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 مقدمه

هایی که دیروز مؤثر بودند ممکن است امروز چندان مفید نباشند. مهم است که بازاریابان استراتژی
های صحیح برای رسیدن به موفقیت را یاد بگیرند و با تحقیقات مؤثر در بازار، برای هر شغلی روش

 .شف کننداطالعات زیادی در مورد رقبا، آخرین روند بازار، عالیق مشتریان و سایر موارد را ک



 

 

کنید و دیجیتال شده استفاده میها و مجالت چاپهای سنتی مانند روزنامهاگر شما هم از روش
 .های آنالین را تجربه کنیدمارکتینگ آنالین ندارید، پس زمان آن رسیده است که روش

های بازاریابی هر تجارت آنالین، یک استراتژی مؤثر ضروری است. بسیاری از برای استفاده از فرصت
های دیجیتال سازگار شوند توانند با دنیای روزافزون رسانهدانند چگونه میمشاغل به این دلیل که نمی

در رقابت با رقیبان خود  توانندهای بازاریابی خود اعمال کنند، نمیو چه راهکارهایی را برای برنامه
 .پیروز شوند

 دیجیتال مارکتینگ آنالین چیست؟

افتد. صورت آنالین اتفاق میشود که فقط بهآنالین مارکتینگ یا اینترنت مارکتینگ به روشی اطالق می
های مبتنی بر وب برای پخش پیام در مورد برند های بازاریابانی که از طریق روشدیگر، تالشعبارتبه
کنند. سرعت این روش خدمات شرکت، نمایش محصوالت به مشتریان بالقوه خود استفاده میو 

صورت آنالین کاالها و خدمات را تبلیغات در حال گسترش است. زیرا تعداد بیشتری از مردم به
 .کنند و این یعنی خرید آنالین رونق داردخریداری می

 دیجیتال مارکتینگ آنالین چیست؟

 

 



 

 

 مزایا و معایب بازاریابی آنالین

کارهایی برای تجارت آنالین شما بی هستند و چهدارای واکنش خو کارهایی در زمان واقعی ببینید چه
 :توانید اطالعات زیر را بهبود بخشیدمفید نیستند. از طریق بازاریابی آنالین می

 افزایش تعداد بازدیدکنندگان سایت شما 
 افزایش تعداد مشتریان 
 بررسی زمان اوج معامالت 
 سایتافزایش و افت ترافیک وب 
 دسترسی راحت 
  محدودیت مرز جغرافیایی و تبلیغ سریع بدون... 

های مؤثر بازاریابی دیجیتال مزایای شده است که با استفاده از تکنیکیک واقعیت شناختهاین
 .وکار شما به لحاظ درآمدی بهتر و باالتر برخوردار خواهد شدسودآوری بیشتری برای کسب

ها و ای رقابتی بین شرکتفض  توان به وابستگی شدید به اینترنت, داشتناز معایب آن نیز می
 .وکارهای نوپا اشاره کردبرندهای بزرگ و کسب

 :کنید توجه داشته باشید کهکه نام تجاری خود را تبلیغ میدرحالی

 کندبندی خوب داشته باشید که امکان پیمایش آسان را فراهم مییک طرح. 
 ایده مناسب را ارائه دهید که نیاز مشتریان شما را برآورده سازد. 
 های مفید از چندین روش بازاریابی دیجیتال استفاده کنیدآوری دادهبرای جمع. 

 ابزارهای بازاریابی آنالین

 رسند.کننده میصورت الکترونیکی به دست مصرفهایی وجود دارد که کاال و خدمات بهروش
 :هایی از آن شاملنمونه

 



 

 

 ایمیلی:  بازاریابی 

 .حل عالی برای ایجاد این ارتباط، بازاریابی ایمیلی استهای مؤثر و راهیکی از روش

های ها را با تماسکه آنجای اینبه .توانید در هر زمان به مشتریان خود دسترسی پیدا کنیدشما می
ها اجازه دهید تا خرید کنند و درباره زحمت بیندازید، فقط یک ایمیل بفرستید و به آنتلفنی متعدد به

 .وکار شما اطالعات بیشتری به دست بیارندکسب

 تبلیغات کلیکی (PPC): 

   pay per که مخفف ppc یا تبلیغات کلیکی )دیجیتال مارکتینگ آنالین(، ترین روش تبلیغاتمحبوب
click توانید کلمات کلیدی مربوط به و به معنای پرداخت به ازای کلیک است. در این روش شما می
ی مشخصی که برای تبلیغات خود در نظر وکارتان را به گوگل بدهید. سپس با توجه به بودجهکسب
 .شودترنت مقداری از این بودجه کم میاید، با هر بار کلیک بر روی تبلیغات شما در دنیای اینگرفته

 تبلیغات کلیکی

کنید که بازدیدکنندگان را به سایت خود هدایت کنید و رداخت میای را پاصطالح دیگر شما هزینهبه
 .کنیدبرای جذب هر بازدیدکننده مبلغ مشخصی را هزینه می

 



 

 

 های اجتماعیبازاریابی شبکه: 

کنند و امروزه دسترسی های بزرگی از کاربران باز میهای اجتماعی درها را برای دسترسی به گروهرسانه
آسانی های سنی مشخص بههای مختلف در گروهعالیق و سرگرمیهایش با مخاطب به هدف

 .پذیر است. ایجاد تبلیغ هدفمند و نظارت بر موفقیت آن، در زمان کوتاهی سپری خواهد شدامکان

