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مدیر کسب و کار الکترونیکی: دوره آموزشی  

 کارشناس ارشد کشاورزی   -مهندس ساسان جعفرنیا : مدرس

 کسب و کار اینترنتی با بیش از پانزده سال سابقه فعالیت در
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
مدرس دوره های آموزشی کسب و کار اینترنتی، بازاریاب فروشگاه مجازی،  

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

 (  1396کارگاه در  2و  1395کارگاه در  5)ساعت  8فروشگاه اینترنتی در 
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 سرفصل دوره مدیر کسب و کار الکترونیکی

  با بتواند که است کسی الکترونیکی کار و کسب مدیر•
  انجام به الکترونیکی کار و کسب برنامه یک اجرای

 درآمد کسب جهت الکترونیکی بازاریابی فعالیتهای
 .بپردازد
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 مفاهیم بازاریابی الکترونیکی -1
 مدیریت تبلیغات آنالین -2
 رفتار مشتری در کسب و کار الکترونیکی -3
 مفاهیم خرده فروشی محصوالت در کسب وکار الکترونیکی -4
 انجام سفارش در کسب و کار الکترونیکی -5
 سیستم های پرداخت الکترونیکی -6
 طراحی یک سیاست تجاری کاربردی -7
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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
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  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

 

10 

www.timetochange.ir 

http://www.timetochange.ir/


 :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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 تبليغات از طريق پست الكترونيكي

 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

www.timetochange.ir 
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Why use Email Marketing? 

Email is nearly 40 times better than Facebook 
and Twitter at obtaining customers. 

73% of businesses think email marketing is a 
crucial part of their marketing campaign. 

20% of businesses say email is a primary 
revenue source. 

74% of businesses believe email will produce a 
Return on Investment in the future. 

Over 60% of marketers said they have increased 
their email marketing budgets in 2015. 
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 The 3 most important factors of an email – 

1) 79% said content and design. 

2) 74% said campaign management. 

3) 74% said contact management. 

20 



Who reads your Emails? 

48% of emails are opened on a mobile device. 
However only 11 percent of emails are 
optimised for mobile… 

69% of mobile users will delete emails that 
aren’t mobile optimised. 

64% of people say they open emails based on 
the subject line alone. 

72% of people are like to share useful or 
interesting content via email. Especially if it is 
made easy for them with a share 
button.              

Most people open their emails between 10am and 
4pm (during the standard working day). 
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 انواع تبليغات مبتنی بر پست الکترونيک  

 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



 تبليغات از طريق پست الكترونيكي

 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
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 بازاريابی مبتنی بر پست الکترونيک
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 Marketingاهميت  

 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 ايميل مارکتينگ

 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•



 فرايند ايميل مارکتينگ

 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•



تعريف ايميل مارکتينگ-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
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تعيين 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 پايگاه داده مشتريان-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 پايگاه داده مشتريان -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



ايجاد سياست حفظ حريم 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 يا گروه-5

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

 
 تناوب هدف مخاطب مالک ارتباط

مشتريان،طرفداران،  بازاريابی خبرنامه ماهانه

 انجمن و تحليل گران

 ماهانه نگهداری

 در صورت نياز خريد چشم انداز مشتريان بازاريابی محصول به روز بودن ترويج

 در صورت نياز آگاهی روزنامه نگاران روابط عمومی مطبوعاتی

مشتريانانداز چشم  بازاريابی کانال خبرنامه صنعت  دوماهه خريد 



طرح ريزی محتويات-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 & Subjectتنظيم 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 & Subjectتنظيم نوشتار مقابل -7

line 
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تست پيامها-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

 

www.timetochange.ir 

http://www.timetochange.ir/


پيگيری نتايج فعاليت -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



 الکترونيکی 

 بهينه سازی

 اهداف بازاريابی

 ايجاد ليست ايميل

 تجزيه و تحليل

 قابليت تحويل

 معرفی نشان و برند

 تقسيم کردن



 تاکتيک هايی جهت مرتبط کردن محتوی پيام با مشتريان

 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
)... 



