
بازاریاب فروشگاه مجازی: دوره آموزشی  
 کارشناس ارشد کشاورزی   -مهندس ساسان جعفرنیا : مدرس

 با بیش از پانزده سال سابقه فعالیت در فضای اینترنت
موسس اولین آموزشگاه و سایت اینترنتی آموزش و فروشگاه کشاورزی در  

 1381ایران با نام سبزایران در سال 
 70عنوان کتاب آموزشی و کاربردی و تدوین بیش از  20مولف و مترجم 

 عنوان استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشور
دوره آموزشی کسب و کار اینترنتی، بازاریاب فروشگاه مجازی،   28مدرس 

مدیر فروشگاه اینترنتی، طراحی سایت با وردپرس، مهندس 
بهینه سازی سایت، مدیر سئو و مبتکر کارگاه های آموزش عملی طراحی 

 (1395کارگاه در سال  5)ساعت  8سایت و فروشگاه اینترنتی در 
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 سرفصل دوره بازاریاب فروشگاه مجازی

 حوزه در است شغلی مجازی فروشگاه بازاریاب•
 بازاریابی آنالین، تبلیغ توانایی های شامل و  خدمات

  رسانه های بررسی و ایمیلی بازاریابی ویروسی،
  مشتریان با ارتباط رویکرد با بازاریابی و اجتماعی
 .می باشد
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 طراحی و توسعه طرح بازاریابی برای فروشگاه های مجازی -1

 email marketing  بازاریابی از طریق پست الکترونیکی  -2
 تبلیغ آنالین -3
 بازاریابی واسطه گری -4
 بازاریابی موتورهای جستجو -5
 بازاریابی رسانه های اجتماعی -6
 

sjafarnia@yahoo.com 
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 بازاریابی ویروسی -7
 طراحی و توسعه وب سایت فروشگاه -8
 بررسی و آنالیز وب سایت و بهینه کردن آن -9

 مدیریت ارتباطات با مشتری -10
 تحقیقات بازاریابی -11

 

sjafarnia@yahoo.com 



 
ایجاد یک وبالگ یا سایت با عنوان بازاریابی فروشگاه مجازی توسط   -1

 (لینک وبالگ ارسال شود)کارآموز در ابتدای دوره 
 جستجو در مورد موضوعات سرفصل دوره آموزشی  ارسال مطالب -2
 ...به روز کردن وبالگ با مطالب گردآوری شده و تبادل لینک و  -3
سوال تستی چهار گزینه ای با جواب از مطالب ارائه شده در   50تهیه  -4

 ....(همه موارد، هیچ کدام و.)کالس و تحویل آنها تا قبل از اتمام دوره

 .برای کارآموزان ارائه سمینار از یکی از سرفصلهای دوره در کالس-5
تالش برای ارتقاء رتبه وبالگ در گوگل با توجه به مطالب کالس   -6 

 بازاریابی فروشگاه مجازی

sjafarnia@yahoo.com 5 
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 برخی از منابع

 الکترونیکی بازاریابی کامل مرجع -1•
 موالناپور رامین مهندس و فرجامی یعقوب دکتر :ترجمه   •
 الکترونیکی کار و کسب استراتژی های -2•
 چگنی هابیل و میرزایی سمیه :ترجمه•
 الکترونیکی بازاریابی مفاهیم -3 •
 بهائی شیخ محمدرضا مهندس :تالیف•
  سایت های وب ارزیابی و طراحی در نو رویکردی -4•

 الکترونیکی تجارت
 شرافت ابوالفضل مهندس :ترجمه و تالیف•



 برخی از منابع

 بازاریابی الکترونیکی با رویکردی بر ارتباط با مشتریان -5
 مهندس محمدرضا شیخ بهائی: تالیف

 تجارت الکترونیکی -6
 دکتر محمد فتحیان، مهندس رامین موالناپور: تالیف

 تعاریف، موانع و راهکارهای تجارت الکترونیکی -7
 دکتر پیام حنفی زاده: تالیف

 



 مرجع کامل تجارت الکترونیک   -8
 (طراحی، ساخت و پیاده سازی کسب و کارهای مبتنی بر وب)

 دکتر مریم کامرانی: ترجمه
 (اصول، مفاهیم، کاربردها)بازاریابی الکترونیک  -9

 عبدالحمید ابراهیمی، امید مهدیه: تالیف
 (اصول، مفاهیم، کاربردها)تجارت الکترونیک  -10

 عبدالحمید ابراهیمی، امید مهدیه: تالیف

 

 برخی از منابع
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any good e-business has to be a  

good business. 

 

 

 هرکسب و کار الکترونیکی  خوبی میتواند 

.کسب و کار خوبی باشد  
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 كسب و كار 
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 دانستن نام محصول های مختلف•
 دانستن نام شرکت های مختلف•
 دانستن نام بنیانگذاران شرکت ها و نحوه موفقیت آنها•
 داشتن مهارتهای الزم  •
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:نگاه کسب و کارانه  

  حساس شدن نسبت به محيط اطراف خود  در زمينه انواع
 کسب وکار 
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 (کارگروهی و سرپرستی,تصمیم گیری,ارتباطات)مهارتهای مدیریتی 1.

 (به خصوص  زبان انگلیسی)دانستن زبان خارجی 2.

نگاه اقتصادی و آشنایی با اصول  ,هزینه وسود)مهارتهای مالی و اقتصادی 3.
 (حساب داری

 (مفاهیم بازار و بازاریابی,فروش,خرید)مهارتهای بازاریابی 4.

توانایی کار و ,آشنایی با رایانه)مهارت استفاده از فناوری اطالعات 5.
 (جست وجو در اینترنت
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 تجارت الكترونيك 
 و 

بازاریابی الكترونيكی    

 

E – Commerrce 

 

E-Marketing 
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 (EC)تعریف تجارت الکترونیک 

  تبادل یا انتقال فروش، خرید، روند به•
 طریق از اطالعات یا و خدمات محصوالت،

  گفته اینترنت جمله از کامپیوتری های شبکه
  مبادله گونه هر به کلی بطور یا شود می

 و فعالیتها کلیه و خدمات و کاالها تجاری
 سایر یا اینترنت طریق از آن با مرتبط سازوکار

 می صورت آنالین بصورت که ارتباطی وسایل
  گیرد

  باشد می خدمات و کاال با پول مبادله : تجارت•
 بر در را فروش و خرید و ستد و داد هرگونه و

 اینترنت بستر در مبادله این اگر که گیرد می
  تجارت گیرد، صورت الکترونیکی بصورت

 .است گرفته شکل الکترونیک

 

 



تصویر تجارت الکترونیک در ایران 
 و جهان
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(1997)تعریف کمیسیون اروپا   

  شامل ها داده الکترونیک انتقال و پردازش •
 فعالیتهای و است تصویر و صدا متن، :

 و کاالها الکترونیک مبادله قبیل از گوناگونی
  و دیجیتال مطالب فوری تحویل و خدمات

 .می شود شامل را الکترونیک انتقال
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 تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاههای مختلف

تحویل کاال، خدمات، اطالعات یا پرداختها : ارتباطات•
از طریق شبکه های کامپیوتری یا هر وسیله 

 الکترونیکی دیگر
 خدمات محصوالت، فروش و خرید قابلیت :تجارت•

 سلیر طریق از و اینترنت در در را اطالعات و
 دهد می ارائه آنالین سرویسهای

 جهت تکنولوژی از استفاده :کار و کسب فرایندهای•
 مربوط کار گردش و تجاری معامالت نمودن خودکار

   آن به

 



 تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاههای مختلف

 رضایت جلب جهت مطلوب خدمات ارائه : خدمات•
 های هزینه کاهش نتیجه در و فروشندگان و مشتریان
   پشتیبانی و تحویل در تسریع و خدمات

 آموزش به و ساخته ممکن را آنالین یادگیری :آموزش•
 کند می کمک سازمانها سایر و دانشگاهها مدارس، در

 یا و سازمان داخل در همکاری برای چارچوبی :مشارکت•
   مختلف سازمانهای بین

 آموزش، برای اعضا گردهمایی برای محلی :اجتماعی•
 است همکاری و معامالت انجام



 روند رشد تعداد کاربران اینترنت
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 تاریخچه تجارت ا لكترونیكي

 .  آغاز شد 1970ترکیب تجارت و الکترونیک از سال  •
، بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا، با امضاء یک  1993اکتبر  26در •

دستورالعمل دولت فدرال را موظف کرد که در کمترین زمان ممکن 
تجارت الکترونیکی را برای خرید و فروش کاالها در سطح آمریکا به شکلی 

