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راه انــدازی یــک کس ـبوکار آنالیــن ،آســان نیســت .بــرای انجــام ایــن کار نیــاز بــه
اســتراتژی بازاریابــی مناســبی داریــد .پــس از انتخــاب اســتراتژ یتان تــازه میتوانیــد
روی مخاطبــان خــود تاثیــر گذاشــته و بــه فکــر افزایــش فــروش باشــید .در اینجــا بــا
چنــد نمونــه از ایــن اســتراتژ یهای بازاریابــی آشــنا میشــوید.
بوکار شــما را
بــدون در دســت داشــتن اســتراتژی بازاریابــی مناســب کــه رشــد کس ـ 
ممکــن ســازد ،دســتیابی بــه ســود کافــی و مقاومــت در برابــر نوســانات بــازار تقریبـ ً
ـا
غیــر ممکــن اســت .بــا ایــن حــال ،شناســایی راه حــل هــای مؤثــر بــرای یک اســتراژی
بازاریابــی مناســب بــا کســب و کار شــما هــم اغلــب ،کاری دشــوار اســت .مثــا:
•آیــا میدانیــد چگونــه پیــام تأثیــر گــذار خــود را بــه مخاطبیــن مناســب انتقــال
دهیــد؟
•آیــا میدانیــد چگونــه میتوانیــد بــا ارائ ـ ه پیشــنهاداتی مناســب ،فــروش خــود را
افزایــش دهیــد؟
•آیــا میدانیــد چگونــه میتوانیــد میــزان بازدیــد از ســایت را بهبــود بخشــیده و
ســوددهی بیشــتری داشــته باشــید؟
اگــر احســاس میکنیــد کــه در ســطح خاصــی گرفتــار شــدهاید ،الزم اســت کــه
پاپیشگذاشــته و شــما هــم وارد عرصــه نبــرد شــوید .اغلــب کارآفرینــان آنچنــان
غــرق حواشــی کســبوکار خویــش میگردنــد کــه بــا شکســت مواجــه میشــوند.
مــا اغلــب ،بــرای دسـتوپنجه نــرم کــردن بــا مســائل روزمــر ه از قبیــل تقاضــای تــوام
بــا شــک و تردیــد مشــتریان ،عرضــ ه ســریع و زنجیــروار ایــن تقاضاهــا و غیــره ،از
اســتفاده راهحلهــای مناســب بــرای توســع ه کســبوکارمان غافــل میشــویم.
حــال ،ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،چــه بایــد
کــرد؟ کافــی اســت اندکــی تأمــل کــرده و تنهــا یــک گام بــه عقــب برگردیــد .الزم اســت
کــه مکانیزمهــای اصلــی و ابتدایــی ارســال پیــام و چگونگــی تأثیرگــذاری بیشــتر آن
در جهــت فــروش و کســب ســود قابــل قبــول را دریابیــد .راز ایــن موفقیــت در ایــن
اســت کــه بدانیــد ،مهــم نیســت کــه از چــه نــوع اســتراتژی بازاریابــی بهــره میبریــد،
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اگــر قیــف فــروش مؤثــر و شــیو ه ارســال پیــام مناســبی نداشــته باشــید ،درواقــع در
حــال تلــف کــردن پــول و ســرمای ه خــود هســتید.

بهترین راهکارها برای ایجاد یک استراتژی بازاریابی عالی:

