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بازاریابــی ایمیلــی یــا ایمیــل مارکتینــگ را میتــوان بهعنــوان یکــی از بهتریــن
روشهــای بازاریابــی آنالیــن نــام بــرد ،بســیار مهــم اســت کــه در بازاریابــی ایمیلــی
اصــول اســتاندارد رعایــت شــود تــا بتــوان نتایــج خوبــی بــه دســت آورد و مخاطبیــن
را نیــز راضــی نگــه داشــت.
 5نکتــه مهــم و اصلــی در ایمیــل مارکتینــگ کــه بــه شــرح زیــر بیــان میشــود باعــث
افزایــش رضایــت مخاطبیــن و همچنیــن بهبــود بازدهــی در طوالنیمــدت خواهــد
شــد.

 -1اختیار کاربران را در نظر بگیرید

در هنــگام ارســال ایمیــل ،کاربــران بایــد بتواننــد هــر زمــان کــه بــه دریافــت ایمیلهای
شــما تمایــل ندارنــد بهراحتــی عضویــت خــود را لغــو کننــد ،پیشــنهاد میشــود
در انتهــای هــر ایمیــل ارســالی گزینــه لغــو عضویــت را قــرار دهیــد تــا بهراحتــی
انجــام ایــن کار ممکــن باشــد .ایــن موضــوع نهتنهــا باعــث افزایــش لغــو عضویــت
نمیشــود بلکــه بــه کاربــران ایــن رضایــت خاطــر را میدهــد کــه هــر زمــان بخواهنــد
میتواننــد دیگــر ایمیلهــای شــمارا دریافــت نکننــد و اگــر ایمیــل شــما برایشــان
ارســال میشــود بــه میــل خودشــان اســت ،همیــن موضــوع احســاس خوبــی در
مخاطــب ایجــاد میکنــد کــه باعــث کاهــش تمایــل مخاطــب بــه لغــو عضویــت
میشــود.
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 -2عنوان ایمیل با محتوای آن مرتبط باشد

ایمیلهایــی کــه دارای عنــوان جعلــی هســتند تــا ســبب افزایــش نــرخ بــاز شــدن
ایمیلهــا بشــوند احســاس خوبــی در مخاطــب ایجــاد نمیکننــد و حــس فریــب
دادن را انتقــال میدهنــد ،حتمـ ً
ـا ســعی کنیــد عنــوان ایمیــل را طــوری انتخــاب کنیــد
کــه کامــاً بــا محتــوای آن مربــوط باشــد .میتوانیــد از عناویــن جــذاب کــه حــس
فوریــت ایجــاد میکنــد و یــا پیشــنهاد خیلــی خــوب اســتفاده کنیــد ،امــا بایــد کامـاً
بــا محتــوای ایمیــل ارســالی ســازگاری داشــته باشــد.

بیشتر بخوانید :بازاریابی با ایمیل دقیقا به چه معناست؟
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 -3برای ارسال ایمیلها نظم و برنامهریزی داشته باشید

ل هــای بــا فاصلــه زمانــی زیــاد میتوانــد
ش از حــد ایمیـل هــا و یــا ارســا 
ارســال بیـ 
هــردو بــه ضــرر شــما باشــد ،اگــر ارســالهای مکــرر داشــته باشــید مخاطــب را
خســته میکنیــد و اگــر ارســالهایی بافاصلــه زمانــی خیلــی زیــاد داشــته باشــید بــه
فراموشــی ســپرده میشــوید.

 -4فقط ایمیلهای فروش ارسال نکنید

هرگونــه خدماتــی کــه ارائــه میدهیــد حتمـ ً
ـا شــامل خدمــات رایــگان و خبرهایــی
مربــوط بــه مجموعــه شــما نیــز میشــود کــه بــرای مخاطبیــن شــما جــذاب اســت،
ارســال ایمیلهایــی کــه همگــی پیشــنهادهای فــروش و یــا تبلیغــات خدمــات شــما
هســتند باعــث میشــود کــه مخاطــب شــمارا یــک فروشــنده تصــور کنــد کــه فقــط
بــه فکــر منافــع خودتــان هســتید ،بهتــر اســت کــه تعادلــی میــان ارســال ایمیلهــای
پیشــنهاد فــروش و ایمیلهــای ارائــه خدمــات رایــگان برقــرار کنیــد تــا اشــتیاق
کاربــران بــرای بــاز کــردن ایمیلهــای شــما افزایــش پیــدا کنــد.
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 -5اگــر ایمیــل تبلیغاتــی ارســال میکنیــد ،حتمـ ً
ـا مرتبــط بــا حــوزه فعالیتتــان
با شد

ارســال ایمیــل تبلیغاتــی مربــوط بــه مجموعههــای دیگــر هرچنــد وقــت میتوانــد
ســودآوری خوبــی بــرای شــما داشــته باشــد ،دارا بــودن بانــک اطالعاتــی یــک مزیــت
محســوب میشــود و افــراد زیــادی تمایــل دارنــد تــا خدمــات خــود را بــه مخاطبیــن
شــما نیــز معرفــی کننــد ،امــا دقــت کنیــد کــه حتمـ ً
ـا در حوزههــای مرتبــط بــه زمینــه
فعالیــت خودتــان ایمیــل تبلیغاتــی ارســال کنیــد تــا بــرای مخاطبیــن شــما جذابیــت
داشــته باشــد و نیــز باعــث از بیــن رفتــن اعتمــاد مخاطــب بــه شــما نشــود.
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