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تجــارت بــا ایمیــل یــا  Email Marketingابــزاری گرانبهــا و مؤثــر درزمینــ ٔه مارکتینــگ میباشــد کــه هــدف
اصلــی آن ایجــاد روابــط بلندمــدت بــا مشــریان شــا میباشــد .بــا یک هــدف معیــن و مشــخص  ،بازاریابــی و تجارت
بــا ایمیــل میتوانــد بهطــور مؤثــر تالشهــای تجــارت شــارا پشــتیبانی کــرده و آن را بــا مقــدار کمــی بودجــه و
هزینــه راه انــدازی کنــد.
هامنطــور کــه اهداف تجاری میتواند بســته به صنعتکاری و مشــریان شــا بســیار متفاوت باشــد  ،مــا قصد داریم
لیســتی از مهمتریــن اسـراتژیهای یــک ایمیــل مارکتینــگ را بـرای شــا بازگــو کنیــم .در ایــن مقاله مــا  20روش برای
اینکــه چطــور تعــداد مشــرکها یــا  Subscribersرا افزایــش دهیــد و چطــور آنهــا را حفــظ کنیــد و همچنیــن
چطــور یــک فرآینــد تجــارت بــا ایمیــل موفــق و پایــدار داشــته باشــید را بــه شــا گوشــزد خواهیــم کــرد.

 .1نیازهای مشرتیان خود را شناسایی کنید.

بــه ایــن پــی بربیــد که چه چیزی میتواند برای مشــریان شــا باارزش باشــد ،ســپس اقــدام به تولید محتــوای موردنظر
کنید.

 .2صفحهای برای فرم اشرتاکگذاریها فراهم کنید.

یــک صفحــه اشـراکگذاری اختصاصــی بایــد دارای متامــی ویژگیهــای الزم برای فهامنــدن کاربران و ترغیــب آنها به
عضویت در خربنامه باشــد.

 .3از آزمایشهای موسوم به  A/B Testingاستفاده کنید.

از ایــن آزمایــش میتــوان ب ـرای فهمیــدن اینکــه کــدام جعبــه مربــوط بــه  Subscriptionهــا عملکــرد بهــری
داشــته اســت اســتفاده کــرد .اســتفاده از اســتایل هــای مختلــف رنگهای مختلــف و فونتهــای مختلف به شــا این
امــکان را خواهــد داد تــا درواقــع بازدیدکنندگان ســایت خود را محک زده و متوجه شــوید آنهــا به چه فرم ثبت نامی
عالقــه نشــان داده و آن را بــه دیگــر فرمهــا (ازلحاظ ظاهری) ترجیــح میدهند.

 .4اشرتاکگذاریهای قابلمشاهده یا در دسرتس.

بـرای هــر چــه بیشــر مقادیر اشـراکگذاری کاربران ،میبایســت که فرم مربــوط بــه  Subcriptionرا درجایی
مناســب و حتــی باالتــر از خیلــی بخشهــای دیگــر قـرار دهیــد .بــا ایــن کار فرم مربوطــه بیشــر در رأس دیــد کاربران
میباشــد و درنتیجه احتامل مشــرک شــدن آنها بیشرت میشود.
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 .5از روند ثبتنام و اشرتاکگذاریهای آسان استفاده کنید.

ســعی کنیــد فرآینــد ثبتنــام و مشــرک شــدن کاربـران را تــا میتوانیــد ســاده و رسیــع انجــام دهیــد چــون معمــوالً
کاربـران حتــی از غیــر حرفهایهــا گرفتــه تــا حرفهایها ،عالقهای بـرای رصف وقت بــه کنجکاوی در رابطــه بافرم های
مشــرک شــدن خربنامههــا و مــوارد مشــابه ندارنــد .اگــر برایتان ســؤال پیــش میآید که چگونــه یک فرآینــد ثبت نامی
 Subscriptionرا آســانتر کنیــم بایــد خیلــی ســاده جــواب بدهیــم کــه تــا میتوانیــد مقــدار فیلدهــای جعبــه
ثبتنــام را تــا حــد امــکان کاهــش داده فقــط فیلدهــای رضوری را نگاهداریــد.
ایــن نکتــه را فرامــوش نکنیــد کــه شــاید رونــد دشــوار یــک ثبتنــام و مشــرک شــدن باعــث شــود کســی کــه قصــد
ثبتنام داشــته را منرصف کند و شــاید روند آســان این ثبتنام و مشــرک شــدن باعث شود کســی که حتی هیچ میلی
به عضو شــدن در این سیســتم نداشته را ترغیب به عضویت مناید.

 .6یکپارچهسازی و ادغام رسانههای اجتامعی.

