسط که با محتوای شما درگیر هستند را اندازهتوانید تعداد افرادی نه تنها می
 .افراد، مشتریان وفادار ایجاد می کنید

 سازی اسنادمدل -۳

دهد تا تمام های مناسب به شما این امکان را میآورییک استراتژی بازاریابی دیجیتال مؤثر همراه با ابزارها و فن
 .وکار خود ردیابی کنیدین نقطه تماس دیجیتالی مشتری با کسبفروش خود را به اول

دهد روندهایی را در روش تحقیق و خرید افراد نامم چون به شما امکان میسازی اسناد میسازی را مدلمن این مدل
از  هاییکه چه بخشتری در مورد اینکند تا تصمیمات آگاهانهبرای محصول خود شناسایی کنید همچنین کمک می

 .هایی از چرخه فروش شما نیاز به اصالح دارد بگیریداستراتژی بازاریابی شما مستحق توجه بیشتر است و چه بخش

هایی که فروش و ، شرکتen GroupAberde بین بازاریابی و فروش بسیار مهم است طبق گفته نقاط اتصال
درصدی درآمد  ۴یابند، در مقایسه با کاهش درصدی دست می ۲۰همسویی بازاریابی قوی دارند به نرخ رشد ساالنه 

 .هایی با همسویی ضعیفبرای شرکت

https://analytics.google.com/analytics/web/
https://en.wikipedia.org/wiki/Aberdeen_Strategy_and_Research


 
الً تأثیر مثبتی های دیجیتال بهبود ببخشید، احتمااگر بتوانید سفر مشتری خود را در چرخه خرید با استفاده از فناوری

 .کار خود خواهید داشتوبر نتیجه کسب

 

 نقش دیجیتال مارکتینگ برای یک شرکت چیست؟
در حالی که بازاریابی سنتی ممکن است در تبلیغات چاپی، ارتباطات تلفنی یا بازاریابی فیزیکی وجود داشته باشد، 

تواند به صورت الکترونیکی و آنالین انجام شود. این بدان معنی است که امکانات بسیار بازاریابی دیجیتال می
های اجتماعی و موتورهای جستجو و بیشتری برای برندها برای دستیابی به مشتریان از جمله ایمیل، ویدئو، رسانه

 .غیره وجود دارد

اهی از برند شما حیاتی است. امروزه هر برندی، یک وکار و آگدر این برهه از زمان، بازاریابی دیجیتال برای کسب
 .های اجتماعی یا استراتژی تبلیغات دیجیتال دارندسایت دارد و اگر این کار را نکنند، حداقل یک حضور در رسانهوب

 .رندکنندگان انتظار حضور پررنگ شما در آن را دامحتوای دیجیتال و بازاریابی آنقدر رایج شده است که امروزه مصرف

های وکار، حداقل باید برخی از جنبهطور خالصه، برای رقابت در دنیای دیجیتال به عنوان یک صاحب کسب به
 .بازاریابی دیجیتال را در آغوش بگیرید

های توانید خالقیت به خرج دهید و تاکتیکهای زیادی دارد، میها و استراتژیاز آنجایی که بازاریابی دیجیتال گزینه
توانید از ابزارهایی مانند داشبوردهای ای خاص تجربه کنید. با بازاریابی دیجیتال، میبی مختلفی را با بودجهبازاریا

های خود بیشتر از محتوای تبلیغاتی سنتی مانند بیلبورد یا تحلیلی برای نظارت بر موفقیت و بازگشت سرمایه کمپین
 .تبلیغات چاپی استفاده کنید

 کند؟اریابی دیجیتال را تعریف میوکار چگونه بازیک کسب
های دیجیتال متعدد برای ارتباط با مشتریان در جایی که بیشتر ها و کانالبازاریابی دیجیتال با استفاده از تاکتیک

 :شودکنند تعریف میوقت خود را سپری می



 
تبلیغات دیجیتال، بازاریابی ایمیلی، وکار مانند: های برندسازی آنالین یک کسبسایت گرفته تا داراییآنالین، از خود وب

 .گیرندقرار می» بازاریابی دیجیتال«هایی است که زیر چتر بروشورهای آنالین و موارد دیگر، از تاکتیک

بهترین بازاریابان دیجیتال تصویر واضحی از نحوه حمایت هر کمپین بازاریابی دیجیتال از اهداف کلی خود دارند و 
های رایگان و پولی که در اختیار دارند، از توانند از طریق کانالی بازاریابی خود، بازاریابان میبسته به اهداف استراتژ 

 .های بزرگتری حمایت کنندکمپین

های وبالگی ایجاد کند که برای تولید سرنخ از کتاب ای از پستتواند مجموعهبه عنوان مثال، یک بازاریاب محتوا می
های اجتماعی ار اخیرًا ایجاد کرده است، استفاده کند. پس از آن، بازاریاب رسانهوکالکترونیکی جدیدی که کسب

های اجتماعی های رسانههای پولی در حسابهای وبالگ از طریق پستشرکت ممکن است به تبلیغ این پست
 .وکار استفاده کندکسب

کنند اطالعات بیشتری الکترونیکی را دانلود میشاید بازاریاب ایمیل یک کمپین ایمیلی ایجاد کند تا به کسانی که کتاب 
 .در مورد شرکت ارسال کند

های درگیر در های بازاریابی دیجیتال و کانالترین تاکتیکای سریع از برخی از رایجدر اینجا خالصه
 .هر یک آورده شده است

 
 SEOسازی برای موتور جستجو بهینه .۱

SEO باالتر در صفحات نتایج موتورهای جستجو است، ” رتبه“دست آوردن سایت شما برای بهسازی وبفرآیند بهینه
ی که از سئو سود هاییابد. کانالسایت شما افزایش میدر نتیجه میزان ترافیک ارگانیک (یا رایگان) دریافتی وب

 .ها و دیگر موارد هستندها، وبالگسایتبرند شامل وبمی

سایت خود ایجاد کنید. این های مختلفی برای نزدیک شدن به سئو وجود دارد تا ترافیک واجد شرایطی برای وبراه
 :شامل

https://moz.com/beginners-guide-to-seo


 
سایت در هنگام مشاهده یک وب” در صفحه“این نوع سئو بر روی تمام محتوایی که  : سئو داخلی یا سئو روی صفحه

توانید به ها میکند. با تحقیق در مورد کلمات کلیدی برای حجم جستجو و هدف (یا معنی) آنوجود دارد تمرکز می
کنند رتبه که این سؤاالت را ایجاد می (SERP) ؤاالت خوانندگان پاسخ دهید و در صفحات نتایج موتور جستجو یاس

