 7استراتژی کارآمد در بازاریابی دیجیتال که باید بدانید

در ایــن نوشــته بــه  7نکتــه مهــم کــه بــه شــما کمــک میکنــد اســتراتژ یهای
بازاریابیتــان در دنیــای دیجیتــال را تدویــن کنیــد ،اشــاره میکنیــم .شــما بــا رعایــت
ایــن اســتراتژ یها میتوانیــد بــه اهدافــی کــه بــرای کســبوکارتان در نظــر
گرفتهایــد ،برســید.
در دنیــای مــدرن امروزی اگر بخواهید شــرکت شــما ســری در بین ســرها داشــته باشــد
بایــد بازاریابــی دیجیتــال را جدیتــر بگیریــد .ایــن روزهــا مشــتریان و شــرکتهای
تجــاری زمــان زیــادی از وقــت خــود را در فضــای آنالیــن ســپری میکننــد در نتیجــه
بایــد بــه دنبــال راهــی باشــید تــا در فضــای دیجیتــال نیــز همــراه مشــتریان خــود
با شید .
از طــرف دیگــر زمانــی کــه قصــد توســعه تجــارت خــود را داریــد ،پیادهســازی بازاریابــی
دیجیتــال کــه همیشــه هــم در حــال تغییــر و پیشــرفت اســت دشــوارتر خواهــد شــد.
بــه ایــن ترتیــب بایــد اســتراتژ یهایی را بــرای بازاریابــی دیجیتــال دنبــال کنیــد کــه
چاالکــی مجموعــه شــما را نگیــرد و بتوانیــد باســرعت بــه تجــارت و کسـبوکار خــود
رونــق بیشــتری ببخشــید.
بــه همیــن منظــور بــرای راحتــی شــما در ادامــه بــه  7اســتراتژی کارآمــد در بازاریابــی
دیجیتــال اشــاره خواهیــم کــرد کــه مدیــران بازاریابــی و پرســنل واحــد فــروش شــرکت
میتواننــد بــه کمــک ایــن اســتراتژ یها بــدون ایجــاد وقفــهای در کارآیــی شــرکت،
فــروش بهتــری را تجربــه کننــد .اگــر هــم هنــوز در ابتــدای راه هســتید و دیــد درســتی
در خصــوص اســتراتژی بازاریابــی دیجیتــال در ذهــن شــما نقــش نبســته اســت ،بــد
بــه دل خــود راه ندهیــد چــرا کــه بــه تمامــی پرسـشهایی کــه در ذهــن شــما مطــرح
شــده اســت در ادامــه پاســخ خواهیــم داد.

استراتژی دیجیتال چیست؟

بــه زبــان ســاده میتــوان گفــت اســتراتژی بازاریابــی دیجیتــال مجموعــهای از
فرآیندهــا اســت کــه بــا کمــک ابزارهــای آنالیــن شــما را بــه هدفهایــی کــه بــرای
پیشــرفت مجموعــه خــود در نظــر داریــد میرســاند .در همیــن ابتــدا بــه ایــن نکتــه
نیــز اشــاره کنیــم کــه عبــارت اســتراتژی ممکــن اســت واهمـهای را در دل شــما ایجــاد
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کنــد ،امــا بــاز هــم نگــران نباشــید چــرا کــه منظــور اصلــی مــا از اســتراتژی در ایــن
متــن ،ایجــاد ســازوکار موثــر بــرای بازاریابــی دیجیتــال اســت.
بــه عبــارت دیگــر میتــوان گفــت منظــور از اســتراتژی تدویــن نقشــهای از انجــام
کارهایــی اســت کــه شــما را بــه هــدف یــا هدفهــای مطلوبتــان نزدیــک میکنــد.
بــرای نمونــه ممکــن اســت هــدف ایــدهآل شــما افزایــش فــروش  25درصــدی
محصــوالت شــرکت از طریــق وبســایت نســبت بــه ســال گذشــته باشــد .بســته بــه
ابعــاد تجارتــی کــه بــه آن مشــغول هســتید اســتراتژی دیجیتــال شــما ممکــن اســت
شــامل هدفهــای متفــاوت و قســمتهای مختلفــی باشــد.
ناگفتــه نمانــد علیرغــم سادهســازی کــه از تعریــف اســتراتژی داشــتیم بــاز هــم بــدون
شــک در ابتــدای راه ممکــن اســت بــا دشــوار یهایی روبــرو شــوید .بــرای اینکــه فرآیند
ایجــاد کمپیــن بازاریابــی دیجیتــال در ذهــن شــما راحتتــر نقــش ببنــدد اجــازه
دهیــد ببینیــم کمپیــن بازاریابــی دیجیتــال چیســت و از چــه اجزاء ســازندهای تشــکیل
شــده اســت و ایــن قســمتها چگونــه میتواننــد بــه فــروش آنالیــن محصــوالت
شــما کمــک کننــد.
مقاله مرتبط 10 :استراتژی بازاریابی آنالین که کسبوکارتان را رونق میبخشد

