بازاریابی ایمیلی و هر آنچه برای کسب درآمد از طریق آن باید
بدانید
در ایــن نوشــته دربــاره یکــی از روشهــای تاثیرگــذار بازاریابــی اینترنتــی یعنــی
ایمیــل مارکتینــگ میخوانیــد و خواهیــد دیــد کــه چگونــه میتوانیــد از آن بــه نفــع
کســبوکار خــود بهــره ببریــد.
بازاریابــی ایمیلــی یــا همــان ایمیــل مارکتینــگ از ســالیان پیــش بــه عنــوان یکــی
از اصلیتریــن روشهــای تبلیغــات و بازاریابــی بــه کار گرفتــه میشــود و در چنــد
ســال اخیــر نیــز تغییــرات کوچکــی در نحــوه اجــرای آن بــه وجــود آمــده اســت .در
حقیقــت ،اصــول و مبنــای اجــرای ایــن ســبک از بازاریابــی ثابــت اســت ،امــا برخــی از
شــرکتهای فعــال در ایــن حــوزه تــاش میکننــد کــه تغییراتــی بــه وجــود بیاورنــد
تــا بتواننــد توجــه مخاطبــان خــود را جلــب کــرده و ابتــدا آنهــا را بــه بازدیــد کننــده و
در نهایــت بــه مشــتری تبدیــل کننــد .در ایــن مطلــب تصمیــم گرفتهایــم کــه بازاریابــی
ایمیلــی را بــه طــور کامــل معرفــی کنیــم و در تمامــی حوزههــای مربــوط بــه آن ســرک
بکشــیم تــا شــما نیــز بــا پتانســیل ایــن روش آشــنا باشــید و در صــورت لــزوم بــرای
معرفــی کس ـبوکار خــود از آن اســتفاده کنیــد.

بازاریابی ایمیلی چیست؟

بازاریابــی ایمیلــی یــا ایمیــل مارکتینــگ ( )Email Marketingبــه روشهــا و
شــیوههایی گفتــه میشــود کــه از طریــق ایمیــل بــرای جــذب ترافیــک و بازدیــد کننــده
بــه کار گرفتــه میشــود .در حقیقــت ،ایــن روش بازاریابــی بــه عنــوان روش بازاریابــی
مســتقیم شــناخته میشــود کــه در جریــان آن بــه طــور مســتقیم از مخاطــب خــود
میخواهیــم کــه از کس ـبوکار مــا بازدیــد کــرده و از محصــول و خدمــات مــا دیــدن
کنــد .نکتــه مهــم در مــورد اســتفاده از ایمیــل مارکتینــگ در ایــن اســت کــه هیــچ
واســطهای در ایــن روش وجــود نــدارد و مــا بــه طــور مســتقیم بــا بازدیــد کنندههــا
یــا مخاطبــان خــود در ارتبــاط هســتیم .پــس نحــوه انجــام بازاریابــی در ایــن روش
بســیار مهــم اســت و نیــاز بــه رفتارهــا و برنامههــای اســتراتژیک دارد.
کلیاتی در مورد ایمیل مارکتینگ
چند مورد از سواالتی که در رابطه با بازاریابی ایمیلی وجود دارد این است که:
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•نحوه انجام آن به چه صورت است؟
• آیا همه میتوانند از این ابزار استفاده کنند؟
• آیا روش خاصی برای بهره بردن از این ابزار وجود دارد؟
•آیا نرخ بازگشت سرمایه ( )ROIدر روشهای پولی مناسب است؟
•پاســخ دادن بــه هــر کــدام از ایــن ســؤاالت ،نیــاز بــه بررس ـیهای دقیــق و جزئــی
دارد.
بیشتر بدانید 20 :راه برای توسعه ایمیل مارکتینگ های موفق

ایمیل مارکتینگ چگونه انجام میشود؟

در مــورد نحــوه انجــام کار ،الزم اســت کــه فــرد بــا ارســال ایمیــل از طریــق پنلهــای
مختلــف آشــنایی داشــته باشــند .معروفتریــن پنلهــای ارســال پیــام الکترونیکــی
در دنیــا ،پنلهــای یاهــو بــا عنــوان ایمیــل و پنــل گــوگل بــه عنــوان جیمیــل اســت.
اســتفاده از هــر دو ابــزار شــبیه بــه هــم اســت و تقریبـ ً
ـا تمامــی گزینههــا در آنهــا
یکســان اســت .در واقــع ،در ایــن پنلهــا ،آدرس ایمیــل شــخصی گیرنــده وارد
میشــود ،متــن تبلیغــات نیــز نوشــته شــده و بــه عنــوان یــک پیامــک یــا پیــام
الکترونیکــی رایــگان بــرای مخاطــب ارســال میشــود.
ایــن روش در مــورد ارســال ایمیلهــای تکــی بــه کار گرفتــه میشــود .روشهــای
مختلفــی در زمینــه ارســال ایمیــل انبــوه نیــز وجــود دارد کــه بــا یکدیگــر متفــاوت
هســتند .بــه طــور کلــی ،بازاریابــی ایمیلــی را میتوانیــم ارســال ایمیلهــای تبلیغاتــی
بــا اســتفاده از ایــن پنلهــا بــه تعــداد زیــادی از مخاطبــان بــرای جلــب توجــه آنهــا
تعریــف کــرد .البتــه روشهــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه در ادامــه بیشــتر بــه آنهــا
خواهیــم پرداخــت.
آیا همه میتوانند از این ابزار استفاده کنند؟
پاســخ بــه ایــن ســؤال مثبــت اســت .بلــه! قطعـ ً
ـا همــه میتواننــد از ایــن ابــزار بــرای
معرفــی کسـبوکار خــود اســتفاده کننــد .البتــه ،توانایــی انجــام کار بــا یــک ابــزار ،بــا
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تســلط و مهــارت در کار بــا آن ،تفــاوت دارد و در حقیقــت در بازاریابــی ایمیلــی ،مســئله
تســلط و مهــارت اهمیــت بیشــتری دارد و فــرد بایــد بدانــد کــه بــه طــور دقیــق از چــه
روشــی و بــه چــه صورتــی اســتفاده کنــد .یــک بازاریــاب حرفـهای ،هــم میدانــد کــه
چگونــه از پنلهــای ارســال ایمیــل انبــوه اســتفاده کنــد و هــم میدانــد کــه چگونــه
روش بازاریابــی خــود را پیــاده کنــد.
آیا روش خاصی برای بهره بردن از این ابزار وجود دارد؟
پاســخ بــه ایــن ســؤال نیــز نیاز بــه یــک بحــث تخصصــی و حرفـهای دارد کــه در حوزه
ایــن مقالــه نیســت .امــا ،در کل ،ارســال ایمیــل ممکــن اســت بــه صــورت انفــرادی
یــا بــه صــورت ارســال انبــوه باشــد .در ارســال انفــرادی ،کاربــرد تعــداد مشــخصی
آدرس ایمیــل مربــوط بــه یــک حرفــه یــا یــک کســبوکار خــاص را پیــدا میکنــد
(بــه عنــوان مثــال ،آدرس ایمیلهــا را از اتحادیــه مربــوط بــه همــان کسـبوکار تهیــه
کنــد!) ،و بــه صــورت شــخصی اقــدام بــه ارســال ایمیلهــای تبلیغاتــی کنــد.
در روش دوم ،پنلهــای ارســال ایمیــل انبــوه در اختیــار تیمهــای تبلیغاتــی قــرار
میگیــرد و آنهــا بــا توجــه بــه اطالعــات بــه دســت آمــده ،ایمیلهــای خــود را ارســال
میکننــد .در روش ارســال ایمیــل انبــوه مســئله گزینشپذیــری و انتخــاب اهمیــت
نــدارد و ممکــن اســت ایمیلهــای تبلیغاتــی بــه هــر فــردی در هــر حــوزهای ارســال
شــود .در ایــن روش ،معمــوال ً ارســال ایمیــل بــه صــورت تصادفــی اســت و نبایــد
انتظــار داشــته باشــیم کــه نــرخ بــاز شــدن ایمیلهــا بــاال باشــد.

آیا نرخ بازگشت سرمایه ( )ROIدر روشهای پولی مناسب است؟

بایــد ایــن حقیقــت را بپذیریــم کــه پاســخ مــا بــه ایــن ســؤال ممکــن اســت باعــث
تعجــب شــما شــود و حتــی برخــی از افــراد نســبت بــه ایــن پاســخ انتقــاد داشــته
باشــند .امــا بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ،بازاریابــی ایمیلــی موفــق توســط کســانی
انجــام میشــود کــه نــرخ بازدیــد و نــرخ بــاز شــدن ایمیــل آنهــا باالســت و میداننــد
کــه مخاطــب آنهــا بــه دنبــال چــه هســتند .طبــق بررســیهای صــورت گرفتــه در
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گــروه  ،eMarketer studyنــرخ بازگشــت ســرمایه در ایمیــل مارکتینــگ عددی بســیار
چشــمگیر و قابــل توجــه بــه حســاب میآیــد.
بــرای درک ایــن میــزان از بازگشــت ســرمایه ،تصمیــم گرفتیــم کــه بررس ـیهای خــود
را از طریــق مقایســه روش ایمیلــی بــا ســایر روشهــا انجــام دهیــم .در ایــن بررســی،
بازاریابــی ایمیلــی بــا روشهــای دیگــری ماننــد اســتفاده از کاتالــوگ ،اســتفاده از ســئو
و بهینــه ســازی وب ســایت ،اســتفاده از گــوگل ادوردز و تبلیغــات کلیکــی و همچنیــن
تبلیغــات بنــری مقایســه شــده اســت .همانطــور کــه در تصویــر زیــر میبینیــد ،نــرخ
بازگشــت ســرمایه در روش ایمیــل مارکتینــگ بــه ازای هــر دالر ،نزدیــک بــه  40دالر
اســت کــه آمــاری قابل مالحظــه و چشــمگیر محســوب میشــود( .منبــع)Neil Patel :

