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چكيده
با توجه به اهمیت استفااه ا اینفرنت و فناوریهای مرتبط با آن جهت با اریابی هر فضای کسبوکار امرو ی که رقابت شدیدی
را هر بین نهاهها و ارگانهای مخفلف بوجوه آوره استت و ستبب استفااه ا شتیو های مخفلف توسط سا مانها برای هسفیابی به
موفقیت شتتد استتت هر این مطالعه به مروری جامع بر انواع با اریابی هیجیفال پرهاخفه شتتد استتته هدا ا این مطالعه معرفی
ش تیو هایی ا با اریابی هیجیفال استتت که میتواند هر حو آمو ش موره استتفااه قرار گیره و موجب موفقیت هر عملکره با اریابی
کستبوکارهایی شتوه که هر حو آمو ش فعال هستفنده قبب بررسیهای انجام شد هر این مطالعه میتوان سه شیو با اریابی هر
رستتانههای اجفماعی با اریابی با ایمیل و با اریابی محفوا را بهعنوان شتتیو هایی ا با اریابی هیجیفال مبفنی بر مبانی نظری معرفی
کره که بیشفرین کاربره را میتواند بهخصوص هر حو آمو ش هاشفه باشده ا اینرو به مدیران سا مانهای مرتبط پیشنهاه میشوه
تا به آنها توجه نماینده
واژگان كليدي :با اریابی هیجیفال فناوریهای نوین آمو ش شبکههای اجفماعی با اریابی ایمیلی با اریابی محفواییه
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بهکارگیري فناوريهاي نوین و بازاریابي دیجیتال در جذب ...

 -1مقدمه
ستتالهای یاهی ا پیدایش ماهوم با اریابی و استتفااه ا آن
میگتررهه امرو کمفر ستتتا متانی را میتوان یافت که با مااهیم
مرتبط با با اریابی بیگانه بوه و هغدغه جرب مشتتفری را نداش تفه
باشده با اریابی و نقش آن هر ارتقاء بنگا ها و تاثیری که هر توسعه
و رشد اقفصاهی کشورها هاره بر کسی پوشید نیسته اینفرنت ا
جملته عوامتل موثر بر بتا اریتابی و روشهتای رونب هاهن به این
فعالیتها هر عرصه کنونی استه
رشتتتد شتتتگرا اینفرنت فرصتتتتهایی را برای مشتتتفریان و
شتتترکتهایی ایجاه کره که هر یک با ار جهانی آنلاین ستتتهیم
هسفند و یکی ا این فرصتها با اریابی الکفرونیکی استه با توجه
به گسفرش اسفااه ا اینفرنت و فناوری اقلاعات همه سا مانها
و صتتتنتایع برای حاظ جتایگا رقابفی خوه نیا مند استتتفااه ا
با اریابی الکفرونیکی هر کستتبوکار خوه هستتفند[]0ه پیشتترفت
فناوری اینفرنت شترکتها را قاهر میسا ه که با مشفریان ارتباط
بهفر و موثرتری برقرار کره و تولیتدات خوه را بتا نیتا هتای آنها
منطبب نمایند؛ ا اینرو تعداه یاهی ا شرکتها ا اینفرنت جهت
بتا اریتابی و کتانتالهای تو یع استتتفااه میکنند[]9ه صتتتنعت
گرهشتتگری که ا نخستتفین صتتنایعی بوه که ا این ابزار قدرتمند
بهر بره مطمئنتا معیتارهتایی 8را برای استتتفااه ا این ابزار هر
با اریابی مشتتخ کره استتته ا آنجا که صتتنعت آمو ش 3مانند
گرهشتگری خدماتمحور بوه و هارای ویژگیهای بسیار مشابه با
آن استت میتواند ا مزایای این نوع با اریابی بهر مند شوه[]01ه
اینفرنتت قدرتمندترین ابزار هر جهانیشتتتدن 2استتتته هر جدول
شتتمار  0تاثیر اینفرنت بر فعالیتهای با اریابی برخی شتترکتها
نشان هاه شد استه
با اریابی الکفرونیکی یا هیجیفال میتواند انواع بسیاری هاشفه
بتاشتتتده بتا اریتابی هیجیفال تاثیر عمیقی بر نگرش و رففار خرید
مصتتتراکننتدگتان و هم نین بر نفتایج تجاری هر بستتتیاری ا
هستتفهبندیهای محصتتولات هم ون کفابها(چیوالیر و میزلین2
 )8888فیلمهتا(هوان 8و همکاران  )8880با یهای آنلاین(ژو و
ژانگ  )88081و رستتتفورانها هاره(کیم 0و همکاران 1[)8808
 80 03و [28
هر بتا اریتابی هیجیفتال مصتتتراکننتدگان تجربیات خوه را
بهصتورت آنلاین ارسال میکننده این نظرات برای کسانی که قصد
2 Benchmark
3 Education industry
4 Globalization
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خریتد یتا استتتفاتاه ا کتالا و خدمات را هارند قابل اعفماهتر ا
اقلاعاتی استتتت که خوه شتتترکت اظهار میکند[]20ه توستتتعه
فناوریهای جدید اقلاعات و ارتباقات فرصتتتتهایی را نیز برای
توستعه و با اریابی هر حو محصولات آمو شی و فرهنگی(بهقور
مثال فروش کفابهای الکفرونیکی) فراهم آوره استتتت[]8ه علاو
بر این امرو برای هانشآمو ان مدارس مفوستتطه که تمایل وروه
به موستسات آمو ش عالی را هارند فرصتهای یاهی وجوه هارهه
بتدین ترتیب آنها قاهرند ا بین مجموعه بزرگی ا هانشتتتگا های
هولفی یا خصتوصتی براساس اولویت خوه هست به انفخاب بزننده
هرنفیجه رقابت موستتتستتتات آمو ش عالی برای جرب بیشتتتفر
هانشتتجویان و نگهداری آنها هر مقایستته با گرشتتفه بیشتتفر شتتد
استت[]33ه با توجه به اینکه آمو ش یک فعالیت خدماتی است و
تحت تاثیر شتترایط مخفلف با ار قرار هاره مدیران موستتستتههای
آمو شتی باید بهقور هائم هر پی کشف مشکلات پیشبینینشد و
چگونگی ستتتا گتاری بتا آنها و راهبرههای با اریابی مفناستتتب با
نیا های هر حال تغییر باشتتتند[]08ه با اریابی الکفرونیکی مزایای
مخفلای هاره ا جمله :با ار جهانی کارآمدی هر مقایستته با ستتایر
کتانتالهای با اریابی فرصتتتت خدمات جدید براستتتاس فناوری
اینفرنتت صتتترفهجویی هر مان صتتترفهجویی هر هزینه امکان
برقراری رابطه تعاملی و مستتفمر با مشتتفری ستتهولت هر انفخاب
امکان اسفااه ا مفن و صوت و تصاویر مفحرک ارائه حجم بالایی
ا اقلاعات ماید مطلع شتدن ا فرصتهای جدید بهرو بوهن و
ههه[]88ه
جدول  :1نمونههایی از تاثير قدرت اینترنت در بازاریابی[]11
بزرگترین بانک جهان بدون پول واقعی
است  -بیت کوین
بزرگترین شرکت تاکسی جهان فاقد وسایل
نقلیه است UBER-
محبوب ترین رسانه هر جهان هیچ محفوایی
ایجاه نمی کند -فیس بوک
ار شمندترین خره فروش هنیا بدون
موجوهی استAlibab.com amazon -

بزرگفرین ارائه ههند خدمات اقامفی هر
جهان هیچ املاک و مسفغلاتی نداره -
booking.com airbnb