اغلــب کســب و کارهــا بــا مســائل پیچیــدهای دســتبهگریبان هســتند .آنهــا در
مواجهــه بــا ایــن مشــکالت ،نــه راه پــس دارنــد و نــه راه پیش .در ایــن صورت ،آشــکارا
نیازمنــد دیــده شــدن هســتند تــا بتواننــد فــروش خــود را بــه شــیو ه قابلتوجهــی
افزایــش دهنــد .امــا ،بــرای ایــن کــه دیــده شــده و موردتوجــه قــرار گیرنــد الزم اســت
کــه پــول بیشــتری خــرج کننــد .اکنــون ،ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه اگــر
پولــی در کار نباشــد ،چــه بایــد کــرد؟
موضــوع ایــن اســت کــه دربــاره ایــن پرســش کلــی ،پاســخ جامعــی وجــود نــدارد.
امــا کارهایــی هســتند کــه بــا کمتریــن هزینــه و جــذب مخاطبیــن بیشــتر ،میتــوان
انجــام داد .بــدون ایــن کــه بــا توجــه بــه هزینههــای بــاالی تبلیغــات ناچــار بــه
ســرقت از بانــک شــوید! پــس ،بــا وجــود فرصــت کمــی کــه در اختیــار داریــم ،بهتــر
اســت هــر چــه زودتــر آســتینها را بــاال زده و دســتبهکار شــویم.
قبــل از انجــام هــر کاری بــرای ایــن کــه بــا مخاطبیــن خــود ،رابطــهای صمیمــی و
معتبــر را ایجــاد نمائیــد ،الزم اســت بــه شــکل خســتگیناپذیری تــاش نمائیــد10 .
بوکاری میتوانــد در فضــای آنالیــن از آنهــا
راهــکار وجــود دارنــد کــه هــر نــوع کسـ 
بهــره ببــرد و اســتراتژی بازاریابــی خــود را ایجــاد کنــد.

 .1استفاده از شبکههای اجتماعی:

قــدرت شــبکههای اجتماعــی انکارناپذیــر اســت .ایــن شــبکهها بــرای رشــد
کســبوکار ،مکانــی جادویــی و مطلــوب بــوده و برخــی تجارتهــا تنهــا بــا تکیــه
بــر شــبکههای اجتماعــی بنــا شــدهاند .البتــه ،در وحلــ ه اول ممکــن اســت ایــن کار
کمــی ترســناک بــه نظــر برســد ،ولــی همیــن طــور کــه کار در شــبکه اجتماعــی را آغــاز
میکنیــد ،کمکــم گذاشــتن پســتهای جــذاب آســانتر و آســانتر میشــود.
البتــه ،اگــر پــول و ســرمای ه اضافــی داریــد ،میتوانیــد فــردی را اســتخدام کنیــد کــه
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مدیریــت امــور مربــوط بــه شــبکههای اجتماعــی را بــر عهــده بگیــرد .در غیــر ایــن
صــورت ،کافــی اســت کــه خودتــان باشــید و پسـتهای خــود را بــه شــیوهای اصیــل
و صمیمــی در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار داده و راجــع بــه نظــرات ،محصــوالت و هــر
موضــوع مرتبــط و مفیــد دیگــری بــا کاربــران گفتگــو کنیــد .بــا ایــن روش ،مخاطبــان
از شــما و کســبوکارتان شــناخت بیشــتری پیــدا میکننــد.
بــرای ایــن کار ،میتوانیــد از شــبکههای اجتماعــی همچــون Instagram ،telegram،
ً
ـتقیما بــه مخاطــب
 ،Snapchatیــا  Twitterاســتفاده کــرده و پیامهــای خــود را مسـ
برســانید .بــا ایــن کار بــا مخاطبــان بالقــوهای کــه در جســتجوی خدمات یــا محصوالت
مشــابهی هســتند ،ارتبــاط برقــرار خواهیــد کــرد .ایــن ،یکــی از روشهــای بازاریابــی
بســیار قدرتمند اســت.
بیشتر بخوانید  :چگونه تقویم شبکه های اجتماعی بسازیم؟

 .2ساخت ویدیوهای آموزشی:

ســاخت ویدیوهــای آموزشــی یکــی از موثرتریــن راههــای بازاریابــی اســت .موضــوع
مفیــد و مناســبی را در نظــر گرفتــه و آن را بــه افراد آمــوزش دهید .امــروزه ،ویدیوهایی
کــه بــه روش گام بــه گام (یــا همــان محتوای ســریالی) آمــوزش میدهنــد از محبوبیت
باالیــی برخــوردار اســت .پــس ،بــا صمیمیــت هــر چــه بیشــتر دســت مخاطبــان خــود
را در دســت گرفتــه و آنــان را از ایــن مســیر عبــور دهیــد .در ایــن زمینــه ،هــر چــه بهتــر
ظاهــر شــوید ،ارزش بیشــتری را ایجــاد کــرده و ســریعتر پربازدیــد و پــر مخاطــب
خواهیــد شــد و در نهایــت بــا ایــن کار فــروش خــود را افزایــش میدهیــد.
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امــروزه ،یوتیــوب بعــد از گــوگل ،پرمخاطبتریــن موتــور جســتجوی جهــان اســت.
هــر زمــان کــه فــردی تصمیــم میگیــرد چیــزی را بــه صــورت دیــداری یــاد بگیــرد
بــه یوتیــوب مراجعــه میکنــد .احتمــاال ً خــود شــما هــم بارهــا همیــن کار را انجــام
دادهایــد .پــس ،کافــی اســت از خودتــان ســؤال کنیــد کــه چــه نکتــهای در مــورد
کســب و کار یــا محصولتــان وجــود دارد کــه میتوانیــد آن را آمــوزش داده و بــه
مخاطبیــن خــود کمــک کنیــد کــه یکــی از مشــکالت خــود را پشــت ســر بگذارنــد؟
موضــوع را پیــدا کنیــد ،ویدئــوی خــود را آمــاده کــرده و در ســایت یوتیــوب قــرار
دهیــد پــس از مدتــی نتیجــه آن را خواهیــد دیــد.
ســختترین بخــش ایــن کار ،شــنیدن صــدا و دیــدن تصویــر خودتــان اســت! البتــه،
مجبــور نیســتید کــه حتمـ ً
ـا جلــوی دوربیــن قــرار بگیریــد .ولــی صحبــت کــردن کاری
اســت کــه ناچــار بــه انجــام آن هســتید .نگــران نباشــید ،بــه تدریــج بــه شــنیدن
صــدای ضبــط شــده خــود ،عــادت خواهیــد کــرد.

 .3تهیه وبالگ:

البتــه کــه قــادر بــه انجــام ایــن کار هســتید .اگــر تــا بــه حــال اقــدام بــه ایجــاد
وبالگهــای مرتبــط بــا کس ـبوکار خــود ننمودهایــد ،بایــد فـ ً
ـورا دس ـتبهکار شــوید.
البتــه ،مجبــور نیســتید کــه مطالــب خــود را تنهــا در وبــاگ خودتــان منتشــر کنیــد.
اغلــب افــراد ،بــه ایــن دلیــل کــه بــا بازدیــد اندکــی روبـهرو هســتند ،ایجــاد وبــاگ را
کاری پیــش پــا افتــاده میپندارنــد .واقعیــت ایــن اســت کــه وبــاگ شــما میتوانــد
کام ـاً بیحاصــل باشــد .مگــر ایــن کــه خودتــان دســت بــه کار شــده و بدانیــد کــه
چــه میکنیــد.
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البتــه ،موضــوع تنهــا ایــن نیســت کــه نقطــه نظــرات خــود را بــه اشــتراک بگذاریــد.
بهتــر اســت وبالگهــای منظمــی ایجــاد کنیــد .بهتــر اســت بــرای انتشــار محتــوای
خــود از ابــزار هایــی ماننــد  Mediumاســتفاده نمائیــد .در جلســات پرســش و پاســخ
 Quoraو  Redditشــرکت کــرده و یــا در  LinkedInحضــوری پررنــگ داشــته باشــید.
اینهــا درگاههــای معتبــری هســتند کــه مخاطبــان بیشــماری داشــته و هــر فــردی
میتوانــد مطالــب خــود را در آنهــا بــه اشــتراک بگــذارد.
در ایجــاد بــاگ ،دقــت کنیــد کــه محتوایــی ارزشــمند و مؤثــر ایجــاد نمــوده و مطمئــن
باشــید کــه ارزش افــزودهای بــه وجــود میآورنــد .اگــر نگــران آشــکار شــدن اســرار
کســبوکارتان هســتید ،بایــد بگویــم کــه نگــران نباشــید! هــر چــه ارزش بیشــتری
بــرای افــراد قائــل شــوید ،در چشــم آنــان ارزشــمندتر شــده و اســتراتژی بازاریابــی
موفقتــری خواهیــد داشــت.