 .عملی درآورد
طبق این دستورالعمل، چهار مرحله برای راه اندازی تجارت الکترونیکی  

 :تعیین شد
، باید ساختار و معماری یک تجارت الکترونیکی 1994تا قبل از مارس ✓

 .که قابل استفاده در سطح ایاالت متحده باشد، تعیین گردد
، یک تجارت الکترونیکی اولیه که دولت فدرال  1994تا قبل از سپتامبر ✓

 .و تولید کنندگان خصوصی را قادر به تبادل اطالعات باشند
، یک سیستم کامل تجارت الکترونیکی اولیه در  1995تا قبل از جوالی ✓

 .سطح کشور پیاده سازی شود
یک سیستم کامل تجارت الکترونیکی با تمام  1997تا قبل از ژانویه ✓

 .قابلیتهای ممکن در سطح کشور پیاده شود

 



:تاریخچه تجارت الکترونیک با دو پدیده سازگار است  

 

 اینترنت( الف 
 EDIتبادل اطالعات الکترونيکی ( ب 
 (Electronic data interchange) 
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 ابعاد تجارت الکترونیک

خدمت  )محصول •
 (فروخته شده

Product 
 فرایند فروش  •

Process 
عامل تحویل  •

 (واسطه)

Agent 
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 تجارت الکترونیکی ناخالص

 اگر حداقل یک وجه دیجيتال وجود داشته باشد  •

و یا خرید کتاب از  DELLخرید کامپيوتر از وبسایت شرکت : مثال •
 amazon.comوبسایت 

 (محصول بصورت فيزیکی ارسال می شود)



 تجارت الکترونیکی خالص

محصول، ارسال، پرداخت و انتقال به خریدار تماما •
 بصورت دیجیتال صورت می گیرد

و یا  amazon.comخرید کتاب الکترونیکی از : مثال•
 buy.comخرید نرم افزار از 
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 مزایای تجارت الکترونیک

 مزایای سازمان•

 مزایای مصرف کنندگان•

 مزایای جامعه•
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 مزایای سازمان
 دسترسی جهانی•
 کاهش هزینه ها•
انبارداری و تاخیر در ارسال حداقل )بهبود زنجیره تامین •

می توان    customizeمی شود مثال در خودرو سازی با 
 در هزینه های انبارداری صرفه جویی کرد

 24/7: افزایش ساعت کار •
مانند  customizationبا استفاده از : تنوع محصوالت•

 dellوبسایت شرکت 
مثال ترکیب خرید گروهی  : مدلهای کسب و کار جدید •

 با مناقصه نمونه ای از مدلهای جدید است  
فروشگاهی که فقط اسباب  :ارائه محصوالت بسیار ویژه •

بازی سگ فروخته و برخی محصوالت که سطحی از 
 گمنامی را ایجاد می کند

 



زمان بین پیدایش یک ایده و عرضه آن  : سرعت عرضه به بازار •
 را به بازار کاهش می دهد

 هزینه های پایین تر برقراری ارتباط•
خرید الکترونیکی باعث کاهش هزینه های  : خرید کارآمد •

%  50، و چرخه زمانی بیشتر از % 15تا  5، قیمت بین %80مدیریتی تا 
 می شود

شخصی سازی ارتباطات، محصوالت و : بهبود روابط مشتریان •
 خدمات و افزایش رضایت و وفاداری می شود

شفاف سازی و بروز : ائه اطالعات بهنگام از طریق شرکت ار•
 کردن قیمتها در هر لحظه  

 عدم نیاز به مجوزهای کسب و کار و پرداخت هزینه های مربوطه•
اصالح تصویر شرکت، کاهش بوروکراسی، کاهش  : مزایای دیگر •

 ......هزینه های حمل و نقل و انعطاف پذیری در معامالت و 
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 مزایای سازمان



 مزایای مربوط به مصرف کننده

 حضور در همه جا•
 محصوالت و خدمات بیشتر•
 محصوالت و خدمات سفارشی•
 محصوالت و خدمات ارزانتر•
 ارسال فوری•
 دسترسی به اطالعات•
مشتریان می توانند اقالم کلکسیونی را  : شرکت در مزایده ها •

 یافته و حتی آنها را با اقالم خود معاوضه نمایند
مشتریان می توانند در این انجمنها عقاید  : انجمن های الکترونیکی •

 خود را مبادله  کنند و از تجربیات هم با خبر شوند
 معافیت از مالیات بر فروش•

 حذف واسطه ها و کاهش قیمت•
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 مزایای مربوط به جامعه

 ترافیک کمتر و آلودگی هوای کمتر: رفاه اجتماعی•
قیمتها پایینتر ارائه می شوند و افراد : استانداردهای باالتر زندگی•

 بیشتری با استطاعت کم قدرت خرید می یابند
باعث ارتباطات و همکاری بهتر و تفسیر اطالعات بهینه تر : امنیت ملی •

 می شود
مردم کشورهای جهان سوم و : افزایش امید به زندگی برای فقرا•

مناطق فقیرنشین می توانند از محصوالت و خدماتی بهره مند شوند  
 (اخذ مدرک تحصیلی یا تخصص)که در گذشته وجود نداشتند 

مراقبتهای پزشکی، آموزش و پرورش و : دسترسی به خدمات عمومی•
 توزیع خدمات اجتماعی با هزینه پایینتر و بهتر  

 



 (تکنولوژیک)محدودیتهای تجارت الکترونیک 

 فقدان استانداردهای جهانی برای تعیین کیفیت امنیت و اعتماد-1
پهنای باند موجود برای ارتباطات سیار بخصوص برای تجارت  -2

 سیار کافی نیست
 ابزارهای ساخت نرم افزار هنوز در حال رشد و تکامل هستند-3
یکپارچه سازی اینترنت و نرم افزار تجارت الکترونیک با برخی از -4

 برنامه های کاربردی و پایگاههای داده موجود بسیار مشکل است
 عالوه بر سرورهای شبکه به سرورهای خاص وب نیز نیاز است-5
 دسترسی به اینترنت هنوز گران و یا ناکارآمد است-6
نیاز به انبارهای   B2Cسفارش گیری به مقیاس باال در مدل -7

 خاص و خودکار سازی شده دارد



(غیر تکنولوژیک)محدودیتهای تجارت الکترونیک   

 نگرانی های امنیتی در مورد اطالعات محرمانه از سوی مشتریان•
 عدم اطمینان به تجارت الکترونیکی و فروشندگان نا آشنا •
مسائل حقوقی و دولتی از جمله پرداخت مالیات هنوز حل نشده •

 است
 برخی مزایای آن مثال در زمینه تبلیغات هنوز ناشناخته است•
 قابل لمس نبودن کاال •
 عدم اطمینان برخی افراد به معامالتی که از کاغذ استفاده نمیکند•
در برخی موارد تعداد فروشندگان و خریدارانی که برای یک •

 معامله سودآور تجارت الکترونیک نیاز است کافی نمی باشد
 کالهبرداری آنالین رو به افزایش است•
بدلیل شکست سایتهای متعدد نمی توان براحتی اعتماد مشتریان •

 را جلب کرد
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 کسب و کار الکترونیک

  قالب در در کاال فروش و خرید الکترونیک تجارت اگر•
 و بستر ایجاد الکترونیک کار و کسب باشد، اینترنت
  بصورت فرایند این این انجام جهت مناسب سازوکار

 است بهینه
 و خرید فعالیتهای بر عالوه الکترونیک کار و کسب•

  ارتباط ایجاد نوع :مانند دیگری فعالیتهای  شامل فروش
  ایجاد و ریزی برنامه عرضه، های شیوه ، مشتری با

  باشد می نیز نیاز مورد تشکیالت
   :الکترونیک کار و کسب فرمول

EB=EC+CRM+SCM+ERP+BI 

 



E-Business Model 
 مدل کسب و کار الکترونیکی

E-Business 

Model 

Strategic 

 Planning 

Knowledge 

 Management 

Web Service 
IT 

Infrastructure 

 سرویس وب

 زیرساخت آی تی

 مدیریت علم

 برنامه راهبردی
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ERP 

  زیربخشهای تمامی سیستم، این طریق از•
 تولید، بازرگانی، قبیل از تجارت با مرتبط

  حسابداری، توزیع، بازاریابی، فروش،
 پروژه، مدیریت انسانی، منابع مدیریت
 هم با یکپارچه بصورت .. و انبار، مدیریت

 .داشت خواهند ارتباط
 از پس ERP افزارهای نرم اغلب•

 اولین از مشتریان سفارش دریافت
  هدایت را آن مرحله آخرین تا مرحله
 را خود جنس سریعتر مشتریان و نموده