فــرم  Subscriptionیــا هــان فــرم اشـراک را با رســانههای اجتامعی خودتان ادغــام کرده و آنها را یکپارچهســازی
کنیــد .شــا میتوانیــد یــک فــرم اشـراک در صفحــه هــواداران فیسبــوک خــود ایجــاد کــرده و یــا اینکــه بازدیدهــای
کسبشــده توســط رســانههای اجتامعــی خــود را بــه ســمت صفحــات حاوی فرم اشـراک هدایــت کنید .گفتنی اســت
هــردوی ایــن روشهــا بســیار کارآمــد خواهنــد بــود؛ امــا نکتــه اساســی ایــن فرآیندهــا بــه اهــداف مشــریان و
مخاطبان شــا بستگی دارد.

 .7خربنامههایتان را منترش کنید.

ایــن ایــدۀ بســیار خوبــی خواهــد بــود اگــر خربنامههــای قبلــی خــود را در بــاگ خــود و یــا صفحــات شــبکههای
اجتامعــی بــه اشـراک گذاشــته و خربنامههــای جدیــد را در بخشهــای باالیــی ســایت خــود قـرار دهیــد .بــا ایــن کار
درواقع شــا یکراه جدید برای ســئو از طریق لینکها پیدا میکنید.

 .8تناوب پایدار خود را حفظ کنید.

 E-mail Marketingیــک ابـزار بـرای توامننــد کــردن و نزدیــک کــردن شــا بــه ایجــاد رابطههــای بلندمــدت بــا
مشــریانتان میباشــد .پــس اگــر میخواهیــد مشــریانتان به شــا اعتامد بیشــری پیدا کننــد باید فعالیتهای مســتمر
خــود را بهصــورت پایــدار و پیدرپــی انجــام دهیــد.
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 .9به کاربران در مورد فرآیندهای متناوب اطالعرسانی کنید.

یکــی از دغدغههــا و نگرانیهــای کاربـران در مــورد عضــو شــدن در سیســتمهای خربنامــه و اشـراکها ایــن اســت
کــه آنهــا نگـران پــر شــدن فضای ایمیلشــان با پیامهای زیاد و خســتهکننده شــا هســتند .لذا بهرت اســت ایــن مورد را
بـرای آنهــا شفافســازی کنیــد و بــه آنها بگوئید که قرار نیســت هــرروز ایمیلهایی برای آنها ارســال شــود و فقط
نــکات مهــم و بــاارزش در اولویــت هســتند .بــا ایــن کار میتوانیــد ثابــت کنیــد کــه شــا یــک اســپمر نیســتید.

 .10یک سیاست حفظ حریم خصوصی ( )Privacy Policyداشته باشید.

حریــم خصوصــی نهتنهــا در دنیــای واقعــی ،بلکــه در دنیــای مجــازی نیــز از اهمیــت بســیار باالیــی برخوردار اســت و
تقریبـاً متــام مــردم امنیــت حریــم خصوصــی خود را یکــی از مهمترین اولویتهایشــان قـرار میدهند .پــس این خیلی
ســاده اســت کــه شــا بایــد کاری کنید تا کاربران در اشـراکهای شــا احســاس امنیت کننــد .برای این کار بهرت اســت
وضعیت سیاســت حفظ حریم خصوصی در فعالیت و اقدامات خود را برای کاربران روشــن کنید .برای این هم اجازه
دهید آنها بدانند که چرا شــا به اطالعات آنها نیاز دارید و چگونه از این اطالعات اســتفاده میکنید؟

 .11به زمانبندیها توجه کنید.

فــرم اشـراکگذاری ( )Subscriptionرا در زمــان ایــده آل و مناســب منتــر کنیــد .زمانی که یک کاربــر از تجربهای
که در وبســایت شــا داشــته اســت راضی باشــد ،بیتردید شــانس خیلی بیشــری در عضو شــدن آن کاربر در سیستم
اشرتاکگذاری وجود دارد.

 .12به قالببندی خربنامهها اهمیت دهید.

ظاهــر قالــب خربنامههــا یکــی از بزرگتریــن نــکات اساســی در رابطه با آنهاســت که شــا باید روی آن مترکز داشــته
باشــید .از ایــن بابــت مطمــن شــوید کــه ایــن قالبهــا نهتنهــا جــذاب بــوده و از طراحــی مناســبی برخوردارنــد ،بلکه
راحــت و قابلفهــم هســتند حتــی قبــل از اینکــه عکسهــای درون قالــب لــود شــده باشــند!

 .13در خربنامههای خود از دکمههای اشرتاکگذاری استفاده کنید.

