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در ایــن مقالــه قصــد داریــم بــه آمــوزش  6نکتــه موثــر ایمیــل مارکتینــگ در تلفــن
هــای همــراه بپردازیــم ،بــا رعایــت ایــن نــکات مــی توانیــد ایمیــل هــای خــود را بــرای
موبایــل بهینــه ســازی کنیــد.
تلفنهــای همــراه بهویــژه موبایلهــا و تبلــت هــای هوشــمند کــه در چنــد ســال
اخیــر رشــد بســیار زیــادی داشــتهاند در حــال تغییــر روشهــای قدیمــی تجــارت
ایمیلــی ( )Email Marketingهســتند ب ـه خصــوص کــه ایمیلهــا ارتبــاط نزدیکــی
بــا موبایلهــا دارنــد و میتواننــد محتــوای ایمیلهــا را بهســرعت بــرای مشــتریان
نمایــش دهنــد کــه بــا ایــن قابلیــت ،مشــتریان دیگــر نیــازی نیســت کــه حتمـ ً
ـا بــه
یــک کامپیوتــر یــا لپتــاپ احتیــاج داشــته باشــند و بــا کمــک موبایلهــا و تبلــت
هــا میتواننــد در هــر جــا و هــر زمانــی بــه ایــن ایمیلهــا دسترســی داشــته باشــند.
ایــن مــوارد باعــث شــده اســت تــا تغییــری بســیار زیــاد در صنعــت ایمیــل مارکتینــگ
حاصــل شــود.
اگرچــه ارســال متــن از طریــق  SMSیــا مســنجرها رایــج و عمومــی هســتند ،امــا
همچنــان مشــتریان و مصرفکننــدگان بــر روی ایمیلهــا کــه از قدیمیتریــن
راههــای ارتباطــی در تکنولــوژی بــه شــمار میرونــد ،بـ ه عنــوان فــرم اصلــی ارتباطــات
بــا برندهــا تکیــه کردهانــد .کمپانیهــا نیــز ایمیلهــا را بــرای ارتباطــات و اطــاع
رســانیهای خــود در اولویــت قــرار میدهنــد.
حــاال بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی ایمیلهــا در حفــظ رضایتمنــدی مشــتریان ،ایــن
ضــروری اســت کــه شــرکتها محتــوای ایمیلهایشــان را مطابــق بــا تلفــن همــراه
مشــتریان خــود تطبیــق داده و بــرای ایــن دســتگاهها بهین ـ ه ســازی کننــد.
ً
تقریبــا اغلــب کاربــران موبایلهــای هوشــمند
طبــق نتایــج بهدســتآمده،
ایمیلهایشــان را از طریــق موبایلشــان چــک میکننــد .امــا نکت ـهای کــه وجــود دارد
ایــن اســت کــه کاربــران ایــن کار را در موبایلهــا خیلــی ســریعتر انجــام میدهنــد.
درواقــع آنهــا بیشــتر پیامهــای دریافتــی در ایمیــل خــود را اســکن میکننــد تــا
بررســی شــود .درنتیجــه ،بهینــه کــردن ایمیلهــا بــرای موبایلهــا مســتلزم ایــن
اســت کــه عنــوان و محتــوای ایمیلهــا خیلــی ســریع باعــث جلبتوجــه کاربــران
شــود و بــرای آنهــا خوشــنود کننــده نیــز باشــد .پــس ایــن محتــوا بایــد ســریعتر
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بارگــذاری شــوند ،راحتتــر قابـلدرک باشــند ،خواناتــر باشــند و خیلــی ســاده و واضــح
مــوارد نیــاز بــرای اقــدام را بــه اطــاع برســانند.
در ادامــه بــه بررســی بیشــتر  6روش بــرای دســتیابی بــه موفقیــت درزمینــه ایمیــل
مارکتینــگ از طریــق موبایلهــا میپردازیــم.
بیشتر بخوانید 3 :راه بهبود بخشیدن به فرآیندهای ایمیل مارکتینگ

 .1یک استراتژی بهینهسازی برای کارتان پیادهسازی کنید.