با توجه به مزایای با اریابی هیجیفال هر این مطالعه به مروری
Chevalier, Mayzlin
Duan
Zhu, Zhang
Kim

5
6
7
8

حمیدرضا وزیري گهر و رضا عبدالحسیني

بر انواع این با اریابی هر حو آمو ش پرهاخفهشتد است و تاکید
هاره کته با بهکارگیری این تکنیکهای با اریابی هر حو آمو ش
به ارتقاء ستتتا مانهای فعال هر این بخش کمک شتتتوهه مدیران
هنگامیکه برای کستب نفایج حاصل ا فعالیتهای با اریابی خوه
تلاش میکنند به ستتبب فقدان آشتتنایی با تکنیکهای با اریابی
کتاری بستتتیار هشتتتوار را هر پیشرو هارنده یک چارچوب جامع
میتوانتد حو فعتالیتتهتای با اریابی هیجیفال را تعیین کره و
بهعنوان مرجعی ذاتی هر مینه تخصتتی بوهجه بکار روهه تااوت
این تحقیب با ستتایر مطالعاتی که هر این مینه شتتد استتت نیز
گرهآوری تمامی روشهای استفانداره با اریابی هیجیفال بهصورت
یکجاستتت و ضتترورت انجام آن نیز هر کمبوه چنین مطالعهای هر
هاختتل کشتتتور علیرغم اهمیتت رو افزون روشهتتای بتتا اریتابی
هیجیفال استته هر اهامه پیش مینه و سوالاتی مطرح گرهید که
تحقیب با مرور مبانی نظری و سایر مطالعات به هنبال هسفیابی به
پاستتخی برای آن استتته ستت س مبانی نظری و اهبیات مربوط به
مااهیم اخفصاصی این مقاله بیانشد و هر آخر ضمن نفیجهگیری
و پتاستتت بته ستتتوالتات به بیان پیشتتتنهاه برای تحقیقات آتی
پرهاخفهشتتد استتته بهقورکلی گامهای پژوهش شتتامل شتتکل
شمار  0است:

اینفرنفی انجامشتد استت که شتامل تحقیقات نظری مدلسا ی
آمتاری ارائه چارچوبهای ماهومی و کاربرهی و هرنهایت تطبیب
چتارچوبهتای ارائتتهشتتتد میشتتتوهه بتهقور مثتال ایتتدریس و
ابراهیم )8802(08بتا توجته بته اهمیتت اینفرنتت بته این نفیجه
رستیدند که بهرغم اسفااه شرکتها ا با اریابی الکفرونیکی این
ابزار تاثیر مثبفی بر عملکره با اریابی آنها نداره[]00ه نفایج مطالعه
کرکوفتا 00و همکتتاران( )8802حتاکی ا آن بوه کته مشتتتفریتتان
چشماندا مثبفی نسبت به با اریابی اینفرنفی هارند[]88ه براساس
پژوهش استتتفیونز 08و همکاران( )8808مشتتتخ شتتتد که اگر
با اریابی اینفرنفی قاهر به هریافت پاست فوری ا ستتوی مشفریان
باشتتتد موثرتر خواهد بوه[]38ه کاپاتینا و تو نی( )8800نشتتتان
هاهند که توستتعه یک قرح با اریابی الکفرونیکی و قراحی ستتایت
به افزایش هرآمد فروش میانجامد[]8ه وو )8800(03یک چارچوب
راهبرهی توصتتتیای و توضتتتیحی برای تشتتتریا ابعتاه با اریابی
الکفرونیکی هر ستتطا استتفاندارههای بینالمللی ارائه نموه استتت
کتته بتتهقور عمتتد کتتالتتاهتتای هارای فنتتاوری پیشتتترففتته را
هربرمیگیره[]39ه تیلور و استتتفراتون )8808( 02مدلی تلایقی ا
رففار مصترا کنند آنلاین ارائه هاهند که هر آن کاربره هسفرسی
آسان ار ش هرک شد ریسک احفمالی و حریم خصوصی عوامل
مؤثر بر رففار مصتراکنند هر محیط اینفرنت عنوان شتتد استه
سیگالا )8880( 02معیارهایی که برای اثر و رقابتپریری اسفراتژی
با اریابی اینفرنفی مهم هستتتفند را مطرح کره و بیان میکند که
پی یدگی و شخصیسا ی اسفراتژیهای با اریابی به موفقیتهایی
که قبلاً کسب شد مرتبط میباشد[]2ه
استتفاکو و همکاران هرستتال  8802هر مقاله ای به توصتتیف
جنبه های خاص هر موره اسفااه ا ابزارهای با اریابی الکفرونیکی
به عنوان عاملی بر هرک تصتتتویر یک موستتتستتته آمو ش عالی
پرهاخفنتده موضتتتوع اصتتتلی شتتتامتل بررستتتی نظرات پاستتت
ههندگان( 288هانشتتجو) تمرکز بر عناصتتر وب ستتایت منفخب
مانند قراحی وضوح کیایت محفوا گنجاندن عناصر اجفماعی و
ابزارهتای انفختاب شتتتد برای با اریابی الکفرونیکی مانند وبلاگ
میکروستتایت 08پورتال پرستتش و پاستت خبرنامه الکفرونیکی
ویکی انفشتتتارات آنلتاین کفابهای الکفرونیکی چت ند و برنامه
موبایل استته نفایج تحقیب نشتان هاه است که بین هرک تصویر
کلی هانشتکد و ار یابی عناصتر وب سایت هانشکد ارتباط معنی

9 Ducoffe
10 Iddris & Ibrahim
11 Kircova
12 Stevens

13 Wu
14 Taylor & Strutton
15 Sigala
16 Microsite

شكل  :1گامهاي پژوهش

 -2پيشزمينه
تاکنون پژوهشهای یاهی برای ستتتنجش میزان گرایشهای
مشتتتفریتان نستتتبتت بته محیطهای مجا ی و هم نین تاثیرات
با اریابی هیجیفال بر موفقیت ستا مان صتورت گرففه استه نفایج
حاصل ا این ار یابیها و تعیین میزان تاثیرات با اریابی هیجیفال
بر مختاقبتان جهتت برنتامتهریزیهای مناستتتب بهمنظور انجام
فعالیتهای با اریابی ضتروری استته نخستفین مطالعه اخفصاصی
مربوط به تبلیغ اینفرنفی توستتط هاکوا 9هر ستتال  0998باهدا
بررستتی پیشتتینه قر تاکر مشتتفریان نستتبت به تبلیغ اینفرنفی
صورت پریرفته بعدا آن انجام مطالعات هر این مینه اهامه یافت
و هر ستالهای اخیر نیز تحقیقات وسیعی هر مینه ابعاه با اریابی
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هاری وجوه هاره[]32ه

 -9روش تحقيق
این تحقیب ا نوع مروری و کیای استتته بنابراین مقالاتی
گرهآوری گرهیتد کته مرتبط با با اریابی خدمات آمو شتتتی
بهصتورت با اریابی هیجیفال انجام شد بوهه خدمات آمو شی
شتتتامل انفخاب هانشتتتگا برای اهامه تحصتتتیل و گرراندن
هور های آمو شی آ اه استه هر چند بیشفر مقالات هر موره
انفخاب هانشگا برای اهامه تحصیل بوه ولی پژوهشگر تااوت
چشمگیری را هر نحو با اریابی مشاهد نکرهه هر این تحقیب
فقط مطالعات منفشرشد به بانهای انگلیسی و فارسی موره
بررسی قرار گرففه استه
این پژوهش بر مبنتای منتابع مطتالعاتی برخط هاخلی و
خارجی هر ستتالهای  8808تا  8800تهیه شتتد استتته هر
ابفدا تعداه  080مقاله بدستتت آمده پس ا مطالعه خلاصتته
مقالات تعداه  00مقاله انفخاب گرهید که بیشفرین ارتباط را
بتا موضتتتوع هاشتتتفنده پس ا مرور مقالات تعداه  89مقاله
انفخاب شتتد که ارتباط موضتتوعی کامل هاشتتفنده هر جدول
شتتمار  8تعداه مقالات نهایی به تاکیک نام مجله یا ستتایت
آمد استه
جدول  :2مقالات نهایی تحقيق