کمپین بازاریابی دیجیتال چیست؟

بــه ســادگی ممکــن اســت اســتراتژی دیجیتــال را با کمپیــن بازاریابــی دیجیتال اشــتباه
بگیریــد ،بــه همیــن دلیــل در ادامــه بــه روش تشــخیص این دو اشــاره خواهیــم کرد.
همانگونــه کــه در بــاال اشــاره کردیــم اســتراتژی دیجیتــال مجموع ـهای از عملکردهــا
اســت کــه بــه شــما کمــک میکنــد بــه هدفهــای ایــدهآل مجموعــه برســید .از
طــرف دیگــر کمپیــن بازاریابــی دیجیتــال اجــزاء ســازنده یــا عملکردهایــی هســتند
کــه در داخــل اســتراتژی دیجیتــال طــرح ریــزی شــده و مجموعــه را بــه ســمت هــدف
نهایــی خــود بــه پیــش میبرنــد.
اجــازه دهیــد بــرای روشـنتر شــدن ایــن موضــوع مثالــی بزنیــم ،فــرض کنیــم تصمیــم
گرفتهایــد کمپینــی راهانــدازی کنیــد تــا از ایــن طریــق بهتریــن محتواهــای خــود را
در توئیتــر منتشــر کنیــد تــا مخاطبیــن بیشــتری را از ایــن کانــال جــذب کنیــد .ایــن
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کمپیــن قســمتی از اســتراتژی مجموعــه شماســت تــا ســرنخهای بیشــتری را از
مشــتریان احتمالــی و بالقــوه بدســت بیاوریــد.
بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه حتــی اگــر اهــداف بلنــد مدتــی را در کمپیــن
دنبــال میکردیــد و ایــن کمپیــن بــه مــدت چنــد ســال بــه طــول میانجامیــد ،بــاز
هــم ایــن کمپیــن نمیتوانســت اســتراتژی بازاریابــی دیجیتــال شــما بــه حســاب
بیایــد ،ایــن کمپیــن حالــت یــک تاکتیــک و ترفنــد را دارد کــه در کنــار ســایر کمپینهــا
شــما را بــه اهدافــی کــه در اســتراتژی دیجیتــال تدویــن کردهایــد نزدیــک میکنــد.
ی کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد تفــاوت اســتراتژی دیجیتــال و
امیدواریــم بــا مثال ـ 
کمپیــن بازاریابــی دیجیتــال در ذهــن شــما بــه درســتی نقــش بســته باشــد ،اکنــون
زمــان آن فــرا میرســد کــه ببینیــم چگونــه میتوانیــد اســتراتژی دیجیتــال مجموعــه
خــود را تدویــن کنیــد.
مقاله مرتبط :چگونه کمپین های ایمیلی موفق راه بیاندازیم؟

3

www.modireweb.com

 7استراتژی کارآمد در بازاریابی دیجیتال که باید بدانید

چگونه باید استراتژی دیجیتال جامعی تدوین کنیم؟
ت خود را ایجاد کنید
 .1شخصیت خریدار شرک 

در تجــارت آفالیــن و آنالیــن بایــد مشــتریان خــود را بشناســید .اســتراتژی بازاریابــی
ت خریــدار بنــا
دیجیتــال زمانــی بهتریــن عملکــرد خــود را دارد کــه بــر اســاس شــخصی 
شــده باشــد ،بــه ایــن ترتیــب اولیــن گام در تدویــن اســتراتژی دیجیتــال ،تعریــف
شــخصیت خریــدار اســت.
شــخصیت خریــدار هویتــی فرضــی اســت کــه بــر اســاس مشــتریان ایــدهآل یــک
ت دیجیتــال از طریــق تحقیــق
مجموعــه تعریــف میشــود ،فرآینــد تعریــف شــخصی 
و پرسوجــو از مشــتریان فعلــی شــرکت انجــام خواهــد شــد .اطالعاتــی کــه بــرای
تعریــف شــخصیت خریــدار جم ـعآوری میکنیــد بایــد از افــراد واقعــی بدســت آمــده
باشــد ،اگــر در تعریــف شــخیصتهای خریــدار از حــدس و گمــان اســتفاده کنیــد
احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه اســتراتژی بازاریابــی شــما بــه بیراهــه بــرود.
ت خریــدار تجــارت شــما بــا دقــت بیشــتری تعریــف شــوند ،بهتــر
بــرای اینکــه شــخصی 
اســت از ترکیبــی از مشــتریان واقعــی ،مشــتر یهای احتمالــی و مشــتریانی خــارج
از بانــک اطالعاتــی شــرکت کــه در یــک راســتا بــا مخاطبیــن هــدف شــما هســتند،
کمــک بگیریــد.
ت خریدار به چه اطالعاتی نیاز دارند؟
کسبکارها برای برای تعریف شخصی 
پرســش بــه ایــن پاســخ بســته به نــوع تجارتــی کــه بــه آن مشــغول هســتید متفاوت
اســت ،همانگونــه کــه شــما بهتــر از مــا میدانیــد مدلهــای مختلفــی در تجــارت
اســتفاده میشــود کــه در ایــن زمینــه بــه مــدل  B2Bیــا تجــارت شــرکت بــا شــرکت
و مــدل  B2Cیــا تجــارت شــرکت بــا مصــرف کننــده میتــوان اشــاره کــرد ،گــران
یــا ارزان بــودن کاالهــای شــما نیــز در تعریــف شــخصیت خریــدار تاثیــر دارد .بــرای
ایــن کار میتوانیــد از نکتههــای زیــر کمــک بگیریــد ،ایــن نکتههــا بــر اســاس نــوع
تجــارت شــما ممکــن اســت نیــاز بــه بهینهشــدن داشــته باشــد.
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کمیت اطالعات

