
 

 

 اس ام اس مارکتینگ

 :مقاله یهاسرفصل

 اس ام اس مارکتینگ 
  کنند؟ استفادهاز پنل اس ام اس  توانندیم ییکارهاو کسبچه 
 کاربرهای اس ام اس مارکتینگ 
 5 نتخاب بهترین سامانه پیامکیقدم برای ا 
  وکارهاکسبفواید استفاده از پنل اس ام اس در 
 4 اشتباه مهم در ارسال پیامک 

صحبت کردیم. اس ام اس مارکتینگ یکی از  دیجیتال مارکتینگ آنالین در مقاالت گذشته درباره
 :میپرداز یممقاله به این مبحث  نیدر ادیجیتال مارکتینگ است که  یهارمجموعهیز 

 اس ام اس مارکتینگ

قبلی بازاریابی و تبلیغات از  یهایمشتر  داشتننگهجدید و  یهایمشتر در عصر تکنولوژی برای جذب 
اس ام اس . مختلف استفاده کرد یهاراهاز  توانیم در این راه است کهاهمیت زیادی برخوردار 

امروزه اکثریت اقشار جامعه وقت  .باشدیم هاروش نیمؤثرتر مارکتینگ یا بازاریابی پیامکی، یکی از 
 مردماین دسته از  توانیم یاحرفهبا بازاریابی  جهیدرنت کنندیمخود صرف  یهایگوشزیادی برای 

  .قراردادجامعه را هدف 

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/
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/


 

 

یکی  .شودها توسط مخاطبان خوانده میدرصد پیامک 59تا  59بین  دهدیمارهای موجود نشان آم
 .باالی انجام آن استهای تبلیغاتی و سرعتاین سیستم کاهش هزینه  یهایژگیو نیتر مهماز 
 وکارکسبحتوای متن پیامک از اهمیت زیادی برخوردار است و توجه به این نکته باعث پیشرفت م
ای باشد که در ذهن مخاطب باقی بماند و از شعار دادن گونهطورکلی متن پیامک باید بهبه .شودیم

 .یکی از رموز موفقیت در این نوع مارکتینگ استمرار در ارسال پیامک است .پرهیز شود

 توانند از پنل اس ام اس استفاده کنند؟وکارهایی میچه کسب

 .اس ام اس مارکتینگ استفاده نماییداز  یدرستبهر بتوانید که باشد اگ یانهیزمتجارت شما در هر 
وکار شرط آنکه جامعه هدف آن کسببه نقطه تحول شگرفی در سیر تبلیغات تجارت باشد، واندتیم
پس از ارسال پیامک تبلیغاتی تحلیل  .و اصول بازاریابی پیامکی رعایت شود شدهانتخابدقت به

 .رودترین نکات به شمار میمخاطبین از اصلی های ارسالی و ارتباط باگزارش

های اینترنتی، مؤسسات کنند، مانند: فروشگاهصورت آنالین فعالیت میوکارهایی که بهاکثر کسب
 .سازی مشتریان قدیمی و جذب مشتریان جدید استفاده کنندتوانند از پیامک برای فعالمی آموزشی،

همگی با … ها و ها، شرکتها، فروشگاهدارس، آموزشگاهوکارهای غیر آنالین مانند مهمچنین کسب
ها وکار خود و کاهش چشمگیر هزینهتوانند به رشد کسبخرید پنل پیامکی و ارسال اس ام اس می

 .در امور کمک کنند

 استفاده از پنل پیامکی

 



 

 

 کاربردهای اس ام اس مارکتینگ

 معرفی محصول یا سرویس جدید 
 فروش یا پیشنهادات 
 یرساناطالع 
 تحویل کاال یادآور ی 
 یادآوری روزهای مهم و خاص 
 اخبار مهم 
 خدمات مشتریان 
 هیدییتأ یهاغامیپ 

