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 اینترنتی بازاریابی در ناپذیر جبران خطای 8

 

 

 ستفادها گسترش با امروزه که است بازاریابی هایشیوه از یکی آنالین یا اینترنتی بازاریابی

 طاهاییخ گاهی اما. است گرفته قرار توجه مورد بیشتر جامعه مختلف اقشار توسط اینترنت از

 وجبم و است ناپذیرجبران که شودمی انجام کاروکسب صاحبان توسط آنالین بازاریابی در

 .شویممی آشنا ناپذیرجبران خطای 8 این با مطلب این یادامه در. شودمی تجارت یک شکست

 

 گاهی و اشتباه که کنندمی تکیه بازاریابی در اصولی به هنوز بازاریابان از توجهی قابل تعداد

 ینچن بر تکیه ینتیجه. اندازندمی خطر به را آنالین بازاریابی موفقیت و هستند خطرناک

 بکس بازاریابی هایاستراتژی اجرای برای را کافی آمادگی بازاریابان که است این اصولی

 مینه به. ندارند سرمایه بازگشت بهبود منظور به بندیاولویت از درستی درک و کنندنمی

 ند،کن پیدا ظهور و رشد برای فرصتی اینکه از پیش کارهاوکسب از بسیاری که است دلیل

 .هستند شکست به محکوم

 

 این از تعدادی با ادامه در. هستند فراگیر هم هنوز غلط اصول و تصورات این از بسیاری

 مرکزت اصولی روی ناپذیر،جبران خطاهای این گذاشتن کنار با. شویممی آشنا نادرست اصول

 ما محصوالت مردم. 1.دهدمی سوق پیشرفت و رشد سوی به را شما کاروکسب که کنیدمی

 رقباست سایر از ترارزان چون خرندمی را

 

 ارزان محصول ارائه

 بازاریابی طریق از محصول معرفی افزایش و بیشتر فروش معنای به لزوما ارزان هایقیمت

 وقتی. باشند مطلع شما کاروکسب وجود از باید مردم حاضر حال در. نیست دهان به دهان

 تان،سرسخت رقیبِ از ترارزان محصوالت یعرضه شناسدنمی را شما برند هنوز کسی

 . ببرد پیش از کاری تواندنمی
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 هایسفارش رقیب، هایفروشگاه از کمتر قیمتی با تانمحصوالت عرضهی با دارید انتظار اگر

 کامل اطالعات آنالین بازاریابی هایشیوه مورد در باید شما. اشتباهید در سخت بگیرید زیادی

 تنبس کاربه با و کنید جلب را مشتری اعتماد سایرین، با رقابت برای و بیاورید دستبه

 .بروید فراتر رقیب از ترارزان محصول یعرضه از ایدآموخته که هاییروش

 

 :کنید فکر سؤال این پاسخ به دارید، ایمان نکته این درستیِ به هنوز اگر

 

 ازب آیا کردید، محاسبه را خود سایتوب معرفی برای شدهصرف زمان و هاهزینه اینکه از بعد

 کنید؟ عرضه ارزانی قیمت چنین با آینده در را محصول این توانیدمی هم

 

 شکالتم با آینده در کنید، تمرکز محصوالت قیمت بر فقط خود کاروکسب ابتدای در که زمانی

 یسو به را مشتریان از خاصی طیف شودمی باعث مسئله این. شد خواهید روروبه بیشتری

 .است مهم آنها برای محصول قیمت فقط که مشتریانی: کنید جذب خود

 

 طوراین را مورد این Groove افزارینرم شرکت مؤسس ،(Alex Turnbull) ترنبول الکس

 :دهدمی توضیح

 فاداریو مشتریان این. است ترسخت کنندمی فکر قیمت به فقط که مشتریانی داشتن نگه»

 عالوه. دهیدمی دست از را آنها سادگی به کنند، پیدا تریارزان محصول اگر و دارند کمتری

 سمت به را مشتریان قیمت کاهش با کنید تالش نوپا وکارکسب یک عنوانبه شما اگر این، بر

 ارجخ رقابت دور از کلی به را شما هاقیمت کاهش با تواندمی تربزرگ رقیب یک بکشید، خود

 شودمی باعث که چیزی آن. دارد وجود رقابت برای مختلفی هایزمینه که ایمگرفته یاد ما. کند