 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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 تاکتيکهايی جهت مرتبط کردن محتوی پيام با مشتريان



 تاکتيکهای رشد ليست های ايميل

 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 طريق 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 طريق اشتراک



از طريق درخواست از مشتريان به منظور فرستادن  

 ايميلهای 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 طريق دکمه های به اشتراک گذاری در ايميل

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 طريق معرفی محصول در نمايشگاهها و دريافت  

 فرم عضويت برای قرارگيری در ليست ايميل

   :(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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:بازاريابي از طريق ايميل  
 

 جلب توجه  •
 

 اطمينان از عملکرد صحيح•
 

 تحريک خواننده•
 

 يادگيري مهارت بازاريابي•
 

استفاده از نرم افزارهاي  •
 تخصصي ايميل

 

 شناخت خوانندگان•
 

 داشتن هدف مشخص•
 

 رسيدن به ديد مشترک•
 

 کمک به تصميم گيري•
 

 اولين پيش نويس نامه•
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 سيستم دوره اي ارسال ايميل•
 

 نامه هاي شخصي•
 

 ارسال اتوماتيک ايميل•
 

 جواب دهي سريع•
 

 استفاده از فضاي سفيد•
 

 خبر نامه چند زبانه•

 

 

 به دست آوردن نشاني ايميل•
 

 خبر نامه اختصاصي•
 
 خروج از عضويت•

 
 نامه هاي تاثير گذار•

 
گرد آوري آدرس ايميل از هر جاي •

 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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 نکات دیگر

 تشکر کنيد•
 spamعدم ارسال هرزنامه •
 امضاي الکترونيکي•
 جمالت آمرانه•
کلمات مغناطيسي در موضوع  •

 ايميلها 
 خوانا بودن•
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www.timetochange.ir 
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:دالیلی که مشتریان از لیست ایمیل انصراف میدهند  
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 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 )  

www.timetochange.ir 

http://www.timetochange.ir/


 معرفی سایتهای ارائه دهنده خدمات ایمیل مارکتینگ 

1- mailchimp  
com.//mailchimp:http 
با که مارکتينگ ايميل هاي برنامه بهترين و متداولترين از يکي 

 رايگان صورت به آن خدمات از بسياري از ميتوانيد آن در عضويت
  .است ايده آل بسيار مبتدي افراد براي  MailChimp .استفاده کنيد

  و ميکند ارسال رايگان صورت به را نشاني 2000 تا براي برنامه اين
 امکانات البته .بفرستيد رايگان ماه در ايميل 12000 تا ميتوانيد شما

 .باشد مي پولي صورت به سايت اين کامل
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constantcontact 
http://www.constantcontact.com/index.jsp 

 
 هر کسي که با ايميل مارکتينگ آشناست نامconstantcontact 

داراي امکانات و قابليتهاي فراوان براي بازاريابي ايميلي . را شنيده است
شما ميتوانيد  . دالر در ماه قابل استفاده است 15که با مبلغ . مي باشد

 .روز بهره ببريد 60از نسخه رايگان اين سايت به مدت 
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Campaigner  

http://www.campaigner.com 
 روزه رايگان جهت آشنايي با قابليتهاي   30اين سايت نسخه اي

بنابراين شما ميتوانيد قبل  . برنامه هاي آن به شما ارائه ميکند
 .از خريد آن با تمامي امکانات سايت دسترسي داشته باشيد

 ارائه مطالب آموزشي و کاربردي از جمله مزاياي عضويت در
 .سايت مي باشد
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dotMailer 

http://www.dotmailer.com/ 
استفاده از امکانات اين سايت بسيار آسان و راحت مي باشد. 
 داراي قابليت هاي استفاده پولي و رايگان مي باشد که در

 .ارسال ايميل داشته باشيد 500نوع رايگان ميتوان تا 
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 :چند سایت برای ایمیل مارکتینگ

https://mailchi.in/ 
 
https://www.mailerlite.com/ir/ 

 

http://mailer.karzar.ir/ 
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 بازاریابی شبکه های اجتماعی

  Social Media Marketingاجتماعی شبکه با بازاریابی
 از روش این در .می باشد اینترنتی بازاریابی روش های از یکی

  عضو اجتماعی شبکه های در باید فروشنده ها و شرکتها بازاریابی،
  سایر از گرفتن کمک و ویدیو تصاویر، محتوای، انتشار با و شوند

  در حاضر اعضای دیگر نظر دارد وجود شبکه ها این در که امکاناتی
  سایت وب از بازدید برای را آنها و کنند جلب خود به رو شبکه ها این

 .کنند ترغیب خدمات و کاال خرید و
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 برند ارزش می توانند شرکتها، اندازه به توجه بدون اجتماعی شبکه های
  .ببرند باال زدن الیک با تنها را شرکتی هر

  و یابید دست  SEOاز حاصل نتایج به تا می کشد طول ماه شش معموالً
   .شود افزوده شما سایت از بازدید میزان