 .باالتری کسب کنید

 لی چیست؟سئو داخ

سازی هنگام بهینه” خارج از صفحه“هایی که بر روی تمام فعالیت SEO این نوع : سئو خارجی یا سئو خارج از صفحه
بندی مرا تواند رتبهسایت شخصی من نیست که میکند. چه فعالیتی در وبدهند، تمرکز میخ میسایت شما ر وب

شوند. تعداد ها نیز شناخته میهای ورودی است که به عنوان بک لینکتأثیر قرار دهد؟ پاسخ لینکتحت
ها ای کلمات کلیدی که به آننسبی این ناشران، بر رتبه شما بر” اعتبار“دهند و هایی که به شما لینک میوبسایت

 وها سایتهای مهمان در این وبگذارد. با برقراری ارتباط با ناشران دیگر، نوشتن پستدهید، تأثیر میاهمیت می
سایت خود نیاز ای باال بردن وببر که هاییلینک توانیدمی خارجی، توجه ایجاد و شما سایتوب به دوباره اتصال

 .یددارید را به دست آور

 سئو خارجی چیست؟

سایت شما و نحوه کدگذاری صفحات شما تمرکز دارد. این نوع سئو بر روی باطن وب : تکنیکال سئو یا سئو فنی
همگی اشکال سئوی فنی هستند که  CSS هایسازی فایلهای ساختاریافته و بهینهیر، دادهسازی تصاوفشرده

بندی در چشم موتورهای سایت شما را افزایش دهند که این مورد یک فاکتور مهم رتبهتوانند سرعت بارگذاری وبمی
 .جستجو مانند گوگل است

 تکنیکال سئو چیست و چه کاربردهایی دارد؟

 بازاریابی محتوا .۲

های محتوا به منظور ایجاد آگاهی از برند، رشد ترافیک، تولید سرنخ و مشتریان این اصطالح به ایجاد و ارتقای دارایی
 :توانند در استراتژی بازاریابی محتوای شما نقش داشته باشند عبارتند ازهایی که میاشاره دارد. کانال

 های وبالگپست

کند تخصص صنعت خود را نشان دهید و ترافیک شرکت به شما کمک مینوشتن و انتشار مقاالت در وبالگ سایت 
 .کار خود ایجاد کنیدوجستجوی ارگانیک را برای کسب

سایت به مشتریان اصلی برای تیم فروش های بیشتری برای تبدیل بازدیدکنندگان وباین در نهایت به شما فرصت
 .دهدخود می

 های الکترونیکیکتاب

دهد که کنند. همچنین به شما امکان میسایت کمک میکی، به آموزش بیشتر بازدیدکنندگان وبهای الکترونیکتاب
هایی ایجاد کنید و مردم را از طریق محتوا را با اطالعات تماس خوانندگان عوض کنید، برای شرکت خود راهنمایی

 ید.نیا فراخوانی برای اقدام به سایت منتقل ک (Call to action) هایی بنامدکمه

 

https://alisalahi.ir/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://alisalahi.ir/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://alisalahi.ir/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://alisalahi.ir/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://alisalahi.ir/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://alisalahi.ir/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/
https://alisalahi.ir/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/


 

 گرافیک داخلی

کند تا مفهومی را که سایت کمک میگرافیک داخلی شکلی از محتوای بصری است که به بازدیدکنندگان وب
 .خواهید منتقل کنید، تجسم کنندمی

 های اجتماعیبازاریابی از طریق رسانه. ۳

آگاهی از برند، هدایت ترافیک و های اجتماعی برای افزایش های رسانهاین روش، برند و محتوای شما را در کانال
ها های اجتماعی از آنتوانید در بازاریابی رسانههایی که میدهد. کانالوکارتان، ارتقا میهایی برای کسبایجاد سرنخ

 :استفاده کنید عبارتند از

• Facebook 
• Twitter 
• LinkedIn 
• Instagram 
• Pinterest 

 (PPC)  پرداخت به ازای کلیک.۴

PPC سایت شما با پرداخت هزینه به ناشر بابت هر بار که روی تبلیغ شما روشی است برای هدایت ترافیک به وب
های برتر در دهد برای اسالت، تبلیغات گوگل است که به شما امکان میPPC ترین انواعشود. یکی از رایجکلیک می

دهید، پرداخت پیوندهایی که قرار می» هر کلیک«با قیمت  Google  صفحات نتایج موتور جستجوی
 :استفاده کنید عبارتند از PPC توانید ازهای دیگری که میکانال .کنید

 بوکتبلیغات پولی در فیس

بوک در فیدهای که فیس سازی یک ویدیو، پست تصویر یا نمایش اسالیدتوانند برای شخصیدر اینجا، کاربران می
 .وکار شما مطابقت دارند، هزینه بپردازندخبری افرادی که با مخاطبان کسب

 کمپین تبلیغاتی توييتر

توانند برای قرار دادن یک سری پست یا نشان نمایه در فیدهای خبری یک مخاطب خاص، پولی در اینجا، کاربران می
تواند اص برای تجارت شما اختصاص داده شده است. این هدف میبپردازند که همگی برای دستیابی به یک هدف خ

 .کنندگان بیشتر توييتر، مشارکت توييت یا حتی دانلود اپلیکیشن باشدسایت، دنبالترافیک وب

 ایفروش رابطه .۵

 سایتاین یک نوع تبلیغات مبتنی بر عملکرد است که در آن شما برای تبلیغ محصوالت یا خدمات دیگران در وب
 :های بازاریابی وابسته عبارتند ازکانال .کنیدخود کمیسیون دریافت می

 .میزبانی تبلیغات ویدیویی از طریق برنامه یوتیوب •
 های اجتماعی شماهای رسانهارسال پیوندهای وابسته از حساب •

https://www.facebook.com/
https://twitter.com/?lang=en
https://www.linkedin.com/
https://www.instagram.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.google.com/
https://www.google.com/


 

 تبلیغات بومی .۶

شوند و بر روی یک پلتفرم در کنار می شود که عمدتًا به صورت محتوایی هدایتتبلیغات بومی به تبلیغاتی اطالق می
 .مثال خوبی هستند BuzzFeed  های حمایت شده توسطشوند. پستمحتوای غیر پولی دیگر ارائه می

 اتوماسیون بازاریابی .۷

کند. بسیاری از صلی بازاریابی شما را خودکار میشود که عملیات اافزاری اطالق میاتوماسیون بازاریابی به نرم
دهند، خودکار کنند توانند کارهای تکراری را که در غیر این صورت به صورت دستی انجام میهای بازاریابی میبخش
 :مانند

 های ایمیلخبرنامه

ایمیل ارسال کنید  دهد که به طور خودکار برای مشترکین خوداتوماسیون ایمیل فقط به شما این امکان را نمی
های شما توانید لیست تماس خود را کوچک کنید و در صورت نیاز آن را گسترش دهید تا خبرنامههمچنین شما می