شــما چــه بخواهیــد چــه نخواهیــد تعــداد افــرادی کــه از موبایلهایشــان بــرای
مطالعــه و چــک کــردن ایمیلهایشــان اســتفاده میکننــد رو بــه افزایــش اســت.
کمپانیهــای مختلــف از دو نــوع ارســال ایمیــل بــرای کاربــران اســتفاده میکننــد.
ایــن دو نــوع بــا عنــوان  auto-respondersو  manual-respondersشــناخته
میشــوند .در حالــت اول یعنــی  ،Auto-respondersپیغامهایــی حــاوی پیامهــای
خوشآمــد گویــی ،اطالعرســانیهای حســابها و  ...کــه بهصــورت خــودکار و
ماشــینی و در کســری از ثانیــه پــردازش و ارســال میشــوند هســتند .ایمیلهــای
 Manual-respondersایمیلهایــی حــاوی اطالعــات و متنهــای تایپشــده
توســط انســان میباشــند کــه خبرهــای جدیــد یــا پاســخ بــه ایمیلهــای کاربــران
میباشــند.
یکــی از الزمههــای حفــظ  Open and Click-through Ratesیــا بازخوردهــا و
بازدیدهــای از طریــق کلیکهــا ایــن اســت کــه اینگونــه ایمیلهــا بــرای کاربــران
ایمیلهــای اســپم قلمــداد نشــده و بــرای آنــان خواندنــی باشــند .بــرای ایــن کار
شــما بایــد ایــن ایمیلهــا را بهینهســازی کنیــد .در نــگارش ایــن ایمیلهــا بایــد
بــه نــکات مختلفــی مثــل اســتفاده صحیــح از متــون ،اســتفاده صحیــح از نــگارش
متــن ،نوشــتن متــن بهصــورت خالصــه بــا ترفندهــای خالصهنویســی ،ایجــاد کادر و
ب هــای منظــم ،اســتفاده از عکسهــا در ســایزهای معیــن و در اندازههــای
چارچــو 
مناســب و  ...دقــت کــرد.

2

www.modireweb.com

 6نکته برای بهینه سازی ایمیل مارکتینگ در تلفن های همراه

 .2ایمیلهایتان را با متدهای آسان کلیک خور کنید.

ایمیلهــای بهینــ ه ســازی شــده بایــد در عیــن واحــد هــم بــه انــدازه کافــی زیبــا و
مجذوبکننــده باشــند و هــم محتــوای آنهــا در ســریعترین حالــت ممکــن بارگــذاری
شــده و قابلدســترس کاربــران باشــد.
محتــوای ســاده و مفهومــی میبایســت حــاوی لینکهایــی کلیــک خــور ()Clickable
باشــند تــا گیرنــده را تشــویق بــه دریافــت اطالعــات بیشــتر و درنتیجــه شــانس بیشــتر
خریــد و ســودآوری بــرای شــما کند.
بــرای اینکــه ایمیــل ارســالی خــود را بــا ایــن پارامترهــا تطبیــق دهیــد بهتــر اســت از
فونتهــای مناســب در اندازههــای مناســب (نــه خیلــی بــزرگ و نــه خیلــی کوچــک)
اســتفاده کنیــد .ســایز مناســب فونــت بــرای محتــوای کلیــک خــور چیــزی حــدود 14
پیکســل بــرای متــون و  20الــی  22پیکســل بــرای عناویــن هســت.
یــک نکتــه و راهنمایــی دیگــر ایــن اســت کــه لینکهــای کلیــک خــور اغلــب نبایــد
بهصــورت ردیفــی یــا پشــتهم باشــند چــون در ایــن صــورت برخــی از کاربــران در
شناســایی لینکهــا گیــج میشــوند و در صــورت بــاز کــردن لینــک اشــتباه ،بایــد
دکمــه بازگشــت را زده و بــه جعبــه دریافتــی پیامهــا برونــد و ایــن یعنــی دوبــاره
بایــد وارد پیــام شــما شــوند .شــاید تعــداد زیــادی از کاربــران عالقـهای بــه چنیــن کاری
نداشــته باشــند.
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 .3از موضوعات (عناوین) کوتاه استفاده کنید.