 اجتماعی شبکه های بازاریابی تکنیکهای از استفاده سریعتر، راهکار
 فعالیتهای می کنند، معاشرت اجتماعی شبکه های در مردم .است

 افزایش آنالین صورت به را خود شبکه های و دارند اجتماعی
   .می کنند ایجاد باالیی بسیار ترافیک اجتماعی شبکه های .می دهند
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  در فعال کاربر نفر میلیونها دیدگان مقابل در برند یا محصول قراردادن
   .است اجتماعی شبکه های در بازاریابی استراتژی اجتماعی، شبکه های

  آنها در تا می کنند فراهم شما برای فرمهایی پلت اجتماعی شبکه های
 می آورید وجود به را هایی زمزمه خود کار و کسب مورد در و بیافرینید

  .یابید دست خود بازاریابی برنامه در سریعتری نتایج به نهایت در و
 می افزاید، شما سایت وب ورودی لینکهای کیفیت بر همچنین راهکار این

  بر بیشتری کنترل امکان شما به و می برد باال را سایت وب ترافیک
 .بخشد برندتان می از تصویر ایجاد فرایند
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 مزایا بازاریابی با شبکه های اجتماعی

 .کرد پیدا شبکه ها این در را جامعه اقشار همه می توان تقریباً
  موتورهای در شما سایت وب رنکینگ بر شبکه ها این در شما محبوبیت

 .است گذار تاثیر جستجو
 نزدیک ارتباط آنها با و دهید پاسخ کاربران پرسشهای به می توانید

 .کنید برقرار
  هوادار هزاران می تواند جذاب مطلب یا ویدیو تصویر، یک انتشار با

 .کنید پا و دست خود برای
  شما محصوالت لینک زیادی افراد میشود باعث شبکه ها این در فعالیت
 .ببینند خود پروفایل در را

 94 



 معایب بازاریابی با شبکه های اجتماعی

  مخصوص ویژگیهای کدام هر که دارد وجود اجتماعی شبکه زیادی تعداد
 .دارد را خود به
  به را روز در ساعت یک حداقل باید شبکه ها این در موثر بازاریابی برای

 .دهید اختصاص کار این
 اشتراک به را مطلبی هر و دارند متفاوتی عقاید شبکه ها این در کاربران
 .گذارند نمی

 .شود نمی مطالعه گذارید می اشتراک به شبکه این در که مطالبی اکثر
  این در خود پروفایل به بندرت شما مخاطبان تخصصی، فعالیتهای برای

 .بزنند سر ها شبکه

 95 



96 



97 



98 

www.timetochange.ir 

http://www.timetochange.ir/


99 



100 



101 



102 



103 



104 



105 



106 



107 



 شبکه های اجتماعی معروف

  حدود که باشد می جهان اجتماعی شبکه ترین طرفدار پر :فیسبوک
  است داده اختصاص خود به را اینترنت کاربران از نفر میلیارد یک

 اقوام و دوستان با ارتباط ایجاد و محتوا گذاری اشتراک برای و
 .رود می بکار نزدیک و دور

 
 

  برای اجتماعی شبکه این از کاربران اکثر فیسبوک از پس :توییتر
 محتوایی .کنند می استفاده توییتر از خود نظر مورد مطالب انتشار

 .باشد مفید و مختصر باید شود می منتشر شبکه این در که
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  این از اینترنت در خود ویدیوهای انتشار برای کاربران :یوتیوب
 انواع اجتماعی شبکه این در .کنند می استفاده اجتماعی شبکه

 .شود می یافت کننده سرگرم و آموزشی ویدیوهای
  این .می باشد فیسبوک مانند اجتماعی شبکه یک :پالس گوگل

 .دارد محبوبیت مسترها وب بین بیشتر شبکه
 

  تجار، متخصصین، بین ارتباط ایجاد برای شبکه این :لینکداین
 مناسبی محل و است شده ایجاد شرکتها مدیران و کارآفرینان

  بین ارتباط ایجاد و شرکتها برند شناساندن و معرفی برای
 .باشد می همکاران
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در  . یک شبکه اجتماعی بر پایه انتشار تصاویر می باشد: پینترست
صورتیکه تصاویر جذابی داشته باشید می توانید با انتشار آنها 
در این شبکه اجتماعی بازدیدکنندگان فراوانی را برای خود به  

  . ارمغان بیاورید
www.pinterest.com 
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 چیست؟
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تماس 
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برنامه پرکاربرد اینستاگرامی  7  

