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دیجیتــال مارکتینــگ یــا بازاریابــی دیجیتــال، یکــی از اصطالحاتــی اســت کــه اکثــر مــا 
ــی کــه می  خواهیــم آن را  ــی می شناســیم امــا زمان ــه خوب فکــر می  کنیــم معنــی آن را ب
توضیــح دهیــم، دچــار دردســر می  شــویم. وجــود تعریف هــای متعــدد باعــث ســردرگمی 
ــال  ــه دیجیت ــد ک ــد بدانی ــر می خواهی ــن اگ ــت. بنابرای ــده اس ــوع ش ــن موض ــم ای در فه
مارکتینــگ چیســت و انــواع مفیــد آن کدامنــد، مقالــه مــا را تــا انتهــا دنبــال کنیــد. در 
ایــن مقالــه هرچیــزی کــه نیــاز اســت دربــاره دیجیتــال مارکتینــگ بدانیــد، بــرای شــما 

ــود. ــرح داده می ش ش

دیجیتال مارکتینگ چیست؟
روش هــای بازاریابــی دیجیتــال مانند بهینه ســازی موتورهــای جســتجو )SEO(، بازاریابی 
ــر  ــا اینفلوئنس ــذار ی ــی تأثیرگ ــوا، بازاریاب ــی محت ــتجو )SEM(، بازاریاب ــای جس موتوره
ــی،  ــی ایمیل ــی رســانه  های اجتماعــی، بازاریاب ــی داده محــور، بازاریاب مارکتینــگ، بازاریاب
ــواع  ــان ان ــی جــای خــود را در می ــه خوب ــی از مــوارد دیگــر ب ــی و خیل تبلیغــات ویدئوئ
ــی  ــد. در واقــع، دیجیتــال مارکتینــگ، بازاریاب ــی و مارکتینــگ یافته ان روش هــای بازاریاب
ــاً در فضــای وب  ــال، عمدت ــا اســتفاده از فن اوری  هــای دیجیت ــات ب ــا خدم محصــوالت ی
ــر  ــال دیگ ــانه دیجیت ــر رس ــی و ه ــات تلویزیون ــراه، تبلیغ ــای هم ــا تلفن ه ــن ب و همچنی
اســت. بازاریابــی دیجیتــال یــک اصطــالح عمومــی  اســت کــه بــه تکنیک  هــای تبلیغاتــی 
ــی  ــای دیجیتال ــق فناوری ه ــتریان از طری ــه مش ــتیابی ب ــرای دس ــاوت ب ــف و متف مختل
ــن موضــوع  ــد و همی ــت محــدود نمی کن ــه اینترن ــی خــود را ب ــن بازاریاب اشــاره دارد. ای

ــی اینترنتــی می شــود. ــه بازاریاب باعــث تفاوتــش نســبت ب
ــر کــرده اســت کــه برندهــا و  ــه  ای تغیی ــه گون ــی از دهــه 1990 و 2000 ب ــن بازاریاب ای
ــد.  ــتفاده می کنن ــی اس ــرای بازاریاب ــک ب ــون تکنولوژی ــای گوناگ ــب  وکارها از ابزاره کس
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سیســتم عامل  هــای دیجیتــال به گونــه ای در زندگــی روزمــره گنجانــده شــده اند و 
مــورد اســتقبال مــردم قــرار گرفته انــد کــه بــه مــرور زمــان بازاریابــی دیجیتــال شــایع تر 

و کارآمدتــر نیــز خواهــد شــد.
 

انواع دیجیتال مارکتینگ کدام است؟
بازاریابــی دیجیتــال انــواع مختلفــی دارد کــه مــا در ایــن مقالــه چنــد نــوع شناخته شــده تر 

آن را بــه شــما معرفــی می کنیــم:

1- بیلبوردهای تبلیغاتی
بیلبوردهــای تبلیغاتــی یکــی از انــواع دیجیتــال مارکتینــگ هســتند کــه در هــر نقطــه 
ــن  ــه از ای ــتر از 100 نمون ــا بیش ــه ب ــاید روزان ــد. ش ــا را ببینی ــد آنه ــور می  توانی کش
تبلیغــات رو بــه رو شــوید امــا تنهــا تعــداد محــدودی در خاطــر شــما می ماننــد. تبلیغــات 
بیلبــوردی می  توانــد نســبتاً ارزان باشــد، البتــه قیمــت آنهــا بــا توجــه بــه محــل و انــدازه 

آنهــا متفــاوت اســت. 
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ــا ســوار  ــاده ی ــراد پی ــه اف ــد ک ــه توجــه کنی ــن نکت ــه ای ــد ب ــوردی بای ــات بیلب در تبلیغ
ــته های  ــا نوش ــر بیلبورده ــن اگ ــوند، بنابرای ــا رد می  ش ــریع از خیابان  ه ــین، س ــر ماش ب
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــود. ب ــدن آنهــا بســیار دشــوار خواهــد ب ــادی داشــته باشــند، خوان زی
موضــوع، اطالعــات روی بیلبوردهــا بایــد مختصــر و مفیــد باشــد و خواننــدگان را تشــویق 

کنــد کــه بــه دنبــال اطالعــات بیشــتری برونــد.  

2- تبلیغات تلویزیونی
ــب وکارهای  ــا کس ــود دارد ام ــادی وج ــیار زی ــات بس ــای تبلیغ ــه روش ه ــود اینک ــا وج ب
بســیاری، تبلیغــات تلویزیونــی را مفیــد می داننــد و معتقــد هســتند کــه این نــوع تبلیغات 
می  توانــد بســیار مؤثــر و کارآمــد باشــد. یــک تبلیــغ تلویزیونــی، میــان یــک برنامــه یــا 
ســریال پربیننــده، می  توانــد نظــر افــراد بســیاری را در سراســر کشــور بــه خــود جلــب 
کنــد. هزینــه تبلیغــات تلویزیونــی در مقایســه بــا ســایر انــواع تبلیغــات بیشــتر اســت، در 
عــوض می  توانــد بســیار موثرتــر عمــل کنــد. اغلــب تبلیغــات تلویزیونــی چیــزی حــدود 
15 تــا 60 ثانیــه زمــان می برنــد. ایــن مــدت زمــان بــر پایــه یــک دلیــل بــزرگ تعییــن 
شــده اســت و آن هــم ایــن اســت کــه تبلیــغ در ایــن زمــان کوتــاه می توانــد اطالعــات 
الزم را بــه بیننــدگان منتقــل کنــد و باعــث خســتگی و بــی حوصلگــی بیننــده نشــود. 

3- تبلیغات ماهواره ای
رونــق کانال  هــای ماهــواره  ای در کشــور نیــز نقــش مهمــی در محبوبیــت تلویزیــون ایفــا 
ــه زبان هــای محلــی  ــه خــود را ب کــرده اســت. مــردم می  تواننــد برنامه هــای مــورد عالق

خــود تماشــا کننــد. 
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رقابــت سرســخت بیــن کانال هــا، موجــب بــروز انقالبــی بــزرگ در دنیــای تبلیغــات شــد، 
ــن،  ــون بســیار کمتــر اســت. بنابرای ــه تلویزی چــرا کــه هزینــه تبلیغــات در آن نســبت ب
اکنــون صاحبــان کســب وکار های کوچــک نیــز می تواننــد از طریــق ایــن رســانه، تبلیغــات 

خــود را پخــش کننــد و بــه موفقیــت دســت یابنــد.