•موقعیت مکانی مشتریان
ابزارهایــی ماننــد گــوگل آنالیتیکــس ( )Google Analyticsبــه شــما کمــک میکنــد
تــا بــه راحتــی موقعیــت مکانــی کاربرانــی کــه گــوگل بــه وبســایت شــما روانــه
میکنــد را شناســایی کنیــد.

•سنوسال

بســته بــه نــوع تجــارت شــما ممکــن اســت دانســتن سنوســال مشــتریان در
تعریــف شــخصیت خریــدار تاثیــر داشــته باشــد .بهتریــن راه شناســایی مــواردی اســت
کــه مشــتریان احتمالــی شــما بــه آنهــا تمایــل نشــان میدهنــد ،ایــن اطالعــات را
میتــوان از بانــک اطالعاتــی مشــتریان خــود نیــز بدســت آوریــد.

•درآمد

بهتریــن را ه بــرای کســب اطالعــات حساســی نظیــر میــزان درآمــد مشــتریان را
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میتــوان مصاحبــه بــا آنهــا دانســت .فرمهــای پرسوجــوی آنالیــن نیــز میتوانــد
گزینــ ه مناســبی بــرای آشــنایی بــا ســطح درآمــد مشــتریان باشــد.
•شغل
شــغلی کــه بــرای شــخصیت خریــدار تعریــف میکنیــد را میتــوان بــر اســاس
اطالعــات فعلــی مشــتریان بدســت آورد ،ایــن فرآینــد اگــر بــه تجــارت شــرکت بــا
شــرکت مشــغول هســتید بــه ســادگی مشــخص میشــود.

کیفیت اطالعات

•هدفها
بســته بــه نیــازی کــه کاال یــا ســرویس شــما بــرای مشــتری برطــرف میکنــد ،میتوانــد
ت خریــدار شــما شــکل بگیــرد .پیشــنهاد میکنیــم بــرای دقــت
هدفهــای شــخصی 
ت خریــدار بــا مشــتریان فعلــی مجموعــه خــود
بیشــتر در تعریــف هدفهــای شــخصی 
مصاحبــه کنیــد .همکارانــی کــه در واحــد خدمــات پــس از فــروش فعالیــت میکننــد
نیــز اطالعــات خوبــی را در اختیــار شــما قــرار میدهنــد.
•چالشها
بــرای بدســت آوردن اطالعــات دقیــق در ایــن زمینــه نیــز میتوانیــد بــا مشــتریان
س از فــروش مصاحبــه کنیــد.
فعلــی مجموعــه و همــکاران واحــد خدمــات پــ 
•سرگرمیها
صحبــت بــا مشــتریان فعلــی شــرکت و افــرادی کــه بــه لحــاظ ســلیقه در راســتای
مشــتریان هــدف شــما فکــر میکننــد ،میتوانــد دیــد خوبــی بــرای تعریــف
ســرگرمیهای شــخصیت خریــدار شــرکتتان ،بــه شــما دهــد .بــرای نمونــه دانســتن
اینکــه مشــتریان شــما بــه ورزش و ســامت و تندرســتی اهمیــت میدهنــد ،میتوانــد
بــرای شــرکتهایی کــه در حرفــه پوشــاک فعالیــت میکننــد دورنمــای خوبــی را بــرای
تولیــد محتــوای مناســب بــا ایــن مشــتریان بدهــد.
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•اولویتها
بــا مشــتریان و افــرادی کــه ســلیقههای آنهــا در راســتای مخاطبیــن هــدف مجموعــه
شماســت صحبــت کنیــد تــا بــا اولویتهــای خریــداران خــود آشــنا شــوید .بــرای
نمونــه اگــر شــرکت نرمافــزاری داریــد کــه از مــدل تجــارت شــرکت بــا شــرکت پیــروی
میکنــد ،بــه احتمــال زیــاد مشــتریان شــما کیفیــت بــاالی پشــتیبانی را نســبت بــه
قیمــت یــک محصــول ترجیــح میدهنــد.
اطالعاتــی از ایــن دســت باعــث میشــود تــا بــا دقــت بیشــتری شــخصیت خریــدار
مجموعــه خــود را تعریــف کــرده و اطمینــان خاطــر حاصــل کنیــد کــه اســتراتژی
بازاریابــی آنالیــن مجموعــه شــما در مســیر درســتی پیــش مــیرود.