نام مجله یا سایت
Elsevier
Google scholar
Science direct
SID

ایران هاک
مجموع

تعداه
00
28
1
3
0
89

اکنون پس ا مطتالعه تحقیقات مرتبطی که هر این مینه هر
گرشفه و هر هاخل و خارج کشور انجامشد است میتوان به قرح
ستتتوالاتی پرهاخت که با بررستتتی اهبیات تحقیب به هنبال یاففن
پاستتتخی برای آن هستتتفیمه ستتتوالاتی که هر این مطالعه مطرح
میگرهه بهصورت یر است:
 -0با اریابی هیجیفال چیست و چه مزایایی هاره؟
17. Straus & Raymond
18. Stan
19. Smith & Chaffey
20 Search Engine Optimization
21 Search Engine Marketing
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 -8انواع با اریابی هیجیفال کدام است؟
 -3کتدامیتک ا انواع با اریابی هیجیفال هر حو آمو ش مایدتر
است؟

 -6ادبيات نظري
 -1-6تعریف بازاریابی دیجيتال
تعاریف مخفلف و مفااوتی ا با اریابی هیجیفال یا الکفرونیکی
ارائه شتتد استتت که هرکدام ا یک هیدگا خاص ماهوم با اریابی
هیجیفال را مورهتوجه قرار هاه اند :استتفراوس و ریموند)8880(01
با اریابی هیجیفال را معاهل با با اریابی سنفی میهانند که صرفا ا
فناوری اقلاعات هر جهت هسفیابی به اهداا خوه اسفااه میکند
و بتاعتک کتارایی با اریابی میشتتتوهه هر هیدگا هیگری با اریابی
هیجیفال مانی شتکل میگیره که یرساختهای فنی(پایگا های
اقلاعاتی ترمینالهای مناستتب ستترورها نرمافزارها و ههه) فراهم
گرهه و ارتباط با مشتفری با اسفااه ا این فناوریها برقرار شوهه
این ارتبتاط بهقور عمد هر قالب قراحی وبستتتایت موره توجه
قرار میگیره[]31ه استتتفن )8883(00اعفقتاه هاره مانی با اریابی
هیجیفال شتکل میگیره که عوامل آمیخفه با اریابی( )4Pبه روش
الکفرونیکی انجتتام گیره[]32ه استتتمیتتت و چتتافی )8880(09نیز
بتا اریتابی هیجیفتال را هستتتفیتابی بته اهداا با اریابی ا قریب
بهکارگیری فناوری ارتباقات الکفرونیکی تعریف میکنند[]30ه
 -2-6انواع بازاریابی دیجيتال
با اریابی هیجیفال براستتتاس نظر پژوهشتتتگران انواع مخفلای
هارهه بنتتا بر نظر ری تتاک( )8800هر پژوهشتتتی انواع بتتا اریتتابی
هیجیفال اینگونه بیان میگرهه:
88
 بهینهسا ی موتور جسفجو )(SEO؛
 با اریابی موتور جسفجو(SEM)80؛
 تولید محفوا88؛
 با اریابی ا قریب رسانههای اجفماعی83؛
 تبلیغات نمایش هیجیفال82؛
 با اریابی موبایل؛
 با اریابی تعاملی؛
 با اریابی ویروسی؛
 با اریابی ایمیلی؛
 با اریابی وابسفه82؛

22 Content Creation
23 Social Media Marketing
24 Digital Display Advertising
25 Affiliate Marketing
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 روابط عمومی آنلاین88؛
 برنامهریزی و خرید رسانه هیجیفال؛
 تجزیهوتحلیل وب81ه
نیهتاریکتا بهارتی )8801(80هر پژوهشتتتی مجموعه با اریابی
هیجیفال را شامل عناصر یر میهاند:
 با اریابی ایمیلی؛
 با اریابی موبایلی؛
 با اریابی شبکههای اجفماعی؛
 پرهاخت به ا ای هر کلیک89؛
 تبلیغات آنلاین؛
 بهینهسا ی موتور جسفجو ؛
 با اریابی وابسفه؛
 وبلاگ نویسی؛
 با اریابی ویروسیه
هرچنتد اکثر مواره مطروحته می تواننتد هر حو آمو ش نیز
کارایی هاشتتفه باشتتد ولی بر مبنای مطالعات انجام شتتد هر این
تحقیب بته بتا اریتابی شتتتبکتههای اجفماعی با اریابی ایمیلی و
با اریابی محفوا پرهاخفه میشوه که هر حو آمو ش بیشفر موره
اسفااه قرارگرففهانده
 -9-6بازاریابی با استفاده از شبكههاي اجتماعی
هرگرشتتتفه با اریابی شتتتبکههای اجفماعی بهعنوان هزینه
هرنظرگرففه میشتد و راهکاری برای تولید یا گسفرش کسبوکار
جدید و جرب مشتتفریان نبوهه اما اکنون همهچیز به ناع با اریابی
شتتبکههای اجفماعی تغییر کره استتته هر حال حاضتتر حضتتور
آنلاین مشتاغل و هانشتگا ها هر شبکههای اجفماعی کاملا مشهوه
بوه و این بتا اریتابی تقریبا هر صتتتنایع مخفلف وروه پیدا کره
استتتت[]82ه بتا استتتفااه ا رستتتانههای اجفماعی میتوان یک
ستترمایهگراری مالی با هزینه نستتبفا پایین هاشتتت[]82ه محققان
معفقتدنتد کته ظهور رستتتانههای اجفماعی یک انقلاب واقعی هر
ارتباقات با اریابی استتت و یکی ا شتتایعترین انواع فعالیتها هر
اینفرنت رستانههای اجفماعی استه به گافه کیم و کو)8808(38
رستتتانتههتای اجفمتاعی برنتامتههتای کتاربرهی آنلاین پلفارم و
رستتانههایی استتت که هدا آنها تستتهیل تعاملات همکاری و به
اشتفراک گراشتفن محفوا به شکلهای مخفلف ا جمله وبلاگها
وبلاگهای اجفماعی میکروبلاگینگها ویکی پاهکستها تصاویر
ویدئو وههه استته ا اینرو شترکتهای تجاری و سا مانهای هولفی
به استتفااه گستتفره ا رستتانههای اجفماعی روی آوره و ا آنها

