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سخن ناشر

در ایران، آژانس های دیجیتال مارکتینگ به سرعت در حال رشد هستند. زمانی، تا 
همین چند سال پیش، حضور در فضای دیجیتال یک انتخاب بود. صاحبان کسب وکارها 
بررسی می کردند که آیا الزم است در فضای دیجیتال هم حضور داشته باشند یا خیر. 
با گذشت زمان این »انتخاب« به یک »الزام« تبدیل شد. حتی پیش از شروع کرونا، 
کسب وکارها دریافته بودند که دنیای کسب وکار، به طور کامل تغییر کرده و بدون 
حضور مؤثر در فضای دیجیتال نمی توان فرآیندهای بازاریابی را به سرانجام رساند. 
کرونا، تیر خالص را زد و حاال، همه به دنبال حضور موفق در فضای دیجیتال هستند. 
صرف  با  و  تدریج  به  خطا،  و  آزمون  با  دیجیتال،  فضای  در  حضور  پیشگامان 
کنند،  نهادینه  را  دیجیتال خود  فرآیندهای حضور  توانسته اند  باال  بعضاً  هزینه  های 
تیم های بازاریابی دیجیتال خود را تشکیل دهند و از این فضا بهره های الزم را ببرند. 
اما آن  هایی که به تازگی وارد این فضا می شوند معموالً سؤاالت بی شماری دارند و 
در اجرا مشکالت متعددی گریبان گیرشان می شود. اینجاست که استفاده از خدمات 

تخصصی آژانس های بازاریابی دیجیتال اهمیت پیدا می کند. 
انتخاب یک آژانس دیجیتال مارکتینگ خوب، بسیار پیچیده است. آنها، به نوعی 
حتی شریک تجاری کسب وکار به حساب می آیند یا در این سطح اهمیت دارند. اگر 
به درستی عمل نکنند، منابع مالی و از آن مهمتر زمان، مهم ترین دارایی کسب وکار 
را به هدر داده اند و گاهی فرصت جبرانی هم در سیر تحوالت سریع این حوزه برای 
کسب وکار وجود نخواهد داشت و قافیه را به رقبا خواهند باخت. اگر هم به درستی 

عمل کنند می توانند سکوی پرش کسب وکار باشند. 
نیما شفیع زاده در این کتاب، با زبانی خودمانی و غیرپیچیده، دربارۀ مزایا و معایب 
جنبه های  از  را  موضوع  کرده است.  دیجیتال مارکتینگ صحبت  آژانس های  با  کار 
مختلف مورد بررسی قرار داده و سعی کرده کمک کند بتوانید پیش از کار با یک 
آژانس بازاریابی دیجیتال، با فرصت ها و تهدیدهایی که ممکن است در حین کار با 
آن ها برای شما )چه به عنوان صاحب کسب وکار و چه به عنوان یک متخصص حوزۀ 
دیجیتال( به وجود بیاید آشنا شوید، به آن ها فکر کنید و برایشان برنامه ریزی کنید. 

عادل طالبی
مدیر نشر برآیند، استراتژیست 
کسب و کارهای آنالین و مدرس 
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و دانشگاه تهران
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یکتانت: بزرگ ترین پلتفرم تبلیغات آنالین ایران
محتوای تبلیغاتی شخصی سازی شده و هدفمند، فصل جدیدی از دنیای بازاریابی است که 
به واسطۀ تبلیغات آنالین و هوش مصنوعی محقق شده است. این نوع از تبلیغات باعث 
کاهش هزینه های شرکت ها می شود و در عین حال بازخورد را افزایش می دهد. تبلیغات 

هدفمند افزایش رضایت کاربران را نیز به دنبال دارد.

تبلیغاتی  سرویس های  است  توانسته  خود  خالق  و  جوان  تیم  پشتیبانی  با  یکتانت  شرکت 
مختلفی را بر پایۀ داده و هوش مصنوعی توسعه دهد تا تبلیغ کنندگان بتوانند با استفاده از آن، 
کاربران خود را با دقت باالیی مورد هدف قرار دهند و تبلیغات خود را به آن ها نمایش دهند. 
سرویس های تبلیغاتی ریتارگتنیگ، موضوعی، کلیدواژه و ... ابزارهای قدرتمندی هستند که 
یکتانت در اختیار دیجیتال مارکترها قرار داده است تا بتوانند کمپین های تبلیغاتی خود را به 

بهترین نحو ممکن اجرا و ارزیابی کنند.