 .2هدفهای مجموعه را شناسایی کرده و ابزار الزم را پیدا کنید

هدفهــای بازاریابــی شــما بایــد همیشــه در راســتای اهــداف زیربنایــی مجموعــه
تعریــف شــوند .بــرای نمونــه اگــر افزایــش  20درصــدی از فــروش آنالیــن بــه عنــوان
هــدف شــرکت مشــخص شــده اســت ،وظیفه شــما بــه عنــوان بازاریــاب آنالیــن ایجاد
ســازوکاری اســت کــه از آن طریــق بتوانیــد  50درصــد مشــتریان بیشــتری نســبت بــه
ســال گذشــته بــه وبســایت خــود جــذب کنیــد.
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از طــرف دیگــر هــدف شــما هــر چــه کــه باشــد بایــد بدانیــد چگونــه ایــن اهــداف را
ارزیابــی کنیــد .اینجاســت کــه اهمیــت ابزارهــای مــورد نیــاز بــرای بازاریابــی آنالیــن
مشــخص میشــود .محاســبه میــزان اثربخشــی اســتراتژی دیجیتــال بــرای هر شــرکت
متفــاوت اســت ،همچنیــن بایــد ایــن محاســبه نســبت بــه معیارهایــی کــه بــرای
هــدف شــرکت خــود در نظــر گرفتهایــد انجــام شــود .محاســبه اثربخشــی اســتراتژی
دیجیتالــی کــه در پیــش گرفتهایــد بــرای آینــده شــرکت شــما کامــا حیاتــی اســت،
چــرا کــه پارامترهــای مــورد نظــر در ایــن بررســی میتواننــد بــرای بهینـه کــردن ایــن
اســتراتژ یها در آینــده بــه خدمــت گرفتــه شــوند.
بیشــتر بدانیــد :معرفــی  10ابــزار آنالیــن رایــگان کــه هــر تجــارت کوچکــی بــه آن هــا
نیــاز دارد

 .3عملکرد ابزار و کانالهای فعلی فروش را بررسی کنید

بهتــر اســت در ابتــدا نگاهــی کلــی بــه ابزارهــا و کانالهایــی کــه بــرای بازاریابــی
دیجیتــال در اختیــار داریــد داشــته باشــید ،ایــن کار باعــث میشــود در آینــده در حیــن
تدویــن اســتراتژ یهایتان دچــار ســردرگمی نشــوید .رســانههایی کــه در اختیــار داریــد
بــه شــما کمــک میکننــد تــا ابــزار و کانالهــای بازاریابــی دیجیتــال را دســتهبندی
کنیــد .بــرای روشــنتر شــدن ایــن موضــوع اجــازه دهیــد ایــن رســانهها را بــه
تفکیــک شــرح دهیــم:

رسانههایی که مالک آنها هستید

در ایــن قســمت منظــور داراییهــای دیجیتالــی اســت کــه برنــد یــا شــرکت شــما
مالــک آنهاســت .وبســایت ،حســابکاربری شــرکت در شــبکههای اجتماعــی،
محتواهایــی کــه در بــاگ منتشــر کردهایــد و ســایر کانالهــای دیجیتالــی کــه شــرکت
شــما کنتــرل کاملــی بــر روی آنهــا دارد را میتــوان در ایــن گــروه قــرار داد.
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رسانههایی که آنها را بدست آوردهاید

در ایــن قســمت منظــور میــزان تعریــف و صحبتهایــی اســت کــه دربــاره برنــد شــما
در ســایر محافــل مطــرح میشــود .بازنشــر محتــوای شــما در ســایر وبســایتها،
پســتهایی کــه کاربــران مهمــان قــرار میدهنــد و ارتباطــی کــه در شــبکههای
اجتماعــی برقــرار میکنیــد را میتــوان در گــروه رســانههایی قــرار داد کــه آنهــا
را بدســت آوردهایــد ،بهعبــارت دیگــر ایــن رســانهها ماحصــل شــناخت برنــد شــما
توســط مشــتری هســتند.
اشــاره بــه برنــد یــا محصــوالت شــما در محافــل خبــری ،نوشــتن نقدوبررســیهای
مثبــت دربــاره کاال یــا خدمــات شــرکت و اشــترا کگذاری محتــوای بالگتــان در
شــبکههای اجتماعــی ،را نیــز میتــوان در گــروه رســانههایی قــرار داد کــه آنهــا را
بــه دســت آوردهایــد.