 .ها را در صندوق ورودی خود ببینندخواهند آنفقط به افرادی ارسال شود که می

 های اجتماعیبندی پست رسانهزمان

ر یک شبکه اجتماعی افزایش دهید، باید مرتب پست بگذارید. ابزارهای خواهید حضور سازمان خود را داگر می
توانید کنند، بنابراین میهای اجتماعی هدایت میهای رسانههای اجتماعی محتوای شما را به کانالبندی رسانهزمان

 .زمان بیشتری را صرف تمرکز بر استراتژی محتوا کنید

 جریان کار پیشرو

توانید این فرآیند را با ارسال تواند یک فرآیند طوالنی باشد. شما میها به مشتریان میآن ها و تبدیلتولید سرنخ
 .ها، زمانی که با معیارهای خاصی مطابقت دارند، خودکار کنیدها و محتوای خاص سرنخایمیل

 دهیکمپین ردیابی و گزارش

 .های تلفنی و غیره باشدوا، صفحات وب، تماسها، محتتواند شامل افراد مختلف، ایمیلهای بازاریابی میکمپین

کنید کنید بر اساس کمپینی که ارائه میتواند به شما کمک کند هر چیزی را که روی آن کار میاتوماسیون بازاریابی می
 .مرتب کنید و سپس عملکرد آن کمپین را بر اساس پیشرفت همه این اجزا در طول زمان پیگیری کنید

 لیبازاریابی ایمی .۸

کنند. ایمیل اغلب برای ها از بازاریابی ایمیلی به عنوان راهی برای برقراری ارتباط با مخاطبان خود استفاده میشرکت
شود. انواع وکار استفاده میسایت کسبها و رویدادها و همچنین هدایت افراد به سمت وبتبلیغ محتوا، تخفیف

 :یمیلی ارسال کنید عبارتند ازهایی که ممکن است در کمپین بازاریابی اایمیل

 .های اشتراک وبالگخبرنامه •
 .اند، ارسال کنیدسایتی که چیزی را دانلود کردههایی را برای بازدیدکنندگان وبایمیل •
 .های خوشامدگویی به مشتریایمیل •
 .تبلیغات تعطیالت به اعضای برنامه وفاداری •

https://www.buzzfeed.com/
https://www.buzzfeed.com/


 
 .های مشابه برای پرورش مشترینکات یا ایمیل •

 ابط عمومی آنالینرو .۹

ها و روابط عمومی آنالین، عملی است برای تأمین امنیت پوشش آنالین به دست آمده با نشریات دیجیتال، وبالگ
هایی که کانال .های مبتنی بر محتوا. این بسیار شبیه روابط عمومی سنتی است، اما در فضای آنالینسایتسایر وب

 :های روابط عمومی خود استفاده کنید عبارتند ازشتوانید برای به حداکثر رساندن تالمی

 های اجتماعیارتباط با خبرنگاران از طریق رسانه

های به عنوان مثال، صحبت با خبرنگاران در توييتر، راهی عالی برای ایجاد ارتباط با مطبوعات است که فرصت
 .کندای را برای شرکت شما ایجاد میرسانه

 مابررسی آنالین جذاب شرکت ش

کند، خواه آن بررسی خوب یا بد باشد، غریزه شما ممکن وقتی شخصی شرکت شما را به صورت آنالین بررسی می
کند برند خود را انسانی های جذاب شرکت به شما کمک میاست این باشد که آن را نادیده بگیرید! برعکس، بررسی

 .کندت میهای قدرتمندی ارائه دهید که از شهرت شما محافظکنید و پیام

 سایت و یا وبالگ شخصیدرگیر کردن نظرات در وب

خوانند دهید، پاسخ دادن به افرادی که محتوای شما را میهای شرکت خود پاسخ میمانند روشی که شما به بررسی
 .بهترین راه برای ایجاد گفتگوی سازنده در سایت شما است

 بازاریابی درونگرا  .۱۰

وش بازاریابی اشاره دارد که در آن شما مشتریان را در هر مرحله از سفر خریدار جذب بازاریابی درونگرا به یک ر
توانید از هر تاکتیک بازاریابی دیجیتالی که در باال ذکر شد، در کنید. شما میکنید و خوشحال میکنید، درگیر میمی

کند، نه ده کنید که با مشتری کار میای برای مشتری استفاطول یک استراتژی بازاریابی ورودی، برای ایجاد تجربه
 :در اینجا چند نمونه کالسیک از بازاریابی درونگرا در مقابل بازاریابی سنتی آورده شده است .علیه او

 وبالگ نویسی در برابر تبلیغات پاپ آپ •
 بازاریابی ویدیویی در مقابل تبلیغات تجاری •
 الکترونیکیهای تماس پست الکترونیکی در مقابل اسپم نامه فهرست •

 شدهمحتوای حمایت .۱۱

دهید تا محتوایی را ایجاد و تبلیغ عنوان یک برند به شرکت یا نهاد دیگری پول میشده، شما بهبا محتوای حمایت
 .کندکند که به نوعی درباره برند یا خدمات شما بحث می

 .یکی از انواع محبوب محتوای حمایت شده، رپورتاژ آگهی است

تواند یک پست وبالگ یا مقاله باشد که برای برجسته کردن یک موضوع، محتوای حمایت شده مینوع دیگری از 
 .خدمات یا نام تجاری نوشته شده است



 

 دهد؟یک بازاریاب دیجیتال چه کاری انجام می
رایگان و های دیجیتالی اعم از بازاریابان دیجیتال مسئول هدایت آگاهی از برند و تولید سرنخ از طریق تمام کانال

 .اندپولی هستند که در اختیار یک شرکت

کند تا بتواند عملکرد رکز میبرای هر کانال تم )KPI (معموالً روی یک شاخص عملکرد کلیدی متفاوت بازاریاب دیجیتال
 .گیری کندشرکت را در هر کانال به درستی اندازه

کند گیری میسایت خود را اندازهوب” ترافیک ارگانیک“به عنوان مثال، یک بازاریاب دیجیتال که مسئول سئو است، 
 .اندپیدا کرده Google سایت که از طریق جستجویاز ترافیک بازدیدکنندگان وب

های بازاریابی دیجیتالی باشد که در های کوچک، یک فرد ممکن است همزمان صاحب بسیاری از تاکتیکتدر شرک
ها متخصصان متعددی دارند که هر کدام تنها بر یک یا دو تر، این تاکتیکهای بزرگباال توضیح داده شد. در شرکت

 .کانال دیجیتال تمرکز دارند

 :کنمان اشاره میدر اینجا به چند نمونه از این متخصص

 SEO مدیر •
• KPIهای اصلی: ترافیک ارگانیک 

های مختلف برای دهند. با استفاده از روشبندی گوگل قرار میوکار را در رتبهه طور خالصه مدیران، سئو کسبب
 سازی موتورهای جستجو، این شخص ممکن است مستقیمًا با سازندگان محتوا کار کند تا مطمئن شود محتواییبهینه