 مراحل انتخاب بهترین سامانه پیامکی

 پوشش تمام اپراتورهای قانونی توسط سامانه پیامکی 

اتورهای قانونی ایران را که باید به آن دقت کنید،انتخاب سامانه ایست که تمام اپر یانکتهاولین 
ز ضرر و زیان، خدمات پیام کوتاه را فقط از بنابراین بهتر است برای پیشگیری ا .پوشش دهد

 مؤسسانکه امکان تحقیق درباره اطالعات شرکت و شناسه ملی  شده بگیرید،های معتبر و ثبتشرکت
 .آن را داشته باشید

  سامانه یهایژگیوبررسی 

بنابراین دقت  .مشتریان شماست Database ترین عناصر بازاریابی پیامکی شما، دیتابیسیکی از مهم
راحتی تا بتوانید به سرویس را داشته باشد،تان قابلیت اتصال به وبکنید که سامانه پیامکی انتخابی

هایی که بتوانید یکی از بهترین راه. های مشتریانتان دسترسی داشته باشیدبه اطالعات و شماره
انتخاب کنید، استفاده از نسخۀ های مختلف را بررسی کنید و پنل موردنظرتان را های سامانهویژگی

 .ها این امکان وجود داردهاست. در بیشتر سامانهتست رایگان یا دموی آن

 

 



 

 

  های پیامکی مختلفهای سامانهها و تعرفهبررسی هزینه 

ها رو تعرفه ارسال پیامک در تعداد باال روی هزینههزینه ارسال پیام کوتاه یک هزینه جاری است ازاین
خرید کاربر ها تعرفه ارسال پیام کوتاه را بر اساس میزان پیشدهندهاغلب سرویس. داردتأثیر زیادی 

برای  .خرید بیشتر، تعرفه ارسال پیامک کاهش خواهد یافتبه این شکل که با پیش کنند؛تعیین می
اس آن مقایسه تعرفه ابتدا متوسط تعداد پیامکی که در هرماه ارسال خواهید کرد، برآورد کرده و بر اس

 .اند را مقایسه کنیدها تعیین کردهدهندهای که سرویستعرفه

 پشتیبانی قوی 

 یروزهاتمامباید پشتیبانی قوی و پاسخگو داشته باشد که در  دیکنیمسامانه پیامکی که شما انتخاب 
ر هفته و حتی روزهای تعطیل به شما پشتیبانی دهد، به این دلیل که شما عالوه بر ساعات اداری د

 .روزهای تعطیل هم نیاز به ارسال پیامک دارید

 بانک کامل و جامع 

که شماره همه مشاغل را داشته مختلف به بانکی احتیاج دارید  یهاشمارهشما برای ارسال پیامک به 
بنابراین سامانه انتخابی شما باید یک بانک کامل و جامع داشته باشد که شما بتوانید بر اساس  .باشد

 .های مختلف استفاده کنیدتجارت خود از بانک شماره

 وکارهادر کسب SMS  فواید

 :از اقدام تا عمل فاصله وجود ندارد

نیست. لذا تبلیغات  دیخر قابلگزینه زمان است که با هیچ مبلغی  نیارزشمندتر  یوکار کسبدر هر 
ای که تصمیم به خرید در این نوع بازاریابی از لحظه .ید در کمترین زمان ممکن انجام شودشما با

 .بردسازی سامانه پیامکی نهایتًا چند ساعت زمان میتا فعال دیر یگیمسامانه اس ام اس 

 

 



 

 

 :های مهمدیده شدن پیام  بیشترین امکان

کرد که  یر یگجهینت توانیم، شودیمها خوانده پیامک %59 دهدیمنشان  با توجه به آماری که
راه ارتباطی با جامعه هدف است و  نیاعتمادتر قابل یرساناطالع یهاروشپیامک نسبت به دیگر 

 .است شدهدهیداطمینان حاصل کنیم که تبلیغات ما  میتوانیم

 :دیده شود یاحرفهشما  وکارکسب

پس از خرید برای مخاطب شما پیامی حاوی تشکر یا پیامی برای نظرسنجی ارسال وقتی بالفاصله 
وکار شما ای بودن کسببه حرفه موقعبهرسانی ، مخاطب با دریافت پیامک از شما و اطالعشودیم