4- تبلیغات رادیویی
ــات،  ــن تبلیغ ــد. در ای ــظ کرده ان ــود را حف ــگاه خ ــم جای ــوز ه ــی، هن ــات رادیوی تبلیغ
بایــد بدانیــد کــه شــنونده در چــه زمانــی و بــه چــه دلیــل بــه تبلیغــات رادیویــی گــوش 
ــد  ــری تولی ــی مفید ت ــغ رادیوی ــد تبلی ــوع می  توانی ــن موض ــتن ای ــا دانس ــد. ب می¬ ده
ــر  ــر، ب ــا اســتفاده از تصاوی ــوان ب کنیــد. درســت اســت کــه در تبلیغــات رادیویــی نمی ت
روی مخاطــب تأثیــر گذاشــت امــا ایــن امــر بــه هیــچ عنــوان از اهمیــت و تأثیــر ایــن نــوع 
تبلیــغ نمی  کاهــد. در تبلیغــات رادیویــی بایــد بتــوان بــا اســتفاده از متــن آگهــی بســیار 
گیــرا و تأثیرگــذار، کاری کــرد کــه شــنونده در ذهــن خــود، محصــول یــا خدمــات تبلیــغ 
شــده را تجســم کنــد. یکــی از مهم تریــن مســائل در تبلیغــات رادیویــی ایــن اســت کــه 
بایــد مخاطــب خــود را خــوب بشناســید و بدانیــد کــه بــا چــه لحنــی و چــه کلماتــی بــا 

او صحبــت کنیــد تــا بــه تبلیغــات شــما جــذب شــود و بتوانــد آن را تجســم کنــد.

5- بازاریابی آنالین
ــا و  ــرد. فعالیت¬ ه ــورت می  گی ــن ص ــن و آفالی ــکل آنالی ــه دو ش ــال ب ــی دیجیت بازاریاب
ــن  ــی آنالی ــش بازاریاب ــوند، در بخ ــام می ش ــت انج ــتفاده از اینترن ــا اس ــه ب ــی ک تبلیغات
ــم،  ــف کنی ــن را تعری ــی آنالی ــاده بازاریاب ــان س ــه زب ــم ب ــر بخواهی ــد. اگ ــرار می  گیرن ق
می   توانیــم بگوییــم کــه بازاریابــی آنالیــن، بــه ایجــاد ارتبــاط بــا مشــتری بــا اســتفاده از 

4   



دیجیتال مارکتینگ )بازاریابی دیجیتال(  

www.armanic.com

ابــزار آنالیــن گفتــه می  شــود. ایــن نــوع بازاریابــی بــرای افزایــش آگاهــی از کســب وکار 
خــاص، تولیــد محصــوالت و یافتــن مشــتری  های جدیــد مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
بازاریابــی آنالیــن دارای مزایایــی از قبیــل برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا مشــتری، تجزیــه و 
ــوارد دیگــری اســت. در  ــری و م ــات، انعطاف پذی ــا، کاهــش قیمــت تبلیغ ــل داده ه تحلی

ــرای شــما شــرح می دهیــم: ــن را ب ــی آنالی ــواع بازاریاب ادامــه ان

1- بازاریابی رسانه های اجتماعی
اولیــن بازاریابــی دیجیتالــی کــه می  خواهیــم بــه شــما معرفــی کنیــم، بازاریابــی 
ــه  ــاز را ب ــن امتی ــی توانســته  اند باالتری ــانه  های اجتماع ــی اســت. رس ــانه های اجتماع رس
خــود اختصــاص دهنــد و در جایــگاه اول لیســت مــا قــرار بگیرنــد. بازاریابــی رســانه های 
ــایت ها  ــی و وب  س ــانه  های اجتماع ــای رس ــتفاده از پلتفرم  ه ــای اس ــه معن ــی، ب اجتماع

ــا خدمــات اســت. ــرای ارتقــاء یــک محصــول ی ب
ــته  ــتراک گذاش ــه اش ــات ب ــا و در کل اطالع ــا ویدئوه ــاده تر، تمامی عکس  ه ــان س ــه بی ب
ــانه های  ــای رس ــا در پلتفرم  ه ــا رقب ــرکا ی ــتان، ش ــداران، دوس ــا، طرف ــا فالووره ــده ب ش
اجتماعــی، بــا هــدف ارتقــاء محصــوالت و خدمــات، بخشــی از بازاریابــی دیجیتــال اســت. 
ــانه هابرای  ــن رس ــد از ای ــتفاده هدفمن ــی، اس ــای اجتماع ــانه  ه ــی رس ــل، بازاریاب در اص

افزایــش آگاهــی از نــام تجــاری یــا محصــوالت و خدمــات یــک کســب  وکار اســت.
توجــه داشــته باشــید کــه بــرای موفقیــت در بازاریابــی رســانه های اجتماعــی، شــما بایــد 
ــرای بازاریابــی کســب و کار خــود اســتفاده کنیــد را  شــبکه اجتماعــی کــه می  خواهیــد ب
ــی دارای  ــبکه اجتماع ــر ش ــد. ه ــا آن را بدانی ــرز کار ب ــید و ط ــل بشناس ــور کام ــه ط ب
ویژگی  هــای منحصــر بــه فــرد، شــیوه ارتباطــی و محتوایــی خــاص خــود اســت. بعضــی 
ــب  ــیار مناس ــما بس ــوای ش ــول و محت ــت، محص ــرای وضعی ــی ب ــبکه  های اجتماع از ش
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هســتند امــا ممکــن اســت برخــی از ایــن شــبکه ها بــه هیــچ عنــوان مناســب کســب و کار 
شــما نباشــند. بنابرایــن، بایــد مراقــب باشــید و پــس از تحقیــق گســترده در مــورد ایــن 

ــد. شــبکه ها، شــبکه اجتماعــی مناســب خــود را انتخــاب کنی

2- بازاریابی محتوا
بــه هنــر اســتفاده از داستان ســرایی و ارائــه اطالعــات ارزشــمند جهــت افزایــش آگاهــی 
از برنــد، بــا هــدف جــذب مخاطــب و ســودآوری، بازاریابــی محتــوا می گوینــد. بازاریابــی 
ــاد  ــوا، ایج ــی محت ــدف بازاریاب ــوا وابســته اســت. ه ــع محت ــه توزی ــه شــدت ب ــوا ب محت
ارتبــاط بــا مشــتریان بالقــوه و همــراه شــدن بــا آنهــا اســت، نــه اینکــه صرفــاً یــک تبلیــغ 
ــی،  ــن بازاریاب ــه ای ــدارد. الزم ــول زدن مخاطــب را ن ــوان قصــد گ ــچ عن ــه هی باشــد و ب
ــر  ــه دو دســته زی ــه خــود ب ــه ای اســت ک ــتاندارد و حرف ــه صــورت اس ــوا ب ــد محت تولی

ــود: ــیم می ش تقس
1- تولید محتوا سایت

2- تولید محتوا شبکه های اجتماعی 

)SEO( 3- بهینه سازی موتور جستجو
ــد بهینه ســازی وب ســایت  اســت و هدفــش ایــن اســت کــه یــک وب ســایت  SEO رون

ــای  ــود. موتوره ــوگل نشــان داده ش ــد گ ــای جســتجوگر مانن ــج موتوره خــاص، در نتای
ــارت مورد نظــر نشــان  ــرای عب ــد کــه کــدام وب ســایت ها را ب جســتجو تصمیــم می  گیرن
ــد و  ــاره دارن ــایت ها اش ــن وب س ــه ای ــه ب ــی ک ــاس لینک  های ــر اس ــر ب ــن ام ــد. ای دهن

ــود.  کلمــات کلیــدی ذکــر شــده در آنهــا خواهــد ب
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ایــن امــر بدیــن معنــا اســت کــه وب ســایت ها می تواننــد بــا اســتفاده از کلمــات کلیــدی 
و لینک  هــای مناســب، امتیــاز خوبــی بــه خــود اختصــاص دهنــد و رتبــه الکســا خــود را 

تــا حــد زیــادی کاهــش دهنــد.