 .های اجتماعی نیز پست کندعملکرد خوبی دارد حتی اگر شرکت این محتوا را در رسانه Google کند درکه تولید می

 کارشناس بازاریابی محتوا •
• KPIهای اصلی: زمان بر روی صفحه، ترافیک کلی وبالگ، مشترکین کانال یوتیوب 

نویسی شرکت را ها اغلب تقویم وبالگد. آنتخصصان بازاریابی محتوا، تولیدکنندگان محتوای دیجیتال هستنم
شود. این متخصصان اغلب با افراد در دهند که شامل ویدیو نیز میکنند و استراتژی محتوایی را ارائه میپیگیری می

کند از اندازی میوکار راههایی که کسبکنند تا اطمینان حاصل کنند که محصوالت و کمپینهای دیگر کار میبخش
 .شودتوای تبلیغاتی هر کانال دیجیتال پشتیبانی میطریق مح

 های اجتماعیمدیر رسانه •
• KPIافتد، احساسات، سهامهای اصلی: اتفاق می 

های اجتماعی یک های اجتماعی از این عنوان آسان است، باالتر از همه، مدیران رسانهستنباط نقش مدیر رسانها
کنند. این کارمند همچنین ممکن است با متخصص بازاریابی جاد میبرنامه برای محتوای نوشتاری و بصری شرکت ای

 .های اجتماعی، کار کندمحتوا برای توسعه یک استراتژی و پست کردن محتوا در شبکه

 کننده اتوماسیون بازاریابیهماهنگ •
• KPI) تبدیلهای اصلی: نرخ باز پست الکترونیکی، نرخ کلیک کمپین، نرخ ایجاد سرنخ( 

کند که به کل تیم بازاریابی اجازه دهد افزاری کمک میده اتوماسیون بازاریابی به انتخاب و مدیریت نرمماهنگ کننه
 .گیری کندوکار خود را اندازهرفتار مشتریان خود را درک کرده و رشد کسب

https://webramz.com/blog/kpi-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 
را شوند، مهم است از آنجایی که بسیاری از عملیات بازاریابی که در باال توضیح داده شد ممکن است جدا از یکدیگر اج

بندی کند و عملکرد های جداگانه گروههای دیجیتال را در کمپینکه شخصی وجود داشته باشد که بتواند این فعالیت
 .هر کمپین را ردیابی کند

 چه نوع محتوای دیجیتالی باید ایجاد کنیم؟
خریدار بستگی دارد. شما باید با کنید به نیازهای مخاطبان شما در مراحل مختلف سفر نوع محتوایی که ایجاد می

شروع کنید تا مشخص کنید که اهداف و  را امتحان کنید makemypersona.com  ایجاد شخصیت خریدار
ین شما باید به آنها کمک کند تا به های مخاطبان در رابطه با تجارت شما چیست. در سطح پایه، محتوای آنالچالش

 .های خود غلبه کننداین اهداف برسند و بر چالش

 :هدف نقشه محتوا، این است که محتوای مورد نظر مطابق با موارد زیر باشد

 .های خریدار وارد می شوند)کند (این جایی است که شخصیتهای شخصی که آن را مصرف میویژگی •
 .)عمر  چرخه مرحله مثال عنوان بهدیک است (این فرد چقدر به خرید نز •

ز نظر قالب محتوای شما، چیزهای مختلفی برای امتحان کردن وجود دارد. در اینجا چند نکته وجود دارد که توصیه ا
 :کنم در هر مرحله از سفر خریدار استفاده کنیدمی

 مرحله آگاهی .۱

ی که با یک سئو قوی و استراتژی کلمات کلیدی همراه باشد های وبالگ برای افزایش ترافیک ارگانیک شما زمانپست
 .عالی است

های ها شانس شما را برای پیدا شدن از طریق رسانهگذاری، به این معنی است که آناینفوگرافیک قابل اشتراک
 .دهندگذارند، افزایش میاجتماعی زمانی که دیگران محتوای شما را به اشتراک می

توانند به برند شما کمک کنند تا توسط مخاطبان جدید با گذاری هستند و میقابل اشتراک ویدیوهای کوتاه هم،
 .ها در سکوهایی (پلتفورم) مانند یوتیوب پیدا شودمیزبانی آن

 محتوای کوتاه چیست؟

 مرحله مالحظه .۲

تر از پست وبالگ یا اینفوگرافیک هستند، به های الکترونیکی برای تولید سرنخ عالی هستند زیرا عمومًا جامعکتاب
 .این معنی که احتمال بیشتری وجود دارد که کسی اطالعات تماس خود را برای دریافت آن مبادله کند

های تحقیقاتی و های تحقیقاتی هم، یک محتوای با ارزش باال است که برای تولید سرنخ عالی است. گزارشگزارش
ها یا مطبوعات انتخاب توانند برای مرحله آگاهی مفید باشند، زیرا اغلب توسط رسانههای جدید برای شما نیز میداده
 .شوندمی

 

 

https://www.hubspot.com/make-my-persona
https://alisalahi.ir/%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


 
 وبینارها •

تر و تعاملی از محتوای ویدیویی هستند، یک قالب محتوای موثراند زیرا محتوای یقز آنجایی که وبینارها شکلی دقا
 .جامع تری نسبت به یک پست وبالگ یا ویدیوی کوتاه ارائه می دهند

 گیریمرحله تصمیم .۳

گیری تواند شکل موثری از محتوا برای کسانی باشد که آماده تصمیمسایت شما میمطالعات موردی دقیق در وب
 .ید هستند، زیرا به شما کمک می کند تا بر تصمیم آنها تأثیر مثبتی داشته باشیدخر

سایت وکار شما مناسب نیست، داشتن توضیحات کوتاه در انتهای صفحه محصول وباگر مطالعات موردی برای کسب
 .، کمی بیشتر به توضیحات فکر کنیدB2C شما جایگزین خوبی است. برای برندهای

هایی باشد که مردم چطور یک پیراهن یا لباس را طراحی ند لباس هستید، ممکن است به شکل عکساگر شما یک بر
 .کنندمی

 چگونه بازاریابی دیجیتال انجام دهیم؟

 اهداف خود را مشخص کنید •
 مخاطبین هدف خود را شناسایی کنید •
 برای هر کانال دیجیتال بودجه تعیین کنید •
 شده و رایگان ایجاد کنیدیجیتال پرداختهای دیک موازنه خوب بین استراتژی •
 ایجاد محتوای جذاب •
 سازی کنیدهای دیجیتال خود را برای موبایل بهینهدارایی •
 انجام تحقیق در مورد کلمات کلیدی •
 کنید، تکرار کنیدگیری میهایی که اندازهبراساس تحلیل •