رسانههایی که خریداری کردهاید

همانگونــه کــه از نــام آن پیداســت در ایــن قســمت بــا ابــزار و کانالهایــی طــرف
هســتیم کــه بــرای بدســت آوردن آنهــا هزینــهای پرداخــت کردهایــد تــا بــه کمــک
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ایــن ابزارهــا مشــتریان خــود را جــذب کنیــد .در ایــن زمینــه میتــوان بــه Google
 ،Adwordsپسـتهایی کــه بابــت انتشــار آن در شــبکههای اجتماعــی پــول پرداخــت
کردهایــد ،تبلیغــات مســتقیم در وبســایتها و رپورتاژهــای خبــری اشــاره کــرد.
تمامــی رســانههایی کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره کردیــم را در یــک فایــل اکســل
جمــعآوری کنیــد تــا تصویــر درســتی از رســانههایی کــه مالــک آنهــا هســتید،
رســانههایی کــه آنهــا را بدســت آوردهایــد و رســانههایی کــه آنهــا را خریــداری
کردهایــد در ذهــن شــما شــکل ببنــدد.
ممکــن اســت بــرای رســیدن بــه هــدف اصلــی مجموعــه ،از تمامــی ایــن کانالهــا
در تدویــن اســتراتژی بازاریابــی دیجیتــال کمــک بگیریــد .بــرای نمونــه فــرض کنیــم
شــما محتوایــی در یکــی از صفحههــای فــرود وبســایت گذاشــتهاید تــا بتوانیــد
از مشــتر یهای جدیــد ســرنخ بدســت آوریــد .در ایــن شــرایط بــرای بیشــتر کــردن
تعــداد ســرنخهایی کــه بوســیله ایــن محتــوا بدســت آمــده اســت ممکــن اســت نیــاز
داشــته باشــید تــا آن را در شــبکههای اجتماعــی بــه اشــتراک بگذاریــد .ممکــن اســت
کاربرانتــان محتــوای شــما را در حســابهای کاربــری شــخصی خــود بــه اشــتراک
بگذارنــد و ترافیــک بیشــتری راهــی صفحهفــرود مــورد نظرتــان کننــد .چنیــن فرآیندی
را در گــروه رســانههایی قــرار میدهیــم کــه بدســت آوردهایــد .از طــرف دیگــر بــرای
تضمیــن بیشــتر موفقیــت یــک محتــوا ممکــن اســت آنــرا در صفحــه فیسبوکــی
کــه بــرای برنــد خــود خریــداری کردهایــد قــرار دهیــد تــا از ایــن طریــق ایــن محتــوا
توســط کاربــران هــدف بیشــتری نیــز دیــده شــود.
اینگونــه میشــود کــه بــه کمــک ســه گــروه مختلــف از رســانههایی کــه در اختیــار
داریــد میتوانیــد بــه هدفهــای اصلــی مجموعــه دســت پیــدا کنیــد .بــه ایــن
نکتــه نیــز بایــد اشــاره کنیــم کــه اجبــاری بــرای اســتفاده از ایــن س ـ ه گــروه رســانه
نداریــد و بســته بــه صالحدیــد مجموعــه میتوانیــد اقــدام کنیــد .بــا ایــن حســاب
اگــر رســانههایی کــه مالــک آنهــا هســتید و یــا بدســت آوردهایــد ،عملکــرد خوبــی
دارنــد ،نیــازی بــه ســرمایهگذاری بــرای خریــد رســان ه نیســت .در نتیجــه بایــد بهتریــن
راهحلــی کــه شــما را بــه هــدف اصلــی مجموعــه نزدیــک میکنــد بررســی کــرده و
ســپس کانالهایــی کــه بهتریــن دســتاورد را دارنــد ،در اســتراتژی دیجیتــال خــود بــه
خدمــت بگیریــد.
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بیشتر بخوانید 10 :روش ثابت شده افزایش درآمد از طریق شبکه های اجتماعی

 .4رسانههایی که مالک آنها هستید را بازبینی کنید

بــه جــرات میتــوان گفــت رســانههایی کــه مالــک آنهــا هســتید در قلــب بازاریابــی
دیجیتــال مجموعــه شــما قــرار گرفتهانــد.
هــر نــوع پیامــی کــه از جانــب برنــد شــما منتشــر شــود در گــروه محتــوا قــرار
میگیرنــد ،ایــن پیــام میتوانــد مطالــب قســمت «دربــاره مــا» در وبســایت شــما
باشــد یــا اینکــه توضیحــات کاال ،پس ـتهای بــاگ ،کتابهــای الکترونیــک ،تصاویــر
اینفوگرافــی و پســتهای شــما در شــبکههای اجتماعــی را تشــکیل دهــد .محتــوا
بــه تبدیــل مخاطبیــن وبســایت بــه مشــتریان احتمالــی و بالقــوه کمــک میکنــد ،از
طــرف دیگــر محتــوا باعــث میشــود تــا برنــد شــما در فضــای آنالیــن بیشــتر شــناخته
شــود .محتوایــی کــه بــه خوبــی بهینهســازی شــده باشــد تاثیــر زیــادی در ارتقــا رتبــه
وبســایت در موتورهــای جســتجو خواهــد داشــت .بــا در نظــر گرفتــن ایــن مــوارد
بایــد گفــت هــر هدفــی کــه مشــخص کــرد ه باشــید ،بــاز هــم بــرای تدویــن اســتراتژی
ـک آن باشــید.
بازاریابــی دیجیتــال نیــاز بــه محتوایــی داریــد کــه مالـ 
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در نتیجــه بــرای تدویــن اســتراتژی بازاریابــی دیجیتــال بایــد تصمیــم بگیریــد چــه نوع
محتوایــی میتوانــد شــما را بــه رســیدن بــه هدفهایــی کــه در نظــر داریــد کمــک
کنــد .بــرای نمونــه اگــر هــدف شــما افزایــش  50درصــدی مخاطبــان وبســایتتان
نســبت بــه ســال گذشــته اســت ،بعیــد بــه نظــر میرســد مطالبــی کــه در صفحــه
«دربــاره مــا» یادداشــت کردهایــد بتوانــد بــه شــما در رســیدن بــه ایــن هــدف کمــک
کنــد.
در ایــن صــورت ممکــن اســت یــک کتــاب الکترونیــک کــه در ازای ثبتنــام اطالعــات
ی قــرار میگیــرد بتوانــد بازخــورد بهتــری در جــذب
کاربــر بــه رایــگان در اختیــار و 
مشــتریان جدیــد داشــته باشــد .در ادامــه توضیحــات کوتاهــی در خصــوص فرآینــد
ف بازاریابــی دیجیتــال خواهیــم داد:
انتخــاب بهتریــن محتــوا بــرای رســیدن بــه اهــدا 