یکتانت تالش می کند با توسعۀ محصوالت فناورانه به کسب وکارها کمک کند تا از تبلیغات 
خود بهترین نتیجه را به دست آورند و به وب سایت های ناشر محتوا کمک کند تا درآمدزایی 
بیشتری داشته باشند و فارغ از دغدغه های مالی بتوانند محتوای غنی تر و باکیفیت تری در 

اختیار کاربران وب فارسی قرار دهند.

سخن حامی نشر کتاب
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مقدمه

شهرام احمدی
مدرس، پــژوهشـگر 
تبلیغات و استراتژیست 

ارتباطات برند

مقدمۀ هر کتاب، درواقع آخرین بخشی است که نوشته می شود، ولی در اول متن قرار می گیرد 
و خوانندگان را با سفر دور و درازی که در پیش است آشنا می کند. کل این کتاب نیز در اصل، 
چنین نقشی را برای خود پذیرفته است و با نگاه ساختارمند به مبحث آژانس های بازاریابی 
دیجیتال، مقدمه هایی از دانش عملی و تجربه های موجود در این حوزۀ نوپا را با زبانی ساده و 
روان، از زاویه ها و وجوه متنوعی روایت می کند و آن را تا جایی که ممکن است پیش می برد.

بازاریابی  آژانس های  موضوع  به  مربوط  مباحث  و  دیجیتال  بازاریابی  ادبیات  به طورکلی 
دیجیتال به طور خاص، هنوز با بلوغ خود فاصله دارد و در تعریف مفاهیم و روش ها همچنان 
با مجموعه ای از پیچیدگی ها و کاستی ها مواجه است. عالوه بر همۀ این ها، شرایط خاصی در 
کشور ما حاکم است. فعاالن حوزۀ بازاریابی دیجیتال در نوار باریکی ارزش آفرینی می کنند 
چرا که از یک طرف با تحریم های بین المللی و در دسترس نبودن ابزارها به دلیل تحریم ها 
روبه رو هستیم و از طرف دیگر، محدودیت ها و ممانعت های داخلی از دسترسی به ابزارهای 
کاربردی، مانع بزرگی در مسیر اجرای فرآیندهای بازاریابی دیجیتال است. بنابراین، در چنین 
شرایطی گاهی دامنۀ تعاریف و توقعات عمومی از بازاریابی دیجیتال، به اشتباه، ممکن است به 
مدیریت یک صفحۀ اینستاگرامی تقلیل داده شود. این کتاب، تصویری نسبتاً واقع گرایانه از 
جایگاه فعلی آژانس های بازاریابی دیجیتال در فضای کسب وکارهای کشور را نشان می دهد 



و با ترسیم نقاط اشتراک در زنجیرۀ ذی نفعان، توجِه مخاطبان هشیار خود را به نواحی خلق 
ارزش جلب می کند.

از نظر من، یکی از نقاط قوت کتاب های دوست عزیز و نادیده ام، جناب نیما شفیع زاده، همین 
اتفاقی است که در فرم روایت او رخ می دهد و تالش می کند که این ظرفیت را در ارتقای بینش 
مخاطب به تغییرات زبان و فرهنگ در دنیای ارتباطات دیجیتال نیز به خدمت گیرد. فرم، از این 
منظر، خودش بخش مهمی از محتواست و مؤلف کتاب، با پرهیز از تک صدایی و فراخوانی آواهای 
متنوع به متن در قالب مصاحبه ها، نقل قول ها و انتخاب منظرهای متفاوت نسبت به موضوع، فضایی 

را برای گفت وگو و مفاهمه خلق می کند.

در جست وجوی مطلبی برای ارتقای دانش خود دربارۀ آژانس های بازاریابی دیجیتال، از هر 
طرفی و به هر طریقی که به اینجا و اکنون رسیده  اید، این کتاب سرنخ های خوبی در اختیارتان 
خواهد گذاشت و برای طیف متنوعی از عالقه مندان این حوزه، ایده هایی را فراهم خواهد کرد 
تا همکاری بهتر و ثمربخش تری میان آژانس های بازاریابی دیجیتال، فریلنسرها، پلت فرم ها،  

رسانه ها و کسب وکارها شکل بگیرد.



�کیشگفتار

نیما شفیع زاده
سردبیر نیماتودی

در دنیای امروز، با اینکه بازاریابی و تبلیغات هنوز به صورت سنتی انجام می شود، اما روش های 
دیگری مانند دیجیتال هم به آن اضافه شده است. به اقتضای همین اضافه شدن، اصطالحی 

مبنی بر »آژانس دیجیتال مارکتینگ« شکل گرفته است.