 .4درک کامل  SEOیا بهینه سازی موتور جستجو:

ســئو ،یکــی از جذابتریــن و مفیدتریــن بخشهــای اســتراتژی بازاریابــی شماســت.
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امــا در عیــن حــال ،حیط ـهای اســت کــه افــراد از پــا گذاشــتن در آن واهمــه دارنــد.
درســت اســت کــه ســئو میتوانــد واهمــه برانگیــز نیــز باشــد .امــا قدرتمنــد نیــز
هســت .زمانــی کــه در نتایــج اولیــه جســتجوی گــوگل قــرار بگیریــد و ایجــاد محتوایی
مناســب را بیاموزیــد ،دیگــر چیــزی جلــودار شــما نخواهــد بــود.
شــرکتهایی وجــود دارنــد کــه طــرز اســتفاده از شــبک ه وبالگهــای خصوصــی و
لینکهــای دیگــر را بــرای بــه اشــتباه انداختــن گــوگل ،آمــوزش میدهنــد .ایــن کار
ممکــن اســت در کوتــاه مــدت نتیجــه بدهــد ،امــا در طوالنــی مــدت ،مشــکلآفرین
خواهنــد بــود .در بهینــه ســازی ســایت و ســئو هیــچ راه میانبــری وجــود نــدارد و
درســت ماننــد همــان کاری کــه در تجــارت انجــام میدهیــد ،الزم اســت فعالیــت
کــرده و زمانــی را صــرف کنیــد تــا بــه نتایــج مطلــوب برســید.
در ایــن راســتا ،در نظــر گرفتــن برخــی نــکات ضــروری اســت .در بهکاربــردن کلمــات
کلیــدی زیــاده روی نکــرده و محتــوای خــود را بــه هرزنامــه تبدیــل نکنیــد .بــه جــای
ایــن کــه محتــوای خــود را تنهــا بــرای موتــور جســتجو تولیــد نمائیــد ،مخاطــب خــود
را در نظــر داشــته و آن را بهگون ـهای تنظیــم کنیــد کــه بــرای آنــان مثمــر ثمــر باشــد.
امــا از همــه مهمتــر ایــن کــه اطمینــان پیــدا کنیــد کــه مطالــب شــما ارزشــمند ،کارآمد،
منحصــر بــه فــرد و اشــتیاق آمیــز بــوده و در عیــن حــال ،بــه ارزش و قیمــت محصوالت
و خدمــات شــما بیفزاینــد.
بیشتر بخوانید :درباره سئو همه چیز را بدانید!
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 .5همکاری با اینفلوئنسرها:

در صورتــی کــه قصــد داشــته باشــید تــا بــدون ایــن کــه ســالها وقــت خــود را صــرف
نمائیــد ،صدایتــان شــنیده شــده و در شــبکههای اجتماعــی مــورد توجــه قــرار بگیرید،
الزم اســت کــه بــا صفحــات و ســایتهای تأثیرگــذار همــکاری کنیــد ( اینفلوئنســر
مارکتینــگ) .البتــه ،کلیــد موفقیــت در ایــن راه ایــن اســت که اینفلوئنســرهای مناســبی
را پیــدا کنیــد .اهمیتــی نــدارد کــه ایــن صفحــات و ســایتها میلیونهــا دنبالکننــده
نداشــته باشــند .میتوانیــد آن دســته از اینفلوئنســرها را بیابیــد کــه دههــا یــا صدهــا
هــزار نفــر دنبالکننــده داشــته باشــند.
کافــی اســت کــه افــراد ،صفحــات یــا ســایتهای مناســبی را پیــدا کنیــد کــه مخاطبان
مــورد نظــر شــما را هــدف قــرار بگیرنــد .تنهــا ارســال پیــام کافــی نیســت .مهــم ایــن
اســت کــه پیــام خــود را بــه چــه کســانی انتقــال میدهیــد .در صورتــی کــه ایــن کار
را بــه درســتی بــه انجــام برســانید ،میتوانیــد ادعــا کنیــد کــه بــا مخاطبــان مناســبی
در تمــاس بودهایــد و در زمــان مناســب ،ســود مناســبی را بــه دســت آوریدهایــد.
ایــن بخــش از اســتراتژی بازاریابــی شــما بیشــک مــی توانــد کاربــران زیــادی را بــه
ســایت شــما ســرازیر کنــد.