  از گذشته سال که است رشدی حال در اجتماعی شبکه اینستاگرام
 میلیون 100 ماهانه داشتن با و شد خریداری فیس بوک سوی
 اشتراک به آن طریق از عکس میلیون 40 روزی فعال کاربر

   .می شود گذاشته
  هم ایران در که است رفته پیش آنجا تا برنامه این جذابیت

  کرده خود طرفداران حلقه وارد را مختلف اقشار از کاربرانی
   .است

  کنار در که است برنامه هایی از تعدادی شامل زیر لیست
 .شده اند طراحی آن کارایی باالبردن برای و اینستاگرام
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.1InstaTag : 
  الیک های یا هستید دنبال کنندگانتان تعداد باالبردن دنبال به اگر 

 عکس هایتان روی بیشتری هشتگ های از می خواهید بیشتری
  برچسب های تا میکند کمک شما به اینستاتگ کنید، استفاده
 .کنید استفاده عکس هایتان از هرکدام برای بتوانید را بیشتری

  برنامه و است شده طراحی  iOS عامل سیستم برای برنامه این 
 سیستم دو برای نیز  TagsForLikesنام با مشابهی

   .دارد وجود  iOS و اندروید عامل
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 :InstaCommentor-2 
  و کاربران دیگر نظرات می دهد اجازه شما به برنامه این

  تعداد برنامه این .کنید سازماندهی بهتر را دنبال کنندگانتان
  بدون و شده پاسخ داده کامنت های تعداد و عکس هر کامنتهای

 طراحی  iOSعامل سیستم برای و می دهد نشان را پاسخ
   .است شده
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:InstaFollow-3  
  لیست از کسی چه که شوید کنجکاو است ممکن وقت ها بعضی

 به تازگی به کسانی چه است، شده خارج شما دنبال کنندگان
 .شده اند اضافه لیست این

  شما طرفه یک صورت به که را افرادی لیست همچنین برنامه این 
  نشان نیز را می کنید دنبال را آنها شما یا و می کنند دنبال را

 iOS و اندورید عامل سیستم دو هر برای برنامه این .می دهد
   .است نصب قابل
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:InstaMessage-4  

  قرار عکس یک زیر عمومی صورت به را نظری نمی خواهید اگر
 صورت به را نظرتان که کند می کمک شما به برنامه این دهید،

   .بفرستید کاربران دیگر به خصوصی
 نزدیک ای منطقه در که کاربرانی با می دهد اجازه شما به همچنین

  برای نیز اپلیکیشن این .کنید برقرار ارتباط نیز هستند شما به
   .است شده طراحی  iOS و اندروید عامل سیسستم دو هر
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:Textgram-5  
  در که را مطلبی تمام نمی تواند تنهایی به عکس یک گذاشتن گاهی

  این از استفاده با می توانید پس .کند بیان می گذرد شما ذهن
 .کنید منتشر اینستاگرام روی عکس قالب در را مطالبی برنامه

  کرده اضافه آن به جلوه و شکلک سپس و کنید تایپ را کلمه ها
  با را نتیجه درنهایت و دهید تغییر نیز را خط طراحی و اندازه و

 .بگذارید اشتراک به دوستانتان
  در اما است شده طراحی اندروید عامل سیستم برای برنامه این 

iOS کرد پیدا می توان را مشابهی برنامه نیز.   
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:InstaSize-6  
  در دادن قرار برای را باارزشتان عکس های مجبورید اینکه از اگر

  .کنید امتحان را برنامه این هستید، ناراضی ببرید اینستاگرام
  دیگر عکس سایز تغییر با می دهد اجازه شما به برنامه این

   .نباشید آن از بخشی بریدن به مجبور
InstaSize  و اندروید عامل سیستم دو هر برای iOS  قابل  

   .است استفاده
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: InstaPicFrame -7  
 می تواند ساده عکس یک از بهتر مختلف عکس چند ترکیب گاهی

  را عکس چند برنامه این از استفاده با .کند بیان را داستان یک
 به را آن سپس و کنید ادغام یکدیگر با عکس یک قالب در

  .بگذارید اشتراک
   .است شده طراحی اندروید عامل سیستم برای تنها برنامه این

 

157 



158 



159 



160 



161 



162 



163 



164 



165 



166 



167 

www.timetochange.ir 

http://www.timetochange.ir/


168 



169 



170 



171 



172 



173 



174 



175 



176 