در کتاب پیش رو سعی کرده ام به کمک منابع گوناگون، تجربیات کاری خودم و سایر افراد، 
ابتدا یک توضیح کامل و مفصل دربارۀ اینکه اصاًل آژانس دیجیتال مارکتینگ چیست و در 
ایران چطور تعریف می شود و به چه روش هایی در حال اجراست، ارائه دهم. بعد تالش کردم 
مزایا و معایب همکاری با آژانس های دیجیتال مارکتینگ را به صورت چندجانبه، یعنی از نگاه 
کارمند، ناشر و مشتری، بررسی کنم. این بررسی سه بخش اصلی دارد که هرکدام را به طور 

کامل توضیح دادم.

هدف و انگیزۀ من از تألیف کتاب حاضر این است که کارمندانی که به دنبال استخدام در 
آژانس های دیجیتال مارکتینگ هستند، ناشرانی که می خواهند رسانه های خود را در اختیار 
آژانس های دیجیتال مارکتینگ قرار بدهند و مشتریانی که قصد دارند برای کسب و کارشان با 

آژانس دیجیتال مارکتینگ همکاری کنند، از مزایا و معایب همکاری با آن ها آگاه شوند.



برای تألیف این کتاب از تجربیات و کمک های تعدادی از دوستان استفاده کرده ام؛ ازجمله 
آرین سهرابی، آیناز نوری، ایمان قاضی زاده، افشین قلی نژاد، ارس آقایی فر، ارسالن شورابی، 
پیمان خلیلی، پریسا  ادیب،  پیام  بهنام غالمی،  بهداد خسور،  اردشیر طیبی، اشکان احمدی، 
محمدی، ترنم سارمی، جویان باقری، حورا وکیلی، حمید قنبری، حمید کریمی، حسن شریفیان، 
حسین وحدانی، دریا نویدی، رضا خیاط، رعنا شمس، زینب جم، سعید مسلمی، سپهر علیخانی، 
سامان فائق، شکیبا شاملو، صابر وکیلی راد، صمد طاهری، علی حسینی، علیرضا میهن نژاد، 
علیرضا پیر، علیرضا کاظم زاده، علیرضا رستگار، فریبا احمدی، کامیار یحیی، محمد کرمان پور، 
محمد تحصیلی، مهری سیاهریش، مهدی برهمندپور، محمد بهکام، مهدی خانی، مرضیه قائدی، 
مصطفی قاری، مانی اکبرپور، نسرین طاهری پور، هادی مرادی، یوسف فراهانی. جا دارد همین جا 

از همۀ دوستانی که در گردآوری این کتاب به من کمک کرده اند، قدردانی کنم.
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آژانس چیست؟
بهبیانساده،بهکارگزاریکهبهجایشماوبرایشمایکسریکارهاراانجاممیدهد،آژانس
)Agency(میگویند.بهکسیکهدرآژانسکارمیکندنیزاِیجنت)Agent(گفتهمیشود.
مدیرکسبوکاریانمایندۀمدیر،باسپردنوظایفبهآژانس،حیطۀکاریآنرامشخص
میکند.همچنینبزرگتریناتفاقتبلیغاتوبازاریابیبرایآژانسهاعصردیجیتالبودکه

تحولجدیدیرابرایآنهارقمزد.

دیجیتال مارکتینگ چیست؟
»دیجیتال مارکتینگ چیست؟«همیشهگفتهامکهبهترینکاربرایرسیدنبهجواباین
سؤال،جستوجودرگوگلاست؛چراکهگوگلبهترینمقاالتیکهاینموضوعرابهزبان

انگلیسیوفارسیتشریحکردهاندبهشمانمایشمیدهد.

برای مثال Hubspot دیجیتال مارکتینگ را این طور تعریف می کند:
بازاریابیدیجیتالتماماقداماتبازاریابیراکهدرآنهاازدستگاهالکترونیکییااینترنت
استفادهمیشود،دربرمیگیرد.کسبوکارهاازکانالهایدیجیتالیمانندموتورهای
جستوجو،شبکههایاجتماعی،ایمیلووبسایتهایشانبرایارتباطبامشتریانفعلی

واحتمالی،نهایتاستفادهرامیبرند.