محتواهای فعلی خود را بررسی کنید

فهرســتی از محتواهــای فعلــی کــه پیــش از ایــن تهیــه کردهایــد را آمــاده کــرده و
ایــن محتواهــا را بــر اســاس عملکــردی کــه پیــش از ایــن داشــتهاند و در راســتای
هدفهــای فعلــی مجموعــه رتبهبنــدی کنیــد .بــرای نمونــه اگــر هــدف شــما جلــب
مشــتریان بالقــوه اســت ،محتواهــای فعلــی خــود را بــه گونـهای رتبهبنــدی کنیــد کــه
در ســال گذشــته بیشــترین بازخــورد را در جــذب مخاطــب جدیــد داشــتهاند .ایــن
محتــوا ممکــن اســت یــک پســت در بــاگ ،یــک کتــاب الکترونیــک یــا حتــی یکــی
از صفحههــای وبســایت باشــد کــه بــه خوبــی در جــذب مخاطــب تاثیــر داشــته
اســت .هــدف از انجــام چنیــن کاری ،تمیــز دادن محتواهایــی کــه تاکنــون بازخــورد
خوبــی داشــتهاند از محتواهایــی اســت کــه در یکســال گذشــته نتیجــه خوبــی را
بــه دنبــال نداشــتهاند ،از ایــن طریــق میتوانیــد نقشــه دقیقتــری بــرای تولیــد
محتــوا در آینــده بکشــید.
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اشکاالت محتواهایی که تاکنون تولید کردهاید را مشخص کنید

بــر اســاس شــخصیت خریــداری کــه تعریــف کردهایــد ،مشــکالت و نقصهــای
محتواهایــی کــه تولیــد شــد ه اســت را پیــدا کنیــد .بــرای نمونــه اگــر شــرکتی فعــال
در زمینــه آمــوزش ریاضــی هســتید و متوجــه شــدهاید کــه مخاطبانتــان در پیــدا
کــردن راه جالبــی بــرای مطالعــه مشــکل دارنــد و تاکنــون شــما محتوایــی در جهــت
پاســخ بــه ایــن نیــاز آمــاده نکردهایــد ،اکنــون زمــان مناســبی اســت کــه ایــن نقــص
را جبــران کــرده و محتوایــی در ایــن زمینــه تولیــد کنیــد.
بــا بررســی محتواهــای کــه پیــش از ایــن تولیــد کردهایــد ممکــن اســت متوجــه
شــوید کتــاب الکترونیکــی کــه در یکــی از صفحههایفــرود بــرای دانلــود گذاشــتهاید
بازخــورد خوبــی نســبت بــه ســایر محتواهــا نظیــر وبینــار داشــته اســت .بــا ایــن
حســاب در مثالــی کــه بــرای شــرکت فعــال در زمینــه آمــوزش ریاضــی زدیــم ،شــاید
بــد نباشــد تــا کتــاب الکترونیکــی را بــا عنــوان «چگونــه بهتریــن و موثرتریــن شــیوه
مطالعــه کــردن را پیــدا کنیــم» تولیــد کنیــد.
مقاله مرتبط :سئو و بهینه سازی محتوای وبالگ با  10نکته ساده اما کاربردی