 مالزو نه هستند انتخاب بهترین ما محصوالت که است این بیایند ما سمت به مشتریان

 یدخر به را آنها قیمت، از فراتر چیزی که داریم احتیاج مشتریانی به ما. انتخاب ترینارزان

 «.کند ترغیب محصول
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 بکشانیم خود سایتوب سوی به را بیشتری افراد توانیممی که جایی تا باید .2

 هب باید گذارید،می وقت و کنیدمی هزینه خود سایت ترافیک افزایش برای شما که زمانی

 .کنید درک را صحیح ترافیک و عادی ترافیک تفاوت خوبی

 

 گیریهدف درستی به که ایبازدیدکننده 111 است؟ بهتر شما سایتوب برای یککدام

 اقشار از بازدیدکننده 1111 یا شوندمی تبدیل مشتری به آنها از نفر 11 نهایت در و اندشده

 را تانتالش چرا شوند؟می شما محصوالت مشتری آنها از نفر 5 فقط نهایت در که مختلف

 وکارکسب به اشاره یک کنید؟می چاپی هایرسانه در بلند هایمقاله مانند تبلیغاتی معطوف

 سوی به را هدف مخاطبان و واقعی بازدیدکنندگان تواندمی مرتبط هایسایتوب در شما

 دستبه ریبیشت مشتریان بتوانید اینکه احتمال روش این از استفاده با. بکشاند شما سایت

 هایلیکک افزایش و بیشتر بازدیدکنندگان دارید، کمی فروش که زمانی. است بیشتر آورید،

 .نیست شما مشکل حلراه سایت

 

. نکند خرید هم نفر یک حتی اما بزنند سر شما سایتوب به نفر هزار صدها است ممکن

 نبازدیدکنندگا که زمانی تا فروشید،می محصولی چه و دارید کاریوکسب چه کندنمی فرقی

 .شویدنمی موفق بیشتر فروش برای نکنید، جذب را هدف مخاطبان و درست
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 نداریم تبلیغات و بازاریابی به نیازی ما و هستند باکیفیت بسیار ما محصوالت .3

. است العادهفوق ما شرکت یایده یا محصول: ایدشنیده زیاد را جمالت دست این از حتما

 و تدافمی هازبان سر زود خیلی مطمئنا کنیم، تبلیغ را آن اجتماعی هایشبکه در است کافی

 .شوندمی ما محصوالت خواهان همه

 

 یبرا بیرونی عوامل به و شود فراگیر مردم بین محصول یک باشید داشته انتظار اینکه

 یرسانه یک اینترنت که است درست. ندارد جایی امروزی کاروکسب در کنید، تکیه فروش

 اشیدب داشته نظر در هم را نکته این اما است محصوالت تبلیغ برای ارزان بسیار گاهی و عالی

 نحوی به کدام هر که هستید رقابت حال در دیگر سایتوب و شرکت هامیلیون با شما که

 .بفروشند را خود محصول و کنند جلب را مشتریان توجه کنندمی تالش

 

 و متفاوت محصول اینکه وجود با کرد، عرضه بازار به را آیفون اپل شرکت که زمانی

 .کرد خرج آن بازاریابی و تبلیغات برای دالر هامیلیون بود، فردیمنحصربه

 

 محصول شدن فراگیر و دهان به دهان بازاریابی روی شما که نیست معنا بدان این البته

 و کندیم جلب را مشتریان توجه عالی محصول یک مطمئنا. کنید حساب نباید مشتریان توسط

 یک ینهم که نباشید منتظر حال این با ولی کند،می تبدیل محصول این بازاریابان به را آنها

 .کند پیروز رقیبان برابر در را شما فاکتور

 دتوانمی فقط شودمی انجام محصول مشتریان توسط که دهان به دهان تبلیغات عالوه، به

 ودخ بازدید اولین در آنها که دارد احتمال چقدر. بکشاند شما سایتوب به را جدید مخاطبان

 درصد 3 تا 1 بین شرایطی چنین در فروش تبدیل نرخ میانگین کنند؟ خرید حتما سایتوب از

 ار محصولی سایتوب از بازدید اولین در فردی باشیم داشته انتظار اینکه واقع در. است

 !بشود منجر ازدواج به قرار اولین باشیم داشته توقع که است این مثل بخرد
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 تازه این. رسدنمی اتمام به بازاریابی کار زندمی سر شما سایت به بازدیدکننده یک وقتی

 ،بگیرید کاربه را مخاطبان دهید، ادامه را بازاریابی باید شرایطی چنین در. ماجراست شروع

 Sales) فروش قیف مراحل تمام در و کنید یادآوری را خود محصول فردمنحصربه مشخصات

Funnel)، کنید همراهی را مخاطبان خرید، تا بخشیآگاهی از. 

