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همه می خواهند فرصت انتخاب داش��ته باش��ند؛ اما تناقض در این اس��ت که هیچ کس نمی خواهد یک 
فرصت از میان یک صد گزینه داشته باشد. به عبارتی، هر فرد به دنبال حق انتخاب است؛ اما هیچ کس دوست 

ندارد بین انتخاب های متعدد سردرگم شود یا در میان حجم عظیمی از انتخاب های تصادفی گیر بیفتد.
بیش��تر افراد به دنبال فرصت هایی هستند که بتوانند خود را از بقیه متمایز کنند. کارشناسان بازاریابی 

دیجیتال یا مشاوران دیجیتال مارکتینگ نیز از این قاعده مستثنا نیستند.
امروزه که رویکرد انس��ان به انس��ان1 مطرح است، باید برای ایجاد روابط قدرتمند با مخاطبان، به شیوۀ 

خالقانه تمرکز کنیم. 
بعد از پژوهش گس��ترده، فهرستی از تاکتیک ها و تکنیک های مؤثر در بازاریابی دیجیتال را در این کتاب 
گردآوری کرده ایم. این تکنیک ها با پشتوانۀ علمی و حاصل مطالعات موردی گسترده در جوامع آماری است. 

در ادامه، با چهل تاکتیک و تکنیک مؤثر در بازاریابی دیجیتال همراه ما باشید:

از افعال اول ش�خص در دکمه های فراخوان اقدام به عمل2 استفاده . 1
کنید تا میزان کلیک در سایت خود را 90درصد افزایش دهید

برای اینکه دکمۀ فراخوان اقدام به عمل سایت شما انگیزشی باشد و کاربران را به کلیک کردن ترغیب 
کند، باید مخاطب خود را بشناسید و بدانید چه چیزی او را تحریک می کند. مثاًل تعدادی از تاکتیک های 
مؤثر برای کاربران نس��ل هزاره که بس��یار باهوش اند و به دنبال ش��یوه های جذاب می گردند، این هاس��ت: 
مرتبط ک��ردن دکمه ه��ای فراخ��وان اق��دام به عمل ب��ا اجزای بص��ری؛ اس��تفاده از افع��ال ترغیب کننده؛ 
ارزش گذاری و ایجاد حس اضطرار و فوریت. باید به جای کلمه های ساده ای همچون »دانلود«، جمله هایی 

مانند »کتاب رایگان خود را دریافت کنید« به کار ببرید.
دکمه ه��ای فراخوان اقدام به عمل روش��ی عالی برای ترغیب کاربر به انجام فعالیت اس��ت. باید دکمۀ 
فراخوان اقدام به عمل را روی صفحۀ فرود و خبرنامه و ایمیل ها قرار دهید و در آن جمله های ترغیب کننده 

به کار ببرید. نمونه ای از دکمه های فراخوان اقدام به عمل مؤثر در صفحۀ فرود:

1. Human to Human (H2H) 
2. Call To Action (CTA) 
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میش��ل آگارد، از سایت »Unbounce« نمونه ای تس��ت A/B روی صفحات پرداخت انجام داده است. 
نتایج نش��ان می دهد که تغییر متن دکمه های فراخوان اقدام به عمل از دوم ش��خص به اول ش��خص باعث 
افزایش کلیک  روی آن ها می ش��ود. همان طور که در تصویر بعدی می بینید، دو دکمه در صفحه بود. یکی 
می گف��ت »30day trial Start YOUR free« و دیگری می گفت »day trial-30 Start MY free«. میزان 

کلیک روی جملۀ دوم 90درصد بیشتر بود. 

 
در همین تحقیق، آگارد دریافت که استفاده از اول شخص مفرد به جای دوم شخص در جمالت، کاربران 

را حدود 24/95درصد بیشتر به صفحۀ پرداخت سوق می دهد.