13

www.modireweb.com

 7استراتژی کارآمد در بازاریابی دیجیتال که باید بدانید

نقشه تولید محتوای جدیدی را طراحی کنید

بــر اســاس اطالعاتــی کــه در شناســایی نقصهــای محتواهــای فعلــی خــود بدســت
آوردهایــد ،یــک نقشــه جدیــد بــرای تولیــد محتــوا ترســیم کنیــد ،در ایــن نقشــه جدید
تمرکــز شــما بایــد بــر روی محتوایــی باشــد کــه بــه شــرکتتان در جهــت رســیدن بــه
اهــداف از پیــش تعییــن شــده کمــک میکنــد .ایــن نقشــه بایــد شــامل مــوارد زیــر
با شد :
•عنوان
•قالب
•هدف
•شیوههای تبلیغ
مثــا میتوانیــد مناســبتهای مهــم را پیــدا کــرده و برایشــان محتوایــی اختصاصــی
تهیــه کنیــد .پیشــنهاد میکنیــم اطالعــات مالــی و بودجــهای کــه قــرار اســت بــرای
تولیــد محتــوا در نظــر بگیریــد را مشــخص کنیــد .ایــن کار بــه شــما کمــک میکنــد بــا
توجــه بــه بودج ـهای کــه در اختیــار داریــد تصمیــم بگیریــد کــه محتــوا بایــد توســط
شــما و همــکاران شــرکت تولیــد شــود یــا فرآینــد تولیــد آنرا میتوانیــد بــه شــرکتها
و افــرادی کــه تخصــص ایــن کار را دارنــد واگــذار نماییــد.
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 .5وضعیت رسانههایی که بدست آوردهاید را نیز بررسی کنید

بررســی وضعیــت رســانههایی کــه آنهــا را بدســت آوردهایــد در مقابــل هدفهایــی
کــه در پیــش رو داریــد بــه شــما کمــک میکنــد تــا ایدههــای بهتــری دارنــد در ذهــن
شــما شــکل بگیــرد .کانالهایــی کــه از طریــق آنهــا ترافیــک جــذب وبســایت شــما
میشــود را پیــدا کــرده و هرکــدام از ایــن منابــع را نســبت بــه اثربخشــی کــه دارنــد
رتبهبنــدی کنیــد .در ایــن زمینــه گــوگل آنالیتیــک یــا ســورس ریپــورت (Source
 ،)Reportsابزارهــای خوبــی را در اختیــار شــما قــرار میدهــد.
بررســی وضعیــت رســانههایی کــه آنهــا را بدســت آوردهایــد بــه شــما کمــک میکنــد
مقالههــای کــه ترافیــک بهخصوصــی را راهــی وبســایت شــما کردهانــد را پیــدا
کنیــد .از طــرف دیگــر ممکــن اســت متوجــه شــوید شــبکه اجتماعــی لینکدیــن
بــرای شــما بازخــورد بهتــری را بــه دنبــال داشــته اســت .هــدف اصلــی از بررســی
وضعیــت رســانههایی کــه آنهــا بدســت آوردهایــد ،ایــن اســت کــه تصویــر کاملــی
از رســانههایی کــه بــه شــما در رســیدن بــه هــدف اصلــی مجموعــه کمــک میکننــد
در ذهــن شــما نقــش ببنــدد ،ایــن آمــار بــه شــما کمــک میکنــد رســانههایی کــه
عملکــرد خوبــی نداشــتهاند را نیــز شناســایی کنیــد .ناگفتــه نمانــد کــه در دنیــای وب،
همیشــه بــا مــوارد جدیــدی روبــرو هســتیم ،در نتیجــه پیشــنهاد میکنیــم اگــر بــه
رســانه جدیــدی برخــورد کردیــد ،بیگــدار بــه آب نزنیــد و تمــام وقــت و انــرژی خــود
ن را کنــار بگذاریــد و بایــد ســعی کنیــد
را صــرف آن نکنیــد ،از طــرف دیگــر نبایــد آ 
بــا انتشــار محتــوا و تعامــل انــدک بــا ایــن رســانه ،میــزان اثربخشــی آنرا در جــذب
ترافیــک بــه وبســایت ســنجش کنیــد.

 .6بررسی رسانههایی که خریداری کردهاید را فراموش نکنید

در ایــن فرآینــد نیــز بایــد مــواردی کــه در قســمتهای قبــل اشــاره کردیــم را در نظــر
داشــته باشــید ،بایــد عملکــرد هــر کــدام از رســانههایی کــه خریــداری کردهایــد را
بررســی کنیــد ،در ایــن زمینــه میتــوان هزینههایــی کــه در ،Google Adwords
فیسبــوک ،توئیتــر و ســایر شــبکههای اجتماعــی انجــام دادهایــد را محاســبه کنیــد
تــا مشــخص شــود ایــن شــبکهها تــا چــه انــدازه توانســتهاند شــما را بــه اهدافــی
کــه در نظــر داشــتهاید نزدیــک کننــد.
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بــرای نمونــه اگــر هزینــه زیــادی بــرای  Google Adwordsخــرج کردهایــد و بازخــورد
خوبــی از ایــن طریــق دریافــت نکردهایــد ممکــن اســت زمــان آن رســیده باشــد کــه
رویکــرد جدیــدی را در پیـش بگیریــد و در ســایر پلتفرمهــای تبلیغاتــی هزینــه کنیــد.
بایــد در نهایــت ایــده کلــی از پلتفرمهــای مختلفــی کــه بــرای آنهــا هزینــهای
پرداخــت کردهایــد در ذهــن شــما شــکل بگیــرد .تــا از ایــن طریــق نســبت بــه ادامــه
اختصــاص هزینــه بــه ایــن پلتفرمهــا یــا حــذف آنهــا تصمیمگیــری کنیــد.