 کنند می دریافت
 در را خود اطالعات زیرسیستمها تمامی•

 و دهند می قرار ERP سیستم اختیار
 حیطه در آن امکانات از استفاده بر عالوه

 هستند استقالل دارای نیز خود



SCM 

مدیریت زنجیره تامین شامل •
فرایند برنامه ریزی، اجرا و 

کنترل در تمامی جابجایی ها  
جهت ذخیره مواد اولیه، تولید،  

موجودی و محصول نهایی از 
 .شروع تا پایان را در بر می گیرد

بطور ساده زنجیره تامین  به •
تمامی فعالیتهای مرتبط با جریان 
تبدیل کاال از مرحله ماده خام تا  

تحویل به مشتری و نیز جریانهای 
 .مرتبط به آن را شامل می شود



CRM 

استفاده از تکنولوژی و همچنین منابع انسانی   CRMهدف اصلی •
جهت درک درست نسبت به مشتری ، اهداف تجاری و همچنین 

 دید بهتر در جهت ارتقای موقعیت شرکت است
به تمامی فرایندهای تکنولوژیکی که سازمان از   CRMبطور کلی •

آن به منظور شناسایی، انتخاب، بدست آوردن، توسعه و حفظ  
ارائه خدمات بهتر به مشتریان مورد استفاده قرار می دهند،  

 اطالق می شود
 :CRMاصول •

 هدف گذاری برای تک تک مشتریان
 جذب و حفظ وفاداری مشتری از طریق ارتباط شخصی

 انتخاب مشتری بر اساس مفهوم ارزش طول حیات مشتری
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 رابطه بین مفاهیم بازاریابي الكترونیكي ، تجارت و

 كسب و كار الكترونیكي

 بازاریابی اینترنتی

 بازاریابی الکترونیکی

 تجارت الکترونیکی

 کسب و کار الکترونیکی 
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 مفاهیم اینترنت، اینترانت و اکسترانت

 نوع شبکه کاربران عمومی دسترسی نوع اطالعات

 اینترنت هر فردی با دسترسی تلفنی یا شبکه ای نامحدود کلی، عمومی و تبلیغاتی

خاص، سازمانی و 

 خصوصی

 اینترانت فقط کارمندان مجاز خصوصی و محدود

اطالعات مشترک در 

 گروههای همکار مجاز

 خصوصی و محدود 

 برای شرکای خارجی

 اکسترانت گروههای مجاز از شرکتهای همکار



 انواع تجارت الکترونیک

BUSINESS CONSUMER ADMINISTRATION GOVERNMENT 

BUSINESS B2B B2C B2A B2G 

CONSUMER C2B C2C C2A C2G 

ADMINISTRATION A2B A2C A2A A2G 

GOVERNMENT G2B G2C G2A G2G 



 توضیح برخی مدلهای پرکاربرد

•B2B :  تجارت فروشنده با فروشنده 
 امروزه .هستند تجاری سازمانهای یا تاجر دسته این اعضای تمام

  B2B .است نوع این از الکترونیک تجارت از %85 از بیش
  به را عمده فروش و خرید بخواهیم که میشود استفاده درجایی

  خـرده حیطه از خارج و دهیم انجام الکترونیکی تجارت کمک
   .نماییم عمل فروشـان

•C2B : در تجارت الکترونیکیB2C   ،در یک طرف معامله
 محصول و در طرف دیگر، خریدار ( فروشنده) تولیدکننده 

 .قرار دارد( مصرف کننده نهـایی)•
، بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوع  b2bبعد از •

B2C است که به معنای خرده فروشی میباشد. 



 توضیح برخی مدلهای پرکاربرد

•C2C :  هریک از مصرف کنندگان مستقیما با سایر مصرف کنندگان در
مانند افرادی که لوازم خانگی یا یا اتومبیل یا را از طریق )ارتباط هستند 

پیامهای تبلیغاتی در اینترنت بفروش می رسانند یا تبلیغات در مورد  
 .خدمات شخصی و فروش اطالعات تخصصی 

EBAY  بزرگترین نمونه اولیه مدلC2C میباشد .EBAY   خود چیزی
نمیفروشد و به عنوان واسطی بین خریداران و فروشـندگان عمل 

اجازه میدهد که فروشنده قیمت اولیه   EBAYبه عنوان مثال، . میکند
خود را در حراجی قرار دهد و سپس شرکت کننـدگان در حراج قبل از  

 .اتمام مدت باید روی کاالی به حراج گذاشته شده اظهار نظر کنند
نمونه  CARSMARTو  AUTOBYTELسایتهای اینترنتی دیگر مانند 

به دلیـل نـاچیز بـودن هزینـه تبلیغات در  . میباشند C2Cهایی از مدل 
برای فروش کاالها مورد توجه قرار   C2Cاینترنت، استفاده از مدل 

 .گرفته است
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  SOSTAC مدلهای برنامه ریزی بازاریابی    

SOSTAC  مخفف 

 Situation Analysis تحلیل موقعیت 
Objective  اهداف 

Strategy استراتژی 
Tactics  تاکتیک ها 
Actions اقدامات 

 کنترل است Controlو      
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 بدین معنی است که ما االن کجا هستیم؟  : تحلیل موقعیت
به معنی کجا میخواهیم برویم؟  چرا آنالین شدن دردسر دارد؟  : اهداف

 مزایای آن چیست؟ هدف از این همه تالش چیست؟  
 .چگونه به آنجا میرسیم؟: استراتژی
از کدام ابزار الکترونیکی تاکتیکی برای پیاده سازی استراتژی  : تاکتیک ها

 استفاده کنیم؟
کدام برنامه های عملکردی برای پیاده سازی استراتژی مورد  : اقدامات

 نیاز است؟
بررسی میکند که آیا تالشهای الکترونیکی شما نتیجه بخش است  : کنترل

و چه بهبودهایی می توان صورت داد و چگونه فرایند استراتژی را 
 77 .مدیریت کنیم

 SOSTAC مدلهای برنامه ریزی بازاریابی    



 موقعیت

جهت برنامه ریزی کارآمد بازاریابی الکترونیکی خود برای پیش بینی  
نتایج، باید درباره کاربرد فعلی اینترنت و گرایش های آتی تحقیق  

در ادامه منتخبی از خدمات رایگان و پولی را برای کمک به . کرد
 .  تحلیل بازار الکترونیکی خالصه میکنیم
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 سرویس شرح

مالکیت آمازون  سرویس رایگانی تحت 

که رتبه بندی ترافیک سایتهای مجزا را 

 در مقایسه با تمام سایتها فراهم میکند

Alexa  
   (alexa.com) 

 ابزاری رایگان 

compete.com سایت     

 راه هم ببینید 
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 سرویس شرح

که در برخی کشورها برای  سرویس پولی

استفاده از / مقایسه مخاطبان و جستجو 

از طریق پایش   . سایت در دسترس است

برای سایتهای متفاوت  (IP) ترافیک

ISPکارمیکند    از طریق     

Hitwise 

   (Hitwise.com) 

ابزاری پولی ولی تحقیق رایگان آن در 

weblogs.Hitwise.com : آدرس  

 در دسترس است

پانل مبتنی بر کاربران خانگی و  سرویس

اداری که با ردیابی وب خود توسط نرم 

رتبه بندی باال در  . افزار موافق هستند

سایت ها در کشورهای مختلف را نشان 

.میدهد  

Netratings 

   (Netratings.com) 

 ابزاری پولی
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 سرویس شرح

ابزارهایی مانند گوگل کیورد و گوگل   

میتوانند برای ارزیابی محبوبیت  ترافیک

نشانهای تجاری و محصوالت انها استفاده 

شوند که بوسیله میزان عبارت جستجوی  

تایپ شده در گوگل و سایر موتورهای 

.جستجو منعکس میشوند  

.  ابزارهای تحلیل عبارت کلیدی جستجو

:تفسیر آن در آدرس  

 (davechaffey.com) 



اکثر مشتریان بیشترین بخش از زندگی خود را در دنیای مجازی  
آنها از ابزارهای خودکار برای یافتن محصوالتی  . صرف میکنند

 .  استفاده میکنند که نیازهای شما را بهتر برآورده می سازند
بازاریابان باید تقاضای مصرف کنندگان برای خدمات آنالین را 
تحلیل کرده و به نیازهای مشتریان در این دنیای ارتباطات  

 .جدید پاسخ دهند
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 موقعیت
گزینه هایی برای ارتباط آنالین بین سازمان و 

 مشتریانش

C2C 
کننده مصرف کننده به مصرف  

eBay 

B2C 

 بنگاه به مصرف کننده

Amazon 

C2B 
به بنگاه مصرف کننده  

priceline 

B2B 
 بنگاه به بنگاه

euroffice 
82 
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 نکته عملی بازاریابی الکترونیکی
اگر نیاز به الگو یا اسکریپت های پست الکترونیکی و وب منبع  

  www.elance.comدارید، استفاده از سایتهایی مانند 
  scriptlance.comیا  www.guru.comو 