)SEM( 4- بازاریابی موتورهای جستجو
در حالــی کــه SEO، رونــد دریافــت امتیــاز و نشــان دادن وب ســایت ها بــر اســاس امتیــاز 
ــد،  ــف می  کن ــتجو را توصی ــای جس ــه موتوره ــی ب ــه مبلغ ــت هرگون ــدون پرداخ ــا ب آنه
SEM بــه مبلــغ پرداختــی بــه موتورهــای جســتجو بــرای نشــان دادن یــک وب ســایت 

ــغ  ــاب معمــوالً مبل ــدی خــاص، اشــاره دارد. در SEM، بازاری ــه کلمــه  کلی ــا توجــه ب ب
از پیــش تعییــن شــده  ای را بــرای نشــان دادن پیــام بازاریابــی در قســمت  های مختلــف 
ــور جســتجو  ــه موت ــارات مشــخص، ب ــا عب ــدی ی ــرای کلمــات کلی ــج جســتجو ب در نتای

ــردازد. می  پ

ــه ازای هــر کلیــک  ــا پرداخــت ب 5- تبلیغــات کلیکــی ی
)PPC(

در ایــن نــوع تبلیــغ، بازاریــاب بــه ازای هــر کلیــک بــر روی لینــک مربــوط بــه وب  ســایت 
ــام  ــاً تم ــتجو، تقریب ــای جس ــر از موتوره ــه غی ــد. ب ــت کن ــی را پرداخ ــد مبلغ ــود بای خ
شــبکه  های اجتماعــی فرصــت پرداخــت بــه ازای هــر کلیــک را بــه کاربــران خــود ارائــه 
ــه  ــوان ب ــا را نمی  ت ــن فعالیت  ه ــیاری از ای ــه بس ــید ک ــته باش ــه داش ــد. توج می  دهن
ــب  ــن( اغل ــال )آنالی ــی دیجیت ــف بازاریاب ــواع مختل ــن ان راحتــی جــدا کــرد. خطــوط بی

مبهــم هســتند.
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6- بازاریابی وابسته
بازاریابــی وابســته یــک نــوع بازاریابــی دیجیتــال مبتنــی بــر عملکــرد اســت. در مقایســه 
ــر روی  ــه ازای هــر کلیــک ب ــه ازای هــر کلیــک، تبلیغ کننــده ب ــا تبلیغــات پرداخــت ب ب
لینــک وب  ســایت خــود، مبلغــی را پرداخــت نمی  کنــد، بلکــه صاحــب کســب و کار تنهــا، 
مبلغــی را بــه عنــوان کمیســیون پرداخــت می  کنــد. نــرخ ایــن نــوع بازاریابــی در مقایســه 
بــا PPC معمــوالً بیشــتر اســت امــا ریســک آن خیلــی کمتــر اســت چــرا کــه صاحبــان 
ــه  ــه محصوالت شــان ب ــد ک ــی را پرداخــت کنن ــد مبلغ ــی بای ــا در صورت کســب و کار تنه
فــروش برســد. ایــن بــدان معنــی اســت کــه وبالگ نویســان و صاحبــان وب ســایت های پــر 
بازدیــد، محصــوالت و خدمــات ســایر کســب و کارها را در وب ســایت خــود تبلیــغ می  کننــد 
و اگــر بتواننــد خریــداران را بــه خریــد از کســب و کار مورد نظــر خــود متقاعــد کننــد، از 

صاحبــان ایــن کســب و کار مبلغــی را بــه عنــوان حــق کمیســیون دریافــت می  کننــد.

7- بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ
ــم  ــال منظ ــا ارس ــت. ب ــی اس ــای بازاریاب ــن کانال  ه ــی از بهتری ــی یک ــی ایمیل بازاریاب
ــن  ــد و ای ــرار کنی ــاط برق ــا ارتب ــا آنه ــد ب ــه مشــترکین خــود، می  توانی به روز رســانی  ها ب
ــی شــما می توانیــد اعتمــاد  ــوع بازاریاب ــن ن ــا اســتفاده از ای ــرورش دهیــد. ب ارتبــاط  را پ
افــراد را بــه دســت آوریــد. در نهایــت درصــد زیــادی از مخاطبــان را بــه مشــتریان وفــادار 

خــود تبدیــل کنیــد.
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ــا  ــان ب ــردن مخاطب ــاران ک ــر از بمب ــی فرات ــی ایمیل ــه بازاریاب ــید ک ــته باش ــه داش توج
ــه  ــا ب ــد ب ــی را می توانی ــی ایمیل ــج از بازاریاب ــن نتای ــت. بهتری ــی اس ــای تبلیغات پیام  ه
دســت آوردن ایمیــل مخاطبــان، برقــراری ارتبــاط و پــرورش دادن ایــن ارتبــاط بــه مــرور 
زمــان کســب کنیــد. در نهایــت، لیســت ایمیــل شــما بــه راحتــی می توانــد بــه بهتریــن 

دارایــی بازاریابــی دیجیتــال شــما تبدیــل شــود.
 

)Online PR( 8- روابط عمومی  آنالین
ــر   ــه تأثی ــنتی اســت و ب ــی  س ــط  عموم ــه رواب ــبیه ب ــیار ش ــن بس ــی  آنالی ــط عموم رواب
گذاشــتن بــر روی مــردم تمرکــز می کنــد. تأثیــر آن می توانــد منجــر بــه یــک داســتان 
ــورد  ــردم درم ــه م ــی  ک ــه طــور معمــول هنگام ــالگ شــود. ب ــا وب ــه ی ــه، روزنام در مجل
ــا،  ــد: روزنامه ه ــنتی مانن ــانه های س ــه رس ــد، ب ــت می کنن ــنتی صحب ــی  س ــط  عموم رواب

ــد. ــو و مجــالت اشــاره دارن تلویزیــون، رادی
بــا وجــود روابــط عمومــی  آنالیــن، برندهــای رســانه های ســنتی هنــوز هــم ممکــن اســت 
مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. روابــط عمومــی  آنالیــن بــه رســانه های آنالیــن، همــراه بــا 
ــه  ــتجو گرفت ــای جس ــر )از موتوره ــبکه های دیگ ــا و ش ــتم عامل ه ــه ای از سیس مجموع
تــا رســانه های اجتماعــی(، اشــاره دارد. ایــن رویکــرد آنالیــن، بــر روی مــوارد زیــر تأثیــر 

می  گــذارد:
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نویسندگان سنتی )درست مثل روابط عمومی  سنتی(  •
وبالگ نویسان: شخصی و حرفه ای  •

وب سایت  ها  •
کاربران توییتر )بر اساس دوستان و عالقه مندی  های آنها(  •

کاربران رسانه های اجتماعی مانند اینستاگرام  •
سازمان  ها  •

موتورهای جستجوگر  •

9- اتوماسیون بازاریابی
اتوماســیون بازاریابــی، بــه نرم افزارهایــی اطــالق می شــود کــه هــدف آنهــا خودکارســازی 
اقدامــات بازاریابــی اســت. بســیاری از بخش  هــای بازاریابــی بایــد کارهــای تکــراری ماننــد 
ــای وب ســایت ها را خــودکار  ــی و ســایر فعالیت  ه ــل، رســانه های اجتماع فرســتادن ایمی

