
 

 

 

 دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی دیجیتال )دیجیتال مارکتینگ( به دسته ای از اقدااما  کده بده من دبر غ میدو م یدب   یدا 
 .گبیناگیرد، میخاما  در بستر ابزارهای دیجیتالی شکل می

 تفاوت بازاریابی با دیجیتال مارکتینگ

هدا اسد د در دیجیتدال مارکتیندگ از بازاریابی سنتی و دیجیتدال در بشدت غمداممی    غفاو  اصمی 
کندا کده صدان ا  کدا  و شبد و این امکا  را فدراه  میهای اجتماعی و فضای وب استفاده میش که

 .خاما  باو  واسطه با مشتریا  ارغ اط بگیرنا

 مزایای استفاده از دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ به دلیل استفاده زیاد مشاط ین از فضای مجازی بسیار مبردغبجه قرار گرفتده  امروزه
 :کنی غبانی  به مبارد زیر اشارهاس  و ازجممه مزایای    نس   به روش سنتی می

 

 



 

 

 گیرینتایج قابل اندازه .1

گیری از سدای  را انداازه غبا  نرخ بازدیامی google analytics در این روش با استفاده از ابزاری مثل
 .کرد

 دسترسی آسان .2

امروزه فضای مجازی برای عمبم مردم ه  از طریق کامپیبغرهای ششیی و ه  از طریق غمفن همراه در 
 .شبد سانی انجام میدسترس اس  و غ میغا  در    به

 هزینه پایین برای استفاده .3

 .این نبع غ میغا  نس   به غ میغا  سنتی هزینه کمتری دارد

 افزایش سوددهی .4

غبا  به میزا  فروش و با داشتن غ میغا  خالقانه و جذاب در فضای مجازی و باوجبد کاربرا  زیاد، می
 .سبددهی با یی رسیا

 :های مختلف دیجیتال مارکتینگشاخه

 بستر وب  

 سازی موتور جستجو یا سئو مارکتنیگبهینه 

شبد که کمک بده بدا  رفدتن سای  گفته میهای غشییی در بستر اینترن  و روی وببه فمالی  سئب
های بیشتری را به سم  سای  جدذب کندی د هداص اصدمی کنا غا بتبانی  بازدیاکنناهرغ ه سای  می

کننا غا بتبانندا بده لیا م تباهای ارزشمنا میهایی که غبگبگل جمب رضای  کاربر اس  و برای سای 
دهداد اگدر ها پیشنهاد باهنا، اهمید  بیشدتری مینمی را به   سؤا   مشاطب پاسخ باهنا یا راه

شبنا و ها به سای  وارد میسایتی جایگاه مناس ی در نتایج جستجبی گبگل داشته باشا، بازدیاکنناه
برعکس اگر سای  جزو نتایج اول گبگل ن اشدا غمدااد کمدی از کننا ولی از م تبای سای  استفاده می

شبد بازدیا از سدای  بیشدتر شدبد و شبناد داشتن سئب خبب باعث میها وارد سای  میبازدیاکنناه

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


 

 

ارغ اط بیشتری بین مشتری و صانب سای  ایجاد شدبد و همدین مبضدبع شدانس غ دایل مشدتری 
 .کنابالقبه به مشتری بالفمل را بیشتر می

 سایتطراحی وب 

 .وکار شما نقت زیادی داردسای  در ایجاد اولین غیبیر در ذهن مشتریا  درباره کسبوب

هدا، پس بایا اطمینا  ناصل کنیا که به بهترین ن ب طرانی صف ه وب، انتشاب رنگ مناسب، فبن 
مشدتریا  را بده خدبد ایا غا بتبانیا اعتماد سای  خبد انجام دادهها و غبلیا م تبا را برای وبگرافیک

 .جمب کنیا و از این طریق میزا  سبد وری خبد را بیشتر کنیا

 
 تینگمارک دیجیتالطرانی سای  در 

 

 



 

 