انواع ایمیل در بازاریابی ایمیلی

بــا یــک جســتجوی اینترنتــی ســاده بــه راحتــی میتوانیــد وبســایت هــا و منابــع
مختلفــی بیابیــد کــه هــر کــدام از آنهــا انــواع بازاریابــی ایمیلــی را بــه شــکلی خــاص
معرفــی میکننــد .برخــی از آنهــا یــک فهرســت  12مــوردی و برخــی نیــز فهرسـتهای
 16مــوردی بــرای انــواع آن ،ارائــه دادهانــد کــه بیشــتر آنهــا مــواردی تکــراری و
حاشــیهای هســتند .بــا توجــه بــه ســابقه قبلــی و همچنیــن تجربــه خــود در زمینــه
ایمیــل مارکتینــگ ،انــواع مختلــف ایــن روشهــا را در  6گــروه قــرار دادهایــم:
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•ا یمیلهــای خبــری یــا خبرنامههــا ( :)Email Newslettersایــن ایمیلهــا
بهصــورت اخبــار کوتــاه و حــاوی پیامهــای تبلیغاتــی از هســتند کــه شــرکتها
بــرای مخاطبــان خــود ارســال میکننــد و از ایــن طریــق ارتبــاط خــود را بــا آنهــا
حفــظ میکننــد.
•ایمیلهــای تبلیغاتــی یــا اسپانســری ( :)Sponsorship Emailsایــن نــوع ایمیــل
بیشــتر بــرای شــرکتهایی کاربــرد دارد کــه هنــوز جامعــه هــدف خــود را تشــکیل
نــداده و بــه دنبــال جــذب بازدیــد کننــده و مشــتری بیشــتر هســتند .در ایــن
ایمیلهــا اطالعاتــی دربــاره خصوصیــات شــرکت ،محصــوالت و خدمــات آن ارائــه
میشــود تــا از ایــن طریــق بازدیدکننــدگان بیشــتری بــرای کسـبوکار خــود جــذب
کننــد.
•ایمیلهــای اختصاصــی ( :)Dedicated Emailsمیتوانیــم اســم ایمیلهــای
ویــژه نیــز بــرای آنهــا بــه کار ببریــم و در مــورد ایمیلهــای هســتند کــه بــه طــور
ویــژه دربــاره یــک موضــوع خــاص یــا یــک هــدف خــاص بــرای کاربــران ارســال
میشــوند .مثــاً ممکــن اســت ،یــک شــرکت از طریــق ایمیــل اختصاصــی بــه
مشــترکین خــود در رابطــه بــا تخفیفهــای ماهانــه یــا ســاالنه اطــاع دهــد.
•ایمیلهــای  :Digestایــن ایمیلهــا تقریبـ ً
ـا هماننــد ایمیلهــای خبــری هســتند،
امــا بــه طــور کلــی اطالعاتــی در رابطــه بــا فعالیتهــا و خدمــات شــرکتها ارائــه
میدهنــد کــه در زمانهــای گذشــته انجــام گرفتــه و در ماههــای پیــش رو نیــز
قــرار اســت انجــام بگیــرد .در واقــع ،ایــن ایمیلهــا باعــث میشــود کــه کاربــران
در جریــان فعالیــت شــرکتها قــرار گیــرد.
•ایمیلهــای تبادلــی ( :)Transnational Emailایــن نــوع ایمیلهــا بــه تبــادل
اطالعــات بیــن شــرکتها و کاربــران اختصــاص مییابنــد .بــه عنــوان مثــال،
زمانــی کــه شــما بــه عنــوان مشــترک یــک خبرنامــه ثبتنــام میکنیــد ،یــا فــرم
عضویــت یــک وبســایت را پــر میکنیــد ،ایــن ایمیلهــای تبادلــی هســتند کــه
بــه شــما در رابطــه بــا ثبــت نــام و نحــوه ادامــه آن اطــاع میدهنــد .برخــی از
وبســایتها ،ایمیلهــای خوشآمدگویــی را بــه صــورت مجــزا دســته بنــدی
میکننــد ،ایــن در حالــی اســت کــه آنهــا هــم در بیــن ایمیلهــای تبادلــی قــرار
میگیرنــد.
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•ایمیلهــای پــرورش مخاطــب ( :)Lead Nurturing Emailsایــن روش از بازاریابــی
ایمیلــی را میتــوان گام بعــدی اســتفاده از ایمیلهــای تبلیغاتــی یــا اسپانســری
در نظــر گرفــت .در واقــع ،شــما در مرحلــه قبــل بازدیدکننــده و ترافیــک مــورد نظــر
خــود را جــذب کردهایــد و در حــال حاضــر ایــن کاربــران بــه عنــوان مشــترک
وبســایت شــما شــناخته میشــود .در ایــن مرحلــه ،شــما بــه ســراغ ایمیلهــای
پــرورش مخاطــب خواهیــد رفــت و ســعی میکنیــد پیشــنهادهایی بــرای آنهــا
مطــرح کنیــد کــه شــرایط بــرای تبدیــل آنهــا بــه مشــتری فراهــم شــود.
بیشتر بدانید 6 :نکته مهم در ایمیل مارکتینگ حرفه ای

ایمیل اسپم چیست و چه مشکالتی ایجاد میکند؟

ایمیــل اســپم یــا همــان هرزنامــه الکترونیکــی ( )Email spamپدیــدهای آزاردهنــده و
خطرنــاک اســت کــه میتوانــد تبعــات متعــددی داشــته باشــد .همانطــور کــه در بنــد
قبلــی اشــاره شــد ،ایمیلهــای اســتفاده شــده در بازاریابــی ایمیلــی در دســتههای
مختلفــی قــرار میگیرنــد .امــا ،گاهــی بــا برخــی از ایمیلهــا و نامههــای الکترونیکــی
مواجــه میشــویم کــه در هیــچ کــدام از دســتههای زیــر نیســتند و منشــأ نامشــخصی
دارنــد .تعریفــی کــه ســرویسهای ارائــه دهنــده ایمیــل از ایمیلهــای اســپم دارنــد،
بــه نامههایــی گفتــه میشــود کــه از طــرف گیرنــده مجــوزی بــرای دریافــت ایــن
ایمیلهــا صــادر نشــده اســت.
اســتفاده از ایمیلهــای اســپم در دهــه گذشــته بــا محبوبیــت باالیــی مواجــه شــده
اســت و امــروزه میبینیــم کــه اکثــر کاربــران بــا اســتفاده از رباتهــای هوشــمند
اقــدام بــه ارســال ایمیــل میکننــد .ایــن ایمیلهــا ممکــن اســت حــاوی ویروسهــا
و ســایر فایلهــای خطرنــاک نیــز باشــند کــه بــه اطالعــات مــا بــر روی کامپیوتــر یــا
هــر سیســتم هوشــمند دیگــری لطمــه بزننــد.
امــا چنــد مــورد از مشــکالتی کــه توســط ایمیلهــای اســپم ایجــاد میشــود بــه
صــورت زیــر هســتند:
•ایــن ایمیلهــا در ســادهترین حالــت باعــث مصــرف پهنــای بانــد و زمــان شــما
میشــود؛
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• شــما مجبــور هســتید کــه زمــان زیــادی بــرای حــذف پیامهــای ناخواســته و
تبلیغاتــی صــرف کننــد کــه بــرای مدیــران مشــکل ســاز اســت؛
•ایــن هرزنامههــا بــه عنــوان یــک وســیله بــرای انتقــال ویروسهــای الکترونیکــی
و آلودگیهــای مخــرب هســتند؛
•ایمیلهــای اســپم فقــط شــامل ایمیلهــای تبلیغاتــی نیســتند و ممکــن اســت
صرفـ ً
ـا بــرای صدمــه زدن بــه سیســتم طراحــی شــده باشــند؛
•ایمیلهــای اســپم همیشــه ایمیلهــای انبــوه نیســتند ،بلکــه ممکــن اســت صرفـ ً
ـا
بــرای یــک سیســتم و بــرای یــک شــخص طراحــی شــده باشــند.
• آیا راهکاری برای مقابله با ارسال ایمیلهای اسپم وجود دارد؟
پاسخ کوتاه ،بله!
بــرای مقابلــه بــا ارســال ایمیلهــای اســپم بــه صــورت انبــوه و بــه صــورت تکــی دو
راهــکار کلــی وجــود دارد:
•راهــکار اول ،اســتفاده از فیلتــر در ســرور دریافــت و ارســال ایمیــل :در ایــن روش شــما
میتوانیــد تغییراتــی در تنظیمــات سیســتم ارســال و دریافــت ایمیــل خــود یــا
حتــی در پنــل هــای ارســال و دریافــت ایمیــل بــه وجــود بیاوریــد و از آنهــا بخواهید
کــه دســتههای مشــخصی از ایمیلهــا بــا وضعیــت ارســال کننــده نامشــخص را،
فیلتــر کننــد .در ایــن صــورت ،شــما تنهــا ایمیلهایــی را دریافــت میکنیــد کــه
مجــوز آن را بــه ســرور داده باشــید.
• راهــکار دوم ،اســتفاده از فیلترهــای اضافــی قبــل از ورود ایمیــل بــه صفحــه اصلــی:
برخــی از شــرکتها اقــدام بــه تولیــد فیلترهــا و نرمافزارهایــی کردهانــد کــه شــما
میتوانیــد آنهــا را بــه صــورت افزونــه بــه ســرور ایمیــل خــود اضافــه کنیــد و بــه
ماننــد یــک سیســتم حفاظتــی عمــل میکننــد .در ایــن شــیوه ،ایمیلهــای شــما
در یــک قرنطینــه قــرار میگیرنــد و شــما میتوانیــد قبــل از ورود آنهــا بــه ســرور،
بررس ـیهای مختلفــی بــر روی آنهــا انجــام دهیــد و در نهایــت مجــوز ورود آنهــا را
بــه پنــل اصلــی خــود بدهیــد .ایــن فیلترهــا نســخه ایرانــی ندارنــد و Comodo
 Dome Antispamیکــی از نســخههای خارجــی آنهاســت.
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مزایای بازاریابی ایمیلی