ترافیک س�ایت خ�ود را به کمک تقوی�م تحریریه1 ت�ا 300درصد . 2
افزایش دهید

محتوای جدید هر روز ایجاد می شود. شما باید در بازۀ زمانی معینی محتوای جدید و جذاب به سایت 

1. Editorial Calendar
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خود اضافه کنید. س��رمایه گذاری روی رس��انه های اجتماع��ی،1 قیف فروش،2 بهینه س��ازی نرخ تبدیل،3 
ارتباط با مش��تری،4 بودجه های بازاریابی5 و آمار های بازدید وب سایت6 بر افزایش ترافیک سایت شما تأثیر 

بسیاری می گذارد. حتمًا از خودتان می پرسید: مؤثرترین تاکتیک چیست؟
زمان بندی انتشار پست ها اهمیت فراوان دارد؛ به خصوص اگر با کپی رایترهای متعددی کار می کنید. 
اطمینان یابید که برنامۀ بازاریابی ش��ما برای بهبود نتایج، تقویم تحریریه دارد. ایجاد تقویم تحریریه بسیار 
 »Meistertask« .راحت تر از آن است که فکرش را می کنید و اپلیکیشن های زیادی برای این کار وجود دارد
یک��ی از اپلیکیش��ن های مدیریت وظایف اس��ت که کمک می کن��د وظایف هر فرد را تعری��ف کنید و تقویم 
تحریریه را به راحتی برای او بس��ازید. تصویر اسکرین شات بعدی، تقویم تحریریه ای را نشان می دهد که در 

Meistertask ایجاد  شده است.

اپلیکیش��ن »Trello« نیز یک��ی از تکنیک های بازاریابی دیجیتال را در اختیار ش��ما قرار می دهد که با 
کمک آن می توانید کمپین های تحریریه ایجاد کنید. اپلیکیشن »CoSchedule« نیز بخش »ایجاد تقویم 

بازاریابی محتوایی« در خود دارد. 

1. Social media
2. Sales funnel
3. Conversion rate optimization 

4. Customer relationships 

5. Marketing budgets
6. Web analytics
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آن ها این فرایندها را طی کردند و ترافیک سایتشان را 299درصد افزایش دادند. مراحل زیر را طی کنید 

تا چنین نتیجه ای به دست آورید:
برای تقویم خود هدفی در نظر بگیرید؛

برای سنجش اهداف خود معیارهایی تنظیم کنید؛
برای دستیابی به آن معیار ها، در عملکرد هر ماه خود مبنایی در نظر بگیرید؛

اهداف هوشمندانه ای برای هر پست وبالگی در تقویم خود معین کنید؛
بسنجید برای رسیدن به آن اهداف، چند پست وبالگی نیاز دارید.

از روش مستندکردن محتوا1 استفاده کنید تا ترافیک منحصر به فرد2 . 3
و پایدار 250هزارنفری برای سایت خود به دست آورید

مس��تند کردن محتوا یعنی محتوای خود را روی سایت های معتبر منتشر کنید تا اعتبار محتوای شما نیز 
افزایش یابد. شما نیاز دارید سایت های معتبر و مرتبطی برای این منظور پیدا کنید. به کمک این روش مخاطبان 
بهتری برای خواندن محتوایتان جذب خواهید کرد. مثاًل سایت های »Outbrain« و »Taboola« می توانند به 
محتوای شما در کانال های بازاریابی خود قدرت ببخشند. بعد از اینکه محتوای خود را روی چنین سایت های 

قدرتمندی منتشر کردید، مخاطبان جدید خواهید داشت و به ترافیک بسیار زیادی دست می یابید.
جیم��ز کلیر از این تاکتیک بازاریابی اس��تفاده کرد و فهرس��ت ایمیلی خود را به بی��ش از 100هزار نفر 

رساند؛ به عالوۀ 250هزار ترافیک پایدار منحصر به فرد در ماه.

1. Content Syndication
2. Unique Visitors
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همان طور که در تصویر قبل می بینید، او پس��ت وبالگی در س��ایت »Lifehacker« بازنشر کرد و از این 
طریق 99هزار نف��ر بازدید کننده جذب نمود. اگر روی گوگل آنالیتیکس اکانت دارید، به راحتی می توانید 

عملکرد خود را پیگیری کنید و ببینید چقدر بازدیدکنندۀ منحصر به فرد دارید.