 اهداف خود را مشخص کنید .۱

کنید، بسیار مهم است که با شناسایی و تعریف اهداف خود یجیتال را شروع میزمانی که برای اولین بار بازاریابی د
 .شروع کنید، زیرا بسته به این اهداف، استراتژی خود را به شکلی متفاوت به دست خواهید آورد

ن به عنوان مثال، اگر هدف شما افزایش آگاهی از برند است، ممکن است بخواهید توجه بیشتری به رسیدن به مخاطبا
 .های اجتماعی داشته باشیدجدید از طریق رسانه

تر است که روی سئو طور است، مهماز طرف دیگر، شاید بخواهید فروش یک محصول خاص را افزایش دهید اگر این
سایت خود جذب کنید. عالوه بر این، اگر سازی محتوا تمرکز کنید تا در وهله اول خریداران بالقوه را در وبو بهینه
را برای هدایت ترافیک از طریق تبلیغات  PPC (Paper Click)  هایشما فروش است، ممکن است از کمپینهدف 

 .پولی آزمایش کنید

بی دیجیتالی گیری یک استراتژی بازاریاترین اهداف خود را مشخص کردید، شکلدر هر صورت، بعد از اینکه بزرگ
 .شودتر میآسان

https://www.wordstream.com/ppc
https://www.wordstream.com/ppc


 

 مخاطب هدف خود را شناسایی کنید .۲

ام، اما یکی از بزرگترین مزایای دیجیتال مارکتینگ، فرصت هدف قرار دادن من قبالً به این موضوع اشاره کرده
این مزیت  توانید ازمخاطبان خاص است با این حال، اگر از ابتدا مخاطبان هدف خود را شناسایی نکرده باشید، نمی

 .استفاده کنید

البته، مهم است که توجه داشته باشید، مخاطبان هدف شما ممکن است بسته به کانال یا اهدافی که برای یک محصول 
 .یا کمپین خاص دارید متفاوت باشند

رفتاری تر هستند و الگوهای باشید که بسیاری از مخاطبان اینستاگرام شما جوان به عنوان مثال، شاید متوجه شده
دهند، اما مخاطبان لینکدین شما معموال افراد متخصصی هستند که به دنبال های کوتاه را ترجیح میدار و فیلمخنده

باشند و شما باید محتوای خود را طوری تغییر دهید که برای این مخاطبان هدف های تاکتیکی بیشتر میتوصیه
 .متفاوت، جذاب باشد

 را تعیین کنیدبودجه هر کانال دیجیتال  .۳

خواهید به عناصری از بازاریابی دیجیتال بستگی دارد که میکنید واقعًا ای که تعیین میمانند هر چیز دیگری، بودجه
 .به استراتژی خود اضافه کنید

سایت از قبل تمرکز کردید، های اجتماعی و تولید محتوا برای یک وبهای ورودی مانند سئو، رسانهاگر بر روی تکنیک
 .خبر خوب این است که شما اصال به بودجه زیادی نیاز ندارید

خواهند از آن استفاده کنند، گرا، تمرکز اصلی بر تولید محتوای با کیفیت باالست که مخاطبین شما میبا بازاریابی درون
 .گذاری که نیاز دارید تقریبًا زمان شماستسپاری کار را ندارید، تنها سرمایهاگر قصد برون

سایت و ایجاد محتوا با استفاده از سیستم مدیریت محتوای وردپرس شروع کنید. توانید با میزبانی یک وبمی شما
 .کنمبرای کسانی که بودجه کمی دارند، توصیه می

 !آموزش نصب وردپرس در شش دقیقه

ای وجود دارد. هزینه آن های ایمیل، بدون شک هزینهسپاری مانند تبلیغات آنالین و خرید لیستهای برونبا تکنیک
 .خواهید دریافت کنیدبه این بستگی دارد که در نتیجه تبلیغات چه نوع دیدی می

دیگر در گستره خود مبارزه های ، با شرکت Google AdWords با استفاده از PPC به عنوان مثال، برای پیاده سازی
 .کنید تا در باالی نتایج جستجوی گوگل برای کلمات کلیدی مرتبط با تجارت شما ظاهر شوندمی

 .تواند مقرون به صرفه یا بسیار گران باشدبسته به رقابتی بودن کلمه کلیدی، این می

 تعادل خوبی بین استراتژی های دیجیتال پولی و رایگان ایجاد کنید .۴

 .استراتژی بازاریابی دیجیتال احتماالً به جنبه های پولی و رایگان نیاز دارد تا واقعًا مؤثر باشدیک 

به عنوان مثال، اگر شما زمان خود را صرف ساخت شخصیت جامع خریدار کنید تا نیازهای مخاطبین خود را شناسایی 
تمرکز کنید، به احتمال زیاد در شش ماه اول با وجود ها کنید و بر ایجاد محتوای آنالین با کیفیت برای جذب و تبدیل آن

 .ترین هزینه تبلیغات، نتایج قدرتمندی خواهید دیدکم

https://alisalahi.ir/install-wordpress-in-six-minutes/


 
تر به دست با این حال، اگر تبلیغات پولی بخشی از استراتژی دیجیتال شما باشد، ممکن است نتایج حتی سریع

 .بیاید

ار، روی ایجاد دسترسی ارگانیک (یا رایگان) خود با مدت و پایدشود برای موفقیت طوالنیدر نهایت، توصیه می
 .های اجتماعی بیشتر تمرکز کنیداستفاده از محتوا، سئو و رسانه

ها را امتحان کنید و فرآیند خود را تکرار کنید چون دیجیتال مارکتینگ صرفا یک زمانی که شک دارید، هر دوی آن
 .ها، چه پولی، چه رایگان، بهترین عملکرد را برای برند شما دارندگیرید کدام کانالفرآیند صحیح و خطاست و یاد می

 تولید محتوای جذاب .۵

های زمانی که مخاطبین خود را بشناسید و بودجه داشته باشید، وقت آن است که شروع به خلق محتوا برای کانال
های وبالگ، ای رسانه اجتماعی، پستهتواند پستها بهره ببرید، بکنید. این محتوا میخواهید از آنمختلفی که می

 .های بازاریابی ایمیلی و غیره باشدشده، خبرنامه، محتوای حمایتPPC تبلیغات

کنید باید جالب و جذاب باشد زیرا هدف از محتوای بازاریابی افزایش آگاهی از البته، هر محتوایی که شما ایجاد می
 .برند و بهبود جذب مشتری است