قبــل از اینکــه بخواهیــم نکتـهای یــا مــوردی دربــاره مزایــای بازاریابــی ایمیلــی عنــوان
کنیــم ،ســابقه ایمیــل و تمایــل شــرکتهای دیگــر بــه اســتفاده از ایــن روش ،خــود
مویــد مناســب بــودن و تأثیرگــذار بــودن آن اســت .در واقــع ،همیــن کــه بعــد از ظهــور
شــبکههای اجتماعــی مختلــف در دنیــا ،هنــوز هــم از ایــن روش بازاریابــی اســتفاده
میشــود ،یعنــی طرفــدار آن میداننــد کــه ایــن ابــزار تــا چــه انــدازه کار آمــده اســت.
تنهــا چنــد مــورد از مزایــای ایمیــل مارکتینــگ در زیــر آورده شــده اســت:
 .1نــرخ بازگشــت ســرمایه چشــمگیر :طبــق آمارهــای منتشــر شــده ،نــرخ بازگشــت
ســرمایه در اســتفاده از بازاریابــی ایمیلــی در ســال  2015در حــدود  30دالر بــه ازای یــک
دالر بــوده کــه در ســال  2016ایــن آمــار بــه ســود  32.28دالر رســیده و در ســال 2017
ایــن آمــار در حــدود  40دالر بــرآورد شــده اســت.
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 .2تأثیــر ســریع و فــوری :ســرعت تحویــل در پنلهــای ارســال ایمیــل انبــوه بســیار
بــاال اســت و حتــی میتــوان انتظــار داشــت کــه در یــک ســاعت اول حجــم باالیــی از
ایمیلهــای تحویــل داده شــده ،رویــت شــوند.
 .3وجــود درصــد باالیــی از مخاطبــان جهانــی :اگرچــه امــروزه شــبکههای اجتماعــی در
بســیاری از کشــورهای دنیــا اســتفاده میشــوند ،امــا هنــوز هــم بیشــترین مخاطبــان
جهانــی کاربــران ایمیــل هســتند و گســتردگی آنهــا بیشــتر اســت.
 .4انتشــار و ارســال آســان :پنــل ارســال ایمیــل انبــوه بســیار راحت اســت و بــا کمترین
زحمــت ،میتــوان حجــم باالیــی از ایمیلهــای تبلیغاتــی را بــرای کاربــران در سرتاســر
دنیــا ارســال کــرد .در واقــع هیــچ محدودیتــی از لحــاظ جغرافیایــی وجــود ندارد.
 .5قابلیــت اندازهگیــری آســان :امــروزه نرمافزارهــای ارســال ایمیــل انبــوه و پنلهــای
آنهــا ایــن امــکان را بــرای کاربــران بــه وجــود آوردهانــد کــه وضعیــت ایمیلهــای
ارســالی خــود را چــک کــرده و فاکتورهایــی ماننــد نــرخ بــاز شــدن یــا نــرخ تبدیــل
آنهــا را محاســبه کننــد.
 .6افزایــش میــزان فــروش و میــزان درآمــد :طبــق گــزارش موسســه Marketing
Week؛ آمــار فــروش ثبــت شــده بــا اســتفاده از بازاریابــی ایمیلــی در ســال گذشــته
در حــدود  29میلیــارد یــورو بــوده اســت .ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه ایمیــل
مارکتینــگ تــا چــه انــدازه میتوانــد میــزان فــروش شــرکتها را افزایــش دهــد.
 .7امــکان هــدف گــذاری بــرای پیامهــای ارســالی :ارســال ایمیــل انبــوه بــه دو صــورت
انجــام میگیــرد کــه در یــک حالــت میتــوان ایمیلهــا را بــه یــک قشــر خــاص
محــدود کــرد ،یــا ارســال آنهــا را بــه صــورت فراگیــر انجــام داد .در هــر صــورت،
میتــوان مشــخص کــرد کــه ایمیلهــای ارســالی بــه چــه گروهــی فرســتاده شــوند.
 .8امــکان جــذب مخاطبــان جدیــد :زمانــی کــه شــما از یــک پنــل ارســال ایمیــل انبــوه
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اســتفاده میکنیــد ،طبیعتـ ً
ـا تعــدادی از آنهــا بــه عنــوان مخاطب شــما معرفــی خواهند
شــد و میتوانیــد ایمیلهــای بعــدی خــود را بــه طــور ویــژه بــرای ایــن گــروه از
مخاطبــان ارســال کنیــد.
 .9هزینــه پاییــن :احتمــاال ً در برخــی تبلیغــات ،دربــاره نــرم افــزار ایمیــل مارکتینــگ
رایــگان یــا ارســال ایمیــل انبــوه رایــگان شــنیدهاید .اســتفاده از بازاریابــی ایمیلــی
بســیار هزینــه پایینــی دارد و حتــی میتــوان قدمهــای اولیــه آن را بــه صــورت
رایــگان انجــام داد.
بیشتر بخوانید :چطور با کمک بازاریابی ایمیلی برند خود را مطرح کنیم؟

چند آمار جذاب در مورد ایمیل مارکتینگ

در بنــد قبلــی بــه مزایــای ایمیــل مارکتینــگ اشــاره کردیــم ،امــا بــد نیســت کــه چنــد
آمــار جالــب توجــه در مــورد ایــن روش بازاریابــی ارائــه دهیــم تــا شــما بــا دادههــای
مســتند و قابــل قبــول تمامــی مــوارد فــوق را درک کنیــد:
•تعــداد حســاب کاربر یهــای ایجــاد شــده بــرای ایمیــل در ســال  2016بــه بیــش از
چهــار و نیــم میلیــارد عــدد رســیده اســت.
• در ســال  ،2016نزدیــک بــه  200میلیــارد ایمیــل ارســال و دریافــت شــده اســت کــه
در حــدود  108میلیــارد ایمیــل مربــوط بــه بخــش کسـبوکار اســت.
• در حــدود  78درصــد از ایمیلهــای بازاریابــی بــا اســتفاده از حســابهای کاربــری
شــخصی ارســال شــدهاند.
• تعــداد اکانتهــای ایجــاد شــده در حــوزه ایمیــل مارکتینــگ تقریبـ ً
ـا ســه برابــر
مجمــوع اکانتهــای ایجــاد شــده در فیســبوک و توییتــر اســت.
•تقریبـ ً
ـا  57درصــد از دارنــدگان حســاب کاربــری ایمیــل بیــن  10تــا  60دقیقــه از
زمــان خــود را در ایــن حســاب کاربــری میگذراننــد.
•کســانی کــه از ایمیــل در حرفــه خــود اســتفاده میکننــد 13 ،ســاعت از ســاعت
کاری خــود در طــول هفتــه را در قســمت صنــدوق ورودی ایمیــل هســتند.
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• در حــدود  92درصــد از افــراد بزرگســال دارای اینترنــت ،از ایمیــل اســتفاده میکننــد
و  61درصــد از آنهــا بــه طــور میانگیــن هــر روز از آن اســتفاده میکننــد.
• بیــش از  90درصــد از افــراد ،حداقــل یــک بــار از حســاب کاربــری ایمیــل خــود در
ســال اســتفاده میکننــد.
• 41درصــد از دارنــدگان حســاب کاربــری ایمیلــی ،از گوشــی همــراه بــرای دیــدن
ایمیلهــای خــود اســتفاده میکننــد.
•در حــدود  23درصــد از افــرادی کــه ایمیلهــا را در گوشــی همــراه خــود میبیننــد،
مجـ ً
ـددا در دســتگاه دیگــر نیــز ایمیلهــا را چــک میکننــد.
•در حــدود  70درصــد از بــاز کننــدگان ایمیلهــای رســیده از طــرف شــرکتهای
و مؤسســات ،اســتفاده از تخفیــف یــا کوپــن خریــد را عامــل اصلــی بــاز کــردن
ایمیلهــا میداننــد.
• توانایــی جــذب مشــتری جدیــد در ســرویس ارســال ایمیــل بیــش از  40برابــر
فیســبوک و توییتــر اســت.
•ایمیلهــای خبــری بــه عنــوان بهتریــن شــیوه بــرای نگهــداری و توســعه مخاطبــان
یــک کس ـبوکار شــناخته میشــوند.
• در یــک مطالعــه مشــخص شــده اســت کــه ایمیــل مارکتینــگ بــه عنــوان دومیــن
روش موفــق در حــوزه بازاریابــی ،پــس از فــروش وبســایت خــود شــرکتها ،در
حــوزه کســبوکارهای  B2Bشــناخته میشــود.
تمامــی آمارهــای بــه دســت آمــده ،مربــوط بــه ســازمانهای معتبــر در حــوزه مالــی
اســت کــه از جملــه آن میتــوان بــه eMarketer، The DMA، Nielsen Norman
 Group، McKinsey & Companyو چنــد مــورد دیگــر اشــاره کــرد.