 تبلیغات دیجیتالمانند تبلیغات همسان و تبلیغات بنری و تبلیغات کلیکی 

غبانیدا از ایدن طریدق بده کنندا میکه کاربرا  زیادی وق  خبد را در فضای مجازی سپری میاز نجایی
 .ممرفی کا  و خاما  خبد بپردازیا

 تبلیغات همسان: 

Dan Greenburg غ میغدا   کندا  تغ میغدا  همسدا  ندبعی ازگبنه غبصیف میغ میغا  همسا  را این
کنیدا متناسدب بدا شدکل و عممکدرد سدای  یدا ای که پرداخد  میهستنا که در ازای هزینه دیجیتال

 ".شبنااپمیکیشنی که مشاطب برنا در    نضبر دارد طرانی می

 تبلیغات کلیکی: 

غبانیا مشاطدب خدبد را مشدش  ه  دسته دیگری از این غ میغا  اس  که در    می غ میغا  کمیکی
کنیا که این افراد ز  باشنا یا مرد؟ در چه رده سنی باشنا؟ اهل کجا باشدنا؟ و ددد شدما در ایدن روش 

به غ میغتا  کنجکاو شاه و کمیدک کدرده باشدناد ممکدن اسد   کنیا که کاربرا  نس  وقتی هزینه می
هدا پرداخد  زیادی غ میو شما را دیاه باشنا اما کمیدک نکدرده باشدنا و شدما پدبلی بابد     کاربرا 

 .کنیانمی

 ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی از طریق ایمیل 

شبد که برای جذب مشدتری جایدا و یدا غر یدب هایی گفته میبه    دسته از ایمیل تینگایمیل مارک
 شبناد مثلمشتریا  قایمی به خریا استفاده می

  ن رسنجی از مشتریا 
 یا م یب   جایا ایمیل غشفیف 
 خ رنامۀ مقا   یا هر نبع م تبای جایا 
 ارسال فاکتبر خریا 
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 تالیف مقاله، ریپورتاژ آگهی و روابط عمومی الکترونیک بازاریابی تولید محتوا مانند تهیه و 

وکار بدا های دیجیتال مارکتینگ اس  و به ممنی بازاریابی بدرای کسدببازاریابی م تبایی یک از جن ه
هایی کده کننا، در مقایسده بدا سدای نبیسی میهایی که مرغب وبالگاستفاده از م تبا اس د سای 

 .کننالینک بیشتر دریاف  می ٪۹۷غرافیک بیشتر و  ٪۷۷کننا، نبیسی نمیوبالگ

نکته نائز اهمی  در بازاریابی م تبایی این اسد  کده مشاطدب بده دن دال صدانب کدا  و خداما  
وکار به سدرا  مشاط دا  بدرود امدا در رودد گاهی ممکن اس  صانب کسبگردد و به سرا ت میمی

 . یاارغا  میوکبیشتر مباقع این مشاطب هاص اس  که به سم  کسب

 بازاریابی ویدئوی یا ویدئو مارکتینگ 

های بازاریابی اس  که با غبلیا ویائب از م یب   ویائب مارکتینگ یا بازاریابی ویائبیی یکی از روش
که بازار امروز بده های دیجیتال مشغبل جذب مشاطب اس د از نجایییا خاما  و انتشار    در رسانه

ا سرع  با یی در نرک  اسد ،  ینداه بازاریدابی دیجیتدال بیشدتر در ایدن سم  بازاریابی ویایبیی ب
 .شاخه از دیجیتال مارکتینگ اس 

 
 رکتینگ در دیجیتال مارکتینگویایب ما



 

 

 تبلیغات در گوگل ادز یا همان گوگل ادوردز 

هدای گبگدل بدرای ایرانیدا  و اس د با غبجه به غ ری  گبگل ادز )گبگل ادوردز( سرویس غ میغا  گبگل
زبا ، این نبع غ میو در کشبر ما بسیار مبردغبجده صدان ا  های فارسیعام نمایت غ میغا  در سای 