 .6ایجاد جاذبه الزم:

یــک اســتراتژی بازاریابــی مؤثــر نیازمنــد ایجــاد جاذبـ ه الزم اســت .تجربــه ثابــت کرده
کــه ایجــاد جاذبـهی مناســب بــرای مخاطــب مناســب میتوانــد نتایــج شــگفتانگیزی
بــه بــار آورد .بهتریــن راه انجــام ایــن کار ایــن اســت کــه نقــاط ضعــف و مشــکالت
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مخاطبــان خــود را یافتــه و راه حــل مناســبی را ارائــه دهیــد .در ایــن صــورت میتــوان
ادعــا نمــود کــه مســیر موفقیــت خویــش را همــوار کردهایــد.
مخاطبیــن شــما درگیــر چــه نــوع مشــکالتی هســتند؟ چــه چیــزی شــما را بــه ایــن
کسـبوکار هدایــت نمــوده اســت؟ هنــگام ایجــاد جاذبــه بــرای مخاطبینتــان ،پاســخ
ایــن پرســشها را در نظــر بگیریــد .شــناخت بهتــر و بیشــتر مشــکالت یــا نقــاط
ضعــف مخاطبــان ،منجــر بــه ارائ ـ ه راهحــل بهتــر و ایجــاد جاذب ـ ه بیشــتر میگــردد.

 .7ارائه تبلیغات در شبکههای اجتماعی:

یکــی از بهتریــن روشهــای بازاریابــی کــه امــروزه میتوانیــد از آن اســتفاده نمائیــد،
ارائــه تبلیغــات در شــبکههای اجتماعــی اســت .بــه کمــک شــبکههای اجتماعــی،
میتوانیــد بــه ســادگی بــا مخاطبیــن خــاص در تمــاس باشــید .شــما میتوانیــد
مخاطبیــن خــود را بســته بــه موضوعــات مــورد عالقــه ،ســن ،جنســیت ،موقعیــت
جغرافیایــی ،و بســیاری عوامــل دیگــر ،انتخــاب نمائیــد.
امــا در ایــن زمینــه ،تنهــا بــاال بــردن ترافیــک و تعــداد کلیــک مهــم نیســت .بلکــه،
موضــوع ایــن اســت کــه بایــد روی گفتگــو بــا مخاطبــان و اســتفاده از نرمافزارهــای
مربــوط بــه بازخــورد تمرکــز نمائیــد .اگــر نحــوه نصــب ایــن نرمافزارهــا را ندانســته و
کار کــردن بــا آنهــا را بلــد نیســتید ،الزم اســت کــه هــر چــه ســریعتر آن را بیاموزیــد.
وظیفــ ه نرمافزارهایــی ماننــد پیکســل ( )Pixelایــن اســت کــه رصــد کننــد کــه
بازدیدکننــدگان چــه قســمت ســایت یــا صفحــ ه شــما را دنبــال میکننــد .بــه ایــن
ترتیــب ،میتوانیــد محتــوای مــورد عالقـ ه آنــان را منتشــر نمــوده و توجــه آنــان را بــه
خــود جلــب نمائیــد.