نتایــج رســمی حاکــی بــر این هســتند کــه عناویــن ایمیــل بلنــد بازخوردهــای بهمراتب
بدتــری داشــتهاند .نکتـهای کــه قبـاً گفتیــم را فرامــوش نکنیــد .بــرای تأکیــد دوبــاره
میگوییــم ،کاربــران بــرای مطالعــه ایمیلهایشــان متکــی بــه عناویــن آنهــا بــرای
انتخابشــان هســتند .پــسکاری کــه آنهــا میکننــد اســکن کــردن موضوعــات
یــا موضــوع ایمیلهــا هســت .مسـ ً
ـلما هــر موضوعــی کــه طوالنــی باشــد بهطــور
ناخــودآگاه توســط مغــز بــه دســتهای بــا عنــوان « بعـ ً
ـدا در فرصتــی دیگــر بررســی
ت زمــان چــک کــردن ایمیلهــا
شــود « ارســال خواهنــد شــد .حــاال فــرض کنیــد مــد 
در موبایلهــا خیلــی کمتــر هــم هســت .پــس بــرای بهینــه کــردن یــک ایمیــل بــرای
موبایلهــا ،اســتفاده از موضوعــات کوتــاه از اهمیــت دوچندانــی برخــوردار میشــود.
عناویــن و موضوعــات ایمیلهــای مهــم بــا مقادیــر کمتــری از کلمــات همــراه هســتند
و در زمــان بســیار کمتــری توجــه گیرنــده ایمیــل را بــه خــود جلــب میکننــد .چراکــه
در زمــان و مقــدار کمتــر ،محتــوای کلــی و چکیــده متــن ایمیــل را بازگــو میکننــد.
بهطــور اســتاندارد و ایــده آل 4 ،الــی  5کلمــه بــرای موضوعــات کافــی اســت .اگــر
مجبــور هســتید کــه مقــدار بیشــتری کلمــه در قســمت موضــوع وارد کنیــد ،حداقــل
کاری کــه بایــد بکنیــد ایــن اســت کــه  4الــی  5کلمــه اول را کلمههــای مرکــزی واصلــی
قــرار داده و بــر روی آنهــا تمرکــز کنیــد.

 .4ایمیلهایتان را سبک نگه دارید.

مــوردی کــه در رابطــه بــا موضــوع ایمیــل ( )Email Subjectدر مــورد  3گفتیــم ،در
مــورد  4نیــز صــدق میکنــد .کالً ایمیلهــا و محتواهــای ســبک و ســاده بهمراتــب
خواندنیتــر و محبوبتــر هســتند .دالیــل فراوانــی بــرای ســبکتر بــودن ایمیلهــا در
بهینهســازی آنهــا در موبایلهــا وجــود دارد .احتمــاال ً اولیــن دلیــل ســرعت اینترنــت
موبایلهــا هســت .همــه میدانیــم کــه ســرعت اینترنــت موبایلهــا تحــت هــر
شــرایطی نســبت بــه اینترنــت دســتگاههای کامپیوتــری و لپتاپهــا پایینتــر
اســت .حداقــل میتــوان اینطــور گفــت کــه نوســان ســرعت در موبایلهــا دههــا
برابــر نوســان ســرعت در کامپیوترهــا هســت.
دلیــل دوم را میتــوان در نــوع اســتفاده از موبایلهــا دانســت .موبایلهــا
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دســتگاههایی هســتند کــه همهجــا بــا مــردم میباشــند .پــس احتمــاال ً مقــدار
بیشــماری از افــراد هســتند کــه در زمانهــای شــلوغ و زمانهایــی کــه وقــت
زیــادی ندارنــد ،ترجیــح میدهنــد در زمــان ســریعتر بــا موبایلشــان ایمیلهایشــان
را چــک کننــد .مسـ ً
ـلما اینگونــه افــراد هیــچ میلــی بــه صبــر کــردن بــرای بارگــذاری
طوالنیمــدت ایمیلهــا ندارنــد.
ســایز ایــده آل بــرای ایمیلهــا طبــق اســتانداردهای mobile-optimized emails
زیــر  20کیلوبایــت هســت.
اگــر از عکــس در ایمیلهایتــان اســتفاده میکنیــد و متــن ایمیــل اهمیــت خیلــی
بیشــتری نســبت بهعکــس هــا دارد ،ســعی کنیــد آنهــا را نادیــده بگیریــد .در غیــر این
صــورت عکسهایتــان را نیــز بایــد بهینهســازی کنیــد .میتوانیــد ســایز عکسهــا
و کیفیــت آنهــا را کاهــش دهیــد تــا حجمشــان نیــز کــم شــود و یــا اگــر مایلیــد
کــه کیفیــت عکسهــا کــم نشــود ،میتوانیــد آنهــا را فشــرده کنیــد تــا حجمشــان
کاهــش یابــد.
بیشتر بخوانید :بازاریابی با ایمیل دقیقا به چه معناست؟