 سازی کنیدجیتال خود را برای موبایل بهینههای دیدارایی .۶

%  ۶۹ های هوشمندیکی دیگر از اجزای کلیدی بازاریابی دیجیتال، بازاریابی موبایلی است. در واقع، استفاده از گوشی
های دیجیتال دهد، در حالی که مصرف رسانههای دیجیتال را تشکیل میشده کاربران ایرانی در رسانهاز وقت صرف

 .است تر از نصف شدهبر دسکتاپ کم مبتنی

های های اجتماعی و دیگر داراییسازی تبلیغات دیجیتال، صفحات وب، تصاویر رسانهاین به این معنی است که بهینه
های تلفن همراه ضروری است. اگر شرکت شما یک برنامه کاربردی تلفن همراه دارد که کاربران دیجیتال برای دستگاه

کند، این برنامه نیز زیر چتر بازاریابی دیجیتال مل با برند شما و یا خرید محصوالت یا خدمات شما میرا قادر به تعا
 .گیردقرار می

کنند باید همان تجربه های تلفن همراه ارتباط برقرار میکسانی که با شرکت شما به صورت آنالین از طریق دستگاه
سایت سازگار با موبایل و یا پاسخگو این به معنی اجرای یک طراحی وب مثبت را داشته باشند که بر روی دسکتاپ دارند.

 .های تلفن همراه استبرای ایجاد مرور دوستانه برای کاربران دستگاه

های بازاریابی دیجیتال خود را برای کاربران تلفن همراه بهینه کنید توانید داراییهای زیادی وجود دارد که شما میراه
ر استراتژی بازاریابی دیجیتال، بسیار مهم است که در نظر بگیرید چگونه این تجربه بر روی و هنگام اجرای ه

 .های تلفن همراه ترجمه خواهد شددستگاه

کنند و در نتیجه با اطمینان از این موضوع، شما تجربیات دیجیتالی ایجاد خواهید کرد که برای مخاطب شما کار می
 .دست خواهید یافتبه نتایجی که به دنبالش هستید، 

 انجام تحقیق در مورد کلمات کلیدی .۷

به طور کلی بازاریابی دیجیتال در مورد رسیدن به مخاطبان هدف از طریق تولید محتوا است که بدون تحقیق موثر کلمه 
 .افتدکلیدی اتفاق نمی



 
وکار توانند کسبنکه مردم میسایت و محتوای شما و اطمینان از ایسازی وبانجام تحقیق کلمات کلیدی برای بهینه

های شما را از طریق موتورهای جستجو پیدا کنند، بسیار مهم است. عالوه بر این، تحقیق در مورد کلمات کلیدی رسانه
 .های اجتماعی مختلف نیز مفید باشدتواند برای بازاریابی محصوالت و یا خدمات شما در کانالاجتماعی می

 .های شما مرتبط باشندلیدی با عملکرد باال تهیه کنید که به محصوالت و یا سرویسسعی کنید لیستی از کلمات ک

 کنید، تکرار کنیدگیری میهایی که اندازهبراساس تحلیل .۸

در نهایت، برای ایجاد یک استراتژی بازاریابی دیجیتال موثر بلند مدت، ضروری است که تیم شما یاد بگیرد چگونه بر 
 .فعالیت کند پایه تجزیه و تحلیل

ای به عنوان مثال، شاید بعد از چند ماه متوجه شوید که مخاطبین شما دیگر به محتوای شما در اینستاگرام عالقه
کنید. مطمئنا، ممکن این است فرصتی برای بررسی ها عاشق چیزی هستند که شما در توييتر ایجاد میندارند اما آن

ای از این باشد که مخاطبان شما کانال متفاوتی تواند نشانهو همچنین می وکار شمامجدد استراتژی اینستاگرام کسب
 .دهندرا برای خود ترجیح می

کند. که باید تر ترافیک مورد استفاده را دریافت نمیبه همین ترتیب، شاید متوجه شوید که یک صفحۀ وب قدیمی
ز شر آن خالص شوید تا مطمئن شوید که بازدیدکنندگان روزرسانی صفحه را در نظر بگیرید و یا به طور کامل اعملیات به

 .کنندترین محتوا را برای نیازهایشان در سایت پیدا میترین و مرتبطتازه

کند اما به شما بستگی وکارها فراهم میپذیری برای رشد مداوم کسبالعاده انعطافهای فوقبازاریابی دیجیتال فرصت
 !یا نکنید ها استفاده بکنیددارد که از آن

 های بازاریابی دیجیتال چیست؟ (چکیدۀ مقاله)استراتژی
هایی که های بازاریابی دیجیتال به طور مداوم در حال پیشرفت است و در پايين برخی از استراتژیلیست استراتژی

 :بیشتر مشاغل از آن استفاده می کنند را قرار دادم

 تبلیغات به ازای هر کلیک

ای است که شامل هر نوع بازاریابی دیجیتال می در واقع اصطالحی گسترده PPC زای هر کلیکتبلیغات پرداخت به ا
شود که در آن شما برای هر کاربری که روی یک تبلیغ کلیک می کند هزینه پرداخت می کنید. به عنوان مثال 

،  dWordsGoogle A نوعی تبلیغات PPC  است تبلیغات جستجوی پولیبه نام Facebook Ads .  نوعی دیگر از
 .نامیده می شود تبلیغات پرداخت شده در شبکه های اجتماعیاست که  PPC تبلیغات

 تبلیغات جستجوی پولی

انجام دهید.  SERP  دهند تبلیغات متنی را در صفحه نتایج موتور جستجوگوگل، بینگ و یاهو به شما امکان می
ای است که به طور فعال در تبلیغات جستجوی پولی یکی از بهترین روشها برای هدف قرار دادن مشتریان بالقوه

 .جستجوی محصول یا خدماتی مانند شما هستند

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Ads
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Ads
https://virgool.io/@faradade/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-ppc-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-mm5na4tdwys8
https://virgool.io/@faradade/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-ppc-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-mm5na4tdwys8
https://neilpatel.com/what-is-facebook-advertising/
https://mizfa.com/blog/tag/serp/
https://mizfa.com/blog/tag/serp/


 

 SEO بهینه سازی موتور جستجو

توانید با استفاده از بهینه سازی موتور جستجو نه پرداخت کنید، میهزی SERP خواهید برای نشان دادن دراگر نمی
صفحات یا پست های وبالگ را در سایت خود به صورت عالی رتبه بندی کنید. الزم نیست برای هر کلیک  SEO یا

 .داردمستقیم پول پرداخت کنید، اما داشتن یک صفحه عالی برای رتبه بندی معموالً به زمان و تالش زیادی نیاز 

 های اجتماعی (رایگان، پولی)تبلیغات رسانه

و پینترست به شما امکان می دهند  LinkedInبوک، اینستاگرام ، توييتر ، های اجتماعی مانند فیسبیشتر رسانه
های اجتماعی برای ایجاد آگاهی در مخاطبانی تبلیغات خود را در سایت آنها انجام دهید. تبلیغات رایگان در شبکه