معایب ایمیل مارکتینگ

بیشــتر شــرکتهایی کــه در حــوزه ایمیــل مارکتینــگ فعالیــت میکننــد و در واقــع
نقــش واســطه بــرای شــرکتهای دیگــر را بــر عهــده دارنــد ،ترجیــح میدهنــد کــه
کمتــر در رابطــه بــا معایــب بازاریابــی ایمیلــی صحبــت کننــد و بــه نوعــی آنهــا را
فرامــوش میکننــد .مــا در گــروه مدیــر وب بــا توجــه بــه رســالت خــود ،الزم میدانیــم
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کــه برخــی از معایــب ایــن روش را معرفــی کنیــم کــه میتــوان بــا تغییــرات کوچکــی
در اســتراتژی انجامــش ،آنهــا را برطــرف کــرد.
 خوانــده نشــدن ایمیــل توســط مشــترکین بــه دلیــل نداشــتن فرمــت مناســب:اســتراتژی بازاریابــی ایمیلــی شــامل انتخــاب فرمــت مناســب بــرای ایمیل نیز هســت.
اگــر بازاریــاب نتوانــد ایــن فرمــت مناســب را رعایــت کننــد ،احتمــاال ً بــا اســتقبال
چندانــی از طــرف مشــترکین خــود مواجــه نخواهــد شــد و نــرخ تعامــل ایمیلهــا
کاهــش خواهــد یافــت.
 کاهــش نــرخ تعامــل بــه دالیــل مختلــف دیگــر :کســانی کــه بــه دنبــال ارســال ایمیــلو جــذب ترافیــک از ایــن طریــق هســتند ،الزم اســت کــه مــواردی ماننــد جذابیــت،
وضــوح در پیــام تبلیغاتــی ،جایزههــا و پاداشهــا و همچنیــن معرفــی خدمــات
برجســته خــود را بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام دهنــد .انجــام بهتــر هــر کــدام از
ایــن مــوارد بــه معنــی بــاال رفتــن نــرخ تعامــل ایمیــل اســت .پــس یــک بازاریــاب
بایــد بــر روی جلوگیــری از کاهــش نــرخ تعامــل ایمیــل خــود تمرکــز کنــد.
 از دســت رفتــن ایمیلهــا بــه دلیــل عــدم وجــود ارتبــاط مناســب :اگــر ضــرب المثــل«آنکــه از دیــده برفــت ،از دل برفــت» را شــنیده باشــید ،موضــوع ایــن مشــکل را
بــه خوبــی درک میکنیــد .ایمیــل مارکتینــگ بــه عنــوان یــک روش ارتباطــی بیــن
مشــتری و صاحــب کســبوکار مطــرح اســت؛ پــس هرچــه ایــن ارتبــاط ضعیفتــر
باشــد ،مطمئنـ ً
ـا نــرخ بــاز شــدن ایمیلهــا و بازگشــت ســرمایه کمتــر خواهــد بــود.
 وجــود مشــکالت مربــوط بــه تحویــل ایمیــل :ایــن مــورد از معایــب ایمیــل مارکتینگ،در مــورد سیســتمهای ارســال ایمیــل انبــوه بیشــتر دیــده میشــود .حجــم وســیع
ایمیلهــای ارســال شــده از ایــن روش ،امــکان رصــد همــه ایمیلهــا را محــدود
میکنــد و بــه همیــن دلیــل ممکــن اســت برخــی از آنهــا بــه درســتی تحویــل داده
نشــده باشــند و نــرخ بــاز شــدن ایمیلهــا کاهــش یابــد.
 از دســت دادن مشــتریان :در بندهــای قبلــی انــواع ایمیــل در ایمیــل مارکتینــگرا بــه  6نــوع مختلــف تقســیم کردیــم کــه ممکــن اســت برخــی از آنهــا بــه صــورت
اختصاصــی و برخــی بــه صــورت عمومــی انجــام گیــرد .هرکــدام از ایــن روشهــا،
طرفــداران و منتقــدان خــاص خــود را دارنــد .پــس بــه خاطــر داشــته باشــید کــه

12

www.modireweb.com

بازاریابی ایمیلی و هر آنچه برای کسب درآمد از طریق آن باید
بدانید
انتخــاب هــر کــدام از ایــن اســتراتژ یها ممکــن اســت باعــث از دســت رفتــن برخــی
از مشــتریان شــما شــوند.
 حــذف برخــی از ایمیلهــا و نخوانــدن آنهــا توســط مشــتریان :اگرچــه نــرخ تحویــلایمیــل بــه گیرنــده فاکتــور خوبــی در کار و بازاریابــی ایمیلــی اســت ،امــا احتمــاال ً
بــرای شــما نیــز پیــش آمــده اســت کــه برخــی از ایمیلهــا را حتــی بــدون بــاز کــردن
حــذفکنیــد .ایــن مشــکل بیشــتر مربــوط بــه کســانی اســت کــه ســابقه چندانــی در
ایــن روش بازاریابــی ندارنــد و بــا اســتفاده از روشهــای مبتدیانــه در ابتــدای کار ،بــه
رونــد کلــی تبلیغــات خــود لطمــه میزننــد.
 اگــر ســنجیده عمــل نکنیــد ،ایمیــل مارکتینــگ میتوانــد هزینــه بــر باشــد :در بندهــایقبلــی از پاییــن بــودن هزینــه اســتفاده از ایمیــل مارکتینــگ بــه عنــوان یــک مزیــت
یــاد کردیــم .امــا جالــب اســت بدانیــد کــه افــراد بــی تجربــه در ایــن حــوزه میتواننــد
هزینههایــی بــرای خــود بتراشــند کــه نســبت بــه ســایر روشهــای تبلیغاتــی نیــز
گرانتــر تمــام شــود .بنابرایــن توصیــه مــا ایــن اســت کــه گــول تبلیغاتــی ماننــد
ایمیــل مارکتینــگ رایــگان یــا ارســال ایمیــل انبــوه رایــگان را نخوریــد و ســعی کنیــد
کــه از صحــت و ســقم آگهیهــای تبلیغاتــی مطمئــن شــوید.
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روشهای مختلف بازاریابی ایمیلی

در قســمتهای قبلــی بــه انــواع ایمیلهــای اســتفاده شــده در ایمیــل مارکتینــگ
اشــاره کردیــم و نشــان دادیــم کــه هــر کــدام از آنهــا بــا چــه نیتــی ارســال میشــوند و
نتیجــه نهایــی آنهــا بــه چــه صــورت خواهــد بــود .امــا ،روشهــای بازاریابــی ایمیلی به
دو دســته کلــی تقســیم بنــدی میشــوند کــه یــک دســته از آنهــا بــه صــورت رایــگان
و مجانــی بــوده و دســته دوم تحــت عنــوان روشهــای پولــی شــناخته میشــوند:

 .1ایمیل مارکتینگ رایگان

ایمیــل مارکتینــگ رایــگان یکــی از روشهایــی اســت کــه اکثــر کاربــران بــه دنبــال
چنیــن گزینــهای هســتند و ترجیــح میدهنــد کــه بازاریابــی خــود را بــا کمتریــن
هزینــه ممکــن انجــام دهنــد .انجــام بازاریابــی بــه صــورت مجانــی مزایــای متعــددی
دارد ،امــا بــه همــان انــدازه باعــث ایجــاد مشــکالتی بــرای فــرد شــده کــه شــاید در
نهایــت مجبــور شــود کــه بــه ســراغ روشهــای پولــی بــرود .انجــام ایمیــل مارکتینــگ
رایــگان بــه دو صــورت اســت:
•اســتفاده از پنلهــای بینالمللــی ماننــد یاهــو و جیمیــل :ایــن ابزارهــا در ازای
ارائــه خدمــات مختلــف ماننــد ارســال و دریافــت ایمیــل ،هیــچ هزین ـهای از شــما
دریافــت نمیکننــد و شــما بــه راحتــی میتوانیــد ایمیلهــای تبلیغاتــی خــود
را بــه چندیــن نفــر ارســال کنیــد .بزرگتریــن ایــرادی کــه بــه ایــن پنلهــا وارد
اســت ،ســرعت کار بســیار پاییــن آنهاســت کــه در ارســال ایمیــل انبــوه نمیتوانــد
ایــده خوبــی باشــد و در ضمــن امــکان رصــد نتایــج را نیــز بــه مــا نمیدهنــد.
•اســتفاده موقــت از پنلهــای ایمیــل مارکتینــگ یــا پنلهــای پولــی :ایــن روش
بــه نوعــی هــم پولــی محســوب میشــود و هــم غیــر پولــی .در واقــع ،بــه شــما
اجــازه اســتفاده از یــک پنــل ایمیــل مارکتینــگ داده میشــود تــا در یــک مــدت
زمــان محــدود از آن بــه صــورت رایــگان اســتفاده کنیــد و بــا نحــوه کار پنــل آشــنا
شــوید .ایــن مــدت محــدود بــرای شــما رایــگان اســت و نیــازی بــه پرداخــت هزینه
نداریــد .ایــراد اســتفاده از ایــن روش ،مــدت زمــان محــدود آن اســت کــه بعــد از
مدتــی بایــد مجـ ً
ـددا بــه ســراغ همــان پنــل هــای ایمیــل مارکتینــگ برویــد.
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 .2ایمیل مارکتینگ پولی

بازاریابــی ایمیلــی پولــی نســبت بــه روشهــای فــوق مزایایــی متعــددی دارد و ایــراد
بزرگــی کــه بــه آن وارد اســت ،بحــث پرداخــت پــول بابــت ارســال ایمیــل اســت کــه
ممکــن اســت بــرای همــه مــا تلــخ باشــد .در ایــن شــیوه ،یــک پنــل ارســال و دریافــت
ایمیــل در اختیــار شــما قــرار میگیــرد و شــما میتوانیــد بــا کمــک آن بــرای ارســال
ایمیــل انبــوه و ایمیــل انفــرادی اقــدام کنیــد .در ایــن روش ،در ازای نــوع اســتفاده از
پنــل ،مبلغــی از شــما دریافــت میکنــد .از لحــاظ ســرعت کار و پوشــش دادن تعــداد
افــراد بیشــتر در ایمیــل مارکتینــگ ،روشهــای پولــی مناس ـبتر هســتند .مهمتریــن
ابــزاری کــه در ایــن شــیوه بــه کار گرفتــه میشــوند ،پنلهــا هســتند کــه در ادامــه
بــه معرفــی آنهــا خواهیــم پرداخــت.
ن های همراه
بیشتر بخوانید 6 :نکته برای بهینه سازی ایمیل مارکتینگ در تلف 

پنل ایمیل مارکتینگ چیست؟

پنــل ایمیــل مارکتینــگ یــک فضــا در اختیــار شــما قــرار میدهــد تــا در آن ایمیــل
خــود را طراحــی و نوشــته و ســپس بــا وارد کــردن لیســت مخاطبــان خــود ،همــه آنهــا
را بــه صــورت همزمــان ارســال کنیــد.
ســرویس ایمیــل مارکتینــگ مزایــای متعــددی دارد کــه مهمتریــن آن ،ســرعت در کار
و امــکان رهگیــری ایمیلهــای ارســالی اســت .البتــه نمیتــوان ادعــا کــرد کــه همــه
ســرویسها از چنیــن قابلیتهایــی برخــوردار باشــند و بیــن آنهــا تفاوتهایــی
وجــود دارد .امــا قابلیتهایــی کــه یــک ســرویس ارســال ایمیــل در اختیــار شــما قــرار
میدهــد عبارتنــد از:
•ارسال ایمیل انبوه به همه مخاطبان یک کسبوکار؛
•امکان دستهبندی مخاطبان و ارسال ایمیل به صورت مجزا برای هر کدام؛
•امکان زمانبندی ارسال ایمیل برای هر مخاطب یا هر دسته؛
•امــکان گزارشگیــری در مــورد تعــداد ایمیلهــای تحویــل داده شــده و نــرخ بــاز
شــدن ایمیلهــا؛
•امکان تعیین هزینه روزانه با توجه به تعداد ایمیلهای ارسال شده؛
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•امکان تعیین بودجه برای برنامههای ماهانه و ساالنه؛
•گزارشگیری نهایی و بررسی بازدهی روش ایمیل مارکتینگ.
در ایــن میــان ســرور ارســال ایمیــل و پنــل آن اهمیــت ویــژهای دارد .هرچــه ایــن
پنــل قویتــر و ســرعت بیشــتری داشــته باشــد ،فراینــد بازاریابــی ایمیلــی بــا کیفیــت
باالتــری انجــام میگیــرد و میتــوان از کیفیــت نهایــی کار اطمینــان حاصــل کــرد.

