ایمیل مارکتینگ در  ۳مرحله
نویسنده :علی اکبر فرج
ایمیــل مارکتینــگ جــز ارکان اصلــی بازاریابــی اینترنتــی اســت .بــه آمــار هــای واقعــی
زیــر توجــه کنیــد تــا متوجــه شــوید کــه ایمیــل مارکتینــگ چــه تحولــی در کســب و کار
هــا پدیــد آورده اســت.
بــه طــور متوســط درآمــد کســب و کار هایــی کــه از ایمیــل مارکتینــگ اســتفاده میکننــد
 ۳۲۰درصــد بیــش تــر از کســب و کار هایــی اســت کــه از ایمیــل مارکتینــگ اســتفاده
نمــی کننــد.
مصــرف کنندگانــی کــه محصــوالت خــود را از طریــق ایمیــل خریــداری مــی کننــد %۱۳۸
بیشــتر از کســانی اســت کــه پیشــنهادات ایمیــل را دریافــت نمــی کننــد.
مشــترکین ایمیــل  ۳برابــر احتمــال بیشــتری بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن محتــوا در

1

رســانه هــای اجتماعــی بــا دوســتان خــود دارنــد.
 ۸۰درصــد از متخصصــان کســب و کار کوچــک نشــان مــی دهــد کــه بازاریابــی ایمیــل
بــزرگ تریــن نگهدارنــده مشــتری اســت.
خــب بزاریــد بگــم کــه ایمیــل مارکتینــگ جــز کــدام دســته از بازاریابــی آنالیــن قــرار
میگیــره.
همانطور که میدانید بازاریابی اینترنتی از نظر من به  ۵دسته تقسیم می شود.
•

سئو

•

ایمیل مارکتینگ

•

بازاریابی محتوا

•

بازاریابی شبکه های اجتماعی

اگر می خواهید زودتر موفق شوید ایمیل مارکتینگ را جدی بگیرید.
ایمیل مارکتینگ چیست؟
بازاریابــی ایمیلــی یــا ایمیلــی مارکتینــگ یعنــی ارتبــاط مســتقیم بــا مخاطــب از طریــق
ا یمیل .
وقتــی میگیــم ارتبــاط مســتقیم یــاد ایمیــل هایــی میفتــم کــه روزانــه بــرای مــن میــاد
و منــو واقعــا کالفــه میکنــه ،عناویــن ایمیــل هــم اکثــرا بــا عناوینــی ماننــد :بــه مناســب
روز … ۵۰ .درصــد تخفیــف ،پیــام جدیــد از ســایت ……… ،تخفیــف فقــط امــروز و …..
البته االن دیگه اینگونه ایمیل ها برای من نمیاد و از دستشون راحت شدم.
من ایمیل مارکنینگ مثل مهمان رفتن است ولی به تعبیر دیگر
ایمیل مارکتینگ یعنی وارد خانه مهمان خود شدید و از او پذیرایی میکنید.
مفاهیم مهمانی در اینجا متفاوت است.
در این مهمانی میزبان اجازه ورود به شما را می دهد که وارد خانه او شوید.
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و این مهمان است که به پذیرایی می پردازد.
با توجه به مطالب باال ایمیل مارکتینگ را من به  ۳مرحله تقسیم می کنم.

در ادامه می خواهم به استاندارد های هر کدام بپردازم.
اجازه گرفتن:
عضویــت در خبرنامــه همــان اجــازه گرفتــن اســت .کاربــران از عضویــت در خبرنامــه را
نمیپســندند و آمــار هــا نشــان میــده کــه بــه نــدرت پیــش میــاد فــردی بــه اختیــار در
خبرنامــه ای عضــو شــود.
کاربران قبل از ایمیل وارد کردن یک یا چند سواالت دارند:
•

وقتی آدرس ایمیل خود را به شما می دهم چه می شود؟

•

می خواید اسپم ارسال کنید؟

•

چند بار به من ایمیل می زنید؟

•

آیا تخفیف میگیرم ایمیل وارد کنم؟

3

•

آیا من جز اولین نفراتی هستم که ایمیل خود را وارد میکنم؟

•

آیــا بــه ایمیــل مــن مطالــب مرتبــط ارســال میکنیــد یــا همــه چــی ارســال

میکنیــد؟
پــس قبــل از دســت بــه کار شــدن بــه ســواالت بــاال جــواب درســت بدهیــد .باکــس
تبلیغاتــی عضویــت در خبرنامــه شــما حداقــل بایــد  ۴ســوال بــاال را پوشــش دهــد.
نمونه زیر را ببینید .آیا از نظر شما تمام سواالت مخاطب را پوشش داده است؟

