
 

 

 

نگیمارکت لیمیا  

 :سرفصل های مقاله

 ایمیل مارکتینگ (Email Marketing) 
 اهمیت ایمیل مارکتینگ 
 تأثیر بازاریابی ایمیلی در سئو 
 چند نکته مهم در زمان اجرای ایمیل مارکتینگ 

 :(Email Marketing) ایمیل مارکتینگ

وکارهای اینترنتی، ایمیل است که برای بازاریابی محصوالت و یکی از ابزارهای اصلی برای کسب
یکی از عوامل مهم برای فروش  ایمیل مارکتینگ .توان از این ابزار استفاده نمودخدمات خود می

یکی از روش های مقرون به  ایمیل مارکتینگ و جذب کردن مشتریان است و همچنین محصوالت
 .است مارکتینگ آنالیندیجیتال  صرفه و اقتصادی

http://nasv.ir/%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/


 

 

 ایمیل مارکتینگ که بتوانید مشتریان را همیشه در کنار خود داشته باشید بهتر است ازبرای این
گر وکار است. ااستفاده نمایید چراکه این ابزار یک روش اصولی برای ایجاد وفاداری مشتریان به کسب

نین بتوانید مشتریان وفادار قصد دارید فروش بیشتری از محصول خود را داشته باشید و همچ
بیشتری را به خود جذب کنید بهتر است که ایمیل مارکتینگ را اصولی و درست انجام دهید. 

ارزش و متوالی ارسال نکنید زیرا با این کار ممکن است که مشتریان خود را از دست های بیایمیل
ن بعد از دریافت ایمیل از کاربران بدهید و همچنین باعث صدمه زدن به اعتبار برندتان شوید بنابرای

 .ها ایمیل هدفمند ارسال نماییدبرای آن ایمیل مارکتینگ خود با استفاده از ابزارهای

 :اهمیت ایمیل مارکتینگ

  
 ویژگی های ایمیل مارکتینگ

 بازگشت سرمایه اولیه (ROI) 
 ها و تخفیفات از طریق ایمیلامکان ارسال پیشنهاد 
 افزایش کیفیت در محتوا 
 افزایش نرخ کلیک با استفاده از ویدئو در متن ایمیل 
 روشی ارزان و سریع 
 پذیری باالدارای انعطاف 
 های هدفمندپیام 
 ضروری بودن ایمیل 
 های سفارشیایمیل 

 

 



 

 

 (ROI) بازگشت سرمایه اولیه

به این معناست که هر مقدار پولی که برای یک شرکت خرج  (Return On Investment) ROI کلمه
تی انجام درسگردد. اگر شما بتوانید بازاریابی ایمیلی را بهکنید به ازای همان مقدار پول به شرکت بازمی

 نالین،ر بازاریابی آهای مؤثر دبسیار باال است. یکی از تکنیک ایمیل مارکتینگ دهید، بازگشت سرمایه
 .باشدمی ایمیل مارکتینگ

 روشی ارزان و سریع

، ساده بودن این ابزار است چراکه کار کردن با ایمیل کار ساده ایمیل مارکتینگ توان گفت که مزایایمی
را شروع نماید و همچنین برای شروع کار  ایمیل مارکتینگ تواند با کمترین آموزشاست و هرکسی می

 های ایمیلهای باال نیست. کاربران مبتدی با استفاده از سرویسای و هزینههای حرفهروهنیازی به گ
Drag & Drop را شروع کنند. ایمیل مارکتینگ نسبت به  ایمیل مارکتینگ توانند کار باراحتی میبه

راحتی هتر بوده و تنها با یک لیست و یک آدرس ایمیل بتر و سریعهای دیگر بازاریابی، ارزانروش
 .توانید بازاریابی ایمیلی انجام دهیدمی

 پذیری باالدارای انعطاف

وان تپذیری باالیی دارد و هیچ محدودیتی ندارد بنابراین هر محتوایی را میانعطاف ایمیل مارکتینگ
تواند شامل متن، عکس، ویدئو، پادکست، فایل و لینک ضمیمه ایمیل خود کرد که این محتوا می

 .باشد

 های هدفمندمپیا

شده سازیهای شخصیهای هدفمند و یا حتی پیامتوانید پیاممی  شما با استفاده ازبازاریابی ایمیلی
خانگی درگذشته خرید کرده باشد و برای افراد ارسال نمایید. برفرض مثال اگر فردی از یک برند لوازم