برای جذب 20درصد ترافیک طبیعی بیش�تر، کسب وکار خود را با . 4
اسالیدشیر1 تبلیغ کنید

اسالیدشیر بزرگ ترین پلتفرم  بازاریابی برای اشتراک مطالب ارائه شده است. این پلتفرم برای شرکت های 

1. Slideshare.net
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B2B1 بس��یار مناس��ب اس��ت. طبق تحقیق یکی از آژانس های بازاریابی و تبلیغاتی نیوی��ورک2، تبلیغ در 

اسالید شیر در مقایسه با فیس بوک و توییتر و یوتیوب، 500درصد ترافیک بیشتر به دست می دهد.

نکتۀ مهم این است که اسالیدشیر در ماه میلیاردها بازدید دارد و به همین دلیل روشی عالی برای ارتباط 
با متخصصان مختلف است. از این طریق اطالعات ارزنده ای را به راحت ترین شکل به دست می آورید.

آنا هافمن، یکی از وبالگ نویس��اِن »Traffic Generation Cafe« نیز مطالعه ای در این باره انجام داده 
است. او نشان داده که چگونه انتشار محتوا در اسالیدشیر، در عرض 30 روز توانسته است تعداد بازدید را 
از صفر به حدود 243هزار افزایش دهد. بخش جذاب ماجرا این است که الزم نیست برای این کار محتوای 

تازه ای بنویسید؛ می توانید محتوای قدیمی خود را به شکل اسالید درآورید تا آسان تر درک شود.
رسانه های  از  آن ها  باقی  آمده اند.  گوگل  از  مستقیم  اسالیدشیر،20درصد  بازدیدکنندگان  میان  از 

اجتماعی و لینک اسالیدهای بخش پیشنهادات اسالیدشیر هستند.
همیشه آمار بازدید های گوگل را بررسی کنید تا ببینید در مقوله هایی همچون ترافیک معمولی و تجاری 

)پولی( و بازدید کننده ها چگونه عمل کرده اید.

با ارائۀ مطالع�ات موردی باکیفیت، فروش خ�ود را تا 185درصد . 5
بیشتر کنید

تاکتیک های بازاریابی دیجیتال باید هوش��مندانه و مؤثر انتخاب ش��وند. مطالعات موردی نیز اهمیت 
بسیاری دارند؛ جدا از اینکه بهینه سازی نرخ تبدیل هم به کمک آن ها به دست می آید. 

1. Business-to-Business
2. Didit Marketing
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مطالعات موردی امکان بالقوه برای رشد ترافیک و فروش و کسب درآمد ایجاد می کنند؛ به خصوص اگر 
به کیفیت نتایج اهمیت بدهید و ارزش واقعی محصول خودتان را نشان دهید.

مؤسس��ۀ بازاریابی محتوا در این زمینه پژوهش��ی انجام داده اس��ت. نتایج این تحقیق نش��ان می دهد 
که 63درصد از بازاریابان انگلس��تان بر این باورند: مطالعۀ موردی تاکتیک بازاریابی مؤثری اس��ت. مطالعۀ 
موردی پنجمین تاکتیک بازاریابی محبوب است و بعد از رسانه های اجتماعی، خبرنامه، پست های وبالگی 

و وبالگ قرار می گیرد.
نیل پاتل، یکی از ده بازاریاب معروف و برتر جهان، برای بررس��ی اثر اس��تفاده از مطالعات موردی روی 
س��ایت خود، پژوهش��ی انجام داده است. او به این نتیجه رسید که اس��تفاده از مطالعات موردی می تواند 

درآمدش را تا 185درصد افزایش دهد.

ش�بکه ای از س�ایت های هم�کار ایج�اد کنی�د و اثرش را ب�ر نتایج . 6
موتورهای جست وجو1 ببینید؛ بیشتر از 30 پله صعود خواهید کرد

منش��ن های برند روی س��ایت های شناخته ش��ده و محبوب، جزو تاکتیک های بازاریابی مهم محسوب 
می شود و به دست آوردن آن کمی دشوار است؛ ولی رتبۀ سایت شما را برای عبارات و کلمات کلیدی برتر در 

موتورهای جست وجو بهبود می بخشد و تالش های سئوی شما را به نتایج بهتری می رساند. 
معمواًل استارت آپ ها با متخصصان بازاریابی محتوا یا شرکت های بازاریابی دیجیتال همکاری می کنند؛ 
زیرا بودجۀ کافی برای اس��تخدام بازاریاب تمام وقت در ش��رکت خود ندارند. ایجاد ش��بکه ای از سایت های 
همکار، برای بازۀ زمانی کوتاه، تکنیک بازاریابی دیجیتالی مؤثری است تا شهرت برند شما را افزایش دهد و 
ترافیک بیشتری به سایتتان روانه سازد. پروفایل سایت ها ممکن است دربرگیرندۀ انتشاراتی ها، سایت های 

