
 

 

 

 ست؟یچ نگیمارکت تالیجید

 :های اصلی مقالهسرفصل

 دیجیتال مارکتینگ چیست؟ 
 اهمیت دیجیتال مارکتینگ چیست؟ 
 دیجیتال مارکتینگ آنالین و آفالین به چه معناست؟ 
 الین یا آفالین؟دیجیتال مارکتینگ آن 
 دیجیتال مارکتینگ آفالین چیست؟ 
 معایب دیجیتال مارکتینگ آفالین چیست؟ 
 دیجیتال مارکتینگ آنالین چیست؟ 
 مزایای دیجیتال مارکتینگ آنالین 
 ترین خدمات دیجیتال مارکتینگ آنالیناصلی 
 خدمات دیجیتال مارکتینگ ویرا 

 



 

 

 دیجیتال مارکتینگ چیست؟ 

 :پردازیم کهضوع میابتدا به بررسی این مو

 دیجیتال مارکتینگ چیست؟ 
 سایت به دیجیتال مارکتینگ نیاز دارد؟چرا یک وب 
 اهمیت دیجیتال مارکتینگ برای یک شرکت چقدر است؟ 

های اصلی بازاریابی و تبلیغات فعالیت یکی از زیرمجموعه عنواناز دو دهه قبل دیجیتال مارکتینگ به
 (Neil Patel) خوش تحوالت بسیاری شده است. حتمًا نیل پتیلز دستتا به امرو خود را آغاز کرده و

پتیل به سؤال  شناسید پاسخی که نیلترین دیجیتال مارکتر های مطرح دنیا را مییکی از معروف
 اریابیباز عبارت است از هرگونه دیجیتال مارکتینگ“دهد این است که: دیجیتال مارکتینگ چیست می

 ”.شودگیرد و به فروش محصول منتهی میو تبلیغات که بر بستر آنالین و از طریق اینترنت صورت می

 ل مارکتینگ چیست؟اهمیت دیجیتا

های اینترنتی نیاز به دیده سرویساستفاده از موبایل و وب گیر شدنامروزه با توسعه فّناوری و همه
 ترشود؛ بنابراین شرکت و فروشگاهی موفقبستر اینترنت بیش از گذشته احساس می وکار درشدن کسب

 .شده استاست که عالوه بر بازار سنتی، در بازار آنالین نیز شناخته

 دیجیتال مارکتینگ آنالین و آفالین به چه معناست؟

اسمش پیداست با استفاده از انواع ابزارهای آنالین و تحت  طور که ازدیجیتال مارکتینگ آنالین همان
 یتهای اجتماعی فعالر اینترنت و شبکهکسانی هستند که اغلب دمخاطبان آن گیرد وشبکه صورت می

گیرد و اینترنتی صورت می دارند. دیجیتال مارکتینگ آفالین به معنای تبلیغاتی است که خارج از حوزه
کنند. دیجیتال مارکتینگ آفالین دنیای وب فعالیت می شود که هنوز خارج ازعموم کاربرانی را شامل می

باشد البته می …عمومی مانند: رادیو، تلویزیون، بیلبورد تبلیغاتی و های اجتماعیرسانه شامل استفاده از
قباًل از محصوالت یا خدمات یک شرکت  های محیطی یا معرفی از طریق اشخاصی کهاستفاده از بازاریابی

 .کننددیجیتال مارکتینگ آفالین از آن استفاده می اند نیز جزو مواردی است که دربهره برده
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 ینگ آنالین یا آفالین؟دیجیتال مارکت

ها ی مناسبی نباشد؛ زیرا هر یک از این فعالیتمارکتینگ مقایسه ی این دو نوع دیجیتالشاید مقایسه
 گیر فروش و یا معرفیو در مکان و زمان مناسبی صورت بگیرد باعث افزایش چشم درستیاگر به

های عمومی خیابان یا مکان اتی که گاها درطور مثال: بیلبوردهای الکترونیکی تبلیغگردد. بهسایت میوب
رارگرفته خوبی کنار یکدیگر قآنالین و آفالین است که به کنید تلفیقی از دیجیتال مارکتینگمشاهده می
 .گرددمخاطب می توجهو سبب جلب