 .7جمعبندی

فرآینــد طراحــی نقشــه و تحقیقــات کــه در بــاال بــه تفضیــل بــهآنهــا اشــاره کردیــم
بــه شــما کمــک میکنــد تــا دیــد کاملــی نســبت بــه تدویــن اســتراتژی بازاریابــی
دیجیتــال در ذهــن شــما نقــش ببنــدد .در ادامــه بــرای یــادآوری هــم کــه شــده بــه
مــواردی کــه تاکنــون بــه آنهــا پرداختیــم اشــاره خواهیــم کــرد:
ت خریدار با جزئیات کامل؛
1 .1ایجاد شخصی 
2.2مشخص کردن یک یا چند هدف دقیق برای بازاریابی؛
3.3جمعآوری فهرستی از تمامی رسانههایی که در اختیار دارید؛
4.4بررسی تمامی رسانههایی که در اختیار دارید؛
5.5طــرح نقشــه بــرای اســتفاده از محتواهایــی کــه تولیــد کــرده یــا میخواهیــد
تولیــد کنیــد.
پــس از آنکــه بــه تمامــی ایــن مــوارد پرداختیــد زمــان آن فــرا میرســد تــا اســتراتژی
بازاریابــی دیجیتــال خــود را تدویــن کنیــد .اســتراتژی شــما بایــد اولویتهــا و
عملکردهایتــان را بــرای رســیدن بــه هدفــی کــه مشــخص کردهایــد ترســیم کنــد.
از طــرف دیگــر نیــاز داریــد تــا اســتراتژی بلنــد مــدت مجموعــه را نیــز در ایــن قســمت
مشــخص کنیــد ،در بیشــتر مواقــع مــدت زمــان  12مــاه ،فرصــت مناســبی بــرای تدوین
اســتراتژی بلنــد مــدت اســت ،امــا ایــن زمــان بســته بــه نــوع تجــارت شــما میتوانــد
تغییــر کنــد .بــرای نمونه:
•در ابتــدای ســال ممکــن اســت قصــد داشــته باشــید بالگــی راهانــدازی کــرده و
مطالــب آن را بــه صــورت هفتگــی در طــول ســال آپدیــت کنیــد.
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•اوایــل تابســتان ممکــن اســت برنامــه داشــته باشــید تــا یــک کتــاب دیجیتــال
جدیــد منتشــر کــرده و هزینــهای را بــرای تبلیغــات اختصــاص دهیــد.
•اوایــل پاییــز ممکــن اســت اوج بــازار شــما باشــد و در نتیجــه فکــرکنیــد بــرای
بهینهســازی محتوایــی کــه تولیــد کردهایــد چــه بایــد کنیــد.
•در اوایــل زمســتان ممکــن اســت بخواهیــد تمرکــز بیشــتری بــر روی رســانههایی
کــه بدســت آوردهایــد ،داشــته باشــید و تاثیــر آنهــا بــر روی مشــتریان دنبــال
کنیــد ،تــا از ایــن طریــق کانالهایــی کــه ترافیــک بیشــتری را در هفتههــای اوج
فــروش داشــتهاند را شناســایی کنیــد.
بــا اتخــاذ ایــن رویکــرد ،میتوانیــد چارچــوب مشــخص و زمانبنــدی شــدهای را
بــرای کارهایــی کــه بایــد انجــام شــود تعییــن کنیــد.
بیشتر بخوانید 6 :نکته برای داشتن بهترین استراتژی در بازاریابی محتوا

مسیر موفقیت در استراتژی بازاریابی دیجیتال

ت تهیــه کردهایــد تنهــا مختــص شــرکت شــما
مســتنداتی کــه بــرای اســتراتژی شــرک 
خواهــد بــود .بــه همیــن دلیــل نمیتــوان قالــب از پیــش طــرح ریــزی شــدهای را
در اختیــار شــرکتها بــرای تدویــن اســتراتژی دیجیتــال قــرار داد .بــه خاطــر داشــته
باشــید اســتراتژی بازاریابــی دیجیتــال را بــه ایــن دلیــل تدویــن میکنیــم تــا بــه
کمــک آن عملکردهایــی را کــه بــه رســیدن بــه هــدف شــرکت شــما در یــک بــازه
زمانــی مشــخص منجــر میشــود را ترســیم کنیــم.
در پایــان پیشــنهاد میکنیــم اگــر شــما هــم دســتی از دور بــر آتــش داریــد و تاکنــون
ب کردهایــد،
تجربــهای مفیــد در زمینــه تدویــن اســتراتژی بازاریابــی دیجیتــال کســ 
در قســمت نظــرات ،مــا و ســایر کاربــران را از تجربههــای مفیــد خــود باخبــر ســازید.
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