بازاریابی با ایمیل دقیقا به چه معناست؟

در ایــن مقالــه بــه نکاتــی اشــاره مــی شــود کــه معنــی دقیقــی از بازاریابــی ایمیلــی
یــا ایمیــل مارکتینــگ را توصیــف مــی کنــد و مــوارد نادرســتی کــه بــه اشــتباه بــا ایــن
نــام معرفــی مــی شــوند را نیــز بررســی خواهیــم کــرد.
بازاریابــی بــا ایمیــل یــا همــان ایمیــل مارکتینــگ امــروزه بهعنــوان بهتریــن روش
بــرای حفــظ ارتبــاط بــا مخاطبیــن میباشــد ،امــا تفــاوت زیــادی میــان روشهــای
ارســال ایمیــل کــه اکنــون در بســیاری از ســایتها دیــده میشــود بــا روش صحیــح
بازاریابــی ایمیلــی وجــود دارد.

بازاریابی ایمیلی چیست؟

بهطــور خالصــه میتــوان بازاریابــی ایمیلــی را اینگونــه تعریــف کــرد :ســاخت
لیســتی از مخاطبیــن عالقهمنــد بــه موضــوع فعالیــت شــما بهطور یکــه آن افــراد
بــا میــل خودشــان در آن لیســت عضــو شــوند و ایمیلشــان را در اختیــار شــما قــرار
بدهنــد و ســپس شــما در بازههــای زمانــی مناســب خدمــات و پیشــنهادهای بعــدی
خودتــان در همــان زمینــه تخصصــی را از طریــق ایمیــل بــه آن افــراد اطــاع دهیــد و
هــر زمــان کــه تمایــل بــه دریافــت ایمیلهــای شــمارا نداشــتهاند بتواننــد بــا لغــو
عضویــت از خبرنامــه خــارج شــوند.
اگــر شــما بــه ایــن روش عمــل کنیــد باعــث میشــوید کــه مخاطــب بــه شــما اعتمــاد
کنــد و بــا خیــال راحــت ارتبــاط خــودش بــا شــمارا ادامــه دهــد .ایــن موضــوع هــم
بــه نفــع شماســت و هــم بــه نفــع مخاطــب ،شــما میتوانیــد همیشــه بــا مخاطبیــن
خــود در ارتبــاط باشــید و مخاطــب شــما نیــز از آخریــن فعالیتهــا و خدمــات شــما
آگاه میشــود.
در هنــگام دریافــت ایمیــل از افــراد ،حتمـ ً
ـا بــه ایــن نکتــه اشــاره کنیــد کــه اطالعــات
آنهــا نــزد شــما محفــوظ اســت و هیچگونــه اســتفاده نادرســتی از آنهــا نخواهیــد
کــرد و آن اطالعــات را در اختیــار اشــخاص دیگــر نیــز قــرار نخواهیــد داد.
همیــن موضــوع باعــث اعتمــاد بــه مخاطــب شــده و ازاینجــا بــه بعــد فقــط وظیفــه
شــما حفــظ ایــن اعتمــاد و ارتبــاط مســتقیم بــا مخاطبیــن خودتــان بــرای ارائــه
خدمــات و افزایــش فــروش از طریــق بازاریابــی ایمیلــی میباشــد.
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بیشتر بخوانید 3 :دلیل که مردم ایمیل های شما را نادیده می گیرند؟

بازاریابی ایمیلی چه چیزی نیست؟

برخــاف آنچــه در بــاال گفتــه شــد بــا یک جســتجوی ســریع در گــوگل متوجه میشــوید
کــه وب ســایتهای زیــادی وجــود دارنــد کــه خدمــات ارســال ایمیلهــای انبــوه
را بــا نــام ایمیــل مارکتینــگ ارائــه میدهنــد! ارســال ایمیلهــای انبــوه بــه تعــداد
زیــادی ایمیــل خدماتــی اســت کــه در دنیــا بــا نــام  spammingمعــروف اســت.
 Spammingبــه معنــی جمـعآوری فهرسـتهای انبــوه ایمیــل از بســتر وب و ارســال
ایمیلهــای ناخواســته بــه آن لیســت اســت .مشــکالت بزرگــی در ایــن روش وجــود
م تریــن آنهــا بدنــام شــدن برنــدی اســت کــه از ایــن طریــق تبلیغــات
دارد و مهــ 
میکنــد.
بهطورمعمــول لیســت ایمیلهــای جم ـعآوری شــده بــرای ارســال هرزنامــه (هرزنامــه
بــه ایمیلهایــی گفتــه میشــود کــه بهصــورت ناخواســته بــه افــراد ارســال میگــردد)
از طریــق جســتجوی رباتهــا در وب ســایتهای مختلــف تکمیــل میگــردد و
هیچیــک از صاحبــان ایمیلهــا تمایلــی بــه عضویــت در گروههــای ارســال هرزنامــه
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ندارنــد ،همیــن موضــوع باعــث میشــود کــه پــس از مشــاهده آن ایمیــل اقــدام بــه
اســپم کــردن و یــا پــاک کــردن ایمیلهــا کننــد.
البتــه قبــل از اینکــه افــراد ایــن ایمیلهــا را مشــاهده کننــد معمــوال ً سیســتمهای
ارائهدهنــده ایمیــل ماننــد یاهــو و جیمیــل متوجــه اســپم بــودن ایمیلهــا شــده و
آنهــا را بــه پوشــه اســپم منتقــل میکننــد.
حتمـ ً
ـا برایتــان ســؤال شــده اســت کــه بااینحــال چــرا بازهــم ارســال هرزنامــه ادامــه
دارد و افــراد بــه ارســال ایمیلهــای ناخواســته ادامــه میدهنــد؟
پاســخ واضــح اســت ،در میــان ایمیلهــای ارســالی تعــدادی از آن ایمیلهــا هــم
توســط افــراد بــاز میشــوند و حتــی ممکــن اســت بــرای آنهــا جذابیتــی داشــته
باشــد کــه منجــر بــه کلیــک روی لینکهــای مربوطــه نیــز بشــود امــا ایــن درصــد
خیلــی کمــی از افــراد را شــامل میشــود و دیگــر افــراد فقــط شــمارا یــک فــرد یــا برنــد
نامعتبــر تصــور کــرده و همیشــه در ذهنشــان اینگونــه باقــی خواهیــد مانــد.
هنگامیکــه میخواهیــد محبوبیــت کســبوکار اینترنتــی خــود را بــا ارســال ایمیــل
افزایــش دهیــد مراقــب باشــید کــه در دام افــرادی کــه هرزنامــه ارســال میکننــد
گرفتــار نشــوید و از روشهــای صحیــح ایمیــل مارکتینــگ اســتفاده نماییــد تــا بتوانیــد
همیشــه کســبوکار خــود را زنــده نگهداریــد و یــک ارتبــاط مســتقیم و پایــدار بــا
مخاطبیــن واقعــی خودتــان داشــته باشــید.
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