وکارهای ایرانی قرارگرفته اس د برای کسب رغ ده بدا  در نتدایج جسدتجبی گبگدل دو راه وجدبد سبک
با غ میغدا  در گبگدل  ای برای این کار اس  در مقابلخرج اما طب نیسئب و گبگل ادزد سئب راه ک  دارد؛

 .رف غبا  به سرع  به جایگاه مناسب و اول در صف ا  نتایج جستجبی گبگل قرار گادز می

 صفحات فرود یا لندینگ پیج 

ای کده در هدای ورود بده سدای  هسدتنا مثدل بنرهدای غ میغداغیصف ا  فرود یا لناینگ پیج دروازه
 .کنیاعنبا  لناینگ پیج سای  خبدغا  ایجاد میهای دیگر بهسای 

 های اجتماعیبستر شبکه    

 اینفلوئنسر مارکتینگ 

 .شبدفرد دیگر غأثیر بگذارد، اینفمبئنسر گفته می رفتار و غیمی  به کسی که بتبانا روی

شبد که در    ای از بازاریابی گفته می)بازاریابی به کمک افراد غأثیرگذار( به دسته اینفمبئنسر مارکتینگ
 .وکار خبد بپردازناکننا با استفاده از افراد اینفمبئنسر به ممرفی کسبغالش می

 بازاریابی تولید محتوا 

هدا نیدز ارزا  قیمد  هایی رایگا  انا پس غ میغا  در نبزه   های اجتماعی پمتفرمکه ش کهاز نجایی
های اجتماعی بین مردم باعث غأثیرگذاری بیشتر این غ میغدا  شداه اس  همچنین فراگیر ببد  ش که

 .اس 

قدار جدذاب و نا را بده مشاطدب ممرفدی کدرده و   ای باشا که برها بایا به گبنهم تبا در این رسانه
 .ها برای استفاده از م یبل و خاما  شما شبدخالقانه باشا که س ب غر یب بازدیاکنناه

 .شبدای اس  باعث دیاه شا  بیشتر شما در فضای مجازی میاستفاده از هشتگ های مناسب نکته



 

 

 کمپین دیجیتال مانند کمپین تولید محتوا توسط کاربر UGC 

که شبد نه غی  غبلیا م تباد از نجاییشبد که غبسط کاربر غبلیا میبه    دسته از م تباهایی گفته می
گیری افراد نقت مهمی دارد، غبلیا م تبا غبسط کاربر ه  بسیار اهمی  پیداا غجربه دیگرا  در غیمی 

 .کنا و مبثر اس می

 تبلیغات اینستاگرام، تبلیغات تلگرام های اجتماعی مانندتبلیغات در شبکه 

ای برخبردار اس ، چرا که کاربرا ، روزانده وقد  زیدادی های اجتماعی از اهمی  ویژهغ میغا  در ش که
 .کنناهای اجتماعی میصرص نضبر در ش که

غباندا فقدط م داود بده در غمگدرام می غمگرام  غمگرام هیچ بستر خاصی برای غ میغا  ناارد و غ میغا 
 .شبدهای پربازدیا میها و یا با ها و گروهانتشار پس  غ میغاغی در کانال

شدیبه  2ها برای کاربرا  ایرانی کمدی م داودغر اسد  و بده غ میغا  در اینستاگرام نیز به دلیل غ ری 
 .بازدیا با  برای دیاه شا  برناامکا  پذیر اس   غ میغا  اینفمبئنسرها و غ میغا  در پیج ها با 

  
 غ میغا  در دیجیتال مارکتینگ



 

 

 :توان موارد زیر را بیان کردهای اجتماعی میاز مزایای تبلیغات در بستر شبکه

  امکا  دیاه شا  غبسط غمااد زیادی از مشاط ا 
  امکا  انتشاب گروه هاص برای بازدیا غ میغا 
 های اجتماعی بر مشاط ا غاثیر زیاد ش که 
 سهبل  دسترسی 

 

  

 