 

 کندنمی استفاده ایمیل از و خواندنمی را تبلیغاتی هایایمیل کسی روزها این .4

 

 را مارآ این است بهتر رسیده سر به ایمیلی تبلیغات دوران دیگر روزها این کنیدمی فکر اگر

 قابل شکل به هم هنوز ایمیل ،McKinsey & Company از نقل به. باشید داشته نظر در

 تبلیغات این. است مشتری جذب برای اجتماعی هایشبکه از مؤثرتر بسیار روشی توجهی

 اند،بوده اثرگذار توییتر و بوکفیس تبلیغات مجموع از بیشتر برابر 01 به نزدیک ایمیلی

 لایمی سرویس از روزانه طوربه هنوز آمریکا یمتحده ایاالت تمام در مشتریان درصد 11 زیرا

 انیکاربر یعنی) ایمیل طریق از فروش تبدیل نرخ که بدانید است جالب. کنندمی استفاده

 و است اجتماعی هایشبکه از بیشتر برابر سه( شوندمی سایتوب جذب ایمیل طریق از که

 .است بیشتر درصد 11 شرایط این در سفارش ارزش میانگین

 

 دالر یک هر ازای به که داد نشان شد انجام 4110 سال در Experian توسط که تحقیقاتی

 .است دالر 00٫45 سرمایه بازگشت میانگین ایمیلی، تبلیغات در هزینه

 

 با. کنید استفاده (email automation) خودکار ایمیلی بازاریابی از خود کاروکسب در حتما

 جادای پذیریمقیاس و پویا شده، سازیشخصی هایکمپین توانیدمی شیوه این از استفاده

 یزمینهپس در. باشند داشته دنبال به شما کاروکسب برای را نتیجه بهترین همواره که کنید

 نید،ک عرضه مشتریان به شدهسازیشخصی و هدفمند پیشنهادهای توانیدمی تبلیغات این

 .کنید برقرار مخاطبان با ترینزدیک ارتباط و کنید همراهی خرید مسیر در را آنها
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 ظرن به جذاب زیاد اجتماعی هایشبکه به نسبت ایمیلی بازاریابی روزها این اینکه وجود با

 هر از بیش و دهدمی افزایش را کلیک نرخ دارد، تریوسیع بسیاری یدامنه اما رسدنمی

 .دارد سرمایه گشتباز نرخ دیگری آنالین بازاریابی یشیوه

 

 است رسیده اتمام به کارمان داریم خوبی سایت که همین .5

 کارمندان و همکاران و کنیدمی طراحی خود کاروکسب برای شکیل و خوب سایت یک وقتی

 باید و رسیده پایان به جا همین شما کار که کنید فکر شاید کنند،می تأیید را نکته این هم

 محصولی ره توانیدمی نقصبی سایت یک با کنیدمی فکر. باشید مشتریان امانبی ورود منتظر

 زیچی آن برعکس دقیقا واقعیت اما کنید؛ قانع خرید برای را آنها و بفروشید مشتری به را

 .است شده شروع تازه شما اصلی کار واقع در و کنیدمی فکر که است

 جذب برای هاییراه دنبال به و ندارید سایت محتوای ارتقای و ایجاد برای تصمیمی هیچ اگر

 هک زحماتی تمام دهید، افزایش را خود ترافیک تا نیستید سایت از غیر هاییکانال از مخاطب

 .است فایدهبی ایدکشیده جدید و خوب سایت یک ساخت برای

 

. رددا هزینه و زمان به نیاز و نیست ایساده کار سایت برای پایدار و مؤثر ترافیک افزایش

 در مداوم تالش برای که شوید مطمئن بیندازید، راه را خود سایتوب اینکه از پیش پس

 .ایدداده اختصاص کافی زمان و بودجه بازاریابی، هایاستراتژی اجرای

 