 دیجیتال مارکتینگ آفالین چیست؟

 :شودتر تقسیم میی اصلیشده بازاریابی آفالین به سه دستهبا توجه به موارد گفته

 ارتقاءیافته  
o بیلبوردهای الکترونیک 
o سمپلینگ الکترونیک 

 مارکتینگ رادیو  
o تبلیغات رادیو 
o هااسپانسر شدن برنامه 

 بازاریابی تلویزیونی  
o تبلیغات تلویزیونی 
o تله شاپینگ 

 بازاریابی تلفنی  
o ردتماس س 
o پیامکی 
o کد QR 

 معایب بازاریابی آفالین چیست؟

صورت هدفمند و با انتخاب یک بازار مناسب برای تبلیغات صورت به هر فعالیت تبلیغاتی و بازاریابی اگر
توانید دارد این است که نمی دیجیتال مارکتینگ آفالین نتیجه خواهد بود. یکی از مشکالتی کهبی نگیرد
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صرفًا برای همان گروه تبلیغات و مارکتینگ را انجام  یک گروه از مخاطبان خاص خود را انتخاب کرده و
 .در تبلیغات تلویزیونی یا رادیویی محسوس است خصوصدهید. این مورد به

 دیجیتال مارکتینگ آنالین چیست؟

هرچه بیشتر و بهتر محصوالت یا خدمات که با استفاده از  درواقع هرگونه تبلیغ و اقدامی جهت معرفی
 .بگیرد دیجیتال مارکتینگ آنالین نام دارد ابزارهای آنالین صورت

 :مزایای دیجیتال مارکتینگ آنالین

برقراری ارتباط بیشتر و بهتر با کاربران فراهم است به این معنا  در این نوع از دیجیتال مارکتینگ امکان
ترین مهم .کنیدتوجه به جامعه هدف خود اقدام به تبلیغ و معرفی محصول یا خدمات می که شما با

ررسی آمار هر تبلیغی و ب هایمزیت دیجیتال مارکتینگ آنالین این است که با تعریف کمپین
دهید و از هدر رفتن منابع مالی و زمانی خود  تری انجامتوانید تبلیغات هدفمندتر و بهینهمی  یک

ها، بازدهی بیشتر و اصولی در درازمدت سبب کاهش هزینه دیجیتال مارکتینگ آنالین .جلوگیری کنید
 .شودو افزایش فروش می

 :ترین خدمات دیجیتال مارکتینگ آنالیناصلی

 اینستاگرام مارکتینگ 
 ایمیل مارکتینگ 
 ویدیو مارکتینگ 
 ریپورتاژ آگهی 
 تبلیغات کلیکی 
 پوش نوتیفیکیشن 

 :ایمیل مارکتینگ

ی زمان زیادایمیل مارکتینگ است. درست است که مدت ترین خدمات دیجیتال مارکتینگ،یکی از مهم
های تبلیغاتی گذشته و امروزه تعداد کسانی که هرروز ایمیل خود توسط شرکت هااز ارسال اولین ایمیل

 .یافته استکنند کاهشچک می را
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 ؟ایمیل مارکتینگ چیست

 هایی استمارکتینگ شامل فعالیت های مربوط به بخش دیجیتالاما هم چنان بخش عظیمی از هزینه
جالب است بدانید ایمیل مارکتینگ دارای باالترین نرخ بازگشت  .گیردکه از طریق ایمیل صورت می

 .های مارکتینگ داراستکاربران را بین سایر روش

 :ویدیو مارکتینگ 

استفاده  شتر و تبلیغاتدر بازاریابی ویدیو یا همان ویدیو مارکتینگ از یک ویدیو یا فیلم برای معرفی بی
بررسی رفتار کاربران تمایل به استفاده از ویدیوهای  های جدید گوگل وامروزه با توجه به آپدیت .کنندمی