واند یک ایمیل مربوط به بن خرید تبازاریاب نسبت به عالقه فرد نسبت به آن برند مطلع باشد می
های بازاریابی، محتوای تبلیغاتی خود را برای افرادی ارسال برای آن شخص ارسال نماید. اکثر کانال

 .شده ندارندای به محصوالت پیشنهادی ارسالکنند که هیچ عالقهمی

 



 

 

 ضروری بودن ایمیل

از به یک آدرس ایمیل دارید و به ازای هر نام سایتی نیشما برای ورود به هر شبکه اجتماعی و یا ثبت
فرد یک آدرس ایمیل وجود دارد بنابراین داشتن آدرس ایمیل برای هر شخص ضروری است. اکثر افراد 

 تواند حتی از بازاریابیمی  وجود بازاریابی ایمیلیکنند بااینبار ایمیل خود را چک میروزانه حداقل یک
 .ی درستی کردکه بتوان از آن استفادهشد درصورتیهای اجتماعی نیز مؤثرتر باشبکه

 های سفارشیایمیل

را  هایتانکننده ایمیل برای دریافت خروجی و افزایش نرخ پیامعنوان ارسالتوانید بهتنها میشما نه
فت هایی را دریاتوانند مشخص نمایند که چه پیامسازی نمایید بلکه مشتریان شما نیز میسفارشی

 .کنند

 :یر بازاریابی ایمیلی در سئوتأث

 ای سایتافزایش ترافیک لحظه 
 افزایش اعتبار دامنه و صفحات 
 افزایش میزان تعامل کاربران با سایت و محتوای آن 

 :چند نکته مهم در زمان اجرای ایمیل مارکتینگ

 هاانتخاب درست کلیدواژه 
 انتخاب صحیح تصاویر 
 طراحی واکنش گرا 
 های جذاباستفاده از دکمه 
 ایجاد صفحه لندینگ پیج 

ل، ای انتخاب کنید. برای ارسال ایمیمعتبر و حرفه ایمیل مارکتینگ برای اجرا بهتر است که یک سیستم
ود. با استفاده شسیستم میلر الیت ابزار مناسبی است و در کشور ایران نیز از این سیستم پشتیبانی می

صورت رایگان صفحه لندینگ پیج سایتتان را بسازید. شما با استفاده از این توانید بهاز این ابزار می
 .صورت رایگان ایمیل ارسال کنیدهزار نفر از کاربران خود به توانید برایسیستم می



 

 

 هاانتخاب درست کلیدواژه

وکار خود استفاده کنید تا ایمیل در های تخصصی در کسبدر ایمیل خود بهتر است که از کلیدواژه
ها کاربردی هستند و فهمد که ایمیلها، گوگل میصفحه اصلی قرار بگیرد. با انتخاب درست کلیدواژه

 .گیردمورد استقبال کاربران قرار می

 انتخاب صحیح تصاویر

اویر، ازحد تصاندازه از تصاویر استفاده کنید زیرا ممکن است استفاده بیشدر ایمیل بهتر است که به
باعث اسپم شدن ایمیل شود و یا حتی ممکن است که در برخی مواقع عکس داخل ایمیل شما باز 

 .نشود و بخشی از محتوای ایمیل به کاربر نشان داده نشود

 طراحی واکنش گرا

ای طراحی نماییدکه در تبلت، گونهشما ایمیل خود را بهطراحی واکنش گرا به این معنی است که 
تاپ نیز نمایش مناسبی داشته باشد. یکی از عوامل موفقیت در بازاریابی ایمیلی، طراحی موبایل و لپ

و  کنند و رسپانسیو بودنهای خود را با گوشی خود چک میرسپانسیو است زیرا بیشتر کاربران ایمیل
 .رگترین امتیازات یک کمپین دیجیتال مارکتینگ موفق استنمایش درست محتوا از بز

 های جذاباستفاده از دکمه

های جذاب استفاده کنید زیرا که بتوانید کاربر را به خود جذب نمایید بهتر است که از دکمهبرای این
 .شود که نرخ کلیک تبلیغ شما افزایش پیدا کندی جذاب باعث میانتخاب دکمه

 نگ پیجایجاد صفحه لندی

توانید صفحه لندینگ پیج مناسبی ایجاد های ایمیل خود میبرای افزایش مخاطبان هدفمند لیست
را در آن قرار دهید. برای تسریع در افزایش مخاطبان  کرده و جعبه اشتراک در خبرنامه ایمیلی خود

 .نیدتان از تبلیغات کلیکی گوگل استفاده کتوانید برای صفحه لندینگ پیج خبرنامهمی

 