 و عملکرد کیفیِ و کمی اطالعات مداوم طوربه باید زمانهم. نیست ماجرا تمام این البته و

 هب دستیابی راستای در اطالعات این از و کنید بندیدسته و آوریجمع را تسای سازیبهینه

 هب آمدهدستبه ترافیک مقابل در سرمایه بازگشت نرخ. کنید استفاده خود تجاری اهداف

 .کند تبدیل مشتری به را خود مخاطبان بتواند شما سایتوب که دارد بستگی این

 تحلیل و آوریجمع را الزم اطالعات توانیدمی آنها کمک به که دارند وجود زیادی ابزارهای

 .کنید مشارکت محصوالت بازاریابی در ترتیب این به و کنید
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 کدام هر سنجش برای. دهید قرار توجه مورد حتما را زیر هایزمینه در الزم اطالعات و آمار

 در ابزارها این. دارند رایگان هایپلن آنها از بعضی که دارد وجود ابزارهایی موارد این از

 .اندشده معرفی پرانتز

 

 ؛(Google Analytics) ترافیک تحلیل و تجزیه

 ؛(MailChimp، AWeber) ایمیل

 ؛(Buffer، Buzzsumo) اجتماعی هایشبکه و محتوا بازاریابی

 ؛(SEMrush، Moz Open Site Explorer، Yoast) جووجست موتورهای سازیبهینه

 .(Hotjar، Qualaroo، Inspectlet، ClickTale) بازخوردها و هانامهپرسش نظرسنجی،

 .کنید تکرار را چرخه این و کنید سازیبهینه و تحلیل و تجزیه ردیابی، را اطالعات این

 

 است مفید هم ما شرکت برای پس بوده اثربخش دیگر هایشرکت برای X استراتژی .6

 این هب بوده، مفید و کرده عمل خوبیبه شرکت یک برای استراتژی یک که دلیل این به فقط

 ماش برای آمازون، سایت کردن کپی. بود خواهد اثرگذار هم شما شرکت برای که نیست معنا

 رداریبکپی که کنید توجه نکته این به بنابراین. سازدنمی آمازون مثل بزرگ سایتوب یک

. دشونمی منجر شما موفقیت به لزوما دیگر هایشرکت عملکرد یشیوه از گرفتن الگو یا

 هاسایت دیگر هایایده که باشید داشته خوبی عملکرد شیوه این با توانیدنمی شما متأسفانه

 ونچ چرا؟ اما. بیاورید دستبه را هاسایت آن مشابه نتایج باشید منتظر و بگیرید قرض را

 .اندمتفاوت هم با هاشرکت

 

 عناصر یهمه. است متفاوت شما شرکت ارزش پیشنهاد. دارند تفاوت هم با شما مخاطبان

 آن در که صنایعی اندازچشم. دارد تفاوت هاشرکت دیگر با شما شرکت یدهندهتشکیل

 یکسانی تایجن که باشید داشته توقع نباید بنابراین است، متفاوت هستید فعالیت به مشغول

 .دهدنمی جواب همه برای لزوما خوب عملکردهای. بگیرید
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 یبرخ. کنید امتحان ابتدا از خودتان را چیز همه باید شما که نیست معنا بدان این البته

 تعمیم قابل بازاریابی هایروش برخی و هستند شدهامتحان متعدد موارد در خاص هایطراحی

 استفاده خود کار شروع برای راهکارها و هاطرح این از توانیدمی. هستند مختلف صنایع در

 منتظر لزوما و کنید فکر آن از استفاده برای داد، جواب شرکت یک برای روشی اگر. کنید

 .نباشید مشابه نتایج

 

 مداری نیاز آن به هم ما بنابراین کنندمی استفاده اجتماعی هایشبکه بازاریابی از همه .7

 

 باشند؛ داشته ضورح مختلف اجتماعی هایشبکه در تا دارند نیاز کارهاوکسب از برخی

 بوک،فیس توییتر،: شودمی اضافه آنها تعداد به روزروزبه که اجتماعی هایشبکه

 . … و چتاسنپ تامبلر، پالس، گوگل پینترست، لینکدین، اینستاگرام،

 

 خاطبانم که نباشند جایی همان است ممکن اجتماعی هایشبکه این که کنید توجه نکته این به