یا مثاًل Marketo در تعریف دیجیتال مارکتینگ می گوید:

درسطوحباال،بازاریابیدیجیتالبهتبلیغاتیاطالقمیشودکهازطریقکانالهایدیجیتالی
مانندموتورهایجستوجو،وبسایتها،شبکههایاجتماعی،ایمیلواپلیکیشنهایموبایل
ارائهمیشوند.ایناصطالح،طیفگستردهایازفعالیتهایبازاریابیرادربرمیگیرد.اما

تمامآنهاراعمومنپذیرفتهاست.
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سایت Smart Insights در تعریف خود از دیجیتال مارکتینگ گفته است:

استفادهازاینترنت،سایررسانههاوتکنولوژیهایدیجیتالبرایحمایتازبازاریابی
مدرن،طیفگیجکنندهایازبرچسبهاوزبانهایصنفیراایجادکردهاستکه
توسطدانشگاهیانومتخصصانساختهشدهاند.بازاریابیدیجیتال،بازاریابیاینترنتی،
بازاریابیالکترونیکیوبازاریابیوب،نامهایجایگزیندیگریبرایبازاریابیمدرن

هستندودرطولزمانتغییرکردهاند.

سایت متمم دیجیتال مارکتینگ را این طور تعریف می کند:

بازاریابیدیجیتالشاملهمۀابزارهاوفعالیتهاییاستکهبرایبازاریابیمحصوالت
وخدماتدربستردیجیتال)وب،اینترنت،موبایلیاسایرابزارهایدیجیتال(استفاده

میشوند.

سایت وب24 در تعریف دیجیتال مارکتینگ می گوید:

اصطالحدیجیتالمارکتینگیابازاریابیدیجیتالبرایمجموعۀفعالیتهاییکهدر
راستایتبلیغمحصوالتوخدماتبااستفادهازابزارهایدیجیتالیصورتمیگیرند،
بهکارمیرود.درواقع،تمامفعالیتهاییکهبهمنظورتبلیغمحصوالت،خدمات،
برندهاوبررسیرفتارمشتریدربستراینترنتانجاممیشود،دیجیتالمارکتینگ

محسوبمیشود.
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حدسمیزنمکهبعدازخواندناینتعاریفمختلف،بهنوعیجمعبندیرسیدهباشید؛اما
اگرهنوزنرسیدهاید،برایاینکهازسردرگمیدربیایید،اینمقولهرابهصورتسادهبرایتان

توضیحمیدهم.

به تمام فعالیت های بازاریابی که با استفاده از اینترنت و ابزارهای دیجیتال انجام می شود، 
دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال می گویند.

ایندرحالیاستکهاصطالحدیجیتالمارکتینگمیتواندشاملبرنامههایموبایل،پادکستها
ودیگرانواعرسانههایدیجیتالباشد؛امابایدتوجهکردکهاینترنت،مرکزاصلیتمامابزارها
وکانالهاییاستکهدراختیاردیجیتالمارکتراست.دیجیتالمارکتینگبسیارسازمانیافتهو
Data-(هدفمنداستونتایجقابلاندازهگیریرادرهرزماندراختیارشمامیگذارد.دادهمحوری
driven(یکیازرکنهایاصلیدیجیتالمارکتینگاست.تاوقتیمیشوددردیجیتالمارکتینگ
بهصورتدادهمحورپیشرفت،نبایدحدسزد؛زیرابهکمکدادههامیتوانیماستراتژیهای
بازاریابیرابهطورمداومموردسنجشوآزمایشقراردهیمتاببینیمآیامناسبکسبوکارما

هستندیاخیر.یامثاًلاگرکمپینیاجراکردیم،چقدربرایمانآوردهداشتهاست.

سایت بیالود در تعریف خود از دیجیتال مارکتینگ می گوید:

دیجیتالمارکتینگچتریاستکهتمامتالشهایبازاریابیآنالینشماراپوشش
گوگل، جستوجوی موتور همچون دیجیتالیای کانالهای کسبوکارها میدهد.
شبکههایاجتماعی،ایمیلووبسایتهارااهرمیبرایدستیابیبهمشتریانفعلیو

آتیخودقرارمیدهند.
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آژانس دیجیتال مارکتینگ چیست؟
بهبیانساده،آژانس دیجیتال مارکتینگبهشرکتیگفتهمیشودکهدر
ایجاد و ارائۀ راه حل های خالقانه و خدمات توسعۀ فنیمهارتوتخصص
دارد.آژانسدیجیتالمارکتینگمدلجدیدتریازآژانستبلیغاتیاست.
ارائۀراهحلکاربردیباهدفرفع آژانسدیجیتالمارکتینگبهدنبال
مشکلبهکمکتفکرخالقانهاست.یکآژانسدیجیتالمارکتینگحرفهای
باتمرکزبرمشاورهوهمراهیکسبوکارهاتالشمیکندخودراازسایر

رقبایشمتمایزکند.

