
 

 

 

 نیآفال نگیمارکت تالیجید

 :مقاله های  سرفصل

 دیجیتال مارکتینگ آفالین چیست؟ 
 مزایا و معایبدیجیتال مارکتینگ آفالین 
 تغییرات بازاریابی آفالین باگذشت زمان 
 دیجیتال مارکتینگ آفالین یک مکمل است 
 دیجیتال مارکتینگ آفالین در کجا کاربرد دارد؟ 
 های دیجیتال مارکتینگ آفالینانواع استراتژی 

 دیجیتال مارکتینگ آفالین چیست؟

سایت عبارت است از هرگونه فعالیت تبلیغاتی که در جهت معرفی برند، وب دیجیتال مارکتینگ آفالین
وکار و درواقع همان روش سنتی تبلیغات کسب دهیمیا محصوالت خود خارج از بستر اینترنت انجام می

انکار است وکارها و مشاغل غیرقابلتأثیر اینترنت بر کسب .شوداست که شامل بروشور، تراکت و... می



 

 

اما در بعضی موارد هنوز هم بازاریابی آفالین تأثیر بیشتری بر شناخت و معرفی برخی مشاغل و 
 .محصوالت دارد

 :مارکتینگ آفالینمزایای دیجیتال 

بدون شک هر نوع روش بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ مزایا و معایب مخصوص خودش را داراست 
 :توان بهمی دیجیتال مارکتینگ آفالینازجمله مزایای 

 های مختلفتبلیغات به روش 
 بدون محدودیت در تبلیغات 
 دسترسی به مخاطبان بدون نیاز به اینترنت 
 اشاره کرد...های کاغذی ورادیویی، تبلیغات تلویزیونی، آگهی استفاده از تبلیغات. 

 :معایب دیجیتال مارکتینگ آفالین

 ندیجیتال مارکتینگ آفالیها کمتر به دنبال شاید ازجمله دالیلی که سبب شده تا مشاغل و یا شرکت
 :باشند

 بر بودن تبلیغاتپرهزینه و زمان 
  در زمان اجرانیاز به حضور و فعالیت فیزیکی کارمندان 
 باشدمیگیری و دنبال کردن تبلیغات نداشتن قابلیت اندازه. 

 :تغییرات بازاریابی آفالین باگذشت زمان

با آمدن بازاریابی آنالین، بازاریابی آفالین نسبت به گذشته تغییرات چشمگیری داشته است و باوجوداین 
آنالین در  هایود. این نوع بازاریابی با رسانهشتغییرات از این نوع بازاریابی مانند گذشته استقبال نمی

شود. تنها راهی ها محسوب میی این نوع رسانهکنندهتوان گفت که تکمیلحال رقابت است و یا می
هی ها شامل چاپ آگهای سنتی بود که این روشکه درگذشته برای تبلیغات مرسوم بود استفاده از روش

های ویزیت، تبلیغات تلویزیونی، رادیویی، تبلیغات ، استفاده از کارتهاها، خبرنامهدر مجالت، روزنامه
ها برای معرفی برند و محصوالت وکارها از این روشبرای ارتقای کسببود. در آن زمان … در سمینارها و 

 .کردندخود استفاده می



 

 

 :دیجیتال مارکتینگ آفالین یک مکمل است

های تگاهها، پیشرفت دسان نیز تغییر کرد و باعث گسترش رسانهبا به وجود آمدن اینترنت، عالیق مخاطب
 .های بازاریابی آفالین نیز گردیددیجیتال و... شد. اینترنت همچنین باعث تغییر استراتژی

ای ههای دیجیتال )شبکهتوان مخاطبان را به سمت رسانهدرواقع با استفاده از بازاریابی آفالین می
ی ی بازاریابکنندهها هدایت کرد درواقع بازاریابی آفالین تکمیلسایتو وباجتماعی(، اپلیکیشن ها 

ت و های بهتری از تبلیغات خود گرفتوان نتیجهآنالین است. با یکی کردن بازاریابی آفالین و آنالین می
 .شودهمچنین سود این نوع تبلیغات چند برابر می

 
 دیجیتال مارکتینگ افالین

  کاربرد 

رای ب دیجیتال مارکتینگ آفالین ها از اینها کاربرد دارد چراکه شرکتبازاریابی معمواًل در شرکتاین نوع 
وکارهای کوچک تا ی مشاغل ازجمله کسبکنند. در همهوکار خود استفاده میبرند سازی اطراف کسب

