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ایمیــل مارکتینــگ یکــی از ســبک هــای کاربــردی در تجــارت و یکــی از راه هــای درآمــد زایــی آنالیــن اســت .تجــارت
با ایمیل ها کاری بســیار حســاس اســت و نیاز به دقت باالیی دارد .شــا باید فاکتورهای زیادی را در نظر بگیرید .باید
بســیاری مــوارد را انجــام دهیــد و بســیاری دیگر را انجــام ندهید.
ایــن بحــث خیلــی طوالنــی و دارای زمینــه هــا و روش هــای مختلــف می باشــد .مــا  3دلیــل از اصلی تریــن دالیلی که
مــردم ایمیــل هــای شــا را نــا دیــده مــی گیرند را بررســی می کنیــم .این دالیــل در واقع اشــتباهات افراد مــی مختلف
در این نوع تجارت می باشد.

 .1دلیل یا اشتباه اول ؛ روی هدف اشتباه مترکز کردن :

واضــح اســت کــه موضــوع ایمیل شــا تأثیر مســتقیمی روی این کــه آیا کاربران ایمیل شــا را باز می کننــد یا نه دارد.
بـرای همیــن هنگامــی کــه موضوعتان را می نویســید بــه این فکر کنید که هدف اصلی و نهایی شــا چیســت؟ هدف
شــا بـرای فرســتادن ایــن ایمیل باید گرفنت پاســخ از شــخص مقابل باشــد .تا وقتی کــه از طرف مقابــل جوابی دریافت
نکردیــد یعنــی بــه هدفتــان نرســیدید .در نتیجــه ،ابتــدا هــدف خــود را در ایــن مــورد تعییــن کــرده ،ســپس موضــوع
مناســب بــا آن هــدف را بـرای کاربـران خــود انتخــاب کنیــد.

 .2دلیل یا اشتباه دوم ؛ همه ایمیل هایتان را در زمان نا مناسب می فرستید :

اکــر ایمیــل هــای کاری و تجــاری در زمــان کاری نیــز فرســتاده می شــوند .اما طبق آمــار و نتایجی که در ســال 2014
بــه دســت آمــده اســت ،نتیجــه شــگفت انگیــزی را نشــان مــی دهــد .ایمیــل هایی کــه در روزها و ســاعت هــای کاری
فرســتاده شــده انــد کمــر بــاز شــدند ولــی ایمیل هایی کــه در روزهــای آخر هفته و ســاعت هــای غیر کاری فرســتاده
شــدند بیشــر باز شدند.

 .3دلیل یا اشتباه سوم ؛ شام از یک فرستنده کلی و عمومی استفاده می کنید :

در حالــی کــه ایمیــل هــا یــک بــه یــک از اکانــت هــای فــردی و شــخصی هــر کســی مــی آیــد ،شــا بایــد از یــک
فرســتنده ایمیــل بــا پایــگاه اطالعاتی بزرگ تر اســتفاده کنید .برای مثال شــاید نیاز شــود یک پیشــنهاد جدید بدهید یا
از آپدیــت و بــه روزرســانی بـرای تغییــر ظاهــر اســتفاده کنیــد .اســمی کــه شــا بـرای زمینه ایمیــل خود اســتفاده می
کنید می تواند تأثیر شــگفت انگیزی در کل ایمیل شــا داشــته باشــد و شــانس باز کردن ایمیل شــا را توســط طرف
مقابل افزایش می دهد.
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مطالعــات نشــان مــی دهــد ایمیــل هایــی کــه از ســمت یــک شــخص حقیقــی فرســتاده مــی شــوند بیشــر بــاز مــی
شــود و روی آن کلیــک مــی شــود %0.73 .احتــال کلیــک کردن روی اینگونــه ایمیل ها و  %5.96احتــال خواندن آن
وجــود دارد .بــا ایــن حســاب  %99.9موفقیــت کامــل به حســاب می آیــد و این حس بهــری ایجاد می کنــد وقتی یک
رابطــه شــخصی در ایمیــل شــا ایجــاد می شــود .در واقع هنگامی که کاربـران ایمیل ها را از یک شــخص حقیقی مثل
شــا دریافــت مــی کننــد  ،حــس بهــری خواهنــد داشــت تــا اینکــه مثـاً ایــن ایمیــل هــا را از رشکــت یــا کارخانــه X
دریافــت کنند.

3

www.modireweb.com