بتهعنوان ابزار ارتباقات بهر میبرند[]88ه با توجه بهمرور مقالات
میتوان هریتافتت کته ستتتا متانهتای فعال هر حو آمو ش نیز
میتوانند به شتکل بهینه و مناستبی ا رسانههای اجفماعی جهت
با اریابی الکفرونیکی استفااه کنند و ا آنجاکه این رسانهها بیشفر
مرتبط با مصتراکنندگان است بنابراین لا م است تا سا مانها ا
تلاش برای فروش بیشتتفر خدمات به برقراری ارتباط با مشتتفریان
تغییر جهت ههنده مشفریان وبسایتهای رسانههای اجفماعی را
بهعنوان یک کانال خدماتی میشتتناستتند که هر آن میتوانند هر
یک مان مناستب با پایگا هاه کسبوکارها تعامل هاشفه باشنده
اکنون این ستوال مطرح میگرهه که چرا بهفر استتت سا مانهای
فعتال هر حو آمو ش ا این رویکره جهت با اریابی الکفرونیکی
استفااه کنند و این شیو با اریابی چه کاربرههایی برای کاربران
هاره؟ هلایل آن به این شرح است:
 منافع ادراکشده
تحقیقات با اریابی نشان میههد که شرکتها و عموم افراه ا
رستتانههای اجفماعی بهمنظور مزیفی استتفااه مینمایند که برای
آنها ایجاه میکنده برای ستتا مانها بهخصتتوص هر حو آمو ش
منافعی ا جمله ایجاه روابط مستفقیم با مشفریان افزایش ترافیک
وبستایت شتناستایی فرصتتهای جدید هر حو آمو ش ایجاه
جوامع آنلتاین تو یع محفوا جمعآوری بتا خوره ا مشتتتفریان و
بهقورکلی حمایت ا نام ستتتا مان را به همرا هارهه رستتتانههای
اجفمتاعی بتهقور ختاص برای جمعآوری اقلتاعتات و با خوره ا
مشتفریان شتروع هوقرفه مکالمات با مشفریان و توسعه روابط با
مشتتتفریتتان ا قریب برقراری ارتبتتاط و تعتتامتتل بکتتار گرففتته
میشتتوند[]82ه بنابراین رستتانه اجفماعی یک روش جدید و ار ان
استتت که باعک افزایش آگاهی نام تجاری میشتتوه[ ]82و همین
امر فرصتت مناستبی را برای سا مانهای آمو شی جهت با اریابی
الکفرونیک فراهم میکنده
 اطلاعات مفيد
تحقیقات توستتط با اریابان الکفرونیکی نشتتان هاه استتت که
مصتتتراکنندگان به ستتتایت رستتتانههای اجفماعی میروند تا با
محصتتتولات نام تجاری و کم ینهای تبلیغاتی آشتتتنا شتتتوند و
اقلاعات مورهنیا خوه را بدستتتت آورنده ا رستتتانههای اجفماعی
میتوان بهعنوان راهی برای انفقال و یا اشتتفراکگراری اقلاعات با
مخاقبان گستتفره ای استتفااه کرهه هر کاربری فرصتتت ایجاه و
تو یع اقلاعات را هارهه مخاقب براستتتاس اهداا خوه اقلاعات را
29 Pay Per Click
30 Kim & Ko

26 Online Public Relations
27 Web Analytics
28 Niharika Bharti
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بهکارگیري فناوريهاي نوین و بازاریابي دیجیتال در جذب ...

پایش کره و به فکر توسعه فعالیتهای شخصی و سا مانی است
لترا تبتاهل اقلتاعات هر این رستتتانهها منطبب بر اهداا مخاقب
استتتته رستتتانتهها قاهرند تباهل حجم بالایی ا اقلاعات هر میان
مخاقبان را امکانپریر ستتا نده هر این ستتایتها کاربران محفویات
گونتاگونی نظیر صتتتوت ویدئو عکس و ههه را بارگراری کره و به
اشفراک میگرارند[]83ه
 بهروز بودن اطلاعات
مصتتراکنندگان ترجیا میههند که محفوای بهرو شتتد هر
رستتتانه اجفماعی را ببیننده بنابراین گوگل الگوریفم ستتتیستتتفم
جستتفجوی خوه را تغییر هاه و مشتتفریان را قاهر میستتا ه که
محفوا و اقلتاعات بهرو را هریافت کننده برای مشتتتفریانی که هر
معرض پیتامهتای تجتاری یتاهی هر رستتتانههای اجفماعی قرار
میگیرنتد پلفارمهای رستتتانههای اجفماعی اقلاعات و محفوای
نامربوط را فیلفر میکنده بنابراین ارائه مطالب مرتبط و بهرو یکی
ا استتاستتیترین راهبرههای مهم هر رستتانههای اجفماعی موفب
استتتت[ ]02و ستتتا متانهای فعال هر حو آمو ش میتوانند با
اسفااه ا این راهبرهها به جرب مخاقبان بیشفر ب رها نده

ا آنها حداقل یکبار هر رو ا وبستایتهای رسانههای اجفماعی
با هید میکنند[]02ه هر ستتال  8800بیش ا  28هرصتتد کاربران
رستانههای اجفماعی به هنبال هریافت اقلاعات بهرو ا موضوعات
گوناگون ا جمله مارک و نام تجاری هر رسانههای اجفماعی بوهنده
قبب آمارهایی که بین هستامبر  8801تا هسامبر  8800هر ایران
بتدستتتتآمتد تقریبا نیمی ا ایرانیان به اینفرنت و شتتتبکههای
اجفماعی هستتفرستتی هارند و بهقورکلی حدوه  21میلیون کاربر
شبکه های اجفماعی هر ایران فعال هسفند که هر این میان شمار
کاربران نرمافزارهای ایرانی تنها به  1/2میلیون کاربر میرستتد .با
افزایش کتاربری گوشتتتیهتای موبایل و هم نین اینفرنت همرا
رو بتهرو بته تعتتداه کتتاربران شتتتبکتههتتای اجفمتتاعی اضتتتافتته
میشتتوه[]38ه هر این شتترایط مدیران هر رستتتانههای اجفماعی
بهمنظور بهبوه روابط و تعامل با مشفریان سرمایهگراری میکننده
شتتتواهد و مطالب موجوه اهمیت رستتتانههای اجفماعی و جایگا
معفبر آن هر فضتتتای مجتا ی را بیتان میکنده تحقیقات نشتتتان
میههتد کته فعالیتهای با اریابی رستتتانههای اجفماعی میتواند
منافع مفعدهی را برای کسبوکارها ایجاه کند[]30ه

 محبوبيت رسانههاي اجتماعی

 -6-6بازاریابی از طریق

محبوبیتت رستتتانتههتای اجفماعی و محفوای آنها هلیل مهم
هیگری استتتت کته مشتتتفریان با رستتتانه اجفماعی تعامل برقرار
میکننده کاربران ستتایتهای شتتبکههای اجفماعی با هیگر اعضتتا
رابطه هوسفی برقرار میکنند و با عضویت هر انجمنهای گوناگون
و تعامل با افراهی که حول موضوع و یا موضوعاتی مشخ هورهم
جمع شتتد اند تشتتکیل گرو هایی را میههند که بهواستتطه آن
محفوا و اقلتاعتات را تولیتد و بتدون هیچگونه مراحل رستتتمی و
چارچوب اهاری آنها را به اشتتفراک میگرارند و به حجم بالایی ا
اقلاعات خاص میتوان بهقور مستتتفقیم و بدون نیا به پوشتتتش
جریانهای رستانهای هسفرسی پیدا کره که این انفشار غیررسمی
نیز ا جمله عواملی است که افراه را به سمت رسانههای اجفماعی
سوق میههد[]09ه

با اریابی ا قریب ارستتال ایمیلهای تبلیغاتی به مشتتفریان
شکلی ا با اریابی مسفقیم است که هر حال افزایش استه امرو
اسفااه ا ایمیل عمومیترین فعالیت هر اینفرنت استه ا قرفی
کسبوکارها نیز هر جستوجوی روشی اقفصاهی آسان و فراگیر
برای برقراری ارتباط با مصتتراکنندگان استتته بااینوجوه و با
افزایش رو افزون استتفااه ا ایمیل این ابزار مهم با اریابی به
شتیو ای اثربخش برای انجام تبلیغات اینفرنفی مبدل شد استه
تبلیغات ا قریب ایمیل ابزاری مقرونبهصتترفه استتت که ا نرخ
پاستت گویی بالایی نیز برخورهار استتته هم نین این ابزار باعک
افزایش وفاهاری مشتفری و تقویت نام تجاری خواهد شده هر این
با اریابی میتوان کالا یا خدمات را ا قریب ایمیل به مخاقبان
معرفی نموهه این کار بهصتتورت ارستتال یک پیام به یک یا چند
مخاقب باهدا ایجاه یک ارتباط تجاری صتتتورت میگیره[]8ه
براستتتاس نظر پاولوا 38و همکاران( )8880کم ینهای با اریابی
ایمیل با گشتت سرمایهای هو برابر ا سایر اشکال اصلی با اریابی
آنلتاین متاننتد بنر و هایرکفوریهتای تبلیغتات آنلاین هارند[]01ه
یکی ا ویژگیهای ایمیل امکان هستفهبندی مشتفریان براساس
علاقهمندی آنان و ارستتال اقلاعات و مطالب مورهعلاقه استتته با
استتفااه ا اقلاعات مشتتفریان به مناستتبتهای مخفلف میتوان