کننــد. تکنولــوژی اتوماســیون بازاریابــی، ایــن وظایــف را ســاده  تر می کنــد.
ــی  ــروش و بازاریاب ــاده کردن ف ــرای س ــی ب ــیون بازاریاب ــرم اتوماس ــک پلتف ــتفاده از ی اس
ــا راه حل  هــای  ــن کــردن فرآیندهــای دســتی لمســی، تکــراری ب ــا جایگزی ســازمان  ها ب

خــودکار اســت.
اتوماســیون بازاریابــی یــک پلتفــرم اســت کــه بازاریابــان بــرای برنامه ریــزی، هماهنگــی، 
مدیریــت و اندازه گیــری تمــام کمپین هــای بازاریابــی خــود، چــه آنالیــن و چــه آفالیــن 

ــد. ــتفاده می کنن از آن اس
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10- تبلیغات تلفن همراه
ــر  ــد ب ــال می توانن ــی دیجیت ــواع بازاریاب ــان شــده، بســیاری از ان ــوارد بی ــه م ــا توجــه ب ب
ــر روی  روی تلفن همــراه شــما انجــام شــوند. احتمــاالً از ایمیــل، اینســتاگرام و گــوگل ب
ــر  ــی ب ــری از بازاریاب ــواع دیگ ــود، ان ــن وج ــا ای ــد. ب ــتفاده می کنی ــود اس ــراه خ تلفن هم
ــد. ــد کــه در هیــچ یــک از ایــن دســته بندی  ها جــای نمی گیرن روی موبایــل وجــود دارن
ــتفاده  ــورد اس ــه م ــت ک ــا اس ــی )SMS( مدت ه ــات پیامک ــال، تبلیغ ــوان مث ــه عن ب
ــد  ــی مانن ــه تکنولوژی  های ــود ک ــن وج ــا ای ــرد. ب ــرار می  گی ــیاری ق ــب و کارهای بس کس
بلوتــوث وجــود دارنــد و می تواننــد بســیار کارآمــد باشــند امــا هنــوز هــم بســیار مــورد 

ــد. ــرار نگرفته ان ــه ق توج
ــا 10 نــوع بســیار کارآمــد بازاریابــی دیجیتــال آشــنا شــده اید و می  دانیــد کــه  اکنــون ب
چطــور می توانیــد بــه کســب و کار خــود رونــق ببخشــید. بــا ایــن حــال، آیــا فکــر می کنیــد 
ــاید  ــد؟ ش ــام دهی ــود را انج ــال کســب و کار خ ــی دیجیت ــد کار بازاریاب ــان می توانی خودت
ــه ایــن ســؤال  پاســخ تان مثبــت باشــد و شــاید منفــی. اگــر فکــر می  کنیــد پاســخ تان ب
منفــی اســت، بــا اختصــاص دادن زمانــی برای مشــاوره، خیلــی راحــت بازاریابــی دیجیتال 

مناســب کســب و کار خــود را انتخــاب کنیــد و هــر چــه ســریع تر آن را راه بیاندازیــد.
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مزایای بازاریابی آنالین
ــواع آن آشــنا  ــا ایــن بازاریابــی و ان ــا حــدودی ب ــاال را خواندیــد و ت حــال کــه مطالــب ب

ــه ایــن رســیده کــه از خــود بپرســید:  شــدید، نوبــت ب
1- چرا بازاریابی دیجیتال تا این اندازه مهم تلقی می شود؟ 

2- چرا هر کسب و کاری برای موفقیت باید به سراغ بازاریابی دیجیتال برود؟
ــای بازاریابــی دیجیتــال و دالیــل اهمیــت آن  در ایــن قســمت م خواهیــم در مــورد مزای

ــا مــا همــراه باشــید و  10 مزیــت بازاریابــی دیجیتــال را بشناســید. صحبــت کنیــم. ب

• بازاریابی دیجیتال، قوی  ترین شکل بازاریابی است.
بازاریابــی دیجیتــال، پتانســیل ایــن را دارد کــه همه چیــز را بــه نفــع شــما تغییــر دهــد 
ــا آنهــا در تعامــل باشــید.  ــه مشــتریان بالقــوه خــود دســت پیــدا کنیــد و ب و بتوانیــد ب
ــال  ــای ح ــی از محبوب  ترین  ه ــه یک ــتاگرام ب ــد، اینس ــان می  بینی ــه خودت ــور ک همانط
ــود را در آن  ــات خ ــوالت و خدم ــادی محص ــب و کارهای زی ــده و کس ــل ش ــر تبدی حاض
تبلیــغ می کننــد و از ایــن طریــق رونــق زیــادی بــه کار خــود بخشــیده اند. بــا اســتفاده از 
ــرض  ــد در ع ــر، کســب و کارهای کوچــک می توانن اســتراتژی  های مناســب و اجــرای مؤث

ــد. ــه دســت آورن ــاه، موفقیت هــای چشــمگیری ب چنــد م

دیجیتــال،  بازاریابــی  تاکتیک  هــای  از  اســتفاده   •
ارزان تریــن راه بــرای موفقیــت در کســب و کار شــما اســت.

ــن  ــن روش ارزان  تری ــن اســت کــه ای ــال ای ــی دیجیت ــای بازاریاب ــن مزای یکــی از مهم تری
ــی  ــورد بازاریاب ــه در م ــی  ک ــت. هنگام ــما اس ــوالت ش ــروش محص ــغ و ف ــرای تبلی راه ب
ســنتی صحبــت می  کنیــم، رقابــت کســب و کارهای کوچــک بــا بودجــه  هــای محــدود بــا 
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ــی  ــا تاکتیک هــای بازاریاب ــود. البتــه ب ــر بســیار دشــوار خواهــد ب کســب و کارهای بزرگ ت
ــود را  ــه خ ــد بودج ــک می توانن ــب و کارهای کوچ ــه، کس ــه صرف ــرون ب ــال مق دیجیت

ــد. ــه تبلیــغ کار خــود بپردازن ــا هزینــه بســیار کــم، ب ــداز کننــد و ب پس ان
تصــور کنیــد کــه یــک کســب و کار کوچــک می توانــد بیــش از 1000 نفــر را بــا مبلغــی 
ــا اســتفاده ازرســانه های اجتماعــی و طراحــی ســایت اختصاصــی، بــه ســمت  ناچیــز و ب
ــای  ــد از روش ه ــر بخواه ــه اگ ــی ک ــد. در حال ــذب کن ــود ج ــات خ ــوالت و خدم محص
ســنتی اســتفاده کنــد، بــرای جــذب همیــن تعــداد مشــتری بایــد مبلغــی ســه برابــر یــا 

حتــی چهــار و پنــج برابــر هزینــه بازاریابــی دیجیتــال پرداخــت کنــد.
ــراه  ــی هم ــان مختلف ــای پنه ــا هزینه  ه ــب ب ــنتی اغل ــی س ــای بازاریاب ــه تاکتیک  ه گرچ
ــی دیجیتــال، زمــان اســت.  ــرای بازاریاب ــل توجــه و پر اهمیــت ب اســت، تنهــا هزینــه قاب
ــی در  ــه جوی ــی در صرف ــانه های اجتماع ــارکت در رس ــوا و مش ــی محت SEO، بازاریاب

ــم  ــوز ه ــال، هن ــن ح ــا ای ــد. ب ــک می کنن ــب و کارها کم ــان کس ــه صاحب ــز ب ــان نی زم
تاکتیک¬ هــای بازاریابــی دیجیتــال، ماننــد پرداخــت بــه ازای هــر کلیــک و تبلیغــات در 
ــد  ــریع ¬تری تولی ــر و س ــج بهت ــد نتای ــه می توانن ــود دارد ک ــی وج ــانه های اجتماع رس

کننــد.

