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اگــر مــی خواهیــد برنــد خــود را معــروف تــر و شــناخته شــده تــر کنیــد آن هــم در یــک مــدت زمــان کوتــاه و
بــا کمرتیــن هزینــه ،بایــد توجــه ویــژه ای بــه بازاریابــی از طریــق ایمیــل داشــته باشــید .بازاریابــی بــا ایمیــل یکــی از
قدرمتندتریــن ابـزار بازاریابــی آن هم با ســوددهی باال اســت به خصوص زمانی که آن را بــا دیگر کانال های (راه های)
بازاریابــی مقایســه کنیــد.
مهــم تریــن مزایــای بازاریابــی از طریــق ایمیــل قیمــت مؤثــر و مفیــد آن (کاهــش هزینــه) اســت کــه بــا بودجــه
بســیار منطقــی مــی توانــد شــهرت یــک برنــد را افزایــش دهــد.
مهــم تریــن مزیــت ایمیــل مارکتینــگ ارتبــاط مســتقیم اســت کــه باعــث مــی شــود بــا ایمیــل زدن بــه صــورت
گروهــی ،بســیاری از افـراد را آگاه و مطلــع کــرد .حجــم بســیار زیــاد از ایمیــل هــای ارســالی مــی تواننــد نیازهــای
دو طیــف مشــریان و فروشــندگان را پوشــش دهنــد.
بــه عنــوان مثــال خربنامــه هــا شــا را از محصــوالت و تولیــدات جدیــد آگاه می کننــد .بنابراین شــا می توانیــد از این
طریــق بــه کســب و کار و تجــارت خــود اعتبــار ببخشــید .بــه عــاوه ایــن کــه اگر پیام شــا هوشــمندانه ایجاد شــود و
بــه درســتی بوســیله گذاشــن لینــک در پیــام هــا بــه ســایت شــا اتصــال پیــدا کنــد  ،باعــث افزایــش فــروش شــا نیــز
مــی شــود.
بعــد از تکمیــل کار خــود ،مــی توانیــد انــدازه گیــری و محاســبه کنیــد کــه کــدام کمپیــن بهرتیــن عملکــرد و کــدام
یــک ضعیــف تریــن عملکــرد را داشــته اســت .در نهایت می توانیــد از طریــق  Google Analyticsبــه تحلیل رفتار
مــرف کننــدگان بپردازید.
رازهای موفقیت :اگر می خواهید در یک رقابت موفق شوید به نکات مهم زیر توجه کنید:

 .1موضوع گیرنده و جذاب:

بـرای داشــن یــک بــازار بــا ایمیــل موفــق باید موضوع شــا جالــب و جذاب باشــد تا توجه طــرف مقابل جلــب ایمیل
شــا شــود و آن را بخوانــد .بــا خودتان فکــر کنید چه موضوعاتی می تواند برای مرصف کننده جذابیت داشــته باشــد.
موضــوع ایمیلتــان بایــد رس راســت باشــد و مطلــب داخل ایمیــل را در چند کلمــه بیان کند.

 .2جای دادن  URLها:

مســئله دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــد اضافــه کــردن لینــک هــا بــه ایمیلتــان اســت .چــون مــی توانــد شــانس
شــا را بـرای هدایــت اعضــای ســایت تــان بــه ســمت محصــوالت و خدمــات شــا افزایــش دهــد .از کلیــدواژه هــای
هدفمند خودتان برای لینک ها اســتفاده کنید.
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 .3طبقه بندی اطالعات:

وقتــی ایمیلــی را ارســال مــی کنیــد بایــد گزارشــات آن را دقیــق مشــاهده مناییــد و افـراد را بــر اســاس آن گزارشــات
طبقــه بنــدی کنیــد ،بدیــن وســیله شــا مــی توانیــد بــه راحتــی لیســت مخاطبان خــود را طبقــه بنــدی کنید تــا بتوانید
مترکزتــان را بیشــر روی گروه هــدف بگذارید.