31. Email Marketing

32. Pavlov

 اعتبار رسانههاي اجتماعی
رستتتانتههتای اجفمتاعی هر هنیای ما تاثیر فوقالعاه ای هارهه
چنین اثراتی منحصر به سطا فرهی نیست بلکه هر سطا سا مان
و ستطا اجفماعی نیز قابل رویت استته امرو ندگی خصتوصی
بستتیاری ا افراه به رستتانههای اجفماعی مرتبط استتته به گزارش
تحقیقات پیو( )8803بیش ا  %13ا بزرگسالان هر آمریکا ا انواع
سایتهای شبکههای اجفماعی اسفااه میکنند و هر حدوه %28
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ایمیل برای آنان ارسال و ضمن آن محصولات و برنامههای آیند
شرکت را به اقلاع مشفریان رساند و هم نین هر موره محصولات
و برنتامتههتای جدید ا آنان نظرخواهی نموهه ایمیلهایی که
شترکتها برای کاربران ارسال میکنند را میتوان به هو نوع یر
تقسیمبندی کره[:]01

کسبوکار برای ایجاه تعامل و بحک و تباهلنظر و هم نین ایجاه
تغییر و بهبوه رففار مصراکنند با هدا جرب مشفریان سوهآور
میپرها ه و امرو بته یتک فراینتد جتدایینتاپتریر هر بتا اریابی
الکفرونیکی تبدیل شتد استته هر اصل با اریابی محفوا یک هنر
هر ایجاه ارتباط با مشتتتفریان استتتت[]2ه هالورستتتون)8808(32
مقتالتهای تدوین کره که هر آن با اریابی محفوا را اینگونه تعریف
نموه :راهبره بتتا اریتتابی محفوا عمتتل برنتتامتتهریزی برای ایجتتاه
تحویل نظارت و بهرو رستتتانی محفوای با ار ش استتتته رحیم و
کلمنس )8808(38بتا اریتابی محفوا را اینگونه تعریف نموهند که
بتا اریابی محفوا راهبره جمعآوری ایجاه و تو یع ستتتریع مطالب
باکیایت معنیهار و مفناستتتب با مشتتتفریان برای جرب و حاظ
آنتان ایجتاه اعفمتاه و تاتاهم فکری بین مخاقبان ایجاه روحیه
وفاهاری هر آنان و کمک به شترکت برای شتناسایی نقاط ضعف و
قوت خوه است[]80ه
31
ستتلنس و گولهانگ ( )8888استتفدلال کرهند که توانمندی
تولیدکنند محفوا هر فضتتتای مجا ی اثری قوی و مثبت بر روی
رضایت مشفری هاره که هر قولانیمدت یک حس وفاهاری هائمی
را هر مشتتفریان ایجاه میکنده بنابراین برقراری اقمینان ا قرا
ارائهههند محفوا هر مشتتفریان یک فاکفور با اهمیت برای ارتقاء
ستطا رضتایت مشتفری هر فضای کسبوکار هنیای تجاری امرو
استتته راهبره با اریابی محفوا بر روی تغییرات و نوآوری هر تولید
محفوای باکیایت بالا تمرکز هاره[ 08و ]38ه

 هزینه پایين :براستتتاس برآورهها هزینه فرستتفاهن ایمیل

 -1-9-6-6اركان بازاریابی محتوا

 -1-6-6ایميلهاي خواستهشده(هدفگيري شده)
هر این تبلیغات شتترکتها ایمیلهای تبلیغاتی را تنها برای
مشتفریانی میفرستفند که خوه خواسفار هریافت چنین نامههایی
بوه انده هر این حالت مشتفریان با مراجعه به سایت شرکت فرم
مخصتتوصتتی که بیانگر مشتتخصتتات و هم نین نوع خواستتفهها و
ترجیحات آنان استتت را پرکره و ایمیل خوه را واره میکننده
س س شرکت ایمیلهایی که حاوی تبلیغات اینفرنفی مفناسب با
خواست و سلیقه مشفریان است برای آنان میفرسفده
 -2-6-6ایميلهاي

ناخواسته(اسپم)99

هر این حالت شتترکت با استتفااه ا نرمافزارهای خاص که
میتوانند آهرس ایمیلها را ا اینفرنت جمعآوری کنند و یا ا
قریب شترکتهای تبلیغاتی که هارای بانک ایمیل هسفند اقدام
به فرستتتفاهن ایمیل تبلیغاتی به افراه میکننده این کار بدون
اجا کاربران صتتورت گرففه و هر اکثر مواره کاربران خواهان
هریافت چنین نامههایی نیسفنده
هر کل فرسفاهن ایمیل امرو یکی ا رایجترین مدلها برای
تبلیغات اینفرنفی است مزایای این مدل عبارتند ا :
کمفر ا یک هرصد هزینه فرسفاهن نامههای سنفی است؛
 امكان هدفگيري دقيق مشتتتریان :همانقور که قبلً
گافه شتد با استفااه ا ایمیل میتوان پیامهای تبلیغاتی را
تنها برای کسانی فرسفاه که خواهان هریافت آن هسفند؛
 اثربخشتتی بالا :قبب آمارها میزان جواب هاهن افراه به
ایمیل بالا است؛
 مدیریت آستتان :قراحی و فرستتفاهن ایمیل و هم نین
ار یابی آنها ساه تر است[]3ه
 -9-6-6بازاریابی محتوا
با اریابی محفوا 32یک روش هر با اریابی اینفرنفی استتت که به
تولید و ستتتاخت محفوای ار شتتتمند ماید مرتبط و مناستتتب با
33. Spam
34. Content Marketing
35. Halvorson
36. Rahim & Clemens
37. Selnes & Gønhaug
38 Rancati & Gordini

گورهینی)8802(30

پس ا بررسی چندین مقاله سه
رانکاتی و
رکن اصلی هر با اریابی محفوا مطرح نموهند که عبارتند ا :
 )0محفوا؛
 )8تعامل مشفریان39؛
 )3اهدااه
برخی پژوهشتتتگران(هنتدلی  8808؛ چتاپمن  8800؛ لیب
 8800؛ جارستتون و تانفون  8803؛ ر و پولیز ی  )880028هر
موره رکن اول استفدلال می کنند که با اریابی محفوا شامل تولید
محفوای باکیایت منحصربهفره قابلتوجه ار شمند و پویا نسبت
به رقباسته محفوا باید:
 )0قاهر به ایجاه علاقه مشتارکت 20و هم نین اقلاعرسانی و
39. Customers Engagement
40( Handley, Chapman, Lieb, Jefferson, Tanton, Rose
and Pulizzi,
41 involving
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آمو ش به مشفریان باشد؛
 )8تمام ار شهای شتناساییشد شرکت ا نظر منحصربهفره
بوهن سا گاری کیایت و ارتباط را بیان کنده
 )3هموار فعال 28باشد و با گرشت مان تکامل یابد[]80ه
مشتتفریان بهصتتورت غیرقابلانکار به بخشتتی ا فرایند ایجاه
محفوای با ار ش ا قریب تعاملات با شترکت تبدیل شد انده این
امر منجر به غلبه بر روشهای معمولی ارتباقات برای تبلیغات به
هلیل فرایند فناوری و اینفرنت شد استه به همین هلیل سیسفم
مدیریت محفوای یک شترکت باید هیدگاهی مشفریمحور هارای
انطباق هائم با نیا ها علایب و ترجیحات مصتتراکنندگان هاشتتفه
باشد و محفوای ضروری و لا م را منعکس کنده
رکن استاستی با اریابی محفوا رسیدن به اهداا نهایی استه
هر این راستتتفا شتتترکتها ا با اریابی محفوا هر هنیای وب برای
حمایت ا اهداا مفعده کستتبوکار خوه مانند برندستتا ی جرب
مشفریان و حاظ آنها(وفاهاری مشفریان) اسفااه میکنند[]2ه