آموزشی، دایرکتوری های وب، وبالگ ها، انجمن ها و سایت های تجارت الکترونیک باشد. 
»OutreachMama« بع��د از هم��کاری ب��ا س��ایت هایی همچ��ون »Forbes« و »Huffington«، نتایج 
به دس��ت آمده را بررسی کرد. این سایت فقط در عرض 2 ماه، 350 بک لینک از 100 دامنه به دست آورده 
بود. عالوه بر این، آن ها شاهد افزایش طبیعی پروفایل بک لینکشان بودند و در ماه دوم همکاری، کلمات 

کلیدی مدنظرشان 30 رتبه در صفحات نتایج موتورهای جست وجو صعود کرده بود.

1. SERP
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برای افزایش 18درصدی فروش، در س�ایت های مرور و بررس�ی . 7
دیدگاه ها شرکت کنید

از هر 10 نفری که به دنبال خرید آنالین محصول یا خدمات هس��تند، 9 نفرش��ان قبل از تصمیم گیری 
برای خرید، نظر بقیۀ مش��تریان را بررسی می کنند. بر اس��اس یافته های »BrightLocal« حدود 72درصد 
مشتریان بر این باورند که نظر مثبت سایر افراد باعث خریدشان می شود. از این میان، 88درصد نیز بیان 

کرده اند که به اندازۀ پیشننهاد خرید دوستان و آشنایان به نظر مشتریان اعتماد می کنند.
»Reevoo« ازطریق مطالعۀ موردی به این نتیجه رسید که نظر مثبت مشتریان، فروش را به طور متوسط 

18درصد افزایش می دهد.

در سال 2015، فروش سایت های تجارت الکترونیک در آمریکا 314/7 میلیارد دالر بوده که در مقایسه 
با سال قبل رشد 15 درصدی داشته است. با رشد پیوستۀ فروش اینترنتی، نظر مشتریان به مؤلفه ای مهم 

و ابزاری ضروری برای سایت های تجارت الکترونیک تبدیل شده است.
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از ترنده�ا1 ب�رای تولی�د ترافی�ک اس�تفاده کنی�د ت�ا بازگش�ت . 8
سرمایه گذاری تان بهبود یابد

ابزار گوگل ترندز برای افزایش ترافیک و بهبود رتبه بندی س��ایت بس��یار مهم اس��ت. به کمک این سایت 
می توانید اطالعات و داده های زیادی برای تولید محتوا بیابید و ببینید چه چیزی در میان مخاطبان بیشتر 

اهمیت دارد.
یک��ی از ویژگی ه��ای اصل��ی گوگل ترندز این اس��ت که اطالعات جس��ت وجو را در زمان واقعی2 نش��ان 

می دهد و به کمک آن می توانید رفتارهای جست وجویی کاربران را در طول زمان ارزیابی کنید. 
در ادامه، اسکرین شاتی از گوگل ترندز در طول سه بازۀ زمانی هالووین، کریسمس و جشن شکرگزاری 

می بینید: 

بای��د دق��ت کنید که چ��ه ترند های بازاریاب��ی خواهند آمد. ترنده��ای بازاریابی غالب در س��ال 2017، 
عبارت اند از:

اینترنت اش��یا؛3 واقعیت مجازی و واقعیت افزوده؛ استریمینگ زندۀ ویدئوها؛4 داستان سرایی بصری؛ 

1. Trend
2. Real-time search
3. IOT
4. Live streaming video 
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تبلیغات؛ اتوماسیون بازاریابی؛ بازاریابی اینفلوئنسرها؛ بازاریابی موبایلی و موشن گرافیک.
در سال 2016، محتوای ویدئویی بسیار محبوب بود؛ حتی امروزه نیز اهمیت بسیاری دارد. تحقیقات 
نش��ان می دهد که 90درصد بازاریابان با انتشار محتوای ویدئویی، متوجه افزایش بازگشت سرمایه گذاری 

خود شده اند و در آینده نیز این ترند رشد بسیار خوبی خواهد کرد.