مزایای استفاده از پنل ایمیلی

وقتــی روشهــای مختلــف ایمیــل مارکتینــگ رایــگان وجــود دارد ،چــرا مــا بایــد بــه
ســراغ روشهــای پولــی برویــم؟ این ســوالی اســت کــه اکثــر کاربــران و بازاریابــان تازه
کار نســبت بــه دارنــدگان پنــل هــای ایمیلــی مطــرح میکنــد و جالــب اســت بدانیــد
کــه بیشــتر آنهــا بعــد از شــنیدن مشــخصات و مزایــای اســتفاده از پنــل ایمیلــی ،نظــر
خــود را تغییــر میدهنــد .حــال اگــر شــما هــم از ایــن گــروه هســتید و ایــن ســؤال
ذهــن شــما را بــه خــود مشــغول کــرده ،اجــازه دهیــد در ادامــه چنــد مــورد از مزایــای
اســتفاده از پنــل ایمیلــی را بــه شــما نشــان دهیــم:
•ارســال ایمیــل انبــوه در کمتریــن زمــان ممکــن :ایــن ســادهترین امتیــاز اســت کــه
شــما میتوانیــد از پنــل ایمیلــی دریافــت کنیــد .در ایــن پنلهــا ،شــما میتوانیــد
لیســت مخاطبــان خــود را وارد کنیــد یــا بانــک اطالعاتــی ایمیلهــای یــک گــروه
خــاص را از منابــع مختلــف بگیریــد و ایمیلهــا را بــه صــورت انبــوه بــرای آنهــا
ارســال کنیــد.
•قــرار دادن فیلتــر بــرای جلوگیــری از ایمیلهــای اســپم :ایمیلهــای اســپم یــا
هرزنامههــا بســیار خطرنــاک هســتند ،بنابرایــن در یــک پنــل ایمیلــی بــه شــما
امــکان داده میشــود کــه از فیلترهــای مختلــف بــرای ایمیلهــای دریافتــی
اســتفاده کنیــد و از ایــن طریــق از ورود ایمیــل اســپم بــه پنــل خــود جلوگیــری
کنیــد.
•دسترســی و کاربــری آســان :در ایــن پنــل یــک صنــدوق ورودی ،یــک صنــدوق
ارســالی ،یــک صنــدوق آرشــیو ،و یــک صنــدوق زبالــه در اختیــار شــما قــرار میگیــرد
کــه میتوانیــد پیامهــای خــود را در دســتههای مختلفــی قــرار دهیــد .بنابرایــن
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دسترســی بــه هــر کــدام از آنهــا بــرای شــما ســاده بــوده و میتوانیــد برنامــه خــود
را بــا توجــه بــه آن تغییــر دهیــد.
•رصــد نتایــج ایمیلهــای ارســال شــده و نــرخ بــاز شــدن آنهــا :شــاید ایــن مــورد
بهتریــن ابــزاری باشــد کــه یــک پنــل ایمیلــی در اختیــار بازاریابان قــرار میدهــد .در
کار بازاریابــی نــرخ بازگشــت ســرمایه و نــرخ بــاز شــدن ایمیــل بســیار مهــم اســت.
یــک پنــل ایمیلــی ایــن شــانس را بــه آنهــا میدهــد کــه وضعیــت ایمیلهــای
ارســالی خــود را بررســی کننــد و فاکتورهــای ماننــد نــرخ بازگشــت ســرمایه یــا
ســایر مــوارد را بررســی کننــد.
•تعریــف مخاطــب در دســتهها و گروههــای مختلــف :در ایــن حالــت ،بــه کاربــر
اجــازه مــیداده میشــود کــه مخاطبیــن خــود را در دســتههای مختلــف قــرار
دهــد تــا برنامههــای ایمیــل مارکتینــگ خــود را بــا توجــه بــه آن دســتهها پیــاده
ســازی کنــد .ایــن دســته بندیهــا ممکــن اســت بــر اســاس نــوع مخاطبــان و
ســایق آنهــا باشــد یــا حتــی ممکــن اســت مربــوط بــه زمــان ارســال و دریافــت
ایمیــل بــه آنهــا باشــد.
•امــکان گزارشگیــری :هــر ابــزاری کــه امــکان گزارشگیــری را در اختیــار بازاریابــان
قــرار دهــد ،یعنــی بــه یــک ابــزار مهــم و حیاتــی بــرای آنهــا تلقــی میشــود.
خوشــبختانه پنلهــای ایمیلــی پولــی ایــن شــانس را بــه بازاریابــان میدهنــد کــه
نســبت بــه فعالیتهــای خــود گزارشگیــری کننــد و در فواصــل زمانــی مشــخص،
بررس ـیهای الزم و مــورد نظــر خــود را بــر روی آنهــا انجــام دهنــد.

چند نمونه معروف از پنلهای ارسال ایمیل

بــرای آشــنایی بیشــتر شــما بــا پنلهــای ارســال ایمیــل و نحــوه اســتفاده از آنهــا در
بازاریابــی ایمیلــی ،تصمیــم گرفتیــم کــه چنــد نمونــه معــروف از آنهــا را معرفــی کنیــم.
در زیــر ســه مــورد از معروفتریــن و شــناختهترین پنلهــای ارســال ایمیــل در دنیــا
را بــه شــما معرفــی خواهیــم کــرد کــه نحــوه کار آنهــا تقریبـ ً
ـا بــا پنلهــای ایرانــی
مشــابه اســت:
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 .1پنل ارسال ایمیل اینترکام ()Intercom

پنــل ارســال ایمیــل اینتــرکام تمامــی مــواردی کــه در بندهــای قبلــی بــه آنهــا اشــاره
شــد را در اختیــار شــما قــرار میدهــد و شــما میتوانیــد بــا کمــک آن کمپینهــای
تبلیغاتــی مختلــف را اجــرا کنیــد .نکتــه متمایــز کننــده در ایــن پنــل ،فراهــم آمــدن
امــکان تعریــف هــدف ( )Goalبــرای هــر کمپیــن تبلیغاتــی اســت کــه در انتهــا
میتوانیــد آمــار نتایــج آن را بــه طــور کامــل دریافــت کنیــد.

 .2پنل ارسال ایمیل mashranalytics

در پنــل  mashranalyticsبــه شــما اجــازه داده میشــود کــه کمپینهــای تبلیغاتــی
متعــددی را ایجــاد کنیــد و مخاطبــان را در دســتههای مختلفــی قــرار دهیــد تــا
برنامههــای تبلیغاتــی طبــق برنامــه شــما پیــش بــرود .نکتــه جالــب در مــورد ایــن
پنــل ایمیلــی ،امــکان اســتفاده از آن در انــواع سیســتمهای کامپیوتــری و گوشـیهای
هوشــمند اســت کــه میتــوان در شــرایط مختلفــی از آن اســتفاده کــرد .همچنیــن در
ایــن پنــل بــه کاربــران امــکان اســتفاده یــک مــاه بــه صــورت رایــگان داده میشــود.
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 .3پنل ارسال ایمیل OntraPort

در پنــل  OntraPortویژگیهــای مختلفــی گنجانــده شــده اســت کــه میتــوان بــه
ارســال ایمیــل انبــوه ،ایجــاد فیلتــر بــر روی ایمیلهــا و ســایر کارهایــی کــه از یــک
پنــل ایمیلــی انتظــار م ـیرود ،اشــاره کــرد .در حقیقــت ایــن پنــل ،گزارشــی از نتایــج
مختلفــی ماننــد نــرخ بــاز شــدن ایمیلهــا و نــرخ بازگشــت ســرمایه در کمپینهــای
مختلــف را بــه شــما میدهــد.
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تعرفه ایمیل مارکتینگ

زمانــی کــه یــک شــرکت بــه دنبــال اســتفاده از بازاریابــی ایمیلــی باشــد و بــه دنبــال
شــرکتهای واســطهای یــا افــراد فعــال در ایــن حــوزه بگــردد ،اولیــن ســوالی کــه
مطــرح میشــود ،در رابطــه بــا هزینــه ایمیــل مارکتینــگ اســت و میخواهنــد کــه
یــک بــرآورد کلــی از هزینــه ارســال ایمیــل داشــته باشــد .نکتــه جالبتــر ایــن کــه
معمــوال ً ایــن شــرکتها بــه یــک رقــم مشــخص نمیرســند و پاســخ شــرکتهای
واســطهای ،بــا توجــه بــه نــوع تبلیغــات و حجــم آنهــا تعییــن میشــود .تعییــن
تعرفــه ایمیــل مارکتینــگ بــه دو صــورت انجــام میگیــرد:

تعیین نرخ ایمیل با توجه به تعداد ایمیلهای ارسال شده

در ایــن حالــت ،زمانــی کــه مــا بــا صاحــب ســرویس ارســال ایمیــل تمــاس میگیریــم،
آنهــا یــک پنــل در اختیــار مــا قــرار میدهنــد کــه بــا توجــه بــه اســم و مشــخصات
شــخصی و حرف ـهای مــا تنظیــم شــده اســت .در ایــن پنــل ،مــا میتوانیــم حســاب
کاربــری خــود را از لحــاظ مالــی شــارژ کنیــم و مخاطبــان خــود را در آن وارد کنیــم.
در واقــع ،ایــن پنــل هــا دقیقـ ً
ـا هماننــد ســرویس ارســال ایمیــل یاهــو یــا ســرویس
ایمیــل گــوگل هســتند و کار بــا آنهــا نیــز بــه همیــن صــورت اســت .تفــاوت ایــن
پنلهــا بــا ســرویسهای رایــگان در ایــن اســت کــه هزینــه ارســال ایمیــل بــا توجــه
بــه تعــداد ایمیلهــای ارســال شــده در هــر زمــان محاســبه میشــود و از شــارژ
حســاب کاربــری شــما کــم میشــود.