ــی  ــل اندازه گیــری بازاریاب ــوع قاب ــی دیجیتــال ن • بازاریاب
اســت.

از کجا متوجه می شوید که آیا بازاریابی شما مؤثر است یا خیر؟
ــت  ــد موفقی ــان، درص ــول زم ــه در ط ــت ک ــن اس ــوع ای ــن موض ــالع از ای ــا راه اط تنه
خــود را اندازه گیــری کنیــد. در حالــی کــه اندازه گیــری موفقیــِت یــک بازاریابــی ســنتی 
ــال مارکتینــگ را  بســیار دشــوار اســت، شــما می توانیــد موفقیــت هــر تاکتیــک دیجیت
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مــورد انــدازه گیــری قــرار دهیــد. ایــن گزینــه یکــی از مهم تریــن مزیت  هایــی اســت کــه 
ــد. ــرمایه گذاری کنی ــال، س ــی دیجیت ــد در بازاریاب ــد کن ــما را متقاع ــد ش می توان

تجزیــه و تحلیــل بازاریابــی دیجیتــال بــه شــما کمــک می  کنــد تــا متوجــه شــوید کــه 
آیــا بازاریابــی انتخابــی شــما، مؤثــر اســت یــا خیــر. بــا اندازه گیــری بازاریابــی دیجیتــال 
خــود در زمــان واقعــی، می توانیــد ببینیــد کــه کــدام تاکتیک هــا مؤثــر هســتند و کــدام 
ــود را  ــی خ ــد بازاریاب ــس از آن، می توانی ــد. پ ــما نمی  خورن ــب و کار ش ــه درد کس ــک ب ی

طــوری برنامه ریــزی کنیــد کــه روز بــه روز بــر موفقیــت حاصــل از آن افــزوده شــود.
بــه عنــوان مثــال، تصــور کنیــد کــه می  خواهیــد روش بازاریابــی رســانه های اجتماعــی را 
بــرای یــک محصــول جدیــد، مــورد اســتفاده قــرار دهیــد. تصمیــم می  گیریــد یک ســری 
پســت بــرای رســانه اجتماعــی مورد نظــر خــود طــی دو هفتــه، ایجــاد و منتشــر کنیــد. بــا 
تجزیــه و تحلیــل رســانه اجتماعــی، می توانیــد متوجــه شــوید مخاطبــان مورد نظــر شــما 
ــب  ــروش را نصی ــن ف ــدام پســت بیش تری ــد و ک ــدام پســت ها را بیشــتر دوســت دارن ک
ــرار  ــه و تحلیــل را مــورد اســتفاده ق ــن تجزی شــما کــرده اســت. در ادامــه می توانیــد ای

دهیــد تــا بتوانیــد ایــن موفقیــت را در آینــده نیــز تکــرار کنیــد.
تجزیــه و تحلیــل دیجیتــال مارکتینــگ بــرای شــما ایــن امــکان را فراهــم می  کنــد تــا بــه 
ــه بیش تریــن ســود  ــا کم تریــن هزینــه ب ــع خــود اســتفاده کنیــد و ب ــر از مناب طــور مؤث
ــر  ــدام روش مؤث ــد ک ــد حــدس بزنی ــه شــما نمی توانی ــد. از آنجــا ک ممکــن دســت یابی
ــه درد کســب و کار شــما نمی  خــورد، می توانیــد هزینه  هــای  ــود و کــدام یــک ب خواهــد ب
ــز  ــتراتژی  هایی متمرک ــر روی اس ــود را ب ــای خ ــد و تالش  ه ــش دهی غیرضــروری را کاه

کنیــد کــه احتمــال می دهیــد بیشــتر بــه موفقیــت شــما کمــک خواهنــد کــرد.
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• یکــی از بــزرگ  تریــن مزایــای بازاریابــی دیجیتــال ایــن 
ــود  ــر خ ــداران مورد نظ ــد خری ــما می توانی ــه ش ــت ک اس

را هــدف قــرار دهیــد.
ــرای تبلیــغ محصــوالت خــود اســتفاده کنیــد،  هنگامی کــه از یــک بیلبــورد یــا مجلــه ب
ایــن تنهــا رهــا کــردن تیــری در تاریکــی اســت و نمی توانیــد مطمئــن باشــید کــه حتمــاً 
مخاطبــان مورد نظــر آگهــی شــما را می  بیننــد یــا خیــر. اگرچــه راه  هایــی بــرای افزایــش 
ــا  ــی ســنتی وجــود دارد، ام شــانس موفقیــت شــما در اســتفاده از تاکتیک  هــای بازاریاب
ایــن روش  هــا قابلیــت هــدف قــرار دادن مخاطبــان را در مقایســه بــا بازاریابــی دیجیتــال 

ــد. ــه نمی  دهن ارائ
در بازاریابــی دیجیتــال، می توانیــد اطمینــان حاصــل کنیــد کــه مصرف کننــدگان، 
محتــوای شــما را مشــاهده می کننــد. SEO بــه شــما اجــازه می دهــد تــا بــه مشــتریانی 
دسترســی پیــدا کنیــد کــه در موتورهــای جســتجو بــه دنبــال محتــوا و موضوعــات مرتبط 
بــا کســب و کار شــما می گردنــد. بــا ایــن حــال، تبلیغــات پرداخــت بــه ازای هــر کلیــک 
ــرادی را  ــا اف ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــما ای ــه ش ــی ب ــانه های اجتماع ــات در رس و تبلیغ
ــر اســاس اطالعــات  ــه محصــوالت و خدمــات شــما عالقه منــد هســتند ب کــه احتمــاالً ب

ــرار دهیــد. جمعیــت شــناختی و ویژگی  هــای عمومــی، هــدف ق
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ــش داده و  ــود را افزای ــه خ ــد بودج ــتریان، می توانی ــرار دادن مش ــدف ق ــود ه ــا بهب ب
ــران  ــر نگ ــال، دیگ ــی دیجیت ــا بازاریاب ــد. ب ــود جــذب کنی ــه خ مشــتریان بیشــتری را ب
ــود کــه بودجــه خــود را صــرف تبلیغاتــی می  کنیــد کــه اصــاًل  ایــن مســأله نخواهیــد ب
ــای  ــر. تاکتیک  ه ــا خی ــد ی ــات را می  بینن ــن تبلیغ ــد ای ــه بای ــرادی ک ــا اف ــد آی نمی  دانی
ــا اســتفاده از توانایــی هــای پیچیــده هــدف قــرار دادن مشــتریان،  بازاریابــی دیجیتــال ب
خیــال شــما را از ایــن بابــت راحــت می کننــد کــه تالش  هــای بازاریابــی خــود را بــر روی 

ــر هســتند. ــع مؤث ــه در واق ــد ک ــرده ای ــز ک اســتراتژی  هایی متمرک

• اکثر مردم، خرید آنالین را دوست دارند.
بــرای چنــد دقیقــه بــه ایــن مســأله فکــر کنیــد کــه چقدر بــه گــوگل یــا ســایر موتورهای 
ــد. مشــتریان  ــاز خــود دســت یابی ــورد نی ــات م ــه اطالع ــا ب ــد ت جســتجو ســری می زنی
زمانــی کــه می خواهنــد اطالعاتــی در مــورد محصــوالت یــا خدمــات شــما در موتورهــای 
جســتجو پیــدا کننــد دیگــر فرقــی بــا هــم ندارنــد و وجــه اشــتراک آنهــا ایــن اســت کــه 