به کمک AMP خود را در میان رقبا متمایز کنید و 40درصد ترافیک . 9
معمولی بیشتر به دست آورید

همان طور که می دانید AMP یکی از روش های آس��ان ایجاد صفحات وب سُبک با محتوای استاتیک 
است. AMP به دلیل فناوری به کار رفته در آن، روی دستگاه های موبایلی سریع تر بارگذاری می شود.

نرخ تبدیل1 صفحاتی که با فناوری AMP طراحی می شوند، 2درصد بیشتر از بقیۀ صفحات موجود در 
سایت است؛ یعنی کلیک بیشتر و فروش بهتر.

نس��خۀ AMP ب��رای هر س��ایت، حدود 40درص��د افزایش ترافی��ک در پی خواهد داش��ت. اجرای این 
پروژه برای سایت ها بهینه سازی شگفتی است؛ زیرا محتوا سریع تر رندر می شود و این گونه، موفقیت های 

بیشتری خواهند داشت.

در س�ایت »Medium« بنویس�ید ت�ا صفح�ۀ ش�ما 6/2میلی�ون . 10
بازدید کننده کسب کند

مدیوم ش��بکه ای اس��ت که از مردم و برای آن ها ساخته شده و شیوۀ جدیدی از انتشار محتواست. این 

1. CTR 
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شبکۀ اجتماعی بر مبنای همکاری اعضا فعالیت می کند. هر روز، مقاله های تازه ای روی این سایت منتشر 
می شود که بیش از 45000 بازدید برای سایت در پی دارد.

هر شخص، برای مطلبی که در مدیوم منتشر کرده  است، سه نمودار آماری می بیند: تعداد بازدیدها؛ 
تع��داد دفعات خوانده ش��دن محتوا؛ تعداد بازدیدکننده ه��ا. این نمودارها برای بازۀ زمانی 30 روز ترس��یم 

شده اند.
علی مسی، بازاریاب استارت آپ »GrowthSupply.com«، به کمک نمودارهای آماری که مدیوم برای 
مقاله اش ترسیم کرد، گزارشی در این سایت منتشر نمود. بررسی سه نمودار نشان می دهد که مقاله ترافیک 
خوبی برای سایت فراهم کرده است. برای یک مقالۀ 1000 تا 1500 کلمه ای، بازدید از هر صفحه حدود 
4میلیون بار بوده است و همان طور که در شکل بعد می بینید، تعداد فالورهایش در مدیوم، به 144،920 

نفر رسیده است. 

اگر دوس��ت دارید به مخاطب جهانی دس��ت پیدا کنید، بهتر اس��ت محتوای خود را س��اعت 12 ش��ب 
یک ش��نبه منتش��ر کنید؛ زیرا مردم دوست دارند در شروع هفته مطلب جدیدی مطالعه کنند. با این حال، 
برای بررس��ی بهترین س��اعت های انتشار محتوا می توانید از تس��ت A/B ایمیلی، در ساعت های مختلف 
استفاده کنید. برای این منظور ایمیل هایی برای کاربران خود بفرستید تا ببینید چه زمان هایی از شبانه روز 

میزان باز شدن ایمیل ها به حداکثر می رسد.

در فیس ب�وک، صفح�ۀ سفارشی سازی ش�ده ایج�اد کنی�د تا با . 11
40درصد از طرف داران خود تعا مل برقرار نمایید

این روزها سرمایه گذاری در حوزۀ رسانه های اجتماعی به الزام تبدیل شده است. توجه کنید که صفحۀ 
سفارشی سازی شده، اطالعات ارزشمندی به مخاطبان و طرف داران می دهد. 