های بازاریابی آنالین و فرآیند یکی از فعالیت های اجتماعی)دیجیتال مارکتینگ آنالین(،بازاریابی شبکه
های سایت و یا کسب توجه به یک موضوع، از طریق رسانهمچنین ورودی وبافزایش ترافیک و ه

  .باشدمی… بوک، توییتر وفیس ها شامل اینستاگرام،پذیر است. که این رسانهاجتماعی امکان

های سایت یا وبالگتان، بدون شک یکی از کارهایی است که در شبکهگذاری محتوای وببه اشتراک
د داد. این موضوع عالوه بر کمک به شناخته شدن محصولتان، روی سئو و اجتماعی انجام خواهی

 .بهبود رتبه شما در گوگل هم تأثیرات مثبتی خواهد داشت

 برای موتور جستجو سازی بهینه (SEO): 

SEO سازی موتورهای جستجو است، روند دستیابی بیشتر به ترافیک اینترنت است. که مخفف بهینه
سایت شما با موتورهای جستجو مثل گوگل و یاهو بهبود موفق، رتبه وب SEO با یک استراتژی

  .گیردیابد که درواقع تحت حوزه بازاریابی اینترنتی قرار میمی

از کاربردهای سئو این است که صفحات وب و سایر مطالب با توجه به آنچه برای کاربران بیشترین 
توانید به سایت می اهمیت سئواطالعات بیشتر درباره برای کسب  .شوندبندی میارتباط را دارند، رتبه

  مراجعه نمایید

 بازاریابی محتوایی : 

از طریق  .های اجتماعی کنیدپس از ایجاد یک محتوای تصویری تأثیرگذار، شروع به تبلیغ آن در رسانه
توانند در مورد محصوالت و خدمات اطالعات کسب کنند. هرچه تعامل ها خریداران میاین شبکه

بندی سئوی شما را با داند و این رتبهمحتوای شما را شایسته می Googleبیشتری داشته باشید، 
 .بردسهولت باال می

http://nasv.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a6%d9%88/
http://nasv.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a6%d9%88/


 

 

از محتوای شما بازدید کردند، مشاهده  توانید دقیقًا تعداد افرادی کهاز طریق بازاریابی دیجیتال می
آوری کنند، جمعها بارگیری میتوانید اطالعات تماس کسانی را که با استفاده از فرمازآن، میکنید. پس

 .کنید

 بازاریابی وابسته یا همکاری در فروش  (Affiliate Marketing) 

افیلیت مارکتینگ، همکاری در فروش یا 
ای، به این ای و یا واسطهفروش رابطه

صورت است که بازاریاب شروع به تبلیغ 
کند و آن را در اختیار شده میمحصول ارائه

دهد. بعدازاینکه محصول مشتری قرار می
توسط مشتری خریداری شد، سود بازاریاب 

 .شودحساب بانکی او واریز میبه

 بازاریابی وابسته یا همکاری در فروش                                                        

شاید فکر کنید این روش غیرقانونی است اما باید بگوییم که بازاریابی پورسانتی نه خطرناک و نه 
باشد. درواقع ی است. بلکه این روش تنها به دنبال جذب مشتری برای یک فروشنده میغیرقانون

 .برد است–توان گفت یک سیستم برد می

شد، که امروزه در ایران نیز همچنین وکار مدت طوالنی در خارج از کشور انجام میاین کسب
 .اشدبوکاری مرسوم و پرطرفدار برای کسب درآمد از طریق اینترنت میکسب

 :شوندهای زیر هم شناخته میبا نام (Affiliate Marketing) افیلیت مارکتینگ

 بازاریابی پورسانتی 
 بازاریابی وابسته 
 )فروش رابطه)دیجیتال مارکتینگ آنالین 
 سیستم همکاری در فروش  

 



 

 

 تفاوت آنالین مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ

ای از فرآیندهای مارکتینگ است که برای معرفی یک محصول یا کننده مجموعهدیجیتال مارکتینگ بیان
کند.بسیاری از افراد این دو عبارت را باهم به اشتباه های دیجیتالی استفاده میخدمت از کانال

برگیرنده انواع ها وجود دارد. دیجیتال مارکتینگ درهای بسیاری میان آنکه تفاوتگیرند درحالیمی
گیرد. به که آنالین مارکتینگ تنها روش اینترنتی را در برمیباشد درحالیهای بازاریابی نوین میروش

های جدید بازاریابی است که زیرمجموعه دیجیتال مارکتینگ عبارتی آنالین مارکتینگ یکی از روش
 .شودمحسوب می

 ابزار آنالین مارکتینگ

ند برای آنالین مارکتینگ استفاده از ابزارهای زیر ضروری است. که در در ساختن یک برنامه هدفم
 :ایمها پرداختهاینجا به معرفی تعدادی از آن

 بازاریابی از طریق ایمیل 
 های اجتماعیبازاریابی از طریق شبکه 
 سازی موتور جستجوبهینه  (SEO) 
 نمایش تبلیغات 
 بازاریابی از طریق موتور جستجوگر  (SEM) 
 رویدادها و وبینارها 
 آزمایش A/B سایتسازی وبو بهینه 
 بازاریابی محتوایی 
 بازاریابی ویدیویی 
 آنالیز بازاریابی 
 اتوماسیون بازاریابی 
 مدیریت ارتباط با مشتری  (CRM) 
 سیستم مدیریت محتوا  (CMS) 
 تبلیغات کلیکی  (PPC) 
 تبلیغات لینک شده 
 ایفروش رابطه  (Affiliate Marketing) 