نکتۀ بسیار مهم :

شــما بهتــر اســت یــک ایمیــل متنــی (فقــط متــن یــا  )text-onlyبســازید .چراکــه
یکــی از قابلیتهــای موبایلهــا نمایــش ایمیلهــا بــه همیــن صــورت ()text-only
اســت و بســیاری از کاربــران نیــز بــرای کاهــش اســتفاده ترافیــک اینترنــت و افزایــش
ســرعت برگــذاری ایــن قابلیــت را فعــال میکننــد .در ایــن صــورت شــما هــم بایــد بــا
ایــن اســتاندارد فرعــی کنــار بــی آییــد.

 .5مراقب اندازه عرض (پهنای) ایمیلها باشید.

ایمیلهــا هــم مثــل صفحــات وب و عکسهــا دارای اســتانداردهایی در بخــش فریــم
بندیهایشــان هســتند .ایجــاد قالبهــای بزرگتــر از ایــن انــدازه شــکل و شــمایل
ایمیلهــا را افتضــاح میکنــد!
 600پیکســل بــرای عــرض قالبهــا در ایمیلهــا بــه نظــر ایــده آل تریــن اندازه هســت.
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ایــن انــدازه بهخوبــی در دســتگاههای دســکتاپی و تبلــت هــا اجــرا میشــود .امــا
بــرای موبایلهــا میتوانیــد از قابلیــت تغییــر خــودکار ســایزها اســتفاده کنیــد (بــا
اســتفاده از کــد  )if/thenو یــا اینکــه از ســایز اســتاندارد بــرای موبایلهــا بهرهمنــد
شــوید .انــدازه عــرض یــا پهنــای ایمیــل در موبایلهــا بایــد چیــزی حــدود  300الــی
 400پیکســل باشــد .اگــر بــا ایــن مــوارد آشــنا نیســتید ،میتوانیــد چنــد ایمیــل نمونــه
از کمپانیهــای مختلــف را بهعنــوان نمونهبرداریــد و ابعــاد آنهــا را بررســی کنیــد
و یــک انــدازه میانگیــن و مناســب و اســتاندارد از مقادیــر آنهــا بــه دســت بیاوریــد.
الزم بــه ذکــر اســت بــا پنــل هــای جدیــد ایمیــل مارکتینــگ مــی توانیــد بــه صــورت
اتوماتیــک ایمیــل هــای ریسپانســیو بــرای هــر ســایزی (تبلــت ،موبایــل) آمــاده کنیــد.
یکــی از ایــن پنــل هــای ایمیــل مارکتینــگ ،میلرالیــت اســت کــه بــه کاربــر امــکان
ســاخت ایمیــل ریسپانســیو را مــی دهــد.

 .6به آزمایش کردن ادامه دهید.

طراحیهــا و ایمیلهــای خــود را در دســتگاههای مختلــف و در زمانهــای مختلــف
مــورد آزمایــش قــرار دهیــد تــا در صــورت مشــاهده مشــکل یــا نقــص بتوانیــد سـ ً
ـریعا
آنهــا را در ایمیلهــای بعــدی برطــرف کنیــد.
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ســعی کنیــد اجــازه ندهیــد کــه کاربــران مشــکالت ایمیلهــای شــمارا بازگــو کننــد.
نــگاه کــردن ســریع بــه ایمیلهــا کافــی نیســت و شــما بایــد تمــام بخشهــای الزم
مثــل مطمئــن شــدن از اجــرای قالــب و فریــم ایمیلهــا ،فشــرده بــودن عکسهــا،
حجــم کــم محتــوا و از همــه مهمتــر قابلیــت کلیــک خــور بــودن لینکهــا را نیــز
بررســی کنیــد.
بــرای ایــن کار بهتــر اســت ایمیلهــای شــخصی خــود و دوســتانتان را هــم در لیســت
ً
دقیقــا همانطــوری کــه کاربــران
ایمیلهــای گیرنــده قــرار دهیــد تــا ایمیلهــا را
در دستگاههایشــان میبیننــد ببینیــد تــا از همــه جوانــب مطلــع باشــید .ایــن
آزمایشهــا را در بازههــای زمانــی مختلــف انجــام داده و هیچوقــت متوقــف نکنیــد.
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