8

www.modireweb.com

 10استراتژی بازاریابی آنالین که کسبوکارتان را رونق میبخشد

 .8استفاد ه مناسب از :LinkedIn

آیــا روی پروفایــل  LinkedInخــود ویدیــو هــم افزودهایــد؟ آیــا میدانســتید کــه بــه
ســادگی میتوانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد؟ بهتــر اســت کمــی زمــان صــرف کــرده
و خــود و محصــول خــود را معرفــی کنیــد .میتوانیــد لینــک ویدیــوی مربوطــه را در
پروفایــل خــود قــرار دهیــد .ایــن ،یکــی از بهتریــن روشهــای بازاریابــی غیــر فعــال
بــوده و نتایــج شــگفت انگیــزی را بــه دنبــال دارد.
در صورتــی کــه بــا مخاطبــان زیــادی در ارتبــاط هســتید ،بهتر اســت هــر از چنــد گاهی
مطالبــی را پســت کــرده و بــه اشــتراک گذاریــد .پس ـتهایی کــه وایــرال (بازاریابــی
ویروســی) میشــوند ،میتواننــد تعــداد مخاطبــان شــما را افزایــش دهنــد .شــبکه
اجتماعــی  LinkedInیکــی از بهتریــن مکانهایــی اســت کــه میتوانیــد تجربیــات
خــود را در آن بــه اشــتراک گذاشــته ،در مــورد چالشهــای خــود گفتگــو کــرده و
داســتان خــود را بازگــو نمائیــد .داســتانهای شــما هــر چــه جذابتــر باشــند ،احتمــال
وایــرال شــدن آنهــا و جــذب مخاطــب ،بیشــتر اســت.
بــه عــاوه ،در  LinkedInمیتوانیــد کارآفرینــان هــم فکــر و مشــابه خــود را پیــدا
کــرده و بــا آنــان تعامــل داشــته باشــید.
بیشتر بخوانید :بازاریابی ویروسی چیست؟

 .9بهرهگیری از بازاریابی وابسته:

اغلــب افــراد ،قــدرت بازاریابــی وابســته را دس ـتکم میگیرنــد .ایــن نــوع بازاریابــی
میتوانــد نیــروی محرکــه زیــادی ایجــاد کــرده و کســبوکار شــما را رونــق بخشــد.
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البتــه ،شــرکای مناســب و قابلاعتمــاد ،اغلــب دور از دســترس هســتند .الزم اســت کــه
بــرای ایــن کار ،دقــت و زمــان کافــی را صــرف نمائیــد تــا بتوانیــد بازاریابــی وابســته
جــدی و مناســبی را ســازمان دهــی کنیــد.
امــروزه ،وبســایتهای زیــادی وجــود دارنــد کــه میتواننــد اطالعــات کافــی در ایــن
زمینــه را در اختیــار شــما قــرار دهنــد و میتوانیــد از آنهــا بهــره جوئیــد.

 .10استفاده از بازاریابی ایمیلی:

بهتریــن راه بهرهگیــری از قیــف فــروش مناســب ،بازاریابــی ایمیلــی اســت .زمانــی
کــه افــراد بــه اشــتراک ســایت یــا صفحــ ه شــما درمیآینــد ،میتوانیــد بــه طــور
منظــم و خــودکار بــرای آنــان خبرنامــه و پیــام ارســال نمائیــد .دقــت کنیــد کــه الزم
اســت عملکــردی مســئوالنه و شــفاف داشــته باشــید .برخــی از افــراد تصــور مــی
کننــد بازاریابــی ایمیلــی یــا همــان ایمیــل مارکتینــگ در ایــران منســوخ شــده اســت
و دیگــر از ایــن طریــق نمیتــوان بازاریابــی کــرد ،امــا ایــن دیــد کامــا اشــتباه اســت
و بازاریابــی ایمیلــی در حــال حاضــر یکــی از بهتریــن روشهــای بازاریابــی آنالیــن بــه
حســاب میآیــد و اگــر کمپیــن هــای ایمیلــی هدفمنــد بــرای مخاطبــان خــود ارســال
کنیــد میتوانیــد بازخــورد خوبــی بگیریــد.
اینفوگرافیک 6 :قدم تاثیر گذار در ایمیل مارکتینگ
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نتیجهگیری نهایی:

بایــد بدانیــد ،تــا زمانــی کــه هر یــک از این روشهــا را بــه انجــام نرســانده و مخاطبان
خــود را هــدف قــرار ندادهایــد ،نخواهیــد فهمیــد کــدام یــک از ایــن روشهــا کارســازتر
هســتند .پــس ،بهتــر اســت ســریعتر اقــدام کنیــد و روشهــای گوناگــون را یــک بــه
یــک اعمــال نمــوده و واکنــش مخاطبــان را بســنجید .انجــام ایــن کار موجــب ارتبــاط
بهتــر شــما بــا مخاطبــان خــود میشــود و فــروش بیشــتر و بــا کیفیتتــر نیــز خیلــی
ســریع بهوجــود خواهــد آمــد.
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