 .کندروز و کارآمد نگاه میعنوان یک تجارت بهو به شما به کندیماعتماد پیدا 

 :دیرسیماست  به هدف خود که فروش بیشتر

، دیدهیمارائه  هاآنو پیشنهادهای مناسب خرید به  دیخوددار وقتی شما ارتباط مداوم با مشتریان 
 .رود و به فروش بیشتری دست پیدا خواهید کرداحتمال خرید مشتریان بسیار باال می

 :دیکنیمخود دسترسی پیدا  وکارکسببه جامعه هدف مناسب 

در سامانه اس ام اس، دسترسی به جامعه هدف بسیار آسان بوده و هزینه  باوجود ابزارهایی هدفمند
وکار شما از سمت آنان قرار گرفتن کسب موردتوجهکه امکان  شودیمتبلیغات تنها صرف مخاطبینی 

 .وجود دارد

 :دیکنیمبه مشتریان ارائه  دردسریبو  یاحرفهپشتیبانی 

مشکالتشان را  توانندیم یراحتبهاطمینان دارند که  هاآنن، باوجود ارتباط پیامکی بین شما و مشتریا
شده ها فراهممکی نیز برای آنراه ارتباطی پیابا شما مطرح کنند، چراکه عالوه بر تماس تلفنی یک

 هاآناین اطمینان خاطر را به  دیکنیمارسال   شما پیامک نظرسنجی به مشتریان کهیهنگام .است
 .هستید هاآنگوی نیازهای که همیشه پاسخ دیدهیم

 



 

 

 :دیرسانیمتمامی اخبار و محصوالت جدید را به اطالع مشتریان 

را به گروه خاصی که مخاطب است  یاهیاطالعهر  دیتوانیمبین مشتریان خود  یبندگروهبا ایجاد 
 .تنها کاری که شما باید انجام دهید تهیه یک متن مناسب است ارسال کنید.

 :کمترین هزینه خواهید داشتراه تبلیغاتی با یک

دهد که با صرف کمترین هزینه بیشترین است اما بازاریابی پیامکی این امکان را می برنهیهز تبلیغات 
وکار مخاطبین هدف کسب دیتوانیمبازدهی را داشته باشید، با طراحی یک کمپین تبلیغات پیامکی 

 .آن بپردازید ارشخود را جذب کنید و با ابزارهای تحلیلی به تحلیل گز

  

 مارکتینگ SMS دفوای

 اشتباه مهم در ارسال پیامک  4

  :های نامناسبارسال پیامک در زمان .1

از ما در  کیچیههای تبلیغاتی خوشایند نیست یا کس بیدار شدن از خواب با صدای پیامکبرای هیچ
باید به  های آموزش زبان اسپانیایی نیستیم لذاصبح یک روز تعطیل به فکر خرید بسته 11ساعت 

 .زمان ارسال پیامک دقت داشته باشیم که مخاطب هم آن را بخواند و هم اقدام به خرید آن نماید

 



 

 

  :استفاده از متن بسیار مختصر  .2

کاراکتر استفاده کنید. پس از حداکثر فضا استفاده کرده و  161  توانید ازشما در پیامک خود می
 .اییددرستی معرفی نممحصول یا خدمات خود را به

  :هاارسال مکرر پیام .3

بار ارسال کنید و از کالفه  2همیشه کمیت مهم نیست.شما باید پیامک باکیفیت خود را مثاًل ماهی 
 .کردن مشتری خودداری نمایید

 :نداشتن گزینه انصراف .4

زینه های تبلیغاتی هم امکان دارد با استقبال مشتریان مواجه نشود پس با فعال کردن گبهترین پیام
شوید ذهنیت مخاطب درباره شما تغییر نکند و پیامک فقط برای مخاطبان خاص انصراف باعث می

 .خود ارسال شود

 