با اریابی هیجیفال بهاصتتطلاح استتفااه ا مدیاهای جدید هر
هنیای تجارت منصتتتوب میشتتتوه که این نوع ا با اریابی تا حد
یاهی مفکی به شتتبکه اینفرنت استتته بهقور خلاصتته میتوان
مزایای اسفااه ا با اریابی هیجیفال را اینگونه بیان کره:
 )0هسفرسی جهانی؛
 )8تبدیلشدن به حالت رقابفی؛
 )3هزینه کم؛
 )2افزایش میزان سوهههی؛
 )2نفایج قابلاندا گیری و قابل پیگیری؛
 )8شخصیسا ی؛
 )1بهینهسا ی آسان؛
 )0تطابب آسان؛
 )9به اشفراکگراری آسانه

 -2-9-6-6معيارهاي سنجش در بازاریابی محتوا

 -2انواع بازاریابی دیجيتال كدام است؟

برای سنجش موفقیتآمیز بوهن اسفااه ا با اریابی محفوا هر
کستبوکار یک برند تجاری معیارهایی وجوه هارهه این معیارها را
میتوان هر سه هسفه خلاصه کره:
 )0معیار مصرا23؛
 )8معیار اشفراکگراری22؛
 )3معیار فروش22ه
اولین معیار مورهبررستتی معیار مصتترا استتته معیاری که به
مدیر با اریابی کمک میکند تا میزان ترافیک وبسایت مربوط به
یک برند تجاری خاص را اندا گیری کنده معیار اشتتفراکگراری
معیتار هومی استتتت کته بررستتتی میشتتتوهه این معیار ستتتطا
اشتتتفراکگراری محفوا توستتتط مشتتتفریان با هوستتتفان خوه هر
شتبکههای اجفماعی و وبسایت را اندا گیری میکنده این معیار
بر روابط بین کاربران یک وبستتتایت تاثیر مستتتفقیم هارهه معیار
سوم معیار فروش استه این معیار به ار یابی تاثیر با اریابی محفوا
روی عملکره و کتارایی برنتد تجاری میپرها هه بهعبارتهیگر این
معیتار به با اریابها برای هرک اثر با اریابی محفوا شتتتناستتتایی
ترفندهای جرب و اهداا فروش کمک میکند[]80ه

با اریابی هیجیفال اشکال مخفلای هاره که عبارتندا :
 )0قراحی وبسایت؛
 )8با اریابی ا قریب موتورهای جسفجو؛
 )3بهینهسا ی موتور جسفجو؛
 )2با اریابی با اسفااه ا شبکههای اجفماعی؛
 )2با اریابی ا قریب ایمیل؛
 )8تبلیغات پرچمی یا بنر؛
 )1با اریابی محفوایی؛
 )0کاتالوگ آنلاین و رو نامههای الکفرونیکی؛
 )9با اریابی شبکهای؛
 )08با اریابی موبایل؛
 )00با اریابی تعاملی؛
 )08با اریابی ویروسی و ههانبهههان الکفرونیکی؛
 )03با اریابی وابسفه28؛
 )02روابط عمومی آنلاین؛
 )02برنامهریزی و خرید رسانه هیجیفاله

 -1بازاریابی دیجيتال چيست و چه مزایایی دارد؟

 -9كتدامیک از انواع بازاریابی دیجيتال در حوزه آموزش
مفيدتر است؟

 -1یافتهها
اکنون میتوان بته ستتتوالتات تحقیب هر قتالب یاففههای این
42 proactive
43. Metric Consumption
44. Metric Sharing
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بتا توجه به بررستتتیهای بهعمل آمد ا مطالعات گرشتتتفه
میتوان هریافت که هر شیو ا با اریابی الکفرونیکی هارای مزایا و
45. Metric Sales
46 Affiliate Marketing

حمیدرضا وزیري گهر و رضا عبدالحسیني

معایبی استته با اینحال بیشفر مطالعات به سه شیو ا با اریابی
هیجیفال یعنی با اریابی ا قریب شبکههای اجفماعی با اریابی ا
قریب ایمیتل و با اریابی محفوایی تاکید بیشتتتفری نموه اند و به
این سته شتیو هر مطالعات گرشتفه بیشتفر پرهاخفه شتد است؛
بنابراین این مطالعه نیز به پیروی ا مطالعات گرشتتتفه این ستتته
شتتتیو ا بتا اریتابی هیجیفال را بهعنوان مایدترین شتتتیو های
بتا اریابی هیجیفال هر حو آمو ش معرفی میکنده هرواقع پس
ا بررستی پیش مینه و مطالعات گرشفه و اسفخراج شیو هایی ا
با اریابی هیجیفال که هر سایر مطالعات به آن پرهاخفه شد است
بته بررستتتی اهبیتات نظری مرتبط با ستتته روش عمد با اریابی
هیجیفال یعنی با اریابی هر شتتبکههای اجفماعی با اریابی ایمیلی
و با اریابی محفوا پرهاخفه شد و نفایج به شرح یر بیان میگرهه:
 -0بررستتتی روش با اریابی هر شتتتبکههای اجفماعی نشتتتان
میههد که این شتتتیو با بهر گیری ا نرمافزارهای ارتباطجمعی
صورت میگیره و معیار آن شناساندن نام برند و خدمات به افراه
و ارتباط و تعامل بیشتتفر با مخاقبان و بالاعل کرهن مشتتفریان
بالقو استته علاو براین کاربران با به اشفراکگراری نظرات خوه
این نوع تبلیغ را توستتتعته میههنتده ا هیگر اهداا این روش
لینکههی و بهاشتتتفراکگراری تصتتتاویر و ویدئوها و بالا برهن
ترافیتک وبستتتایتت استتتته یاففههای پژوهش ریا نیکولفی21
هرخصتتتوص تتاثیر رستتتانتههای اجفماعی به عنوان ابزاری برای
ارتباقات با اریابی جهت جرب هانشتتجویان بالقو برای هانشتتگا
نیکو یا نشان هاه که ناوذ رسانههای اجفماعی هر بین هانشجویان
بس تیار بالاستتت و به تبع آن تاثیر رستتانههای اجفماعی هر فرآیند
جرب هانشپریران هر مقایسته با اشتکال سنفی با اریابی هانشگا
بستتتیار یاه استتتت[]89ه ستتتایر پژوهشها نیز نشتتتان میههد
بتهکارگیری شتتتبکههای اجفماعی اثرات معنیهاری بر بخشهای
مخفلف با اریابی آمو ش میگرارهه اکثر هانشتتگا ها هر شبکههای
اجفماعی فعالیت هاره[ 80و ]89ه
هانشگا های پیشرو هر با اریابی شبکههای اجفماعی ا گرشفه
هر این حو فعال بوه استتته هانشتتگا اوهایو ا ستتال  8881هر
فیستتبوک فعالیت هارهه هر همان ستتال بهعنوان بخشتی ا راهبره
رستتتانتههای اجفماعی هر جستتتفجوی راهی برای ایجاه تعامل با
مخاقبان مورهنظر خوه ا قریب شتتتبکههای اجفماعی اصتتتطلاح
"پروانه رستتانههای اجفماعی "20را ابداع کره و به یکی ا قراحان
خوه پیشتتنهاه هاه که لوگوی رستتانههای اجفماعی را به شتتکل
پروانته قراحی کنتده هماکنون نیز گرههمایی با عنوان "جلستتته