 .ارزشمند هستند
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 نکته عملی بازاریابی الکترونیکی
بازاریابان زیرک وب، اهمیت ساخت یک استراتژی ارتباطی یا  

تماس چند کانالی یکپارچه را درک میکنند  که ارتباطات  
اختصاصی با مصرف کنندگان را بوسیله آگهی های جستجو، 

 .  پست الکترونیکی و تبلیغات و توصیه های وب میسر می سازد
هر تعامل یا پاسخ مشتری به یک ارتباط باید با مجموعه ای از 

ارتباطات مربوط بهم دنبال شود که بوسیله ترکیب درستی از 
محقق ( وب، پست الکترونیکی، تلفن، پست عادی) کانالها

 .میشود تا موجب ارسال پاسخ یا گفتگوی بیشتر گردد
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بازاریابی الکترونیکی ناشیانه  -موقعیت   

شناسایی، پیش بینی و برآورده ساختن نیازهای مشتری، مفاهیم  
بازاریابی الکترونیکی ضعیف این عواقب را به  . ساده ای هستند

سایت های شکست خورده، تحویل کاالها با تاخیر،  : دنبال دارد
 ...پاسخ های نامناسب و یا عدم پاسخ 
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ناشیانه بودن بازاریابی الکترونیکی موجب 
.افزایش نرخ از دست دادن مشتریان می شود  

88 

مخاطب  
 اشتباه

پیام 
بازاریابی  

 مبهم

بارگذاری 
صفحه  

 کند

ظاهر و  
احساس  
 ناخوشایند

پیمایش  
سایت 

 نامناسب

عدم 
وجود  

اطالعات  
 موجودی

انتخاب  
قیمت  نامناسب

 غیررقابتی

هزینه  
حمل و  
 نقل باال

خطای  
اعتبار  
 کارت

عدم 
هشداردهی  

از طریق  
پست  

 الکترونیکی

تحویل  
 ناموفق

 دالیل
از دست 

دادن 
 مشتریان 

 عمق رابطه
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 توسعه یک محصول یا خدمت خاص
جهت بازار انتخاب شده   

 :انتخاب یک محصول برای بازار آنالین چهار حالت دارد
 
 .خودتان تولید کننده یک محصول انحصاری هستید•
 .شما  امتیاز فروش یک محصول خاص را دارید•
 Affiliate Programsدر برنامه های فروش مشترک •

 .خدمات خاصی را از طریق اینترنت ارائه می دهید•
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 :خصوصيات محصوالت انتخاب شده
 کيفيت•
 رقابت•
 معرفی و ارتقای ساده•
 کم هزینه و پر سود•
 موجودی دائمی•
 مزیت•
 استفاده راحت•
 بی خطر و قانونی•
 حمل ونقل•
 انبار و نگهداری•

 

 



 تحقیق

 استراتژی
 برندسازی

 محتوا

تبلیغات  

 آنالین

بازاریابی  

 درونی

بازاریابی  

شبکه های  

 اجتماعی

 

 بازاریابی اینترنتی

بازاریابی  

 ایمیلی

دایرکتوری ها  

 و لیست ها

بازاریابی  

موتورهای  

 جستجو

 پیشرفت طراحی

 بالگها

 واسطهها
 تبلیغاتشبکه

 نشرمطالب

 گزارش

شبکههای
 اجتماعی

 مقاالت

 بالگنویسی

 اشتراکگذاریمحتوا

 مقدار

 گسترش

 لیستهایپولی

 لیستهایرایگان

 سئو

 لیستها

 پرداختبهازاءکلیک

توسعه/طراحی  

تولید پورتالها
 مخاطب

 امتیازهاونظرها

وب 

 سایت



 تبلیغات در بازاریابي اینترنتي 

 داشتن جهت فروشنده برای را ای هزینه کم روش اینترنت•
   .کند می ایجاد مشتری با مداوم و مستقیم ارتباط

 مشتری دلخواه و سلیقه مطابق تبلیغات•
 سرمایه کام، دات شرکتهای موفقیت عدم دالیل از یکی •

 (Promtion) تبلیغات جهت انبوه یابی بازار در آنها کالن گذاری
 موثر و کارا مدیریت برای .است بوده الکترونیکی مارکهای
 تبلیغات استراتژیهای از باید شرکتها الکترونیکی، مارکهای

(Promtion) کنند استفاده نوین. 
 یابی بازار همانند نیز الکترونیکی بازاریابی در Brand شهرت•

  .است یافته بیشتری اهمیت حتی و دارد وجود همچنان سنتی



 اصطالحات مرتبط با تبلیغات اینترنتی

•AD VIEWS :  تعداد دفعاتی که یک کاربر در زمانی خاص
به صفحه ای که در آن بمر تبلیغاتی قرارا دارد مراجعه  

 نیز می گویند PAGE VIEWکرده باشد که به آن 
•BUTTON : یک بنر تبلیغاتی کوچک است که با کلیک آن

 کاربر به سایت آن شرکت متصل می شود

•CLICK THROUGH :  یاCLICK AD   تعداد دفعات
کلیک که توسط کاربر برای رویت یک بنر تبلیغاتی صورت  
گرفته تا به وبسایت آگهی دهنده مرتبط شود، ثبت شده  

 و شمارش می شود



 اصطالحات مرتبط با تبلیغات اینترنتی

•CPM: COST PER THOUSAND IMPRESSIONS 
  شدن دیده بار هر ازای در دهنده آگهی که است ای هزینه

 کند می پرداخت کنندگان مصرف توسط خود تبلیغاتی بنر

•CONVERSION RATE: خرید سایتها از که کاربرانی تعداد 
 کند می بیان درصد قالب در را میکنند

•HIT: یا فایل یک از اطالعات دیدن برای درخواست گونه هر 
  و شهرت دادن نشان برای معموال که است وب صفحات

  زمان یک در که سایتی کردن مشخص و سایت یک محبوبیت
 رود می بکار دارد را کننده بازدید بیشترین مشخص



 اصطالحات مرتبط با تبلیغات اینترنتی

•VISIT: کاربر توسط که را درخواست یک گوناگون مراحل 
 گیرد می صورت وب صفحات یا و سایت یک مشاهده برای

•TIMEOUT : برای کننده بازدید یک که را زمانی مدت 
  گویند می گذراند می وبسایت یک در خود درخواست ارائه

 . است دقیقه 30 تا 15 بین معموال که
•UNIQUE VISIT: یک کنندگان بازدید تعداد شمارش 

  در وی که است صفحاتی تعداد گرفتن نظر در بدون سایت
   است کرده مشاهده خود بازدید هر

•STICKNESS: سایت یک در شده صرف زمان چه هر 
 دارد بیشتری جذابیت و چسبندگی باشد بیشتر کاربر توسط



 POP UPبنرها، )روشهای تبلیغات آنالین

/POP UNDER و ایمیل مارکتینگ) 

 سایت وب در تبلیغات برای که بوده گرافیکی ظاهری دارای :بنرها•
 پهنا اینچ یک تا 0.5 و طول اینچ 6.25 تا 5 معموال .میشود استفاده

 شوند می ارزیابی پیکسل حسب بر و دارند
 که زمانی .است مرتبط دهنده آگهی فرد وب صفحه به تبلیغاتی بنر

 آگهی شرکت اصلی سایت به کند می کلیک بنرها این روی کاربر
 شود می متصل دهنده

   :بنرها انواع•
•KEYWORD BANNER: جستجو موتور در خاص ای کلمه تایپ با 

 و کاال معرفی برای مناسب)آیند می در نمایش به و شوند می فعال
  جدید خدمات

•RANDOM BANNER: نمایش صفحه روی تصادفی کامال بطور 
 شوند می ظاهر مرورگر



 POP UNDERو   POP UPآگهی های 

•POP UP : آگهی های تبلیغاتی که در صفحاتی جداگانه در حین
خواندن ایمیل، قبل یا بعد از مشاهده یک صفحه روی صفحه  

 نمایشگر کاربر ظاهر می شود 
•POP UNDER :پنجره جاری ( پشت)آگهی تبلیغاتی که در زیر

مرورگر ظاهر شده و زمانی که کاربر صحه را می بندد آن را 
 مشاهده می کند

مذاکره مشکل است و )ارزانترین حالت : روش مبادله پایاپای بنرها •
 (کمتر استفاده می شود

بازاری است که در آن شرکتهای گوناگون به : روش مبادله بنرها•
تجارت و معاوضه مکان قرار گرفتن بنرهای تبلیغاتی خود می 

هرگاه یکی از شرکت کنندگان در بازار به نمایش بنر .پردازند 
زمانیکه اعتبار به .دیگری بپردازد ، اعتباری را دریافت خواهد کرد 

حد کافی برسد می تواند بنر تبلیغاتی خود را در یکی از سایتهای 
 .عضو به نمایش بگذارد 