وکار خود کسباستفاده کرد و سبب شناخت بیشتر برند و  دیجیتال مارکتینگ آفالینتوان از بزرگ می
 .شد



 

 

های کاغذی استفاده های محلی و آگهیتوانند برای تبلیغات خود از روزنامهوکارهای کوچک میکسب
خواهند به مشتریان خود دسترسی داشته باشند برای تبلیغات خود وکارهای بزرگ که مینمایند. کسب

اعث ب دیجیتال مارکتینگ آفالینرواقع کنند. دهای تلویزیونی و رادیویی استفاده میاز بیلبوردها، آگهی
 .شودوکارها میافزایش اعتبار این نوع کسب

فردی هستند که برای برند سازی و های بزرگ با برندهای منحصربهالمللی، شرکتهای بینشرکت
خود را در  مارکتینگ آفالینها امور کنند. این نوع شرکتهای باالیی را پرداخت میتبلیغات، هزینه

تواند شامل تبلیغات در سطح شهر، کشور و یا حتی جهان دهند که میهای مختلف انجام میمحیط
 .باشد

 :چند نمونه از بهترین دیجیتال مارکتینگ های آفالین 

جای تبلیغات معمول جایی را برای بازی بولینگ ترتیب داد و پزشکی بههای بیمه دندانیکی از شرکت
 .ها را به خود جلب کردتفاوت و جذاب توجهبا طراحی م

تبلیغ خالقانه کلینیک حیوانات در محوطه یک مرکز خرید بزرگ به دوستداران حیوانات و کسانی که .2
ید تان باشکند شما ممکن است نزدیک حیوان خانگیکنند یادآوری میاز حیوانات خانگی نگهداری می

 .اشیدها به آن ناتوان باما از دیدن هجوم کک

  های دیجیتالانواع استراتژی

ها، افزایش ترافیک آنالین، فروش و همچنین سود توان گفت که هدف اصلی این نوع استراتژیمی
 :دازیمپرها میهای متفاوتی از بازاریابی آفالین وجود دارد که در زیر به برخی از آنشرکت است. استراتژی

 های تخفیفیقیمت 
 پست حلزونی 
 وفاداری هایبرنامه 

صورت مستقیم مشتری را به سمت توان بههای آنالین میی کوپنبا ارائه :های تخفیفیقیمت 
های مختلف برای تبلیغات و فروش محصوالت های عمومی و شرکتسایت هدایت کرد. اکثر فروشگاهوب

 .کنندهای محلی استفاده میخود از روزنامه



 

 

های سایتها بگذارند بهتر است آن را در وبخود را در روزنامههای تخفیف که بنجای اینها بهشرکت
ود سایت شرکت شخود قرار دهند تا مشتری برای دریافت بن تخفیف مجبور به چاپ و گرفتن بن از وب

 .سایت شرکت استفاده کندخواهد باید از وبحال اگر مشتری تخفیفی میپس بااین

های مورداستفاده در بازاریابی آفالین ترین رسانهاز رایج پست حلزونی یا پست مستقیم :پست حلزونی
ها را بر طبق اطالعات شخصی افرادی که احتمال خرید توانند فهرستی از آدرسها میاست. بازاریاب

 فروشدطور مثال فروشگاهی که غذای خانگی حیوانات را میبیشتر محصول رادارند تهیه نمایند. به
 .اند را تهیه کندصورت آنالین وسایل پزشکی خریداری نمودهه بهتواند لیست افرادی کمی

ها از همه لحاظ برای جذب مشتری بیشتر و ایجاد مشتری تکراری اغلب به شرکت :های وفاداریبرنامه
کند تا مشتری ثابت مشتریان را تشویق می های وفاداری درکنند. برنامههای وفاداری تکیه میبرنامه
 .وکار شوندکسب

تواند به مشتریانی که برای بار چندم فروش میفروشی را مثال زد. ساندویچتوان ساندویچبرای مثال می
هم  شودحال کار هم بر تعداد مشتریان اضافه میکنند ساندویچ رایگان بدهد بااینبه آنجا مراجعه می

کسب متناسب با  دیجیتال مارکتینگشما عزیزان می توانید در زمینه . شودوکار میباعث رونق در کسب
ما مشاوره دریافت کنید و یا بامراجعه به صفحه ثبت سفارش   کارشناسان ما تان به طور رایگان ازرو کا

 .نسبت به ثبت درخواست برای پروژه خود اقدام کنید
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