مدیران رسانه های اجفماعی "29که فضای مشفرکی برای مدیران
کارمندان و یا هانشتتتکد هایی که هر رستتتانههای اجفماعی هر
هانشتتتگتتا اوهتتایو فعتتالیتتت میکننتتد بتته جهتتت پشتتتفیبتتانی
بهاشتفراکگراری بهفرین شیو ها و اخر کمک شرکتهای مرتبط
هر صورت لزوم را فراهم میکند[ 80و ]28ه
 -8بررستتی روش با اریابی ا قریب ایمیل نشتتان هاه که این
شیو یکی ا مرسومترین شیو های با اریابی هیجیفالی استه یکی
ا هلتایتل محبوب شتتتدن بتا اریتابی ایمیل امکان ار یابی رففار
کاربرانی استتت که برایشتتان ایمیل ارستتال میشتتوهه هر این نوع
با اریابی همهچیز قابل ار یابی و البفه قابل بهبوه استته با گشت
سرمایه هر با اریابی ایمیلی بین رسانههای تبلیغاتی هنیا بیشفرین
مقدار را هارهه شرکتها و سا مانهایی که حجم یاهی ا ایمیلها
را ارستتتال میکننتد میتوانند ا ارائهههند خدمات ایمیل برای
جمعآوری اقلاعات هر موره رففار مخاقبین استتفااه کننده نفایج
بدستتتآمد ا پاستت های مصتتراکنند ها به با اریابی ایمیلی به
کستتبوکارها و ستتا مانها کمک میکند تا رففار مصتتراکنند را
هرک کره و ا آن اسفااه کننده هانشگا ها یا موسسات آمو شی
میتوانند مواره اقلاعرستانی را ا قریب ارسال ایمیل انجام ههنده
هر ارسال ایمیل برای مخاقبان باید موارهی را مدنظر قرار هاهه هر
ارستال ایمیل "موضوع "28اولین نقطه تماس است و بهعنوان یک
محرک عمتل میکنتد تتا گیرنتد پیتام را برای بتا کرهن ایمیل
ترغیب کنده هرواقع هو خط اصتتتلی هر ابفدای ایمیل وجوه هاره:
فرستفند ایمیل و موضتوعه پس لا م است ا کلمات کلیدی برای
هرج هر قسمت موضوع اسفااه شوهه ضمنا ارسال ایمیل حفما ا
آهرس ایمیل رسمی موسسه یا هانشگا باشده هم نین بهفر است
ا لوگوی موستسته یا هانشتگا هر ایمیل اسفااه شوهه اگر ارسال
ایمیل هر مان خاص بوه (به عنوان مثال هر ایران رو شتتنبه که
رو اول کاری استت انجام نشتوه و یکشتنبهها ارستال شوه) و هر
با های مانی تکرار شتوه نفایج بهفری را بههمرا خواهد هاشته
محفوای ایمیل هم باید به گونهای باشتتد که مخاقب به راحفی با
آن ارتباط برقرار کنده بدین منظور باید ا یاه گویی پرهیز کره
و ا الصتتاق تصتتاویر بیش ا حد اجفناب کرهه اگر قصتتد معرفی
تخایاات یا هور خاصتی باشتد بهفر استتت با اسفااه ا هکمه و
هرج عبارت انگیزشی روی آن این کار انجام شوهه هر صورت اس م
شدن ارسال ایمیل باید مفوقف شوهه بهفر است هکمهای بهعنوان
لغو ارستتال هرنظرگرففه شتتوه تا هر صتتورت عدم تمایل هریافت
ایمیل افراه قاهر به اعلام آن باشنده

47 Ria Nicoletti
48 Social (Media) Butterfly

]49 Social Media Managers Meeting [SM3
50 subject
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 -3با اریابی محفوا شتتیو ای ا با اریابی استتت که ستتعی هاره
محفوایی ارائه کند که بفواند با کمترین و مناستتتبترین کلمات
مطلوبترین و ژراترین تتاثیر را بر مختاقبان گراشتتتفه و ا
را کانالهای ارتباط جمعی کاربران به انفشار این محفوا ب رها ه و
مشتفریان را به سمت وبسایت سا مان سوق ههده هرواقع هدا
ا با اریابی محفوا جرب کرهن مخاقبان تعریفشتتد و حاظ و
تعامل با آنهاسته
این شتتتیو هتای نوین بتا اریابی بهفرین امکان را برای حو
آمو ش و ستتتا مانهای آمو ش عالی فراهم میآوره تا شتتتناخت
هرست و هقیبتری ا سا مان خوه به مخاقب ارائه ههنده هرواقع
بهنظر می رستد با اریابی هیجیفال برای محصولات تجربی ا جمله
خدمات ارائهشتتد هر ستتا مانهای آمو شتتی میتواند بستتیار با
اهمیت و خاص باشتتد؛ یرا این خدمات محصتتولاتی هستتفند که
بهراحفی قبل ا مصتترا نمیتوان هر موره کیایت آنها قضتتاوت
کره؛ بنتابراین ستتتا متانهتای آمو شتتتی میتواننتد با را اندا ی
شتیو های مخفلف با اریابی الکفرونیک به معرفی صتحیا خدمات
خوه ب رها ند و با افزایش کیایت محصتتولات و خدمات آمو شتتی
ارائتتهشتتتتد و هم نین ایجتتاه امکتتان بیتتان نظرات ستتتتایر
استفااه کنندگان ا خدمات این ستا مانها مخاقبان بیشفری را
جترب نمتاینده البفه این ستتتا مانها باید بدانند که جلب اعفماه
مشتتفری ا این قریب کاری مشتتکل استتت؛ یرا ارتباط بهصتتورت
روهررو نیستت و باید ا قریب کلمات جملات تصتاویر صاحات
اقلاعات و پاسخگویی بهموقع به نامهها نیا ها و ههه حس اعفماه را
هر مشتتتفری احفمتالی بوجوه آورنتده این امر نیا مند گستتتفرش
یرستتتاختتهای مخابراتی نیز استتتت که حمایت ستتتا مانها و
هستتتفگتتا هتتای هولفی مرتبط را میقلب تده ترمیم و بهبوه این
یرستتتاختها ا جمله افزایش ستتترعت اینفرنت نقش مهمی هر
بهبوه و اثربخشتتی با اریابی هیجیفال ایاا خواهد نموهه با توجه به
اینکه تاکید این پژوهش بر حو آمو ش بوه تلاش شد است تا
شتیو هایی معرفی شتوه که سا مانهای فعال هر حو آمو ش با
بهر گیری ا آن بفوانند عملکره بهفری هر مینه با اریابی و جرب
مخاقب هاشتفه باشند لا م است تا این سا مانها برای را اندا ی
و پیاه سا ی با اریابی هیجیفال به چند نکفه اساسی توجه نمایند:
 -0هاشفن برنامهریزی راهبرهی برای با اریابی هیجیفال؛
 -8یک تارچگی برنتامته بتا اریتابی هیجیفتال بتا برنتامته با اریابی
حضوری؛
 -3تناسب ابزارهای با اریابی با شرایط محیطی و قانونی جامعه؛
 -2توجه به تاسیرهای ذهنی مشفریان ا ابزارهای با اریابی برای
ارائه تبلیغات؛
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 -2اسفااه ا تخص
و مفخصصان با اریابی؛
 -8کنفرل و ار یابی مسفمر فرایند با اریابی هیجیفاله
 -1به رو رسانی مسفمر اقلاعات و محفوا هر شبکه های اجفماعی
و ایمیلهای ارسالیه