 ویژگیهای سایتهای آگهی اینترنتی مناسب
 .ماند نمی باقی صحبتی هیچ جای نظر این از :ها آگهی مناسب بندی دسته

  نمایش بهتر را ها بندی دسته و باشند، خواناتر هرچه ها url ساختار :ها URL ساختار
 .بود خواهد تر موفق قطعاً سایت دهند،

  باید .است سایت در حرکت دشواری سطح منظور :سایت در navigation سطح
 دسترسی ها، آگهی مختلف بندیهای دسته به آسانی به بتواند آن کاربر که باشد طوری سایت
 .باشد داشته

  از اینترنتی تبلیغات سایتهای .داشت نخواهد دوام پشتیبانی بدون سایتی هیچ مسلماً :پشتیبانی
 .دارند کاربران راهنمایی و نویسی برنامه قوی پشتیبانی تیم به نیاز که هستند بخشهایی

  ۳ باید بعضاً آگهی تأیید برای و نمیدهند پاسخ کاربران ایمیلهای به هرگز سایتها از بسیاری
 .کنیم صرف زمان بیشتر، حتی یا روز
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تگ توصیف اهمیت زیادی در بهبود رتبه صفحه در  : استفاده از تگ توصیف
 .استفاده از این تگ در ساختار آگهی بر ارزش آن می افزاید. نتایج جستجو دارد

 
چرا که می . این مورد را به تنهایی یک مزیت بزرگ میدانم: امکان درج لینک

 .تواند کاربر بازدید کننده آگهی را مستقیماً به سایت شما رهنمون سازد
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 ویژگیهای سایتهای آگهی اینترنتی مناسب



 چند سایت برتر آگهی اینترنتی

 http://iran-tejarat.com:             ایران تجارت  -1
 http://eforosh.com:                              ایفروش  -2
          http://Istgah.com:                                ایستگاه -3

  http://2Istgah.ir              :               دو ایستگاه -4
 http://vista.ir/ads                                   :ویستا -5
 http://niazpardaz.com:                       نیازپرداز -6
 /http://www.tablix.ir:                         تبلیکس -7
 /http://tookan.ir:                                       توکان -8
 /http://www.tejarat-iran.ir: تجارت ایران -9
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 /http://www.yareno.comیارنو                        -10
 /http://www.agahisaz.com:          آگهی ساز -11
 /http://niazmandiha.infoاینو          .نیازمندیها -12
 /http://agahi24.com                            24آگهی  -13
   /http://vtab.ir:                                       تبلیغ رسانه -14
 http://locopoc.com:                                لوکوپوک -15
 /http://www.agahiweb.com:        آگهی وب -16

 /http://www.hamshahree.com:همشهری -17 
 /http://www.novintabligh.com:نوین تبلیغ -18
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 چند سایت برتر آگهی اینترنتی



 /http://7rang.ir:                                               رنگ7 -19
 /http://mihanagahi.com:                  میهن آگهی -20
21- 7010                                   http://www.7010.ir/ 
 /http://bazaryar.irبازاریار                                        -22

 /http://tejaratbazar.com:              تجارت بازار -23 
 /http://tablighat24.com:                  24تبلیغات  -24
   /http://agahiyab.com:                          آگهی یاب -25
 /http://adco.ir/submit: معرفی به موتورهای جستجو -25

 www.cboxi.comسی باکسی                                             -26
              www.toosniaz.irتوس نیاز                      -27
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 چند سایت برتر آگهی اینترنتی



 /http://www.boorsekala.comبورس کاال       -28
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 چند سایت برتر آگهی اینترنتی



افکار خود را 
عوض کنید تا  
دنیای خود را 

 تغییر دهید
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Affiliate Marketing 
 و یا بازاریابی پورسانتی و یا سیستم همکاری در فروش
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بازاریابی از طریق سیستم همکاری در فروش 
Affiliate Marketing 

 ، Affiliate عنوان به شما انالین، درآمد کسب روش این در 
 Merchant اصطالحآ که محصول تولیدکننده یا و فروشنده سایت به

 از شما توسط شده فرستاده ویزیتور اگر و میفرستید ویزیتور میشود، نامیده
  در یا و دهد انجام خریدی فرضی، فروشگاه همان یا Merchant سایت

 در  Affiliate Program) نوع به بسته) شود عضو آنها برنامه های
  از درصدی شما به  Merchant همان یا و تولیدکننده شرکت اینصورت،

   .کند می پرداخت را فروش
  اگر و می کنید تبلیغ را دیگران محصوالت خودتان، وبسایت در واقع در شما

 کلیک از پس شود، محصول خرید به ترغیب است، شما سایت در که ویزیتوری
 خریدش آنجا در و شود می منتقل فروشنده وبسایت به محصول لینک روی بر
 .می کنید دریافت فروشنده از را خود پورسانت شما و میدهد انجام را
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و هم    (Merchant)هم فروشنده  Marketingدر این روش 
 ،(Affiliate)کسی که محصوالت فروشنده را تبلیغ می کند 

از یکطرف، فروشنده، تنها زمانی هزینه میکند که  .سود می کنند
جنسش فروش برود و در این میان از تبلیغات و برندینگ مجانی که 

affiliate ها برای او ایجاد می کنند، استفاده می کند. 
ها، با معرفی محصوالت فروشنده های   affiliateاز طرف دیگر،  

یعنی در این سیستم هر  . درآمدهای خوبی کسب می کنند مختلف،
 .دو طرف از این مشارکت سودآور بهره می برند

 

109 

www.timetochange.ir 

http://www.timetochange.ir/


  سیستم که بود وبسایتی اولین  Amazon بزرگ سایت
Affiliate Marketing 1996 سال در خود وبسایت در را 

  آورده زبانها سر بر را خود اسم توانست کار این با و داد ارائه
(Branding)  محصوالت برای کننده تبلیغ هزار هزاران و 

  خود فروش ناچیز، پورسانتهای پرداخت ازای در و کند پیدا خودش
 .کند برابر چندین را
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 انواع برنامه های مشارکت در فروش

Types of Affiliate Programs 

 :فروش هر ازای به پرداخت

  .شود می داده Affiliate به فروش کل از درصدی نوع، این در 
 مشارکتی برنامه و محصوالت نوع به بستگی پورسانت، میزان

 از بیشتر افزاری نرم محصوالت فروش پورسانت مثآل .دارد
 .است افزاری سخت محصوالت

 .میشود گفته نیز  Pay Per Sale ها، برنامه نوع این به 
 www.clickbank.com : فارسی غیر سایت مثال
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 :می دهد انجام کاربر که نامی ثبت هر ازای به پرداخت
  می کنند کسب درآمد زمانی ها افیلیت برنامه، نوع به بسته مدل، این در

  در ویزیتور آن و بفرستند Merchant سایت به را ویزیتوری که
  از نوع این به (کند پر را فرمی) کند نام ثبت فروشنده وبسایت

  از منظور .شود می گفته نیز  Pay Per Lead افیلیت، برنامه
Lead  سایت به (افیلیت) شما سایت از که کاربری یک یعنی  

  که را عملی آنجا ودر کرده مراجعه  (Merchant)کننده تولید
  کردن پر مثآل) است داده انجام را بوده Merchant نظر مد

 (… و سنجی نظر در شرکت یا و نام ثبت فرم
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  :ویزیتور هر ازای به پرداخت

  سایت به که ویزیتوری هر ازای به ها affiliate مدل، این در
Merchant  ،ویزیتور، این چه .می گیرند پول میفرستند  

 !نکنه چه بکنه خرید
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 :آگهی نمایش ازای به پرداخت

  آگهی های نمایش دفعات تعداد ازای به ها  Affiliateمدل، این در 
Merchant  کاربر چه می کنند، دریافت پول خود، وبسایت در  

   !نکنه چه بکنه کلیک تبلیغات رو
 خوبی درآمد توانند می روش این از دارند خوبی ترافیک که وبسایتهایی

 .کنند کسب
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 ،Merchant شوید، می Affiliate برنامه عضو شما که هنگامی
  لینکهای بتوانید پنل این داخل در که گذارد می شما اختیار در را پنلی

   .کنید ایجاد است، شده کد شما اکانت شماره با که را مخصوصی

 در و کنند می طراحی ازقبل را بنرهایی ها Merchant از برخی حتی
  هیچ بدون آنها تا دهند می قرار ها Affiliate اختیار در پنل این

   .دهند قرار خود سایت در را بنرها این بتوانند دردسری،
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 خود سایت در را … و لینکدار متنهای بنرها، این اینکه از پس
  آنها برروی کردن کلیک با شما، وبسایت کاربران کردید، آپلود
  لینکهای آنجائیکه از و می شوند  Merchant سایت وارد