 .مکن است از وجود تجارت، محصول یا خدمات شما مطلع نباشند بسیار مناسب استکه م

 های اجتماعیبازاریابی از طریق رسانه

های اجتماعی مانند فیس بوک یا های اجتماعی روشی ارگانیک برای استفاده از رسانهمانند سئو، بازاریابی در شبکه
مانند سئو، بازاریابی ارگانیک تجارت شما در شبکه های اجتماعی به  توييتر برای بازاریابی تجارت شما است و دقیقاً 

 .زمان و تالش بیشتری نیاز دارد، اما در طوالنی مدت می تواند نتایج بسیار ارزان تری را به همراه داشته باشد

 CRO بهینه سازی نرخ تبدیل

کنند تا از ترافیک استفاده می CRO  هنر و دانش بهبود تجربه کاربر آنالین شماست. بیشتر اوقات، مشاغل از
 .های بیشتری (هدایت ، چت ، تماس ، فروش و غیره) را انجام دهندسایت موجود خود، تبدیلوب

 بازاریابی محتوا

تًا گسترده دیگری است. بازاریابی محتوا شامل هر تالش بازاریابی بازاریابی محتوا اصطالح بازاریابی دیجیتال نسب
های محتوایی (پست های وبالگ ، اینفوگرافیک ، کتابهای الکترونیکی ، فیلم ها و غیره) دیجیتال است که از دارایی

 .برای ایجاد آگاهی از برند یا ایجاد کلیک، هدایت یا فروش استفاده می کند

 تبلیغات بومی

ال به پايين یک مقاله رسیده و لیستی از مقاالت پیشنهادی را مشاهده کرده اید؟ این تبلیغات بومی است. تا به ح
گیرد زیرا از محتوای آن برای جذب کلیک استفاده می کند. اغلب بیشتر تبلیغات بومی تحت بازاریابی محتوا قرار می

های محتوای غیرپرداختی مخلوط می الً با توصیه، تشخیص تبلیغات بومی ممکن است کمی دشوار باشد، زیرا معمو
 .شود

 بازاریابی ایمیلی

های دیجیتال از ترین شکل بازاریابی آنالین است و هنوز هم قوی است. اکثر بازاریاببازاریابی از طریق ایمیل قدیمی
بازاریابی محتوا) یا تبلیغ  سازی مطالب (اغلب به عنوان بخشی ازبازاریابی ایمیلی برای تبلیغ معامالت ویژه، برجسته

 .رویدادی استفاده می کنند

https://novinmarketing.com/article/what-is-a-cro/
https://novinmarketing.com/article/what-is-a-cro/


 

 بازاریابی وابسته

های بدست آوردن پول به صورت آنالین است. این یک استراتژی است که ترین راهبازاریابی وابسته یکی از محبوب
نندگان به یک و کار به منظور ایجاد یک کمیسیون با ارجاع خوانندگان یا بازدید ک در آن یک فرد در یک کسب

 .محصول یا سرویس خاص یک بیزینس، شریک میشود

های مختلفی برای بازاریابی آنالین کسب و کار شما وجود دارد، به همانطور که لیست باال را مشاهده کردید، روش
د یا های بازاریابی دیجیتال خود را مدیریت کنهمین دلیل بسیاری از مشاغل، یا آژانس استخدام می کنند تا تالش

 .هزینه یک تیم بازاریابی داخلی و نرم افزار اتوماسیون بازاریابی را پرداخت می کنند

 آیا بازاریابی دیجیتال کار می کند؟

خواهید چه کسانی را هدف قرار دهید، دانید که میاگر می  بازاریابی دیجیتال یک گزینه عالی برای هر مشاغل است.
 .رای هدف قرار دادن هر کسی، در هر مکان استفاده کنیدتوانید از بازاریابی دیجیتال بمی

همانطور که گفته شد، انواع خاصی از مشاغل از انواع خاصی از تبلیغات دیجیتال سود بیشتری خواهند برد. به عنوان 
 C2B  های تجاری به مصرف کنندهها برای شرکتیک بررسی اجمالی سریع، بیاييد نگاهی بیاندازیم که کدام استراتژی

 :بهترین عملکرد را دارند B2B و شرکت های تجاری به کسب و کار

  B2C شرکت های

 هایخبر خوب این است، شرکت دارند. B2B امتیاز قیمت بسیار کمتری نسبت به B2C یهابه طور کلی، شرکت
B2C های پیچیده های بزرگ فروش یا کانالدر تالش برای فروش محصوالت یا خدمات، گران نیستند، آنها به تیم

دمات خود را با پیام رسانی بازاریابی احتیاج ندارند. تنها کاری که آنها باید انجام دهند این است که محصوالت یا خ
 .مناسب در برابر مخاطبان مناسب قرار دهند

 .این است که مردم را به داخل کانال بازاریابی خود راه دهند B2C در نتیجه، هدف اصلی اکثر شرکت های

ر شبکه های اغلب نتایج خوبی از کانال های بازاریابی با قیف باالتر مانند بازاریابی د B2C با این حساب، شرکت های
دهند تا تجارت شما را در مقابل ها کار بزرگی را انجام میآورند. این کانالاجتماعی یا تبلیغات اجتماعی بدست می

 .ای که ممکن است وجود شما را ندانند، نشان دهندهای بالقوهمشتری

ه ایده خوبی است، اما برای های بازاریابی دیجیتال دیگر، مانند جستجوی پرداختی یا سئو همیشتکمیل استراتژی
 .هستند B2C شروع بهتر است یک کانال را انتخاب کنید، بازاریابی در شبکه های اجتماعی گزینه بسیار خوبی برای

  B2B هایشرکت

مخاطبان بسیار خاصی دارند  B2B هایاست. اکثر شرکت B2B جستجوی پولی گزینه بسیار خوبی برای شرکت های
 B2B ا با استفاده از رسانه های اجتماعی دشوار است. بعالوه، چرخه فروش بیشتر شرکتهایکه هدف قرار دادن آنه

های طوالنی مدت مانند بازاریابی محتوا یا است. در نتیجه، استراتژی B2C بسیار طوالنی تر و درگیرتر از شرکتهای
 .بازاریابی از طریق ایمیل اغلب برای بستن یک معامله ضروری هستند

https://www.nerdoma.com/blog/b2c-marketing/
https://www.nerdoma.com/blog/b2c-marketing/
https://seokar.com/news/what-is-business-to-business-marketing


 
تژی برای هر مشاغل مناسب نیست، اما با کمی آزمایش و خطا، باید بتوانید سودآورترین رویکرد را برای هر استرا