یکــی دیگــر از اقدامــات مهــم اضافــه کــردن دکمههــای اشـراکگذاری در خربنامههــا میباشــد .ایــن دکمههــا باعــث
میشــوند تا به خاطر نحوه آســان اشـراکگذاری با این روش ،فرصتهای بســیار بیشــر به اشـراکگذاری ایجاد شــود.
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در ایــن حالــت اگــر کاربری از محتوای مطلب شــا لذت برده باشــد و خواهان به اشـراک گذاشــن آن باشــد میتواند
ایــن کار را در رسیعتریــن حالــت ممکن با کمک دکمههای اشـراکگذاری انجام دهــد .اما اگر چنین دکمههایی وجود
نداشــته باشــند و حتــی یــک کاربــر مایــل بــه چنیــن کاری باشــد ،بــه خاطــر دشــوار بــودن اشـراکگذاری بهصــورت
دستی ،احتامالً منرصف خواهد شد.

 .14ویژگی  Call to Actionرا به سایت خود اضافه کنید.

از ویژگــی  Call to Actionدر وبســایت خــود اســتفاده کنیــد .بــا اســتفاده از ایــن قابلیــت ،یعنــی اضافــه کــردن
 Call to Actionبــه قســمت فوتــر هــر صفحــه از ســایت خــود میتوانیــد کاربرانتــان را تشــویق کنیــد تــا آن
مطلــب را بــه اشـراک بگذارنــد.

 .15موضوعات موردعالقه کاربران را دستهبندی کنید.

ســعی کنیــد از دســتههای مختلــف اســتفاده کنیــد و بــه کارب ـران امــکان انتخــاب موضوعــات بهمنظــور دسرتســی
بــه محتــوای مرتبط با درخواستشــان بدهید .همچنین این دســتهبندی را در بخــش  E-mail Campaignsیا هامن
فرآیندهای تجارتی ایمیل نیز به کار بگیرید .برای این کار میتوانید از چندین لیســت خربنامه مختلف اســتفاده کنید.

 .16بر روی کیفیت محتوا مترکز کنید.

مطمنئ شــوید که هامن محتوایی را ارائه میکنید که مرتبط با مشــریان و مشــرکان شــا میباشــد .همچنین فراموش
نکنیــد کــه میتوانیــد تأثیرگذارتر باشــید اگــر مطالب اختصاصی نیز منترش کرده و در دســرس کاربـران قرار دهید.
نکتــۀ مهــم اینجاســت کــه موفقیــت در  E-mail Marketingمنــوط بــه ســعی و تــاش بـرای جــذب هر چه بیشــر
مشــرکان نیســت ،بلکــه منــوط به تــاش برای نگاهداشــن و ایجاد یک ارتباط مؤثر با مشــرکان فعلی میباشــد.

 .17کتابهای الکرتونیکی و کتابهای راهنام عرضه کنید.

یکــی از اقدامــات مناســب  ،معاملــه آدرس ایمیلهــای فعــال کاربــران باعرضــه کــردن کتابهــای الکرتونیکــی و
راهنامهای قابل دانلود اســت .مردم همیشــه از به دســت آوردن اطالعات حتی بهصورت جزئی رضایتمند میباشــند،
بهویــژه اگــر این اطالعات از یک ســایت معترب عرضهشــده باشــد .پس احتامالً درج ایمیــل درازای دانلود این اطالعات
بهصورت رایگان برای کاربران معامله بســیار مناســبی خواهد بود.
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 .18ایجاد رقابت کنید!

اگــر در ســایت خــود رقابتــی بــرای حضــور کاربــران پیــاده کنیــد ،میتوانیــد از طریــق ایــن روش بهراحتــی بــه
ایمیلهــای کاربــران دســت پیــدا کنیــد .حتــی بــا ایــن کار میتوانیــد بازدیدکنندههــای بیشــری جــذب کنیــد.

 .19از بازخوردهای کاربران استفاده کنید.

اگــر یکــی از کارب ـران بعــد از مدتــی تصمیــم گرفــت تــا خربنامــه شــارا  Unsubscribeکنــد یــا بــه عبارتــی از
مشــرک بــودن در خربنامــه شــا رصفنظــر کــرده باشــد ،ســعی کنیــد هــر جــور کــه شــده اســت بازخــورد ایــن کار را
متوجــه شــوید تــا بــا ایــن کار متوجــه شــوید کــه اشــکال کار شــا در کجــا بــوده اســت.

 .20مشوق کاربران باشید.

خیلــی اوقــات کارب ـران تنهــا بــا یــک تشــویق ســاده ،مجــاب بــه انجــام کارهــا میشــوند .بــا تشــویق کارب ـران بــه
شــکل و روشهــای مختلــف میتوانیــد جمــع کثیــری از ایــن افـراد را در سیســتم خربنامــه خــود عضــو کنیــد.

درنهایــت ،هیـچگاه فرامــوش نکنیــد کــه بــا کاربرانتــان صــادق باشــید و در مقابــل آنهــا خالقانــه و بــا صــر برخــورد
کنیــد .رفتــار و پشــتیبانیهای شــا بیتردیــد یکــی از اولیــن نکاتــی خواهــد بــود کــه باعــث جــذب کارب ـران بــه
ســمت شــا میشــود.
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