مشــتریان شــما خواهنــد بــود.
در واقــع، 93 درصــد تجربه  هــای خریــد آنالیــن بــا موتورهــای جســتجو آغــاز می شــوند. 
ــه  ــد، ب ــاز دارن ــی نی ــا خدمات مصرف کننــدگان قبــل از اینکــه بداننــد چــه محصــوالت ی
ــه پرســش های خــود پاســخ دهنــد و در مــورد  ــا ب موتورهــای جســتجو ســر می زننــد ت

چالش هــای خــود اطالعــات بیشــتری بــه دســت بیاورنــد.
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ــا مشــتریان  ــاط ب ــت ارتب ــرای کســب و کارهای کوچــک جه ــی ب ــی عال ــر فرصت ــن ام ای
بالقــوه و آمــوزش آنهــا در مراحــل ابتدایــی ســفر خریــد خــود ایجــاد می  کنــد. بــا ایجــاد 
ــازی شــده اســت،  ــای جســتجو بهینه س ــرای موتوره ــه ب ــط و جــذاب ک ــوای مرتب محت
می توانیــد بازدیــد بــه صــورت آنالیــن خــود را افزایــش داده و بــه مشــتریان بالقــوه خــود 

دســت یابیــد.

 
• مشــتریان شــما در رســانه های اجتماعــی حضــور دارنــد 
و بازاریابــی دیجیتــال بــه شــما کمــک می  کنــد بــه آنهــا 

ــته باشید. ــی داش دسترس
ــد.  ــورد باش ــن م ــال همی ــی دیجیت ــای بازاریاب ــت در لیســت مزای ــن مزی ــاید مهم تری ش
مهــم نیســت کــه کســب و کار شــما چیســت، شــانس خوبــی بــرای شــما وجــود دارد و آن 
هــم ایــن اســت کــه خریــداران شــما زمــان خــود را در کانال  هــای  رســانه های اجتماعــی 
ــده، 2.34  ــت آم ــه دس ــار ب ــق آم ــد. طب ــرف می کنن ــر ص ــا توییت ــتاگرام ی ــد اینس مانن
میلیــارد نفــر یــا حــدود یــک ســوم جمعیــت زمیــن، از رســانه های اجتماعــی اســتفاده 

می کننــد.
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ــن مصرف کننــدگان دسترســی  ــه ای ــا ب ــه شــما کمــک می کنــد ت ــال ب ــی دیجیت بازاریاب
داشــته باشــید. شــما نــه تنهــا قــادر بــه انتشــار و ارتقــاء مطالــب منحصــر بــه فــرد خــود 
در ایــن رســانه های اجتماعــی هســتید، بلکــه همچنیــن می توانیــد از طریــق تبلیغــات، 
بــه مصــرف کننــدگان خــود دسترســی داشــته باشــید. سیســتم عامل  هــای رســانه های 
اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام گزینه  هــای پیچیــده  ای بــرای هــدف قــرار دادن مشــتریان 
ارائــه می  دهنــد کــه بــه شــما کمــک می کننــد بــه مصرف کنندگانــی دسترســی داشــته 

باشــید کــه بــه محصــوالت یــا خدمــات شــما عالقه منــد هســتند.
ــراری  ــرای برق ــر ب ــرم مؤث ــک پلتف ــن ی ــی همچنی ــانه های اجتماع ــن، رس ــر ای ــالوه ب ع
ارتبــاط بــا مخاطبــان هــدف بــه شــما ارائــه می  دهنــد. بــه جــای اینکــه فقــط محتــوای 
مورد نظــر خــود را پســت کنیــد و اطالعــی از مخاطبــان خــود نداشــته باشــید، می توانیــد 
بــا مخاطبــان خــود بــه طــور مســتقیم ارتبــاط داشــته باشــید و محصــوالت یــا خدمــات 
خــود را در اختیــار آنهــا قــرار دهیــد. بــا ایــن وجــود، تبلیغــات ســنتی، امــکاِن داشــتن 

ــه می دهنــد. ــه شــما ارائ ــا مشــتریان را ب مکالمــه ب

• SEO و SEO محلــی بــه شــما کمــک می کنــد تــا بــه 
مشــتریان مناســب بــه صــورت آنالیــن دسترســی پیــدا 

کنیــد.
ــی  ــای مختلف ــه مزای ــال اســت ک ــی دیجیت ــای بازاریاب ــر از تاکتیک  ه ــی دیگ SEO یک

ــتجو،  ــای جس ــرای موتوره ــود ب ــایت خ ــوای س ــازی محت ــا بهینه س ــد. ب ــه می ده را ارائ
ــا  ــد. ب ــت یابی ــن دس ــتریان آنالی ــه مش ــا ب ــد ت ــتر کنی ــود را بیش ــالش خ ــد ت می توانی
اســتفاده از کلمــات کلیــدی مرتبــط کــه بــه توصیــف محصــوالت یــا خدمــات شــما کمک 
ــه بازدیــد بیشــتری از ســایت خــود دســت یابیــد، کــه در طــول  می کننــد، می توانیــد ب
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ــروش و موفقیــت شــما می شــود. ــش ف ــان باعــث افزای زم
ــه  ــدگان ب ــرف کنن ــیاری از مص ــت. بس ــی نیس ــب  وکارهای مل ــرای کس ــا ب SEO تنه

ــت  ــن جســتجوها در نهای ــی هســتند و ای ــال شــرکت های محل ــه دنب ــن ب صــورت آنالی
منجــر بــه خریــد می شــوند. در واقــع، طبــق آمــار گــوگل، 28 درصــد جســتجوها بــرای 
ــازی  ــا بهینه س ــی ی ــوند. SEO محل ــد می ش ــه خری ــر ب ــک، منج ــب و کارهای نزدی کس
ــد  ــن می توان ــی، همچنی ــتجوی محل ــج جس ــه نتای ــتیابی ب ــرای دس ــود ب ــایت خ وب س
ــه در  ــد ک ــب و کارهایی باش ــرای کس ــال ب ــی دیجیت ــمند بازاریاب ــک ارزش ــک تاکتی ی
ــتوران  ها و  ــالت، رس ــر و م ــگاه¬ های آج ــد فروش ــی مانن ــی خاص ــای جغرافیای مکان ه

ــد. ــرویس کار می کنن ــر س ــی ب ــب و کارهای مبتن ــایر کس س

• دیجیتــال مارکتینــگ، بــه شــما در برقــراری ارتبــاط بــا 
ــد. ــک می  کن ــی کم ــتریان تلفن مش

ــکان  ــن ام ــما ای ــرای ش ــه ب ــت ک ــن اس ــال ای ــی دیجیت ــای بازاریاب ــر از مزای ــی دیگ یک
ــه  ــوط ب ــوای مرب ــه محت ــد ک ــرار کنی ــاط برق ــا مشــتریانی ارتب ــا ب ــی  آورد ت ــم م را فراه
کســب و کار شــما را در تلفن همــراه خــود مشــاهده می کننــد. بیــش از نیمــی  از کاربــران 
آنالیــن، از یــک دســتگاه تلفن همــراه متصــل بــه اینترنــت اســتفاده می کننــد. بازاریابــی 