 .شرکت خود شناسایی کنید

 چگونه شروع کنم؟

سوال وجود دارد که باید قبل از شروع بازاریابی  ۳صرف نظر از اینکه از کدام استراتژی استفاده می کنید، در اینجا 
 :پاسخ دهیددیجیتال به آنها 

 چقدر باید هزینه کنیم؟ -۱

برای اینکه بفهمید چه مبلغی را باید در بازاریابی دیجیتال هزینه کنید، ابتدا باید اهداف خود را مشخص کنید. نحوه 
برخورد شما با بازاریابی دیجیتال بسته به اینکه آیا هدف نهایی شما ایجاد کلیک، تبدیل یا هدایت، فروش، درآمد یا 

 .خاصی از سرمایه است، می تواند کامالً متفاوت باشد بازده

وقتی کامالً به آن رسیدید، هدف نهایی هر تالش بازاریابی باید بازگشت سرمایه باشد. از این گذشته، اگر هزینه 
 بازاریابی دیجیتال شما درآمد سودآور کسب و کار شما را به همراه ندارد، چرا در حال بازاریابی آنالین هستید؟

با این حساب، اولین چیزی که باید تعیین کنید قبل از اینکه تصمیم بگیرید بودجه بازاریابی دیجیتال شما چقدر باید 
باشد، تصمیم گیری در مورد میزان درآمد شماست. وقتی این را دانستید، می توانید با استفاده از این اطالعات میزان 

 .ن کنیدتبلیغات را برای رسیدن به این هدف درآمد تعیی

 برای چه کسانی بازاریابی می کنید؟ -۲

که برای چه   وقتی دانستید که چقدر می خواهید از طریق بازاریابی دیجیتال درآمد کسب کنید، باید شناسایی کنید
کسانی بازاریابی می کنید. این بسیار مهم است، زیرا شخصیت های مختلف خریدار به تاکتیک های مختلف بازاریابی 

 .ارند و حتی مهمتر از آن، شخصیت های مختلف خریدار به انواع مختلفی از خریداران تبدیل می شوندنیاز د

 !اگر شخصیت خریدار خود را درک نکنید، نمی توانید یک استراتژی بازاریابی دیجیتال موثر ایجاد کنید

مع آوری شخصیت خریدار مناسب اگر تیم فروش دارید، گفتگو با آنها می تواند یکی از سریع ترین راه ها برای ج
 باشد. به هر حال، آنها کسانی هستند که بیشتر با مشتریان شما صحبت می کنند، درست است؟

با این حال، حتی صحبت با تیم فروش خود و انجام کمی تحقیق کافی نیست تا واقعًا در سطح جزئیاتی که برای 
برسید. برای انجام این کار، باید با تلفن با مشتریان واقعی خود  تهیه یک برنامه موثر بازاریابی دیجیتال الزم دارید،

 !تماس بگیرید

بپرسید که چگونه شما را پیدا کرده اند، چه چیزی آنها را متقاعد به خرید از شما کرده است، چی شد که به شما اعتماد 
ه می توانید با استفاده از آن هم کردند. این اطالعات یک بینش در مورد روند بازاریابی و فروش به شما می دهد ک

 .عملکرد تبلیغات خود را بهبود بخشید و هم بودجه بازاریابی خود را انتخاب کنید

 

 



 

 ارزش مشتری شما چیست؟ -۳

شود نگاه کرد. به طور معمول، به افراد خریدار به عنوان یک ارزش خوب برای ایجاد یک استراتژی بازاریابی موثر می
 .ین کار بسیار مناسب هستنداشخاص خریدار برای ا

 بازاریابی دیجیتال در موبایل چه تفاوتی دارد؟

بازاریابی دیجیتال در تلفن همراه با بازاریابی دیجیتال روی دسکتاپ بسیار متفاوت است. این روزها، این تفاوت ها 
 .امل با اینترنت هستنداز اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تلفن های هوشمند اکنون وسیله اصلی مردم برای تع

از شر تبلیغات نوار کناری در صفحات نتایج خود خالص شد تا یک تجربه ثابت بین تلفن  Google Adsسرانجام، 
هنوز تبلیغات نوار کناری را روی دسکتاپ نشان می دهد. پست های  Facebook Ads .همراه و دسکتاپ ایجاد کند

های طوالنی وبالگ در موبایل دارند و لیست تفاوت ها همچنان ادامه  کوتاهتر وبالگ عملکرد بهتری نسبت به پست
 .دارد

صادقانه بگویم، در دنیای بازاریابی دیجیتال امروز، ایده خوبی است که تصور کنید مردم با بازاریابی شما در تلفن همراه 
 .روبرو می شوند و سپس در صورت لزوم استراتژی شما را برای دسکتاپ دنبال می کنند

عالوه بر بهینه سازی تبلیغات برای تلفن همراه، مهم است که به سایت و تجربه صفحه فرود خود نیز فکر کنید. 
مطمئنًا، وب سایت شما ممکن است از نظر دسکتاپ زیبا به نظر برسد، اما اگر پیمایش در تلفن همراه غیرممکن 

 .ن می بریدباشد، در نهایت درصد قابل توجهی از ترافیک وب خود را از بی

در حالت ایده آل، تجربه سایت شما در تلفن همراه باید به طور خاص برای تسهیل یک تجربه بی دردسر صفحه موبایل 
(نه فقط یک نسخه سازگار از تجربه دسکتاپ شما) طراحی شود. به زبان ساده تر سایت شما باید کامال رسپانسیو 

 !(واکنشگرا) باشد

ر درجه اول یک تجربه تلفن همراه است. خبر خوب این است که، اگر نسبتًا در زمینه بازاریابی دیجیتال اکنون د
بازاریابی دیجیتال تازه کار هستید، دیگر نگران اختراع دوباره چرخ نیستید. شما می توانید با ارائه تبلیغات جذاب 

 .موبایل شروع کنید و سپس در صورت لزوم برای دسکتاپ سازگار شوید

 نتیجه

ابی دیجیتال بازاریابی آینده است. عالوه بر تمام مزایایی که در این مقاله به آنها پرداختم، شما می توانید نتایج بازاری
تالش های بازاریابی دیجیتال خود را با دقت باورنکردنی پیگیری کنید، این بدان معناست که به راحتی می توان 

 .کدام یک از آنها نیاز به اصالح دارند فهمید که کدام استراتژی ها نتایج سودآوری دارند و

اتفاقًا اگر این مقاله شما را متقاعد کرده است که به بازاریابی دیجیتال نیاز دارید، اما می خواهید در شناسایی روش 
صحیح به شما کمک کنم، در بخش نظرات به من اطالع دهید! من با بازاریابی دیجیتال به رشد و بهینه سازی 

 .کنمآنالین کمک می کارهایوکسب
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