 .4اهمیت موبایل در چک کردن ایمیل:

موبایــل یکــی از پــر مــرف ترین وســایل برای انجــام کارهای مختلف اســت .از جمله چک کردن ایمیل .آمارها نشــان
مــی دهــد  %65ایمیــل هــا ابتــدا بــا موبایل توســط مردم چک می شــود .پس در ایــن رقابت به موبایل توجه بیشــری
داشــته باشید و از آن کمک بگیرید.
ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــید کــه اگــر ایمیل هــای شــا در موبایل به درســتی منایش داده نشــود حــدودا %65
افراد را از دســت خواهید داد!

 .5دوستانه رفتار کنید:

بـرای یــک رابطــه بهــر شــا بایــد ایمیل تان را کمی دوســتانه تر و شــخصی تــر کنید تا رابطه دوســتانه تــری با مرصف
کننــده هــای جدیــد و آینــده خود داشــته باشــید .اگر مــی توانید از رسویــس هایی اســتفاده کنید که نام کاربران شــا
را در ایمیــل منایــش مــی دهنــد و ایمیــل هــا را شــخصی تــر کنید.

 .6تست : A/B

ایــن تســت کمــک مــی کنــد تــا تصــور و شــناخت بهــری نســبت بــه مــرف کننــده و مشــری خــود پیــدا کنیــد .شــا
مــی توانیــد ایــن کار را بــا موضــوع ایمیــل  ،اســم یــا محتویات ایمیل امتحــان کنید .این کار به شــا کمک مــی کند که
در ایمیــل زدن پیرشفــت کنیــد و در دفعات بعدی بهرت عمل کنید.

 .7نسخه پشتیبانی : Non-HTML

ایمیلتــان نســخه پشــتیبانی بــدون  HTMLداشــته باشــد تــا بداننــد کــه ایمیــل شــا از  HTMLپشــتیبانی منــی کنــد
در غیــر ایــن صــورت به جای پیام شــا کد پشــتیبانی  HTMLرا می بینند.
منظــور ایــن اســت کــه اگــر از قالــب هــای  HTMLاســتفاده مــی کنیــد یــا کدهــای  HTMLدر ایمیــل تــان بــه کار بــرده
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ایــد بایــد یــک نســخه مــن خــام هم داشــته باشــید که اگــر بیننده ایمیــل با رسویســی ایمیل شــا را مشــاهده کرد که
قابلیــت منایــش کدهــای  HTMLرا نداشــت بتواند نســخه خام آن را مشــاهده کنــد و با حجم زیــادی از کدها مواجه
نشود.
معمــوال اکــر رسویــس هــای ایمیــل مارکتینگ این امکان را برای شــا فراهم می کنند که بتوانید نســخه منت خام را به
طــور مجزا بـرای ایمیل خــود در نظر بگیرید.

 .8منت ایمیل های قبلی خود را آرشیو کنید:

یکــی از نــکات بســیار مهــم ایــن اســت کــه مــن ایمیل های قبــل خود را آرشــیو کنیــد و به صــورت آنالین در دســرس
قـرار دهیــد .مــی توانیــد متــام ایمیــل هــای قبلــی خــود را در مکانی جمــع آوری کنیــد و از آن هــا یک کتابخانــه پر از
اطالعات بســازید .در این صورت کاربران زیادی از آن ها برای دســتیابی به سؤاالتشــان اســتفاده می کنند و اگر این
ایمیــل هــای آرشــیو شــده مؤثــر واقــع شــوند ،بــدون تردیــد تشــویق مناســبی بـرای کاربـران مــی شــوند تــا در نســخه
جدید خربنامه شــا عضو شــوند.

نتیجه گیری:

بــه طــور خالصــه بـرای بــار دیگر اهمیت ایمیل را به شــا مــی گوئیم .ایمیل ها قابل محاســبه و اندازه گیری هســتند،
بســیار آســان بــه اشـراک گذاشــته مــی شــوند ،قابلیت ارســال هــای گروهی و اطالع رســانی هــای خیلی رسیــع در 24
ســاعت روز را دارنــد ،بـرای اهــداف مشــخص عالــی هســتند و از همــه مهمــر بســیار آســان و کاربــردی و مفهومــی
مــی باشــند .بــا ایجــاد پیــام های پر محتــوا و البته مختــر و مفید می توانیــد از ایمیل ها ابزاری بی نظیــر برای رونق
بخشــیدن به تجارت خود استفاده کنید.
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