 سایت دارند، داخلشان در رو شما اکانت شماره شده ایجاد
Merchant  سایتش وارد که کاربری که فهمید خواهد 

  بسته و است شده معرفی  Affiliate کدام طریق از شده،
  توسط شده ارسال کاربر که صورتی در افیلیت، برنامه نوع به

 به کند، نام ثبت یا و بکند خرید فروشنده سایت از شما،
   .شود می داده اختصاص پورسانت شما اکانت
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 یک از درصورتیکه و شده جمع شما پنل در حاصله درصدهای این
 های بازه در باشد، بیشتر  (Min Payout)کمینه مقدار
  حساب به ها Merchant توسط شده مشخص زمانی
  بانکی چک شما برای اینکه یا و شود می واریز شما بانکی
 (برنامه نوع به بسته) میشود ارسال
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 چند سایت ایرانی دارای سیستم همکاری در فروش

: سایت فروش کتابهای تخصصی کشاورزی 
www.bookstoresite.com 

 

سایت آموزش کسب و کار اینترنتی طراحی سایت آموزشی و  
 :  فروشگاهی و سئو 

 www.timetochange.ir      
 

 : سایت فروش مقاله

 www.pdfpaper.ir        
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 تبلیغات از طریق پست الكترونیكي

 الکترونیک پست از استفاده روزافزون افزایش با •

(email) تبلیغات برای اثربخشی شیوه به ابزار این  
   .است شده تبدیل اینترنتی

  به مقرون ابزار الکترونیک پست طریق از تبلیغات•
 نیز باالیی پاسخگویی نرخ از که است ای صرفه

   .است برخوردار
 تقویت موجب نیز و مشتریان وفاداری موجب ابزار این•

  نگهداری و جذب در اینکه ضمن . شود می تجاری نام
 .است کارآمدی بسیار ابزار نیز مشتریان



 انواع تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیک  

 اینترنتی های خبرنامه•
  فروش نماینده یا شرکت توسط ها نامه خبر این       •

 در مشترکی عالیق که خاصی گروه برای و شده تهیه شرکت
 . شود می ارسال دارند خدمات و کاال مورد

 گفتگو گروههای•
 می ایجاد مشترک عالیق با جمعی میان در گروهها این        •

 اعضاء برای که الکترونیکی پیام تبلیغات نوع این در .شوند
 میان خاص موضوعی مورد در را گفتگویی شود، می فرستاده

   .کند می ایجاد آنها
  کانالهای عضو افراد عالیق اساس بر تبلیغاتی پیامهای ارسال•

 بازاریابی



 تبلیغات از طریق پست الكترونیكي

 Email یا الکترونیک پست طریق از بازاریابی در اصل مهمترین•
Marketing بازرگانی های پیام کننده ارسال که است آن 

  است چیزی همان این و «بگیرد اجازه» مخاطب از قبالً بایستی
 را آن رعایت زحمت اینترنتی تبلیغی سایت یا شرکت کمتر که
   .است داده خود به

  بدون را ای خبرنامه یا نامه هیچگاه معتبر، های شرکت•
  از پس موارد برخی در) قاطع و صریح «اجازه» و «درخواست»

 کاربر اینجا در) کسی برای (مخاطب تایید بار دو حداقل
 نمی ارسال (است الکترونیکی پست آدرس دارای که اینترنتی

   .کنند



 بازاریابی مبتنی بر پست الکترونیک
e-mail Marketing 

 :تعریف•
نوعی بازاریابی مستقیم که از ایمیل به عنوان وسیله ای برای 

برقراری ارتباطات تجاری و یا پیامهای مرتبط با مسائل  
 :این واژه اشاره دارد به. مالی مخاطبان استفاده می شود

ارسال پیامهای ایمیل با هدف افزایش ارتباط تجاری با •
 مشتریان فعلی، باال بردن وفاداری مشتری و تکرار تجارت

ارسال پیامهای ایمیل با هدف بدست آوردن مشتریان •
جدید و یا متقاعد کردن مشتریان فعلی برای خرید در  

 زمان کوتاه
اضافه کردن تبلیغات به پیامهای ایمیل از طرف شرکتها و •

 فرستادن آن به مشتریان
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 اجزای ایمیل مارکتینگ



 e-mail Marketingاهمیت  

 بیشتر از آنچه سرمایه گذاری کرده اید بدست می آورید•
 (سفارشی سازی پیام)بسیار هدفمند است •
محاسبه تعداد ایمیل فرستاده شده،  )قابلیت اندازه گیری •

تعداد ایمیل های باز شده، چه کسی آنها را باز کرده اند، 
 ...(تعداد افراد غیر عضو و 

 آسان بودن  •
 ارتباط قوی با مشتریان•
  autoresponderاستفاده از ابزاری بنام )اتوماتیک بودن •

 (برای ارسال پیامهای رقابتی
 سریع و کارآمد•



 e-mail Marketingچالشهای مهم در اثربخشی 

 مشتریان هدف با محتویات بسیارمرتبط•
 قرار گرفتن افراد در لیستهای ایمیل•
 تعیین کیفیت نرخ بازگشت سرمایه•
باال بردن قابلیت تحویل و تلقی شدن ایمیلهای قانونی •

 Spamبعنوان 
 فقدان یک استراتژی بازاریابی میتنی بر ایمیل•
 منابع نیروی انسانی ناکافی•
 فقدان یک پروسه بازاریابی مبتنی بر ایمیل کارآمد•
 حفاظت از افراد در برابر خروج از لیستهای ایمیل•
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 اهداف ایمیل مارکتینگ

 افزایش درآمد حاصل از فروش•
درصد کاربران اینترنت از آن  59: افزایش فروش آنالین•

جهت تحقیق راجع به یک محصول استفاده کرده که نهایتا 
ایمیل جهت ثبت آدرس فیزیکی )منجر به خرید شده است 

 (برای خرید مشتریان در تجارت آفالین
با ارسال ایمیل شامل ویژگی ها،  : افزایش ترافیک وبسایت •

 مزایا و آدرس وب سایت ترافیک سایت افزایش می یابد
 وفادار مشتری•
 آگاهی و اعتبار نام تجاری•



 فرایند ایمیل مارکتینگ

 تعریف ایمیل مارکتینگ•
 تعیین هدف•
 ساختن پایگاه داده مشتریان•
 ایجاد سیاست حفظ حریم خصوصی•
 سازماندهی توسط دپارتمان یا گروه•
 طرح ریزی محتویات•
 FROM,TO & SUBJECT LINEتنظیم نوشتار مقابل •
 تست پیامها•
 پیگیری نتایج رقابتها•



تعریف ایمیل مارکتینگ-1  

استفاده از ایمیل برای ارائه ارتباطات مبتنی بر اجازه از  •
مشتریان بمنظور ایجاد روابط ،افزایش فروش و بهبود و 

 ماندگاری آنان در چرخه فروش
 



تعیین هدف-2  

 :پاسخ به پرسشهایی از قبیل•
 هدف بازاریابی ایمیلی برای شرکت شما چیست؟

چگونه این روش بازاریابی به تالشهای بازاریابی فعلی شما کمک  
 خواهد کرد؟

 چگونه تالشهای بازاریابی شما با هم در ارتباط خواهند بود؟
 روند فعلی رهبری تولید شما چیست؟

 چگونه ایمیل مارکتینگ به رهبری تولید کمک می کند؟
آیا در حال حاضر شما به طور مرتب با مشتریان در ارتباط  

 هستید؟
آیا ایمیل مارکتینگ جایگزین یا مکمل هیچ استراتژی ارتباطی  

 دیگر می شود؟



ساختن پایگاه داده مشتریان-3  

 :برخی اطالعات مفید عبارتند از•
 (بخصوص پست الکترونیک)اطالعات تماس -1
چگونه این مشتری با سایر مشتریان مقایسه )وضعیت مشتری -2

 (می شود؟
که در آن مشتریان برای اولین بار در مورد شما )معرف-3

 (شنیده اند
 ...(سن، جنس و )اطالعات دموگرافیک-4
 ...(سرگرمی، عالیق و )اطالعات شخصی-5
 (یادداشتها در تماس شخصی با مشتری)اطالعات ارتباطی-6
 (آنچه را که خرید کرده و زمان آن)تاریخچه خرید-7



ساختن پایگاه داده مشتریان -3  

 :جهت تکمیل اطالعات می توان از موارد زیر کمک گرفت•
اضافه کردن صفحه تشکر بعد از عضویت در سایت و -1•

 پرسیدن اطالعات تکمیلی
اضافه کردن یک نظرسنجی در ایمیل تایید یا ایمیل -2•

 خوشامد گویی
اضافه کردن سواالت نظرسنجی در خبرنامه های  -3•

 الکترونیکی
تشویق اعضا برای به روز کردن اطالعات در فواصل  -4•

 معین



ایجاد سیاست حفظ حریم خصوصی-4  
 :سیاست حفظ حریم خصوصی باید به سواالت زیر پاسخ دهد•