تعیین تعرفه بازاریابی ایمیلی با توجه به تعداد مخاطبان

تعییــن تعرفــه بازاریابــی ایمیلــی بــا توجــه بــه تعــداد مخاطبــان هماننــد ســرویس
ارســال ایمیــل قبلــی اســت و مــا بایــد حســاب کاربــری خــود را شــارژ کنیــم تــا بتوانیم
از توانایــی آن اســتفاده کنیــم .ارســال ایمیــل انبــوه بــا اســتفاده از ایــن ســرویس
بســیار راحــت اســت و دردســر چندانــی نــدارد ،بــا ایــن تفــاوت کــه هزینههــای مــا
بــا توجــه بــه تعــداد مخاطبــان تعییــن میشــود و تفاوتــی در تعــداد ایمیلهــای
ارســالی وجــود نــدارد .در ایــن شــیوه ،صاحــب ســرویس برآوردهایــی از لحــاظ هزینــه
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و نــرخ ارســال ایمیــل بــا توجــه بــه تعــداد مخاطبــان انجــام میدهــد و مــا بایــد در
فواصــل زمانــی مشــخص ،نســبت بــه شــارژ حســاب کاربــری خــود اقــدام کنیــم.
بیشتر بخوانید :موبایل مارکتینگ چیست و چطور در آن موفق شویم؟
یک سرویس بازاریابی ایمیلی باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟
پاســخ بــه ایــن ســؤال تــا حــدود زیــادی ســلیقهای اســت و بــه فاکتورهــای مختلفــی
بســتگی دارد .امــا بــا توجــه بــه ســابقه مــا در حــوزه بازاریابــی و تبلیغــات ،ســه مــورد
از آنهــا بســیار مهــم و حیاتــی هســتند.
 سهولت در استفادهبایــد بپذیریــم کــه همــه کاربــران ســرویس ارســال ایمیــل انبــوه ،افــرادی مســلط و بــا
دانــش نیســتند و برخــی از آنهــا حتــی ممکــن اســت تــا کنــون بــا ایــن پنلهــا کار
نکــرده باشــد .ایــن وضعیــت ،وظیفــه دارنــدگان ســرور ارســال ایمیــل انبــوه را ســخت
میکنــد و بایــد طــوری ســرویس خــود را طراحــی کننــد کــه همــه افــراد بتواننــد از
آن اســتفاده کننــد .دسترســی بــه گزینههــای مختلــف ،امــکان شــارژ کاربــری آســان،
امــکان ارســال ایمیــل انبــوه بــه صــورت ســاده و بررســی نتایــج بازاریابــی ایمیلــی از
دیگــر مــواردی هســتند کــه بایــد رعایــت شــوند.
 تنوع در شیوههای اجراوقتــی کــه یــک شــرکت تصمیــم میگیــرد کــه از ایمیــل مارکتینــگ بــه عنــوان شــیوه
اصلــی بازاریابــی خــود اســتفاده کنــد ،طبیعتـ ً
ـا ســعی میکنــد کــه مخاطبــان خــود
را بــه دســتههای مختلفــی تقســیم کنــد تــا بتوانــد مطابــق بــا ســلیقه آنهــا رفتــاری
مناســب داشــته باشــد .اگــر ایــن شــرکت بخواهــد نســبت بــه تمامــی مخاطبــان خود
یــک رفتــار یکســان و مشــابه داشــته باشــد ،بــا چالشهــای متعــددی مواجــه خواهــد
شــد و نــرخ بــاز شــدن ایمیــل او پاییــن خواهــد آمــد .پــس یــک پنــل ارســال ایمیــل
انبــوه خــوب بایــد قابلیــت دســته بنــدی مخاطبــان را فراهــم کنــد.
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 امکان گزارشگیریتمامــی فعالیتهــا و هزینههایــی کــه در حــوزه بازاریابــی ایمیلــی انجــام میگیــرد،
بایــد بــه گرفتــن نتایــج و بررســی آنهــا منجــر شــود .ایمیــل مارکتینــگ چــه بــه صورت
شــخصی انجــام گیــرد و یــا چــه از پنلهــای ارســال ایمیــل اســتفاده شــود ،بــدون
داشــتن نتیجــه و بررســی نــرخ تعامــل و نــرخ بــاز شــدن ایمیــل ،نتیجـهای نخواهــد
داشــت .پــس یکــی از ویژگیهــای بــارز یــک پنــل را میتوانیــم گزارشگیــری و
آنالیــز نتایــج معرفــی کنیــم.
در حقیقــت ،ایــن پنلهــا بایــد آمــار نتایــج کارهــای خــود را در اختیــار مــا قــرار
دهنــد و بــه مــا نشــان دهــد کــه چــه تعــداد از ایــن ایمیلهــا تحویــل داده شــده و
چــه تعــدادی از آنهــا بــاز شــده اســت .ارائــه اطالعاتــی در مــورد زمــان بازدیــد ایمیــل
و نحــوه بــاز شــدن آنهــا در دســتگاههای مختلــف ،راهــکار خوبــی اســت تــا گامهــای
بعــدی اســتراتژی تبلیغاتــی خــود را برداریــم .پــس یــک پنــل خــوب بایــد امــکان
گزارشگیــری را در اختیــار مــا قــرار دهــد.

بازاریابی ایمیلی برای چه مشاغلی مناسب است؟

چند سوالی که در رابطه با بازاریابی ایمیلی وجود دارد این است که:
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•چه مشاغلی میتوانند از آن استفاده کنند؟
ً
صرفا به مشاغل آنالین محدود میشود؟
•آیا استفاده از این استراتژی
• آیــا کســبوکارهای کوچــک و اســتارتاپها میتواننــد از ایــن ابــزار اســتفاده
کننــد؟
• آیا کسبوکارهای بدون سرمایه امکان استفاده از ایمیل مارکتینگ را دارند؟
پاسخ کوتاه ،بله!
پاســخ بلنــد ،هــر کــدام از ایــن مشــاغل نیــاز بــه تمهیــدات خاصــی دارنــد کــه در
صــورت اجرایــی کــردن آنهــا ،میتواننــد از بازاریابــی ایمیلــی اســتفاده کننــد.
کســبوکارهای کوچــک و اســتارتاپها معمــوال ً از ســرمایه کافــی بــرای پرداخــت
تعرفــه ایمیــل مارکتینــگ برخــوردار نیســتند و بیشــتر بــه دنبــال اســتفاده از ارســال
ایمیــل انبــوه رایــگان یــا نــرم افــزار ایمیــل مارکتینــگ رایــگان هســتند .پیشــنهاد مــا
بــه ایــن گــروه ،اســتفاده از بســتر خــود ســرویس ایمیــل و جیمیــل اســت .در واقــع،
ایــن شــرکتها در ابتــدای کار هســتند و احتمــاال ً ســرمایه بــرای اســتفاده از پنــل
ارســال ایمیــل انبــوه را ندارنــد .پــس میتواننــد در گام اول بــر روی ارســال ایمیــل بــه
صــورت انفــرادی متمرکــز شــوند و در گامهــای بعــدی بــه ســراغ ارســال ایمیــل انبــوه
برونــد.
امــا بــرای کســبوکارهای بــزرگ و کســبوکارهای آنالیــن ،اســتفاده از پنــل ارســال
ایمیــل مناســبتر اســت کــه هــم از لحــاظ هزینــه و هــم از لحــاظ زمانبنــدی بــه
ســود آنهــا اســت .پــس ایمیــل مارکتینــگ یــک اســتراتژی عمومــی بــرای همــه
مشــاغل اســت ،امــا بایــد روش مناســب آن بــرای یــک کس ـبوکار انتخــاب شــود.