کاربرده��ای صفحۀ سفارشی سازی ش��ده عبارت اند از: ثبت رویدادهای آین��ده؛ هدایت طرف داران به 
سایت؛ تبلیغ اپلیکیشن یا مسابقه؛ ایجاد کتابخانۀ محتوا؛ نشان دادن نظرات مشتریان دربارۀ محصوالت و 

خدمات و انتشار پژوهش های موردی.
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تحقیقات نش��ان می دهد که صفحۀ سفارشی سازی شده برای تخفیف، میزان تبدیل و تعامل صفحه را 
بهب��ود می دهد و درنهایت 42درصد از طرف داران برای گرفتن کوپن یا تخفیف، صفحه را الیک می کنند. 
اپلیکیش��ن »Wildfire Interactive« پژوهش��ی موردی دربارۀ این موضوع انج��ام داد. طبق این تحقیق، 
صفحات سفارشی شده برای کوپن یا تخفیف در فیس بوک، در کنار باقی مزیت ها، بیشترین میزان تعامل 

و تبدیل را ایجاد می کنند.

محت�وای ارزش�مندی در لینکداین پال�س1 بارگ�ذاری کنید و در . 12
عرض 30 روز 1900 اشتراک اجتماعی به دست آورید

لینکداین پالس یک پلتفرم انتشار حرفه ای است. اوایل، هر فرد می توانست محتوا را بدون تأیید مدیران 
س��ایت منتش��ر کند؛ ولی به تازگی سیاس��ت های این پلتفرم تغییر کرده و هیچ کس نمی تواند بدون تأیید 

مدیران، محتوا منتشر کند. 
این پلتفرم از 500 تخصص منتخب تش��کیل ش��ده است. بر اساس گفته های کاپکو،2 لینکداین پالس 
چیزی بین وبالگ و شبکۀ اجتماعی است. هر هفته، نویسندگان حدود 50هزار مقاله در این پلتفرم منتشر 

می کنند.

1. Linkedin Pulse
2. Mat Kapko نویسندۀ سایت CIO.
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برای��ان النگ، یکی از وبالگ نویس��ان »Small Business Ideas«، پژوهش مختص��ر اما جذابی دربارۀ 
300 مقالۀ این پلتفرم انجام داد. او مقاله های منتشر شده در سایت را این گونه طبقه بندی کرد: 42درصد 
مقاله ها دربارۀ طبقه بندی مشاغل؛ 15درصد مقاله ها دربارۀ کسب وکار؛ 9/33درصد دربارۀ توسعۀ فردی؛ 

33/67درصد سایر گزینه ها که شامل فناوری، فروش و بازاریابی، رویدادهای اخیر و خالقیت بود.
به ط��ور میانگی��ن، مقاله های این س��ایت رتبۀ 1843 اش��تراک اجتماع��ی را به دس��ت می آورند و تنها 
10درصد آن ها رتبۀ کمتر از 500 کسب می کنند؛ درنتیجه بیش از 90درصد مقاله ها افزون بر 500 بار در 
رسانه های اجتماعی بازنشر می شوند. پس با استفاده از قابلیت های ویژۀ لینکداین پالس، مقاله های خود 
را در معرض بازدید مخاطبان بیشتری قرار دهید و میزان اشتراک بیشتری در رسانه های اجتماعی کسب 

کنید. از امروز نوشتن در لینکداین پالس باید بخشی از برنامۀ بازاریابی شما باشد.

از ردیت1 استفاده کنید و کس�ب وکارتان را گسترش دهید؛ در . 13
عرض 3 ماه 6188 دالر به دست می آورید

ردیت یکی از جوامعی است که از سال 2005 به بعد رشد چشمگیری کرده است. در این سایت، افرادی 
را مالقات می کنید که تمایالت و عالیق شبیه شما دارند. اینجا دقیقًا همان جایی است که اخبار جدید در 

طبقه بندی های Hot، New، Rising، Controversial،Top ، Wiki و Promoted منتشر می شود. 
جالب این اس��ت که بنا بر صنعتی ک��ه در آن فعالیت می کنید، می توانید س��اب ردیت های متعددی را 

دنبال کنید. شرکت ها و برندهای متعددی با داستان های ردیت مشهور شده اند.
اگ��ر می خواهی��د به ج��ای متن، لینکی پس��ت کنی��د، باید به س��ایت کس��ب وکار خود لین��ک دهید و 
بازدیدکننده را به س��ایتتان هدایت کنید. تجربۀ اس��کات کیز یکی از بهترین نمونه هاس��ت؛ او گزارش��گر 
»Think Progress« و بنیان گذار پروازهای ارزان اسکات است. کیز در کمتر از دو سال، کسب وکار خود را 
به کس��ب وکاری یک میلیون دالری تبدیل کرد و در عرض س��ه ماه، با انتشار محتوا در ردیت، حدود 6188 
دالر درآمدزایی داشت. بر اساس گفته های اسکات، محتواهایی که او منتشر کرد 1000 اشتراک رایگان و 

بیش از 250 اشتراک پولی به دنبال داشت.