 
 شما چه نوع اطالعاتی را جمع آوری می کنید؟-1
اگر از چندین راه برای جمع آوری اطالعات استفاده می کنید،  -2

 روشهای دیگر چگونه است؟
 شما چگونه از این اطالعات استفاده خواهید کرد؟-3
 این اطالعات با چه کسانی به اشتراک گذاشته می شود؟-4
اگر مشتری تمایل به ثبت اطالعات در پایگاه نداشته باشد، -5

 سیاست شما در این زمینه چیست؟
سیاست شما در صورتی که مشتری خواهان لغو اشتراک  -6

 باشد چیست؟
اگر مشتری تمایلی به برقراری هیچ نوع ارتباطی با شما در -7

 آینده نداشته باشد،سیاست شما چگونه است؟



 سازماندهی توسط دپارتمان یا گروه-5

ایجاد جدول ارتباطی جهت فهم نقش هر ارتباط خارجی کمک  •
 :کننده است

 
 تناوب هدف مخاطب مالک ارتباط

مشتریان،طرفداران،  بازاریابی خبرنامه ماهانه

 انجمن و تحلیل گران

 ماهانه نگهداری

 در صورت نیاز خرید چشم انداز مشتریان بازاریابی محصول به روز بودن ترویج

 در صورت نیاز آگاهی روزنامه نگاران روابط عمومی مطبوعاتی

مشتریانانداز چشم  بازاریابی کانال خبرنامه صنعت  دوماهه خرید 



طرح ریزی محتویات-6  

بعد از فهم این موضوع که قرار است با چه کسانی تماس •
گرفته شود و نوع ارتباط مشخص شد طرح ریزی محتوای  

 هر آیتم مشخص می شود
 ایمیل ها باید برای مخاطبین با ارزش باشند•
مثال برای شرکتی که خبرنامه ماهانه ایجاد می کند ، تقویم  •

 :سرمقاله آن عبارت است از

 ارتباط در ماه فروردین اردیبهشت خرداد  تیر مرداد 

راه اندازی  مشتریان برنده رقابت جدید

 محصول

بروز رسانی 

 صنعت

دستاوردهای 

1393برجسته   

خبرنامه ماهانه 

 در باره



 from,To & Subjectتنظیم نوشتار مقابل -7

line 

و   from,toمشاهده یا عدم مشاهده ایمیل شما بستگی به متن •
subject  دارد. 

این گام اولین نقطه ارتباط شماست و شما باید با استفاده ازاین •
 .گام مخاطبان خود را تشویق به باز کردن ایمیل کنید

باید مستقیما قابل تشخیص باشد و معموال نام  fromسطر •
 شرکت شماست

آدرس  . باید نام و نام خانوادگی مخاطب شما باشد  toسطر •
دهی افراد با نامشان فورا توجه آنها را جلب کرده و پیام شما  

 را جلوه می دهد
اگر فقط آدرس ایمیل مخاطبان خود را دارید،می توانید به •

 .جای نام و نام خانوادگی از آدرس ایمیل استفاده کنید



  باید واقع در و بوده مهمتر سطردیگر دو از subject سطر•
 باید همچنین و کند نقل است پیام بدنه در که را هرآنچه
 .کند آن کردن باز به وادار را مخاطب

 برای .است مناسب خط این در مناسب قوی کلمه 6 تا 4•
 ایمیل مانند شما ایمیل که موضوع این از جلوگیری
 انگلیسی، بزرگ حروف از همیشه شود، دیده ناخواسته

 .نکنید استفاده رایگان کلمه یا تعجب عالمت
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 from,To & Subjectتنظیم نوشتار مقابل -7

line 
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تست پیامها-8  

  شود می فرستاده روز چند در متفاوت پیام 4 یا 3 با تست یک•
  که پیامی و (دارند قرار شما لیست در که افرادی به)

 شود می انتخاب بود دارا را پاسخ نرخ بیشترین

 مانند ایمیل مختلف افزارهای نرم با  سازگاری جهت باید پیام•

AOL، OUTLOOK  یا و HOTMAIL مورد در و شود چک  
 شود حاصل اطمینان ها نوشته نمایش و گرافیک درستی

 



پیگیری نتایج فعالیت -9  

 :بگیرید نظر در مرحله این در را زیر معیارهای•

OPEN RATE: معیار که شوند می باز که پیامهایی تعداد  
 باشد می مشتریان عالقه سنجش عمومی

CLICK THROUGH RATE: یک روی بر که افرادی تعداد  
 عالی معیار یک این . کنند می کلیک ما پیام داخل در لینک
 .است فعالیت و عالقه میزان گیری اندازه برای

CONVERSION BY SOURCE: فعالیت که افرادی تعداد  
   دهند می انجام شما پیام نتیجه در را خاصی



 الکترونیکی 

 بهینه سازی

 اهداف بازاریابی

 ایجاد لیست ایمیل

 تجزیه و تحلیل

 قابلیت تحویل

 معرفی نشان و برند

 تقسیم کردن



 تاکتیک هایی جهت مرتبط کردن محتوی پیام با مشتریان

 اجازه دادن به اعضا به منظور تعیین اولویتها•
مثال با پرسشهای چند گزینه ای زمان ارسال ایمیل و فرستادن  )

پیشنهادات ویژه از دید خود مشتریان، ارجحیت  آنها را 
  -3در اواسط عصر -2بین روز -1: مثال دریافت ایمیل ( دریابیم

 شب
 بخش بندی رقابتهای ایمیل بر اساس طرز رفتار مخاطبان  •
مثال  )بخش بندی لیستهای ایمیل بر اساس رفتار گذشته-1

 (را خریداری کرده اند  aافرادی که محصول 
بخش بندی لیستهای ایمیل بر اساس چرخه  -2

رفتارمشتری را از نظر تناوب زمان خرید مشخص می )فروش
 (کند

جنسیت، سن و )بخش بندی بر اساس اطالعات دموگرافیک -3
)... 

www.mailchi.in 



 فرستادن ایمیل خاص بطور اتوماتیک•
پیامهایی که بر اساس کلیک کردن بر روی لینک خاص  -1

 ایجاد می شود
 ایمیل های خوشامد گویی-2
به مشتریانی که برای چندین ماه : ایمیل یادآوری-3

مسکوت مانده اند فرستاده می شود که شامل یک  
 پیشنهاد تخفیف و غیره  است

درج نام : شخصی سازی محتوای ایمیل به صورت پویا•
 مخاطب در ابتدای ایمیل و توجه به ترجیهات بصری وی
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 تاکتیکهایی جهت مرتبط کردن محتوی پیام با مشتریان



 تاکتیکهای رشد لیست های ایمیل

 اشتراک  در خبرنامه ایمیل •
از طریق درخواست از مشتریان به منظور فرستادن ایمیل •

 های سازمانتان برای دوستانشان
 از طریق دکمه های به اشتراک گذاری در ایمیل•
 paid searchاز طریق •
•Co-registration 
از طریق معرفی محصولدر نمایشگاهها و دریافت فرم •

 عضویت برای قرارگیری در لیست ایمیل
 سمینارها و کنفرانسهای آنالین •



 از طریق اشتراک

 مشتریان که جایی هر در نام ثبت فرمهای کردن اضافه•
 کنند می بازدید

 نام ثبت فعالیتهای بردن باال•
 سازید سریع و آسان کننده بازدید برای را نام ثبت فرایند

  داشت خواهد مزایایی چه آنها برای عضویت اینکه باره در
 باشید صریح و صادق
  دوست یکبار وقت جند هر اینکه مورد در اعضا از پرسش
  کنند دریافت ایمیل دارند

  خود های خبرنامه از نمونه یک به لینکی ، نام ثبت های فرم در
 به دست به تر آگاه و تر مند عالقه مشتریانی تا دهید قرار

   آورد
 



 نگرانی ها راجع به حفظ حریم خصوصی•
 ایجاد انگیزه برای ثبت نام•

استفاده از مشوق ها، مانند مقاالت رایگان، گزارشها، 
 پیشنهادات ویژه و تخفیف ها  

ایجاد صفحات جذاب برای جذب مشتری و •
بازدید کنندگان را با یک (: squeeze page)عضویتش

پیام صوتی و یا ویدئویی که به آنها دلیلی اینکه باید عضو 
شوند را بیان می کند، سرگرم کنید تا به طرف فرمهای  

 ثبت نام هدایت شوند
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 از طریق اشتراک



از طریق درخواست از مشتریان به منظور فرستادن  

 ایمیلهای سازمانتان برای دوستانشان

انتقال و اشاعه از طریق افراد بطور شفاهی یکی از  •
 قدرتمند ترین تکنیکهای بازاریابی ویروسی است  