 شما هاشبکه این در پروفایل ساختن با ضمنا. گذارندمی را خود وقت بیشتر شما هدف

 کی صورت این غیر در کنید، نظارت آنها به و باشید فعال آنها در که کنیدمی ملزم را خودتان

 هک شودمی متوجه بالقوه مشتری یا مخاطب وقتی داشت خواهد ایفایده چه بوکفیس پیج

 است؟ 11 سال به مربوط پیج رسانی روزبه آخرین تاریخ

 

 اشم. است انرژی و وقت اتالف فقط اجتماعی هایشبکه از زیادی تعداد در کردن پیدا حضور

 کنند،یم استفاده بیشتر اجتماعی یشبکه کدام از شما هدف مخاطبان که بفهمید باید ابتدا

 نآ بهبود و محتوا تأمین برای و کنید شبکه همان معطوف را خود توجه و تمرکز تمام سپس

 وشفرام را دیگر هایشبکه کردید، پیدا را خود مناسب اجتماعی یشبکه وقتی. کنید تالش

 .شویدن آنها وارد اصال که است بهتر بربیایید، آنها یهمه پس از خوبی به نتوانید اگر. کنید
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 کنیم استخدام فردی بازاریابی برای را افرادی توانیممی جامع استراتژی یک بدون .8

 

 شکل به که نیست انفرادی هایسیاست یبردارنده در آنالین، بازاریابی مدرن استراتژی یک

 :گیردمی بر در را زیر موارد که است جامع رویکرد یک شامل بلکه شوند،می اجرا مستقل

 

 باشند؛ داشته حضور است ممکن که جایی هر از هدف مخاطبان کردن درگیر و کردن پیدا

 برند؛ اعتبار افزایش منظور به مختلف تماس هایراه ایجاد با مخاطب توجه جلب

 .تبدیل قیف یا فروش قیف مراحل در مخاطبان هدایت و همراهی

 این .است مهم بسیار بازاریابی هایکمپین در جامع رویکرد یک اتخاذ که است دلیل همین به

 بازاریابی اجتماعی، هایشبکه ایمیل، سئو، مثل جزء هر که دهدمی اطمینان شما به رویکرد

 .کندمی کمک آنها به لزوم صورت در و پشتیبانی را دیگر هایبخش … و محتوا

 

 در ارائه یبرا باکیفیت محتوایی یا بخشدمی بهبود را سایت سئوی باکیفیت، وبالگ یک مثال

 ماش معرفی برای وبالگ از استفاده. کندمی تولید ایمیلی تبلیغات و اجتماعی هایشبکه

 نای که بخشدمی بهبود را شما سایت تبدیل نرخ خاص، یزمینه یک در برند یک عنوانبه

 هایروش سایر و کلیکی تبلیغات طریق از سرمایه بازگشت افزایش به تبدیل نرخ بهبود

 .شودمی منجر بازاریابی

 

 عضایا به که است این مثل منسجم استراتژی یک بدون منفرد بازاریابی هایسیاست اجرای

 هر که باشیم داشته انتظار و بدهند پاس هم به ندارند اجازه بگوییم بسکتبال تیم یک

 شما یبترت این به. کند کسب امتیاز بتواند هاتیمیهم سایر کمک بدون و تنهایی به بازیکن

 .شد نخواهید پیروز رقابتی هیچ در
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 آخر ینکته

 را زاریابیبا مسئولیت که کسی هر. است ناپذیرپایان و دائمی مسئولیت یک آنالین بازاریابی

 زوآر بزرگ، دپارتمان یک بازاریابی مدیر چه باشد کوچک شرکت یک در چه گیرد،می عهده بر

 .بود ساعت 40 از بیشتر روزشبانه یک کاش که کندمی

 

 تمرکز گذارد،می تأثیر سرمایه بازگشت بر که آنچه روی شما که دارد ضرورت بسیار بنابراین

 فقط هاروش کدام و هستند ضروری مسیر یادامه برای هاروش کدام که بدانید. کنید

 .شوندمی انرژی و سرمایه وقت، اتالف موجب

 

 در یاتجربه چه شما. بودند آنالین بازاریابی در غیرواقعی توقعات و انتظارات مورد، چند این

 کنید؟ اضافه دیگری مورد توانیدمی آیا دارید؟ زمینه این

 

 

 

 زاده کرامت آموزشی و تحقیقاتی گروه

 

 

 