جوام�ع آنالی�ن را هدف ق�رار دهی�د و ماهانه بی�ش از 10هزار . 14
بازدیدکنندۀ منحصر به فرد جذب کنید

همان طور که می دانید، حضور در جوامع آنالین بهترین روش برای رشد کسب وکارهای آنالین و کسب 
آگاهی اس��ت. بودن در جوامع آنالین مزایای خاصی دارد. تعامل و ارتباط با افرادی که عالیق مش��ابهی با 

شما دارند، بهترین روش برای توسعۀ کسب و کار شما و شرکتی است که در آن کار می کنید. 
بهتری��ن جوامع بازاریابی آنالین ک��ه باید به آن ها بپیوندید، عبارت ان��د از: لینکداین؛ ردیت؛ Quora؛ 

 .Inbound.org و GrowthHackers ؛Slack

1. Reddit
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یکی از مثال های تأثیر حضور در جوامع آنالین مربوط به ش��رکتی است که دویش خانال و بنجی هیام 
راه اندازی کردند. این دو نفر چند سال قبل از راه اندازی شرکت، همدیگر را مالقات کردند و بعد از راه اندازی 

شرکتشان، دویش خانال در»GrowthHackers« و بنجی هیام در »Inbound.org« فعالیت می کرد.
آن ها تصمیم گرفته بودند هر سی روز، چهل هزار بازدیدکنندۀ منحصر به فرد جذب کنند. همان طور که 
در ش��کل بعدی می بینید، به این هدف نرس��یدند؛ اما توانستند از جوامع آنالین بازدیدکنندۀ بیشتری در 

مقابل جست و جوهای معمولی به دست آورند و این برایشان شروع خوبی بود.

از اثر گ�ذاری اجتماعی برای رس�یدن به رتبه های باالتر اس�تفاده . 15
کنید

همیش��ه بحث های زیادی دربارۀ س��یگنال های اجتماعی و اثر آن ها بر رتبه بندی س��ایت مطرح بوده 
است. امروزه مطمئنیم که سرمایه گذاری بر رسانه های اجتماعی روش بسیار مؤثری برای بهبود نرخ تبدیل 

سایت است.
پژوهش ه��ای س��ایت »MOZ« نش��ان می دهد ک��ه گوگل از تع��داِد اش��تراک های اجتماع��ی، به طور 
مس��تقیم در الگوریتم های خود استفاده نمی کند. از سوی دیگر، نیل پاتل معتقد است که ربط هایی بین 

اشتراک های اجتماعی و رتبه بندی وجود دارد.
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همان ط��ور که در تصویر اسکرین ش��ات قبل دیدید، با افزایش 100 فال��ور در گوگل پالس برای صفحۀ 
کسب و کار گوگل  پالس، رتبه بندی سایت حدود 15درصد بهتر شده است. در نمونه ای دیگر، 70 اشتراک 
و 50 الی��ک در فیس ب��وک، رتبه بندی س��ایتی را 6/9درصد افزایش داده  اس��ت. 50 تویی��ت نیز می تواند 

رتبه بندی را تا 2/88درصد بهبود دهد.

کمپین هوش�مندی طراح�ی کنید که قابلیت فعال س�ازی مجدد . 16
خودکار1 داش�ته باش�د تا فروش خود را ح�دود 164درصد افزایش 

دهید
هر کس��ب وکاری از فرمت ویژه ای برای تولید خبرنامه اس��تفاده می کند؛ اما طراحی بخشی در سایت 
برای مش��تریانی که با سایت تعامل دارند، روشی تضمین شده برای فعال کردن مجدد مشترکانی است که 

1. Smart Automated Reactivation Campaign 
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مدتی فعالیت نکرده اند. مشتریان ایدئال همۀ ایمیل های ارسالی از طرف شما را باز می کنند و هر وقت الزم 
شد، از محصوالت و خدمات شما بهره می برند؛ اما این حالت همیشه پیش نمی آید.