چگونه نرخ باز شدن ایمیل ( )Email Open Ratesرا افزایش دهیم؟

نــرخ بــاز شــدن ایمیــل یــک فاکتــور مهــم و قابــل اندازهگیــری بــرای بررســی وضعیــت
ایمیلهــای ارســال شــده بــه مخاطبــان اســت و بــه کمــک آن میتوانیــم بررســی
کنیــم کــه بازاریابــی ایمیلــی مــا تــا چــه انــدازه مؤثــر بــوده اســت .بــه طــور کلــی ،نرخ
بــاز شــدن ایمیــل در چنــد ســال اخیــر بــه دلیــل ظهــور شــبکههای اجتماعــی کمتــر
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شــده اســت ،امــا بــا توجــه بــه شــرایط اســتفاده از آن ،در آمارهــای باال مشــخص شــد
کــه نــرخ بازگشــت ســرمایه در ایــن روش بســیار باالتــر اســت .بنابرایــن ،بازاریابــان
همیشــه بــه دنبــال روشهایــی بــرای بهبــود نــرخ بــاز شــدن ایمیلهــای خــود
هســتند و مــا  8راهــکار بــه آنهــا معرفــی خواهیــم کــرد:
همیشه لیست خود را تازه و به روز شده نگه دارید
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه مشــترکین ایمیــل و جیمیــل در شــرایط زمانــی مختلــف،
بازدیدهــای متفاوتــی دارنــد و حتــی ممکــن اســت تعــدادی از آنهــا بــرای چنــد مــاه
از ایمیــل خــود اســتفاده نکننــد .در اینجــا وظیفــه شــما بــرای بهروزرســانی لیســت
مخاطبــان خــود بســیار مهــم اســت و بایــد در بررسـیهای خــود مشــخص کنیــد کــه
چــه تعــداد از مخاطبــان در فواصــل زمانــی مشــخص ایــن ایمیلهــا را بــاز نکردهانــد.
بنابرایــن ،بهتریــن گزینــه ،بهروزرســانی لیســت مخاطبــان اســت و ســعی کنیــد کــه
همیشــه ایمیلهــای خــود را فقــط بــه افــراد فعــال ارســال کنیــد.
لیست مخاطبان خود را به چند دسته تقسیم کنید
بــا توجــه بــه انــواع ایمیــل مارکتینــگ ،شــما بایــد مخاطبــان خــود را بــه چنــد دســته
تقســیم کنیــد و ســعی کنیــد کــه از هــر کــدام از ایــن روشهــا بــرای یــک گــروه از
آنهــا اســتفاده کنیــد .بــه عنــوان مثــال ،ممکــن اســت برخــی از مخاطبــان شــما
ً
ترجیحــا
بــه ایمیلهــای خبــری و خبرنامههــا عالقــه داشــته باشــند و برخــی نیــز
بــه دنبــال پــاداش و تخفیــف بگردنــد .بنابرایــن ســعی میکنیــد کــه مخاطبــان و
بازدیدکننــدگان خــود را بــه چنــد دســته تقســیم کنیــد و ایمیلهــای خــود را بــا توجــه
بــه ایــن دســته بنــدی ارســال کنیــد .در تصویــر زیــر ،تأثیــر دســتهبندی مخاطبــان و
فاکتورهــای مختلــف از جملــه افزایــش نــرخ بــاز شــدن ایمیلهــا را میبینیــد.
از ارسال هرزنامهها یا ایمیلهای اسپم بپرهیزید
ایــن مشــکل در رابطــه بــا پنلهــای ارســال ایمیــل انبــوه بیشــتر دیــده میشــود
و سیســتمهای یاهــو و گــوگل بــه راحتــی میتواننــد تشــخیص دهنــد کــه ایــن
ایمیلهــا از طریــق پنلهــای ارســال انبــوه فرســتاده شــدهاند .حقیقتــی کــه در
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رابطــه بــا ایمیلهــای اســپم وجــود دارد ایــن اســت کــه اکثــر کاربــران از قســمت
اســپم ایمیــل خــود دیــدن نمیکننــد و یــا ترجیحـ ً
ـا همــه آنهــا را بــه صــورت دســته
جمعــی حــذف میکننــد .بــرای اســتفاده از چنیــن ابــزاری ،همیشــه ســعی کنیــد کــه
در قســمت آدرس فرســتنده اســم حقیقــی خــود را بنویســید و مشــخص کنیــد کــه
موضــوع ایمیــل شــما بــه چــه صــورت اســت .حتــی در لحظــه ثبــت نــام مخاطبــان
و مشــترکین خــود میتوانیــد از آنهــا بخواهیــد کــه شــما را از لیســت اســپم خــارج
کننــد.
بهترین زمانبندی را انتخاب کنید
زمانبنــدی در بازاریابــی بســیار مهــم اســت و ایــن موضــوع در بازاریابــی ایمیلــی نیــز
خــود را نشــان میدهــد .بایــد ایــن حقیقــت را بپذیریــم کــه در چنــد ســال اخیــر
مــدت زمــان حضــور کاربــران در شــبکههای اجتماعــی بیشــتر از ایمیلهاســت .بــا
ایــن حــال معمــوال ً کاربــران ســعی میکننــد کــه یــک زمــان مشــخص را بــه بازدیــد از
ایمیــل خــود اختصــاص دهنــد و ایــن هنــر شماســت کــه ایــن زمــان را پیــدا کنیــد.
زمانبنــدی ارســال ایمیــل بــه دو مرحلــه تقســیم میشــود .در مرحلــه اول شــما
بایــد تشــخیص دهیــد کــه کاربــران ترجیــح دهنــد چــه روزهایــی بــه ســراغ ایمیــل
خــود م ـیرود .همانطــور کــه در تصویــر زیــر میبینیــد ،در روزهــای ابتدایــی هفتــه و
روزهــای اداری بیشــترین آمــار بــاز شــدن ایمیلهــا رخ میدهــد و شــما بایــد تمرکــز
خــود را بــر روی ایــن روزهــا بگذاریــد.
در مرحلــه دوم ،بایــد مشــخص کنیــد کــه در هــر روزی ،چــه ســاعتی بیشــترین آمــار باز
شــدن ایمیلهــا رخ میدهــد .برخــی از ایــن ایمیلهــا مربــوط بــه مشــاغل هســتند
و در ســاعات ابتدایــی روز بــاز میشــوند و برخــی نیــز در ســایر ســاعات روز بــاز
هســتند .اگــر بــه تصویــر زیــر توجــه کنیــد ،نــرخ بــاز شــدن ایمیــل بیــن ســاعتهای
 8تــا  2بعــد از ظهــر بســیار باالتــر از ســایر ســاعات روز اســت.
موضوع ایمیل خود را به طور واضح مشخص کنید
بارهــا در ایــن مطلــب و در مطالــب قبلــی بــه ایــن نکتــه اشــاره کردهایــم کــه کاربــران
اینترنتــی کــم حوصلــه هســتند و بایــد خوراکــی اینترنتــی آنهــا بــه ســرعت آمــاده
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شــود .وقتــی کــه شــما بــه دنبــال بــاال بــردن نــرخ بــاز شــدن ایمیــل در بازاریابــی
ایمیلــی خــود هســتید ،بایــد شــرایطی را فراهــم کنیــد کــه کاربــران بــه ســرعت از
موضــوع ایمیــل شــما مطلــع شــوند و نســبت بــه آن عکــس العمــل نشــان دهنــد.
حتــی میتوانیــد مشــخصات شــخصی یــا شــماره تلفــن کســبوکار خــود را نیــز در
ایــن ایمیــل قــرار دهیــد و از لفــظ محــاورهای و شــوخی نیــز اســتفاده کنیــد .فرامــوش
نکنیــد کــه ایمیــل فقــط یــک ابــزار ارتباطــی بیــن شــما و مشــتری اســت و نیــازی
نیســت کــه رســمیت باالیــی بــه آن بدهیــد .ســعی کنیــد بــا همــان زبــان و ســبکی
صحبــت کنیــد کــه کاربــران شــما آنهــا را ترجیــح میدهنــد.
به مخاطبان خود این حس را بدهید که فقط برای او این ایمیل را نوشتهاید
یکــی از اشــتباهاتی کــه بیشــتر کسـبوکارهای آنالیــن در اســتراتژی ایمیــل مارکتینــگ
مرتکــب میشــوند ،اســتفاده از لحــن رســمی و خطــاب قــرار دادن مخاطبــان بــه
صــورت دســته جمعــی اســت .ایــن موضــوع باعــث میشــود کــه مخاطــب شــما
خــود را در یــک گــروه بــزرگ تصــور کنــد و احســاس کنــد کــه توجــه شــما بــه آنهــا
کمتــر اســت .بــه شــکلی متــن ایمیــل خــود را بنویســید کــه خواننــده احســاس کنــد
کــه ایــن ایمیــل صرفـ ً
ـا بــرای او ارســال شــده اســت .حتــی از خطــاب قــرار دادن
بازدیدکننــدگان نترســید و مکالمــه خــود را بــه ماننــد یــک مکالمــه حضــوری طراحــی
کنیــد .ســعی کنیــد در دادن اطالعــات بــه مشــترکین خــود حساســیت به خــرج ندهید
و اعتمــاد آنهــا را جلــب کنیــد.
تنبل نباشید و کپی نکنید!
فرامــوش نکنیــد کــه طــرف مقابــل شــما یکــی از کســانی اســت کــه قــرار اســت بــه
عنــوان مشــتری دائمــی کسـبوکار شــما مطــرح شــود و مــدت زمــان طوالنــی بــا آنهــا
در ارتبــاط باشــید .پــس بــه هــر انــدازه کــه بــه آنهــا احتــرام بگذاریــد ،مطمئنـ ً
ـا احتــرام
متقابــل را دریافــت خواهیــد کــرد .پــس بدانیــد کــه قــرار نیســت شــما یــک متــن را
بنویســید و بــا کپــی و پیســت کــردن آن ،زحمــت خــود را کاهــش دهیــد .حتــی اگــر
چنیــن کاری را انجــام میدهیــد ،بایــد متــن شــما بــه حــدی صمیمــی و دوســتانه
باشــد کــه خواننــده از دیــدن آن خســته نشــده و بــرای ایمیــل بعــدی شــما لحظــه
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شــماری کنــد .ســعی کنیــد بــرای نوشــتن هــر متــن زمــان کافــی اختصــاص دهیــد و
بــه دقــت چنــد بــار متــن را بخوانیــد تــا از کیفیــت نوشــتاری و گفتــاری آن مطمئــن
شــوید.
کاربران موبایلی خود را فراموش نکنید
در بخــش آمارهــای بــاال ،گفتیــم کــه نزدیــک بــه  41درصــد از کاربــران ایمیلهــای
خــود را در گوش ـیهای هوشــمند و اندرویــد مطالعــه میکننــد .از ایــن آمــار نزدیــک
بــه  23درصــد بعــد از اســتفاده از گوشــی هوشــمند ،مجـ ً
ـددا بــه ســراغ لــپ تــاپ و
کامپیوتــر میرونــد تــا ایمیــل خــود را چــک کننــد .پــس آمــار بازدیدکننــدگان ایمیــل
بــا اســتفاده از گوشـیهای همــراه باالســت و ایــن بایــد در اســتراتژی تبلیغــات ایمیلی
شــما قــرار داشــته باشــد.