19



دیجیتال مارکتینگ )بازاریابی دیجیتال(  

www.armanic.com

دیجیتــال می توانــد بــه شــما در دسترســی بــه افــرادی کمــک کنــد کــه از تلفن همــراه، 
ــد. ــتفاده می کنن ــاپ اس ــا لپ ت ــر ی ــت، کامپیوت تبل

• شــما می توانیــد بــه راحتــی و بــه ســرعت، اســتراتژی و 
تاکتیــک خــود را بــرای بــه دســت آوردن بهتریــن نتایــج 

تغییــر دهید.
ــد  ــا، بای ــا روزنامه  ه ــی ی ــات تلویزیون ــد تبلیغ ــنتی مانن ــی س ــای بازاریاب ــا تاکتیک  ه ب
ــرار  ــج را مــورد ســنجش ق ــا نتایــج را ببینیــد و خــود نمی توانیــد نتای منتظــر بمانیــد ت
ــای  ــم تاکتیک  ه ــرای تنظی ــد ب ــاد می  گیری ــه ی ــه ک ــد از آنچ ــه می توانی ــد. اگرچ دهی
ــا  ــا نمی توانیــد در لحظــه اســتراتژی خــود را تغییــر دهیــد ت بعــدی اســتفاده کنیــد ام

ــه نتایــج بهتــری دســت یابیــد. ب
ــت  ــن اس ــنتی ممک ــی س ــای بازاریاب ــتفاده از تاکتیک  ه ــورت اس ــه در ص ــی ک در حال
ــدام  ــه ک ــوید ک ــه ش ــا متوج ــد ت ــر کنی ــا صب ــی ماه  ه ــا حت ــا ی ــید هفته  ه ــور باش مجب
اســتراتژی مؤثــر اســت. بازاریابــی دیجیتــال بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد تــا نتایــج 
واقعــی را مشــاهده کنیــد و تاکتیک  هــای خــود را در صــورت نیــاز بــرای به دســت آوردن 

نتایــج بهتــر تغییــر دهیــد.
همچنیــن می توانیــد بــا تجزیــه و تحلیــل بازاریابــی دیجیتــال، تعــداد بازدیــد کنندگانــی 
کــه بــر روی لینــک وب ســایت شــما کلیــک می کننــد را مشــاهده کنیــد و ببینیــد کــه 
ــن  ــد باالتری ــه می توانی ــد. در ادام ــی را در وب ســایت حضــور دارن ــدت زمان ــا چــه م آنه
نــرخ بازدیــد از وب ســایت خــود را محاســبه کنیــد. همــه ایــن اطالعــات بــه شــما کمــک 

ــا بتوانیــد کســب و کار و بازاریابــی خــود را در طــول زمــان بهبــود ببخشــید. می کنــد ت
ــه  ــرای وبــالگ خــود ب ــه عنــوان مثــال، تصــور کنیــد کــه شــما مجموعــه ای پســت ب ب
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ــد متوجــه شــوید  ــوا نوشــته اید. می- خواهی ــی محت ــوان بخشــی از اســتراتژی بازاریاب عن
کــه آیــا بایــد همیــن رونــد را ادامــه دهیــد یــا روی موضوعــات دیگــری تمرکــز کنیــد. 
می توانیــد بــه ســرعت و به راحتــی تجزیــه و تحلیــل وبــالگ خــود را بررســی کنیــد تــا 
ببینیــد کــه چنــد نفــر محتــوای وبــالگ شــما را می  خواننــد و چنــد نفــر از شــما خریــد 
می کننــد. پیگیــری موفقیــت در ایــن نــوع بازاریابــی محتــوا در زمــان واقعــی، بــه شــما 

ایــن امــکان را می دهــد کــه در صــورت نیــاز اســتراتژی خــود را تغییــر دهیــد.

ــما  ــارت ش ــود تج ــث می  ش ــال باع ــی دیجیت • بازاریاب
رقابتی تــر شــود.

ــت  ــل محدودی ــه دلی ــر ب ــای بزرگ ت ــا رقب ــک ب ــب و کارهای کوچ ــت کس ــوالً رقاب معم
بودجــه و منابــع بســیار دشــوار اســت. بــا ایــن حــال، بازاریابــی دیجیتــال محیــط رقابتــی 
را تعدیــل می  کنــد و بــه کســب و کارهای کوچــک کمــک می کنــد تــا در عرصــه رقابــت 

باقــی بماننــد.
ــه  ــتند و ب ــران هس ــیار گ ــی بس ــات چاپ ــد تبلیغ ــنتی مانن ــی س ــتراتژی  های بازاریاب اس
بودجــه تجــاری بزرگــی بــرای نتیجــه  ای مؤثــر نیــاز دارنــد. بــا ایــن حــال، اســتراتژی  های 
ــی   ــرای تمام ــب ب ــن ترتی ــه ای ــتند و ب ــر هس ــه صرفه  ت ــرون ب ــال مق ــی دیجیت بازاریاب

ــد. ــم می  آورن ــن را فراه ــات آنالی ــکان تبلیغ ــه  ای، ام ــر بودج ــا ه ــب و کارها ب کس
ــا اســتفاده از بازاریابــی دیجیتــال، کســب و کارهای کوچــک نیــز می تواننــد محصــوالت  ب
ــر  ــانند. اگ ــروش برس ــه ف ــی ب ــی بین الملل ــا حت ــی ی ــطح مل ــود را در س ــات خ و خدم
ــی  ــد از بازاریاب ــود. می توانی ــدود نمی ش ــاص مح ــکان خ ــک م ــه ی ــما ب ــب و کار ش کس
ــتفاده  ــان اس ــر جه ــود در سراس ــر خ ــان مورد نظ ــه مخاطب ــیدن ب ــرای رس ــال ب دیجیت
ــان  ــراد، مخاطب ــه اف ــد ک ــازه می ده ــک اج ــب و کارهای کوچ ــه کس ــر ب ــن ام ــد. ای کنی
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ــد. ــدا کنن ــات خــود پی ــرای محصــوالت و خدم ــدی را ب جدی
ــال  ــی دیجیت ــز بازاریاب ــیم نی ــب و کارها می  رس ــی کس ــه معرف ــه ب ــی ک ــن زمان همچنی
ــن  ــر ممک ــان کوچک  ت ــه خرده فروش ــی ک ــد. در حال ــل می کن ــت را تعدی ــه رقاب عرص
ــرد و  ــه ف ــر و ویدئوهــای منحصــر ب ــه تأمیــن وســایل گران قیمــت، تصاوی ــادر ب اســت ق
ســایر مــواد مــورد نیــاز بــرای معرفــی کســب و کار خــود نباشــند، می تواننــد بــه آســانی 
ــذب  ــود ج ــه خ ــتریان را ب ــه مش ــد ک ــاد کنن ــذاب ایج ــرد و ج ــایت پر کارب ــک وب  س ی

ــد. می  کن
 

آیا بازاریابی دیجیتال به بودجه زیادی نیاز دارد؟
ماننــد هــر کار دیگــری، هزینــه ایــن کار نیــز بــه مــواردی بســتگی دارد کــه می  خواهیــد 

بــه اســتراتژی دیجیتــال مارکتینــگ خــود اضافــه کنیــد.
اگــر شــما بــر روی تکنیک  هــای محصــور در حــدود معیــن ماننــد موتورهــای جســتجو، 
رســانه های  اجتماعــی و ایجــاد محتــوا بــرای یــک وب- ســایت تمرکــز داریــد، خبــر خــوب 
ــی محــدود،  ــا بازاریاب ــد. ب ــاد نداری ــه بودجــه زی ــازی ب ــه هیچ وجــه نی ــن اســت کــه ب ای
ــود کــه مــورد نیــاز  ــاال خواهــد ب ــا کیفیــِت ب ــر روی ایجــاد محتــوای ب تمرکــز اصلــی ب