استفاده  از مکانی جهت فوروارد کردن پیام برای دوستان ، •
مکان برای نوشتن آدرس دوستان   5یا  4در نظر گرفتن 
 مورد نظر آنها 



 از طریق دکمه های به اشتراک گذاری در ایمیل

دقیقا مشابه دکمه های به اشتراک گذاری با دوستان م •
باشد با این تفاوت که به جای یک دوست، ایمیل ها را با 

مجموعه بزرگتری از افراد شبکه های اجتماعی به اشتراک  
 می گذارد  

،  facebookاستفاده از نام شبکه های اجتماعی  مانند •
twitter و ،  .... 



   paid searchاز طریق 

  وب صفحات روی بر آنالین تبلیغات دادن قرار•
 باال، در که است نوشته از کوتاهی خط شامل تبلیغات نوع این•

  و جست های موتور از که ای صفحه پایین یا و راست سمت
 گیرند می قرار میشود، نتیجه جو

  شوند، می حاصل جو و جست های موتور از که صفحاتی در•
  جست موتورهای در که کلماتی اساس بر تبلیغات گونه این

 شوند می داده نمایش گیرند، می قرار جو و



Co-registration 

  به و ایمیل لیستهای اندازه افزایش برای جانبه همه رویکردی•
 :کند می عمل اینگونه

  وب یک از شدن خارج یا و نام ثبت فرم یک تکمیل زمان در
 نامه خبر چند یا یک در نام ثبت منظور به بازدیدکننده سایت،

 الکترونیکی (e-zine) آماتوری های روزنامه یا و رسمی غیر
 .شود می دعوت

 قابل ترافیک سایت وب و بگیرید قرار لیستها این میان در اگر
  تعداد دریافت به شروع صورت این در باشد داشته توجهی
 کنید می اشتراکها این از زیادی

 توضیح خاص موارد مورد در که شوید می مواجه آیکون تعدادی با
  می مشتری  آنها از کدام هر زدن تیک با که اند داده کوتاهی

 شود عضو تواند



از طریق معرفی محصول در نمایشگاهها و دریافت  

 فرم عضویت برای قرارگیری در لیست ایمیل

   :(tradeshows) تجاری نمایشگاه•
 با مباحثه و صحبت حال در که همانطور :فیزیکی حضور-1

 ایمیل های آدرس هستید، خود های غرفه از بازدیدکنندگان
 بپرسید خود ایمیل های لیست به کردن اضافه برای را آنها

  های روزنامه نمایشگاه در خود غرفه در :چاپی نسخه توزیع-2
   کنید توزیع و کرده چاپ را الکترونیکی

  عبارت ها کارت پشت در :(business card)تجاری کارت-3
 وب آدرس همراه به را رایگان های خبرنامه در نام ثبت

  کنید چاپ خود سایت
 کافی هدایای گرفتن نظر در-4
   نام ثبت های برگه -5
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 خالصه بحث بازاریابی به وسیله ایمیل
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:بازاریابي از طریق ایمیل  
 

 جلب توجه  •
 

 اطمينان از عملکرد صحيح•
 

 تحریک خواننده•
 

 یادگيری مهارت بازاریابی•
 

استفاده از نرم افزارهای  •
 تخصصی ایميل

 

 شناخت خوانندگان•
 

 داشتن هدف مشخص•
 

 رسيدن به دید مشترک•
 

 کمک به تصميم گيری•
 

 اولين پيش نویس نامه•
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 سيستم دوره ای ارسال ایميل•
 

 نامه های شخصی•
 

 ارسال اتوماتيک ایميل•
 

 جواب دهی سریع•
 

 استفاده از فضای سفيد•
 

 خبر نامه چند زبانه•

 

 

 به دست آوردن نشانی ایميل•
 

 خبر نامه اختصاصی•
 
 خروج از عضویت•

 
 نامه های تاثير گذار•

 
گرد آوری آدرس ایميل از هر جای •

 ممکن

•Spam 
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:یک راز جالب  
.ایمیل های دنباله دار بیشترین فروش را ایجاد می کنند  

 چه اطالعاتی را جمع آوری کنیم؟•
اولین چیزی است که باید دریافت  ,نشانی ایمیل کاربران

بازاریابی الکترونیکی بدون داشتن نشانی ایمیل افراد بی .شود
 معنی است

داشتن آدرس پستی کاربران نیز ضروری است 
شماره تلفن اشخاص را از آنها در خواست کنید 
  دانستن سن و جنس افراد نیز به شما کمک خواهد کرد تا نامه

های الکترونیکی خود را آگاهانه تر تهیه کرده و نوع بازاریابی را  
 با توجه به روحیات و شرایط سنی و جنسی افراد تغییر دهید
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 راه های جمع آوری اطالعات تماس افراد
دریافت برای سایت در عضویت هنگام در بخواهید کننده بازدید از  

  فرم یک طریق از, تر گسترده امکانات از برخورداری و کاملتر اطالعات
 بگذارد اختیارتان در را خود تماس اطالعات

در شرکت صورت در و کند شرکت, سنجی نظر یک در کاربربخواهید از  
  با کاربر .شد خواهد ارسال او نشانی به رایگان هدیه یک سنجی نظر

 .نوشت خواهد شما برای را خود تماس اطالعات میل کمال
کنید دریافت را کاربر اطالعات میتوانید سایت میهمانان کتاب در 
است موثر راه یک اختصاصی خبرنامه داشتن 
پر شرط به را رایگان الکترونیکی های کتاب یا جالب افزارهای نرم دانلود  

 .دهید پیشنهاد کاربران به ,فرم یک کردن
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 نكات دیگر

 تشکر کنيد•
 spamعدم ارسال هرزنامه •
 امضای الکترونيکی•
 جمالت آمرانه•
کلمات مغناطيسی در موضوع  •

 ایميلها 
 خوانا بودن•
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:دالیلی که مشتریان از لیست ایمیل انصراف میدهند  

 

174 

 تعداد ایمیل های دریافتی بسیار زیاد است

محتوی ایمیل، تکراری یا خسته کننده است   

 دریافت مقادیر زیاد ایمیل و نیاز به حذف برخی لیستها

با نیاز مشتری نیستمناسب محتوی   
ترجیح به پیدا کردن اطالعات تا 
 دریافت آنها از طریق شرکتها

فقط برای یک نوبت دریافت 
 درخواست داده شده

جابجایی، )شرایط محیط من عوض شده 
...(ازدواج، تغییر شغل و  

تغییر عضویت به شرکت دیگر بخاطر 
 تهیه اطالعات بهتر

تصمیم به دریافت اطالعات از منابع دیگر  
...(مانند وبالگ ها، فیس بوک و )  



 معرفی سایتهای ارائه دهنده خدمات ایميل مارکتينگ 

1- mailchimp  
com.//mailchimp:http 
با که مارکتينگ ایميل های برنامه بهترین و متداولترین از یکی 

 رایگان صورت به آن خدمات از بسياری از ميتوانيد آن در عضویت
  .است ایده آل بسيار مبتدی افراد برای  MailChimp .استفاده کنيد

  و ميکند ارسال رایگان صورت به را نشانی 2000 تا برای برنامه این
 امکانات البته .بفرستيد رایگان ماه در ایميل 12000 تا ميتوانيد شما

 .باشد می پولی صورت به سایت این کامل
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constantcontact 
http://www.constantcontact.com/index.jsp 

 
 هر کسی که با ایميل مارکتينگ آشناست نامconstantcontact 

دارای امکانات و قابليتهای فراوان برای بازاریابی ایميلی . را شنيده است
شما ميتوانيد  . دالر در ماه قابل استفاده است 15که با مبلغ . می باشد

 .روز بهره ببرید 60از نسخه رایگان این سایت به مدت 
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Campaigner  

http://www.campaigner.com 
 روزه رایگان جهت آشنایی با قابليتهای   30این سایت نسخه ای

بنابراین شما ميتوانيد قبل  . برنامه های آن به شما ارائه ميکند
 .از خرید آن با تمامی امکانات سایت دسترسی داشته باشيد

 ارائه مطالب آموزشی و کاربردی از جمله مزایای عضویت در
 .سایت می باشد
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dotMailer 

http://www.dotmailer.com/ 
استفاده از امکانات این سایت بسيار آسان و راحت می باشد. 
 دارای قابليت های استفاده پولی و رایگان می باشد که در

 .ارسال ایميل داشته باشيد 500نوع رایگان ميتوان تا 
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 ...چند سایت دیگر 

www.mailerlite.com/ir 
 

https://mailchi.in/ 

 

http://www.emailmarketingpanel.ir/ 
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www.timetochange.ir 

http://www.timetochange.ir/