 -4نتيجهگيري
استتفااه ا با اریابی هیجیفال هر حال پیشتترفت استتت و
کستتتبوکارهای مخفلف برای اینکه بفوانند ا این فضتتتا برای
گستتفرش با ار خوه بهر مند شتتوند شتتروع به فعالیت کره انده
فعالیفی که اگر بر مبنای صتتتحیا انجام شتتتوه میتواند تاثیر
بیشفری نسبت به با اریابی سنفی هاشفه باشده با توجه به اسفااه
رو افزون نستتتل جوان ا گوشتتتیهای هوشتتتمند و شتتتبکههای
اجفماعی و یاففههای تحقیقات مورهمطالعه میتوان نفیجه گرفت
که تقاضتا و پفانسیل بالایی ا قرا مصراکنند وجوه هاره تا ا
انواع کانالهای با اریابی هیجیفال جهت با اریابی هر حو آمو ش
اسفااه شوهه
هر بتا اریابی هیجیفال نفایج با اریابی قابل ستتتنجش استتتته
بهعنوان مثال تعداه هقیب افراهی که ایمیل ارسالی شما را با هید
کره یا روی لینک خاصتی کلیک کره اند مشتخ استه بدین
ترتیب هانشتتگا ها و موستتستتات آمو شتتی میتوانند با تحلیل این
نفایج راهبره تبلیغات خوه را هر صتتتورت لزوم تغییر هاه و آن را
اصلاح کنند و هرگونه بهبوه یا نیا برای اصلاحات بیشفر را تقریبا
بلافاصتتله مشتتاهد نمایند .مطمئنا استتفااه ا بانکهای اقلاعات
ایمیل یا کانالهای شتتبکههای اجفماعی که مخاقبین آن شتتامل
جامعه هدا هر حو آمو ش باشتتند مایدتر بوه و بهر گیری ا
ستتنجش نفایج موفقیت بیشتتفری را حاصتتل خواهد کرهه امرو
شتتبکههای اجفماعی پلفارمهایی برای ارتباط با مخاقبان هدا و
ایجتاه تعتامتل بتا آنهتا را هر اخفیار قرار میههند که میتواند هر
حو آمو ش بستیار کارایی هاشتفه باشده با توجه به هزینه پایین
استفااه ا با اریابی هیجیفال تمامی هانشگا ها و حفی موسسات
آمو شتتتی کوچتک نیز میتوانند برای هستتتفیابی به مخاقبان با
مناسبترین قیمتها اسفااه کنند.
ا آنجاییکه با اریابی هیجیفال بهصورت آنلاین انجام میشوه
گستتفر ای وستتیع ا مخاقبین را هربرمیگیرهه این قابلیت باعک
میشتتتوه تبلیغات هور های آمو شتتتی به یک منطقه جغرافیایی
محدوه نشوه و با توجه به اقبال رو افزون هانشپژوهان به اسفااه
ا هور هتای آنلتاین میتوانتد بستتتیتار ماید بوه و نرخ بالایی ا
اثربخشتتتی به مخاقبین هر ستتتراستتتر کشتتتور و حفی مخاقبین
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بینالمللی را نیز به همرا هاشفه باشد.
برخلاا با اریابی ستتنفی که نیا مند افزایش تعداه پرستتنل یا
رففن بته یتک محتل خاص برای انجام تبلیغات استتتت با اریابی
هیجیفال میتواند یک ارچه و فوری بوه و با حداقل نیروی انسانی
بیشتتفرین با ههی را هاشتتفه باشتتده این موره برای هانشتتگا ها و
موستستات آمو شی که احفمالا با کمبوه پرسنل و یا مشکل عدم
نظتارت بر افراه هر ختارج ا محیط آمو شتتتی مواجته هستتتفند
ثمربخش خواهد بوهه بدین ترتیب استتفااه ا با اریابی هیجیفالی
با توجه بهسترعت هقت و صحت میتواند ضمن ایجاه تسهیل هر
ارتباقات و تحقیقات با اریابی فروش خدمات آمو شی را افزایش
ههده
 -2پيشنهادات كاربردي
با توجه به مطالعه شیو های با اریابی هیجیفال مرتبط با حو
آمو ش پیشنهاهات یر ارائه میشوه:
 -0ا آنجاکه با اریابی هر مینه آمو ش باید با نگا تخصصی باشد
به مدیران پیشتنهاه میشتوه هر موسسات خوه برای با اریابی هر
مینه خدمات آمو شی گرو و تیم تخصصی تشکیل ههند؛
-8به ستتا مانهای فعال هر حو آمو ش پیشتتنهاه میشتتوه تا ا
قریب رستتانههای اجفماعی و ایجاه صتتاحه هر این رستتانهها به
معرفی ختتدمتتات آمو شتتتی خوه پرهاخفتته و بتته موارهی متتاننتتد
با خورههای رو انه مخاقبانی که ا خدمات آنها اسفااه نموه اند
ا قبیل پیشتتنهاهها و شتتکایات توجه بیشتتفری هاشتتفه باشتتند تا
بفوانند موجب توصتتیه مشتتفریان به هوستتفان خانواه و همکاران
شتد و ا این قریب هم رضتایت خاقر مشفریان را فراهم کره و
هم باعک افزایش شهرت و ار ش سا مان شوند؛

 -3به ستتا مانهای فعال هر حو آمو ش پیشتتنهاه میشتتوه تا با
بدست آورهن آهرس ایمیل مخاقبین هدا و ارسال ایمیل به آنها
و معرفی خدمات آمو شی ا جمله اساتید بیوگرافی و سابقه کاری
آنها به جرب مخاقب ب رها نده
 -2به مدیران سا مانهای آمو شی پیشنهاه میشوه تا با قراحی
ستایت و تولید محفوای مناسب با فضای آمو شی بهگونهای عمل
کنند که مشفری هر همان چند ثانیه اول و با هیدن پیام تبلیغاتی
به انفخاب سا مان مرکور ترغیب شوهه
 -2شناخت هرست ا ماهوم و ابزارهای با اریابی هیجیفال یکی ا
موارهی استتت که میتواند به ستتا مانهای فعال هر حو آمو ش
کمک نماید تا عملکره بهفری هر مینه با اریابی هاشفه باشنده
 -8به هانشتتگا ها و ستتا مانهای آمو شتتی پیشتتنهاه میشتتوه
تجربیات خوه را هر حو با اریابی آمو شی با یکدیگر به اشفراک
گراشفه و ا تجربه موسسات خارج ا کشور نیز بهر مند گرهنده
 -1پيشنهادات آتی
 -0هر اهامه این تحقیب پیشتتنهاه میشتتوه محققین به بررستتی
شتیو های پیاه سا ی انواع با اریابی هیجیفال هر حو آمو ش و
موانع آن ب رها ند؛
 -8توصتتیه میشتتوه تا هر ستتایر مطالعات به بررستتی و رتبهبندی
مهمترین مولاههای با اریابی هیجیفال هر جلب رضتایت مشفریان
سا مانهای آمو شی پرهاخفه شوه؛
 -3هم نین پیشنهاه میشوه عوامل اثربخشی با اریابی هیجیفال
هر حو آمو ش مورهبررسی قرار گیرهه
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