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موتور های جستجو چگونه کار می کنند ؟
بازاریابــی ایمیلــی یکــی از بهرتیــن راه هــای رسمایــه گــذاری اســت زیـرا یــک ابـزار قدرمتند به حســاب می آیــد که به
ایــن زودی هــا از دور خــارج منــی شــود و مــی تــوان بــه صــورت جــدی روی آن حســاب بــاز کــرد.
شش مورد است که به شام کمک می کند تا تالش های شام در بازاریابی ایمیلی موفق تر باشد:

 .1با مترینات لیست کردن برای خود رشوع کنید:

مهــم اســت کــه یــک لیســت از افـرادی کــه راجع بــه محصوالت و خدمات شــا شــنیده اند برای خود بســازید .ســپس
برای آن ها ایمیل هایی بفرســتید .باید توجه داشــته باشــید که لیســت خود را بیشــر محدود به افراد خاص تر کنید و
محتویات آن ها را شــخصی تر کنید.

 .2لیستتان را به روز کنید:

مــردم معمــوالً عالیــق خــود را تغییر می دهند .شــا هم باید ســعی کنید حداقل هر ســه ماه یک بــار اطمینان حاصل
کنیــد کــه لیســت شــا بــه روز و مفیــد اســت .اگر مثالً یکســال بگذرد و لیســت خود را بــه روز نکنید احتــال دارد از
دور خــارج و نــا کارآمــد شــود .یک بار که این اتفاق بی افتد بســیار ســخت می شــود جربان کرد.
اگــر نگـران هســتید کــه از دور خــارج شــوید و جــزء لیســت ســیاه باشــید ،آخریــن لیســت ســایت هــا در آخــر هــر
عنــوان را ببینیــد و آن هــا را جســتجو کنیــد و آی پــی آدرس هــا را چــک کنیــد تــا مطمــن شــوید در حــال انجــام دادن
کار صحیح می باشید.

 .3به شخصه در فضای آنالین حضور داشته باشید:

از جــی میــل و یاهــو و هــات میــل اســتفاده نکنیــد .ایمیــل شــخصی و وب ســایت شــخصی خودتــان را داشــته باشــید
تــا بــا ایــن کار برنــد خــود را معتربســازی کنید.
بــه عــاوه یــک ایمیــل کــه مســتقیامً بــه صفحــه اصلــی وب ســایت شــا متصــل مــی شــد را انتخــاب کنیــد و بــا آن
ایمیــل اقــدام بــه ارســال لیســت هــا کنیــد .بـرای ارتقــای رسعــت تحویــل ایمیــل خــود در آینــده در ابتدای هــر ایمیل
بخواهیــد تــا آدرس ایمیــل شــا را در کتابچــه (بــوک مارک) آدرس ایمیل ها اضافه کنند تا شــا بــه عنوان یک مخاطب
بـرای آن هــا باشــید تــا یــک سیســتم تبلیغاتــی ارســال ایمیــل!
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 .4محتویات جالب و رسگرم کننده ای از خود ایجاد کرده و گسرتش دهید:

ایمیــل هــای خــود را تــا مــی توانیــد شــخصی ســازی کنیــد .محتویــات آن را ســاده تــر و مفهومــی تــر کنیــد و بــا
یــک تعــادل خــوب بیــن نوشــته هــای مــن و تصاویــر آن هــا را تکمیــل کنیــد .بســیاری از بازاریابــان مــی خواهنــد
از تصاویــر زیــاد و پــر زرق و بــرق دار اســتفاده مــی کننــد کــه چشــم بیننــده را بــه خــود جلــب کنــد امــا ســادگی
ظاهــر و محتــوای ارزمنــد شــا را متفــاوت نشــان مــی دهد.

 .5تست:

بــا اســتفاده از ایــن روش مــرف کننــدگان و مشــریان خــود را در روش آزمــون  Aیــا  Bبســنجید و لیســت خــود
را بــر اســاس آن طبقــه بنــدی کنیــد .بــه یک چهارم افراد لیســت یــک ایمیل و به یــک چهارم دیگر یــک ایمیل متفاوت
بفرســتید .آن ایمیلــی کــه نتیجــه موفــق تــری حاصــل کــرد را بـرای نصــف دیگــر افـراد لیســت بفرســتید .بــا ایــن روش
درک بهــری از چگونگی کار پیدا می کنید.

 .6یک فراهم کننده خدمات ایمیل ( )ESPکرایه کنید:

ایــن رسویــس بــه شــا کمــک می کنــد تا رسعت تحویــل ایمیل هایتــان را افزایش دهیــد .هنگامی که شــا ایمیل خود
را با رسویس  ESPبفرســتید ،آن ایمیل به شــبکه جهانی متصل می شــود .همچنین اگر شــا ســابقه طراحی ندارید
 ESP ،کمک می کند ایمیل شام حرفه ای به نظر برسد.
هیــچ گاه قــدرت بازاریابــی ایمیــل را نادیــده نگیریــد .بــا ایــن کــه شــبکه هــای مجــازی دچــار ضعــف هایــی هســتند
یــا مثـاً همــه مــردم فیســبوک یــا توئیــر و گــوگل پــاس ندارنــد ،امــا اکرثیــت آن ها همــواره و همیشــه ایمیــل خود را
چک می کنند حتی زمانی که پای کامپیوترهای خود نیستند.
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