به سراغ  وکارهای کمتریالبته یکی از دالیلی که کسب .یافته استآموزشی افزایش کوتاه تبلیغاتی یا
ای ویدیو با حداقل برگ خریده تیزر تبلیغاتی یا یکی یک روند این است که تهیهویدیو مارکتینگ می

 .آیدحساب میمارکتینگ یک شرکت به ای برای بخش تبلیغات ومدنظر کار نسبتًا پرهزینه



 

 

 
 ؟ویدیو مارکتینگ چیست

 ی امور دیجیتال مارکتینگ شما را با بهترینمارکتینگ ویرا کلیه ای نگرانی نیست آژانس دیجیتالاما ج
را  موردنظر خود ها نباشید کافی است بودجهباالترین کیفیت انجام خواهد؛ پس نگران هزینه قیمت و

 .معرفی کنیم اعالم کنید تا برحسب موقعیت و شرایط شما پلن مناسبتان را

 کاربرد اصلی ویدیو مارکتینگ چیست؟

 :گیرد. این شامل موارد زیر استویدیو مارکتینگ امروز برای برخی موارد خاص صورت می

 وکار بپردازد و نقاط قوت و ضعف آن را نشان دهدبه معرفی کلی یک کسب. 
 یک محصول را معرفی کند و نحوه استفاده از آن را به مشتری آموزش دهد. 
 شودبردن از یک خدمت یا یک ابزار ساخته می در مورد بهره. 
 دهدنکاتی در مورد تعمیر یک محصول یا مثل یک محصول ارائه می. 
 شودشامل آموزش یک مبحث می. 
 دهندهای مختلفی انجام میکند که فعالیتیک گروه را معرفی می. 

 



 

 

 :ریپورتاژ آگهی

تان نخورده باشد، ریپوتاژ آگهی عبارت است از ریپورتاژ آگهی به گوش ی رپورتاژ یاحال کلمهشاید تابه
ن با قرار داد سایت شماست ووکار یا محصول شما که دارای تعدادی لینک از وبمرتبط با کسب متنی

 .سایت و محصول خود کمک کنید توانید دیده شدن بیشترهای معتبر و پربازدید میسایتآن در وب

 :تبلیغات کلیکی

اند شما به ازای تعداد کاربرانی که روی بنر شما کلیک کرده cost per click  تبلیغات کلیکی یا همان
ا شم ی بیشتر برایکنید. در این روش هرچقدر تعداد کلیک شما باال باشد هزینهمی  هزینه پرداخت

 .لحاظ خواهد شد

 
 یتبلیغات کلیک

البته تعیین این مقدار کاماًل به کارفرما بستگی دارد و با توجه به تعداد کلیکی است که روی یک بنر 
 .دریافت خواهید کرد

 :پوش نوتیفیکیشن 

پیام کوتاه هستند؛ با این تفاوت که قرار دادن تصویر یا متن  هایی شبیه بهپوش نوتیفیکیشن ها پیام
ایت تا وارد س توانند از طریق این پوش نوتیفیکیشنراحتی میپذیر است و مخاطبین بهامکان هادر آن

 .یا اپلیکیشن شما شوند



 

 

 
 ؟پوش نوتیفیکیشن چیست

تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی برای کاربران مختلف در سراسر دنیا ارسال  ها پوش نوتیفیکیشنروزانه میلیون
ا با کاربران ر ارسال پوش نوتیفیکیشن استفاده کنید و تعامل خود توانید از بسترهای مختلفمی .شودمی

 .افزایش دهید

 :دیجیتال مارکتینگ ویراخدمات 

ای در تالش است تا با ارائه انواع خدمات دیجیتال مارکتینگ حرفه آژانس دیجیتال مارکتینگ ویرا
 .ی یک همکاری سودمند را برایتان به ارمغان بیاوردبودجه و نیاز شما تجربه متناسب با

ویرا در تماس باشید تا بتوانید بهترین پکیج دیجیتال  کارشناسانکافی است برای مشاوره رایگان با 
 .وکار خود را درخواست کنیدکسب مارکتینگ متناسب با
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