پلتفرم بازاریابی ایمیلی »PostUp« دربارۀ مشتریان خاص خود پژوهشی انجام داده  است. آن ها کمپین 
فعال سازی مجدد خودکاری برای مشتریان طراحی کردند و این گونه، فروش ایمیلی را تا 164درصد افزایش 

دادند. این نمونه، مثال خوبی از ترغیب تعداد بسیاری از کاربران غیر فعال به فعالیت روی سایت است.
س��ایت »Eventful« رویکرد تازه ای برای کمپین خودکار فعال سازی مجدد در پیش گرفت. این سایت 
اخبار خود را بر اس��اس رفتارهای قبل��ی کاربران به آن ها ایمیل می کرد. در ادام��ه، نمونه ای از ایمیل های 

ارسالی این شرکت را ببینید.

این کمپین بسیار موفق بود و روش آن ها میزان بازشدن ایمیل را 15درصد بیشتر کرد و تعداد کلیک ها 
را 3درص��د افزایش داد. بعد از بررس��ی این فعال س��ازی، در میزان فعال س��ازی مجدد کارب��ران غیر فعال، 

افزایش 400درصدی دیده شد.

از ایمیل ه�ای شخصی سازی ش�ده ب�رای افزای�ش 19درص�دی . 17
فروش های خود استفاده کنید

در ط��ول س��ال ها، پژوهش های متعددی نش��ان داده اس��ت که بازاریاب��ی ایمیل��ی مؤثرترین تاکتیک 
بازاریابی دیجیتال برای پرورش استراتژی های دیجیتال است. ایمیل های شخصی سازی شده بسیار مؤثرتر 
از ایمیل های دیگر هستند. این ایمیل ها بر اساس پژوهش عمیق به دست می آیند و در آن ها درک کاملی 
از رفتار مشتری و ترندهای بازاریابی وجود دارد. مهم تر از همه اینکه چنین ایمیل هایی شما را ملزم می کند 

عالیق خریداران را بشناسید و اطالعات مرتبط برایشان بفرستید.
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در شکل زیر، مقایسه ای بین بخش بندی و شخصی سازی می بینید:

دراپ باکس از ایمیل های شخصی سازی شده استفاده می کند. در تصویر بعدی، نمونه ای از ایمیل های 
شخصی سازی شده را هم ببینید:
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بر اس��اس پژوهشی که سایت »cmo.com« انجام داد، بازاریابانی که از ایمیل های شخصی سازی شده 
استفاده کردند، شاهد افزایش 19درصدی فروش خود بودند. 

ایمیل ه��ای شخصی سازی ش��ده ت��ا 600درص��د فعال س��ازی مج��دد را افزایش می دهن��د؛ اما بخش 
ناراحت کنندۀ ماجرا اینجاست که فقط 30درصد برندها از این روش استفاده می کنند.

اصطکاک1 را کاهش دهید تا اشتراک ایمیلی 100درصد افزایش . 18
یابد

در بازاریابی، اصطکاک به معنای هر چیزی اس��ت که س��رعت تبدیل بازدیدکننده به مش��تری را کندتر 
کند. طرح بازاریابی ایدئال به معنای نبود اصطکاک نیست؛ زیرا این موضوع اصاًل امکان پذیر نیست. بهتر 

است اصطکاک کمتر باشد تا بازدیدکننده راحت تر به مشتری تبدیل شود.
شرکت خبری »Quartz« دربارۀ کاهش اصطکاک در اشتراک ایمیلی تحقیقی انجام داد. تغییراتی که 
ایجاد شد، فرایند ثبت نام و اشتراک در ایمیل را برای افراد ساده تر می ساخت و آن ها را به بخش های بعدی 
فرایند هدایت می کرد. با این تغییر، زمانی که بازدیدکننده بخواهد در ایمیل مشترک شود، به صفحۀ فرود 
جدیدی هدایت می ش��ود. نتیجۀ این تحقیق بس��یار رضایت بخش بود: میزان اشتراک روزانه دوبرابر شده 

بود.
اسکرین شات این رشد را در شکل زیر ببینید:

شرکت »Quartz« بر تعداد افرادی که در تعطیالت آخر هفته مشترک می شدند نیز افزوده بود. 

1. Friction 
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