ــد. ــر بروی مصرف کننــدگان و مخاطبــان شــما اســت، مگــر اینکــه بخواهیــد فرات
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شــما می توانیــد بــا ایجــاد یــک وب ســایت و تولیــد محتــوا بــرای آن، کار خــود را شــروع 
ــه  کنیــد. کســانی کــه نمی  خواهنــد هزینــه زیــادی صــرف ایــن کار کننــد، می تواننــد ب
ــن  ــر از ای ــد فرات ــر می خواهی ــل، اگ ــد. در مقاب ــر کنن ــرس فک ــا وردپ ــایت ب ــی س طراح
محدودیت  هــا برویــد. بــه عنــوان مثــال از تبلیغــات آنالیــن اســتفاده کنیــد، بــدون شــک 

هزینــه ای هــم بایــد در ایــن راه خــرج کنیــد.
ــد  ــنتی مانن ــی س ــر از بازاریاب ــم هزینه ت ــی ک ــال خیل ــی دیجیت ــی، بازاریاب ــور کل ــه ط ب
تبلیغــات تلویزیونــی یــا تبلیغــات رادیویــی اســت امــا بــا ایــن وجــود بازاریابــی دیجیتــال 
انــواع مختلفــی دارد کــه هزینــه هــر کــدام بــا دیگــری فــرق می  کنــد. می توانیــد انــواع 
کــم هزینه  تــر را انتخــاب کنیــد امــا مطمئــن باشــید کــه در هــر صــورت بــه کســب و کار 

خــود رونــق خواهیــد بخشــید.

چالش  های بازاریابی دیجیتال
ــد.  ــاد می  کن ــود ایج ــان خ ــرای مخاطب ــی را ب ــای خاص ــال، چالش  ه ــی دیجیت بازاریاب
ــال  ــان دیجیت ــتند و بازاریاب ــترش هس ــال گس ــرعت در ح ــه س ــال ب ــای دیجیت کانال ه
ــن کانال  هــا  ــد کــه ای ــد و بدانن ــدام اطالعــات خــود را بروز رســانی کنن ــد بصــورت م بای
ــورد اســتفاده  ــا را م ــن کانال  ه ــان چطــور ای ــد مخاطب ــد بدانن ــد. بای چطــور کار می  کنن
ــر  ــور مؤث ــه ط ــرده و ب ــتفاده ک ــا اس ــن کانال  ه ــوان از ای ــور می  ت ــد و چط ــرار می دهن ق

محصــوالت و خدمــات یــک کســب و کار را تبلیــغ کــرد. 
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عــالوه بــر ایــن، جلــب توجــه مخاطبــان بســیار دشــوار شــده اســت، زیــرا فضــای رقابتــی 
بســیار گســترده  تر شــده و هــر کســب و کاری ســعی دارد تــا بــا تبلیغــات نویــن، مخاطبــان 
را بــه ســمت خــود جــذب کنــد. بازاریابــان دیجیتــال همچنیــن بایــد داده  های گســترده و 
بســیار زیــاد بــه دســت آمــده را تجزیــه و تحلیــل کــرده و بتواننــد از اطالعــات آنهــا بــرای 

موفقیــت بیشــتر اســتفاده کنند.
ــی  ــه بازاریاب ــد ک ــان می  ده ــا نش ــر از داده  ه ــتفاده مؤث ــت آوردن و اس ــش به دس چال
ــار  ــدی از رفت ــاس درک جدی ــر اس ــی ب ــرای بازاریاب ــد ب ــی جدی ــه روش ــال ب دیجیت
ــور شــود  ــک شــرکت مجب ــال، ممکــن اســت ی ــوان مث ــه عن ــاز دارد. ب ــده نی مصرف کنن
ــد. ــل کن ــال و تجزیه و تحلی ــان خــود را در اینســتاگرام دنب کــه عالقه مندی  هــای مخاطب
بــرای اینکــه بتوانیــد تمامــی  چالش  هــای دیجیتــال مارکتینــگ را پشــت ســر بگذاریــد، 
ــوع  ــن ن ــای ای ــه جنبه  ه ــی از هم ــالع قبل ــا اط ــد و ب ــق کنی ــوب تحقی ــدا خ ــد ابت بای

ــد. ــی کار خــود را شــروع کنی بازاریاب

ــتفاده  ــن اس ــی آنالی ــای بازاریاب ــوان از مزای ــور می ت چط
کــرد؟

همانطــور کــه می  بینیــد، بازاریابــی دیجیتــال مزایــای بســیار زیــادی دارد کــه می توانــد 
بــه شــما در رســیدن بــه بــازار و مشــتریان هــدف خــود کمــک کننــد. بازاریابــی دیجیتال 
ــت  ــت، درس ــما اس ــاص ش ــر و خ ــتریان مورد نظ ــه مش ــتیابی ب ــرای دس ــن راه ب بهتری
زمانــی کــه آنهــا در موتورهــای جســتجو یــا رســانه های اجتماعــی بــه دنبــال برندهایــی 

ــد. ماننــد برنــد شــما و کســب و کار شــما می گردن
حــال ممکــن اســت ایــن ســؤال برای تــان پیــش بیایــد کــه چطــور می  توانــم بازاریابــی 

دیجیتــال خــود را شــروع کنــم؟

۲۴



دیجیتال مارکتینگ )بازاریابی دیجیتال(  

www.armanic.com

ــی  ــای تبلیغات ــدازی کمپین  ه ــا راه ان ــوا ی ــع محت ــد ایجــاد و توزی ــه بخواهی ــل از اینک قب
ــق و  ــال دقی ــی دیجیت ــتراتژی بازاریاب ــک اس ــد ی ــد، بای ــروع کنی ــود را ش ــال خ دیجیت
ــداف  ــد و اه ــر بگیری ــود را در نظ ــب و کار خ ــی کس ــداف کل ــید. اه ــته باش ــت داش درس
بازاریابــی دیجیتــال را کــه بــا ایــن اهــداف مطابقــت دارنــد، ایجــاد کنیــد. ســپس، بایــد 
ــی  ــای بازاریاب ــدام اســتراتژی ه ــه ک ــد ک ــن کنی ــد، تعیی ــوی خــود را طراحــی کنی لوگ
دیجیتــال مناســب کســب و کار شــما هســتند و برنامــه ای بــرای کارهایــی کــه بایــد انجــام 

ــی را خــود را بســنجید. دهیــد ایجــاد کنیــد و موفقیــت بازاریاب
 

نتیجه گیری
اســتفاده از تمامــی  مزایــای دیجیتــال مارکتینــگ ممکــن اســت دشــوار باشــد و شــاید 
ــرای  ــر را نداشــته باشــید. اگــر ب ــرای یادگیــری تمامــی  راهکارهــای مؤث زمــان کافــی ب
ایجــاد یــک اســتراتژی یــا ایجــاد محتــوا بــه کمــک نیــاز داریــد، می توانیــد از کارشناســان 
ــا متخصصــان ایــن حــوزه،  ــا انجــام مشــاوره ب ــا ب ــد ی ــی دیجیتــال کمــک بگیری بازاریاب

تصمیــم خــود را بــه بهتریــن شــکل بگیریــد.
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