همانطور که میبینیم بعضی از سواالت بی پاسخ مانده است.
نمونه زیر مربوط به سایت دیجی کاال است.
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همانطور که میبینید دیجیکاال بهتر از بالگ اد عمل کرده است.
افــراد بــرای تخفیــف خیلــی بیشــتر از عضویــت در خبرنامــه بــرای بروزرســانی مشــتاق
هستند .
یکــی از راه هــا بــرای اینکــه کاربــر را مشــتاق بــه ایمیــل وارد کنیــد ایــن اســت کــه در
ازای وارد کــردن ایمیــل بــه او هدیــه بدهیــد.
بــه نمونــه واقعــی زیــر کــه در همیــن مقالــه پیــاده ســازی کــردم دقــت کنیــد .افــراد بــا
وارد کــردن ایمیــل خــود مطلــب ارزشــمندی را دریافــت خواهنــد کــرد.
همانطور که میبینید اکثر سواالت را پوشش داده است.
وارد شدن
در میزنیــم و خودمــان را معرفــی میکنیــم .اگــر مــا را شــناختند آنوقــت در را بــرای مــا
بــاز میکننــد.
پــس بایــد نــام ارســال کننــده را هــم نــام بــا نــام ســایت وارد کنیــم کــه فــرد مــا را
بشناســد.
اگــر محصولــی یــا فایلــی را قبــا بــرای مخاطــب ارســال کــرده باشــیم مــی توانیــم در
قســمت نــام ارســال کننــده نــام آن فایــل را بگذاریــم تــا فــرد مــا را بــه خاطــر آورد.
خیلی از ایمیل ها را میبینم که به صورت زیر ارسال میکنند.
 | Khateyekخط یک
Khateyek
خط یک
ولی من به شخصه نمونه زیر را میپسندم.
Khateyek Team
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چــرا کــه در نمونــه بــاال بــا عنــوان برقــراری ارتبــاط تیــم خــط یــک بــا آن فــرد صــورت
گرفتــه اســت.
وارد خانــه مشــتری شــدیم .مهمانــان جایشــان در قســمت پذیرایــی منــزل قــرار دارد
نــه اتــاق!
خیلی از ایمیل ها در  SPAMقرار میگیرد و باعث می شود که دیده نشود.
مشکل ارسال ایمیل به  SPAMاز سرویس دهنده ایمیل می باشد.
اکثر سرویس دهنده های ایمیل ،به  INBOXارسال خواهند کرد.
سرویس دهنده ایمیل کارش این است که ایمیل انبوه ارسال کند.
سرویس دهنده های ایمیل فقط درصد اسپم را محاسبه خواهند کرد.
ســرویس دهنــده هــا مزایــا و معایــب بســیار زیــادی دارنــد امــا مهمتریــن دلیــل
انتخــاب ســرویس دهنــده از نظــر مــن دسترســی بــه مــاژول هــای مختلــف اســت کــه
بتوانــم در ســایت ودرپرســی خــود از آن اســتفاده کنــم.
بهترین سرویس دهنده های دنیا از نظر من:
•

میلرالیت

•

میل چیمپ

•

اوبر

من در خط یک از سرویس دهنده میلرالیت استفاده میکنم.
عنوان ایمیل:
عنوان ایمیل باید خیلی جذاب باشد تا کاربر بر روی آن کلیک کند.
آمــار نشــان مــی دهــد  ۸۹درصــد افزایــش کلیــک بیشــتر مــی شــود اگــر از عناویــن
جــذاب اســتفاده نماییــد.
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بــرای نوشــتن عناویــن جــذاب و پــر کلیــک مــی توانیــد از نمونــه واقعــی در قســمت
قبلــی اســتفاده کنیــد .مطمئــن باشــید کــه اســپم نمیفرســتیم.
پذیرایی کردن
بــه اتــاق پذیرایــی مــی رویــم و منتظریــم کــه مخاطــب مــا را ببینــد و بــا مــا گفتگــو
کنــد .کافیســت طــوری رفتــار کنیــم کــه آخریــن بــاری باشــد مــا را بــه خانــه خــود
دعــوت میکنــد.
محتوای ایمیل به  ۳قسمت تقسیم می شود.

محتوایی که در هدر می تواند قرار گیرد:
•

اسم سایت :فارسی و انگلیسی سایت باید نوشته شود.

•

رسالت سایت :یعنی سایت در چه رابطه ای محتوا تولید میکند.

•

لوگو
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محتوایی که در قسمت محتوا قرار میگیرد:
هر گونه مطالبی که مخاطب انتظار دیدن آن را دارد.
شاید یک ایمیل دریافت لینک دانلود باشد.
پس باید لینک دانلود همراه با یک جمله یک خطی در آن قرار گیرد.
محتوایی که در فوتر قرار میگیرد:
•

لینک شبکه های اجتماعی

•

دکمــه هــای بــه اشــتراک گذاری(البتــه اگــر محتــوا بــه ازای وارد کــردن ایمیــل

نباشــد)
•

راه های ارتباطی

ایمیل باز شد و کاربر محتوایی که نوشتیم را میبیند.
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همانطور که میبینید قسمت هدر المان های الزم را قرار داده است.
اگر من به جای او بودم ترجیح میدادم از اسم مخاطب استفاده کنم.
در میلرالیت به راحتی می توان از این ترفند ها استفاده کرد.
شــما در ایمیــل هــای خــود چــه نکاتــی را رعایــت میکنیــد؟ لطفــا در کامنــت بــا دیگران
بــه اشــتراک بگذارید.
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