چگونه ایمیلهای جذابی بنویسیم؟

نگــران نباشــید! وقتــی کــه تصمیــم گرفتیــم کــه بــه جزئیــات کامــل در مــورد بازاریابــی
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ً
مطمئنــا نحــوه نوشــتن ایمیلهــای جــذاب را نیــز فرامــوش
ایمیلــی بپردازیــم،
نکردهایــم .بایــد بپذیریــم کــه ایمیلهــا قالبهایــی بــرای گرفتــن بازدیــد کننــده و
مشــتری هســتند ،پــس هرچــه یــک قــاب جذابتــر باشــد ،کارآمدتــر نیــز هســت.
فقــط الزم اســت نــکات زیــر را در مــورد نوشــتن ایمیلهــا رعایــت کنیــد:
 .1از موضوعات جذاب و زیر عنوان در ایمیل خود استفاده کنید
وقتــی کــه در جریــان ایمیــل مارکتینــگ بــه ســراغ نوشــتن ایمیــل میرویــد ،قــرار
نیســت کــه یــک متــن چنــد صفحـهای را بــرای آنهــا بنویســید و در آن بــه تبلیغــات و
ذکــر تواناییهــای خــود بپردازیــد .ســعی کنیــد موضوعــات جــذاب ماننــد جایزههــا،
تخفیفهــای ماهانــه ،محصــوالت جدیــد ،امتیــازات کاربــران و مــواردی از ایــن قبیــل
را در ایمیــل خــود بگنجانیــد و ایمیــل را بــه چنــد بخــش تقســیم کنیــد .ایــن چنــد
بخــش کــردن و اســتفاده از زیــر عنوانهــا ،باعــث میشــود کــه خواننــده بــرای
خوانــدن ســایر بخشهــا نیــز کنجــکاو شــود.
 .2مواظب طول متن ایمیل خود باشید
طــول متــن ایمیــل یــک عامــل در موفقیــت بازاریابــی ایمیلــی اســت .شــاید در طــول
فعالیــت خــود بارهــا از مشــاورین شــنیده باشــید کــه از ایمیلهــای بلنــد اســتفاده
کنیــد یــا بــه ســراغ ایمیلهــای کوتــاه برویــد و خواننــده خــود را خســته نکنیــد .بــه
خاطــر داشــته باشــید کــه محتــوای ایمیــل از طــول متــن آن مهمتــر اســت ،امــا بــا
احتــرام بــه نظــر دیگــران ،کاربــران اینترنتــی بســیار کمحوصلــه هســتند و اگــر آنهــا را
خســته کنیــد ،بــدون شــک ایمیــل شــما مقصــدی جــز ســطل زبالــه ســرور را نخواهــد
داشــت.
 .3از نام و موضوع استفاده کنید
اوال ً بــه خاطــر داشــته باشــید کــه اگــر بــرای ایمیلهــای خــود ،موضــوع مشــخص
قــرار ندهیــد ،ســرورها آن را بــه عنــوان یــک ایمیــل اســپم تشــخیص داده و شــانس
خوانــده شــدن آن کاهــش مییابــد .دلیــل اســتفاده از نــام کاربــر در ایمیــل ،ایجــاد
صمیمیــت بیشــتر در ذهــن آنهاســت .اســتفاده از عناوینــی ماننــد «مشــتری عزیــز» یــا
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«وبمســتر عزیــز» نــه تنهــا جذابیــت نــدارد ،بلکــه احتمــال حــذف آن را بــاال میبــرد.
پــس از خطــاب قــرار دادن اســم کوچــک مخاطــب نترســید و ایمیلهایتــان را
شخصیســازی کنیــد.

 .4اولین پاراگراف را جذاب بنویسید

یــک ســؤال ،تاکنــون چنــد بــار یــک فروشــگاه را بــه خاطــر ویتریــن یــا تابلــو ســر در
آن انتخــاب کردهایــد؟ مطمئنـ ً
ـا ویترینهــا و تابلوهــای ســر در مغازههــا در انتخــاب
مشــتریان بســیار مهــم هســتند .بــه همیــن نســبت هــم پاراگــراف اول ایمیــل در
خوانــده شــدن ســایر قســمتهای آن تاثیــر دارد .پــس حتــی اگــر ســاعتها بــرای
نوشــتن اولیــن پاراگــراف ایمیــل خــود صــرف کنیــد ،مطمئنـ ً
ـا ضــرر نخواهیــد کــرد.

 .5در پاراگراف دوم فقط بگویید که چه میخواهید

فلســفه بافــی و اســتفاده از جمــات ســنگین در پاراگــراف دوم بــه معنــی فــراری
دادن مخاطــب از ایمیــل اســت .ســعی کنیــد خیلــی راحــت و بــدون دردســر بــه آنهــا
بگوییــد کــه هــدف شــما از ارســال ایــن ایمیــل چــه بــوده و میخواهیــد چــه امتیــازی
بــه آنهــا برســانید .صرفـ ً
ـا بــه جوایــز و تخفیفهــا نپردازیــد و در کنــار آن محصــول
و خدمــات خــود را نیــز معرفــی کنیــد .ســعی کنیــد ایــن دو مــورد را در کنــار یکدیگــر
در پاراگــراف دوم قــرار دهیــد .در ایــن صــورت نــرخ بازگشــت ســرمایه در بازاریابــی
ایمیلــی شــما چشــمگیر خواهــد بــود.
بیشتر بدانید 3 :درس مهم که باید در تولید محتوا یاد بگیرید

چگونه نتایج کمپینهای ایمیل مارکتینگ را اندازه گیری کنیم؟

بــا توجــه بــه مطالبــی کــه گفتــه شــد ،بــد نیســت بــه فاکتورهــا و معیارهایــی نیــز
اشــاره کنیــم کــه میــزان تاثیرگــذاری کمپینهــای ایمیــل مارکتینــگ را نشــان میدهنــد
و مشــخص میکننــد کــه بازاریابــی ایمیلــی مــا تــا چــه انــدازه بــر رونــد کســب و کار
تأثیــر میگــذارد .ایــن معیارهــا متفــاوت هســتند ،امــا همــه آنهــا میتواننــد نشــان
دهنــده میــزان تأثیــر روش بازاریابــی باشــد .چنــد مــورد از ایــن معیارهــا عبارتنــد از:
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 نرخ باز شدن ایمیل یا همان open rateایــن نــرخ نشــان میدهــد کــه از تعــداد ایمیلهــای ارســال شــده توســط مــا،
چــه تعــداد بــاز شــده و چــه تعــداد از آنهــا بــدون خوانــده شــدن حــذف شــده انــد.
ایــن نــرخ بــه صــورت «نســبت تعــداد ایمیلهــای بــاز شــده بــه تعــداد ایمیلهــای
ارســال شــده در جریــان کمپیــن تبلیغاتــی» تعریــف میشــود.

 نرخ کلیک خوری ()click through rateایــن معیــار بــا توجــه بــه «نســبت تعــداد کلیکهــای صــورت گرفتــه بــه تعــداد
پیامهــای تحویــل داده شــده بــه کاربــران» در نظــر گرفتــه میشــود .در واقــع تعریــف
آن بــه صــورت معادلــه نشــان داده شــده در تصویــر زیــر اســت.
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 نرخ حذف اشتراک ()unsubscribe rateایــن معیــار نشــان میدهــد کــه در یــک دوره زمانــی مشــخص چــه تعــداد از کاربــران،
اشــتراک خــود را از کسـبوکار شــما یــا وبــاگ شــما حــذف کردهانــد .تعریــف ریاضــی
ایــن نــرخ بــه صــورت «نســبت تعــداد افــرادی کــه حــذف اشــتراک کردهانــد ،بــه
تعــداد پیامهــای تحویــل داده شــده» محاســبه میشــود و فرمــول آن بــه صــورت
زیــر اســت:

 نرخ تبدیل ()conversion rateنــرخ تبدیــل نشــان دهنــده میــزان تبدیــل بازدیدکننــدگان و مخاطبــان بــه مشــتری
بــرای یــک کسـبوکار اســت و بــه نوعــی یــک معیــار دقیــق بــرای ارزیابــی بازاریابــی
ایمیلــی محســوب میشــود .معادلــه محاســبه نــرخ تبدیــل بــه صــورت تصویــر زیــر
اســت کــه در آن «نســبت تعــداد تبدیلهــای صــورت گرفتــه بــه تعــداد ایمیلهــای
تحویــل داده شــده» محاســبه میشــود:
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 نرخ پرش ()bounce rateبــا کمــک ایــن نرخ ،شــما معیــار خوبی بــرای بررســی کیفیــت ایمیــل خود در دســترس
داریــد ،هرچــه کیفیــت ایمیــل شــما باالتــر باشــد ،طبیعتـ ً
ـا نــرخ پــرش کاهــش خواهد
یافــت .بــرای محاســبه ایــن معیــار ،از فرمــول زیــر اســتفاده میشــود کــه «نســبت
تعــداد پرشهــا بــه تعــداد ایمیلهــای تحویــل داده شــده» را محاســبه میکنــد:

هــر کــدام از ایــن معیارهــا میتواننــد معنــای واضــح و پنهــان متعــددی داشــته
باشــند کــه آنالیــز و تحلیــل آنهــا بــه هنــر شــما و میــزان تســلط شــما بــر بازاریابــی
ایمیلــی بســتگی دارد.
محصول مرتبط :دوره آموزشی تصویری جامع بازاریابی ایمیلی

کالم آخر
در ایــن مطلــب ،تــاش کردیــم کــه بازاریابــی ایمیلــی را از جهــات مختلــف بررســی
کنیــم و نتیجــه اســتفاده از آن در کسـبوکارهای مختلــف را نشــان دهیــم .همچنیــن
بــه برخــی از آمارهــای جهانــی منتشــر شــده در ســایتهای معتبــر اشــاره کردیــم کــه
بررسـیهایی بــر روی نتایــج ایمیــل مارکتینــگ و دســتاوردهای آن انجــام دادهانــد .در
انتهــا هــم بــه بازاریابــی ایمیلــی رایــگان و تبلیغــات ایمیــل مارکتینــگ ارزان پرداختیــم
و دلیــل اســتفاده از آن در برخــی از کســبوکارها را نشــان دادیــم .در آخــر نیــز بــه
روشهــای مختلــف بهبــود نــرخ بــاز شــدن ایمیــل پرداختیــم.
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