برایآژانسهایدیجیتالمارکتینگکیفیت و کمیتکارهاییکهبرای
کسبوکارهاانجاممیدهدبسیارمهماست.آنهامواردالزمبرای
اینکهداراییهرکسبوکاربهشکلیباشدکهبتواندبهاهدافمدنظر
خوددستپیداکند،لحاظمیکنند.آژانسهایدیجیتالمارکتینگابزار 
و مهارت هایالزمبرایایجادایدههایجدیدرادراختیاردارندوسعی
میکنندایدههارابهشکلیدرکناریکدیگرقراردهندکهاینپازل

بهترینوبیشترینبازدهیرابرایکسبوکارهاداشتهباشد.

آژانس دیجیتال مارکتینگ یک آژانس تبلیغاتی نیست.آژانسهای
تبلیغاتیدراصلبارسانههایجمعیسنتیسروکاردارند،اماآژانسهای
اینترنتسروکله و باکمپینهایدیجیتال بیشتر دیجیتالمارکتینگ
میزنند.همچنینآژانسهایتبلیغاتی،درآمدخودراازطریقجایگاههای
تبلیغاتیمختلفبهدستمیآورندوآژانسهایدیجیتالمارکتینگ
معموالًدرآمدموردنیازخودراازطریقخدماتفنیوخالقانهایکه
درتیمخوددارندکسبمیکنند.آژانسدیجیتالمارکتینگتالش



آژانس دیجیتال مارکـتینگ چیست  و چه وظـایـفـی بـر عـهـده دارد؟ 16

میکنددرکعمیقتریازرسانههاداشتهباشدوآنرابهخوبیتحلیلکندتابتواندکسبوکار
رابهشکلموفقیتآمیزیدرحوزۀدیجیتالهدایتکندورشددهد.

آژانس دیجیتال مارکتینگ یک آژانس بازاریابی سنتی نیست.آژانسدیجیتالمارکتینگبر
اعدادوارقاممتمرکزاست؛امابازاریابیسنتیچندانبهاعدادوارقامپایبندنیست،گوییاعداد
وارقامبرایآنهادراولویتنیستندواینموضوعیکیازبزرگترینتفاوتهایبارزبین
آژانسهایدیجیتالمارکتینگباآژانسهایبازاریابیسنتیاست.آژانسدیجیتالمارکتینگ
باگذشتزمانبهجایاستفادهازرادیو،تلویزیونیاتبلیغاتدرمجله،تیمیازاستراتژیستها،
مشاوران،طراحانوتوسعهدهندگانو...رابرایخودجذبمیکندتابتواندبهکمکآنها
برنامهوبازدهیبهتریرابرایکسبوکارهاداشتهباشد.آژانسدیجیتالمارکتینگدرواقع

نوعیموتور توسعهبرایکسبوکارهاست.

آژانس دیجیتال مارکتینگ یک حامی تمام عیار است.آژانسدیجیتالمارکتینگمیتواند
دیجیتالمارکتینگکسبوکارشمارابهطورکاملتحتپوششخودقراردهد.برایشروع،
متخصصانخودرابرایارزیابینیازهایکسبوکارشمابهکارمیگیردوبرنامهواستراتژی
خوبیرابرایبرآوردهکردننیازشماارائهمیکند.آژانسهایدیجیتالمارکتینگدرکنار
کسبوکارشمابرایبهبودکاراییوبهرهوریکسبوکارتانباشماهمکاریمیکنند؛چراکه
تمرکزاصلیآژانسهارویدادههاستکهدرنتیجهمیتوانندنرخبازگشتسرمایهدربازاریابی

)ROI(بیشتریرابرایکسبوکارشمارقمبزنند.

آژانس دیجیتال مارکتینگ به فکر صرفه جویی در زمان است. اگرزمانکافیبرایمدیریت
دیجیتالمارکتینگخودنداریدیااینکهراهاندازیتیمداخلیبرایدیجیتالمارکتینگنیزبرایتان
سختوزمانبراست،میتوانیدهمکاریباآژانسهایدیجیتالمارکتینگراشروعکنید.
همکاریباآژانسهایدیجیتالمارکتینگبهصرفهجوییدروقتشمامنجرخواهدشد؛چراکه
آژانسهایدیجیتالمارکتینگباارائۀمجموعهایازخدماتبرایکسبوکارشما،درزمان
وهزینهایکهبایدبرایاستخدام،هماهنگیومدیریتمنابعانسانیصرفکنیدصرفهجویی
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میکنند.بهایندلیلکهمعموالًهیچدیجیتالمارکترینمیتواند
بهاندازۀیکآژانسدیجیتالمارکتینگتخصصداشتهباشدیابا

قدرتآنکارانجامبدهد.

دیجیتال مارکتینگ  همان  درواقع  دیجیتال مارکتینگ  آژانس 
کسب و کار شماست.اینجملهبهاینمعنینیستکهبایددپارتمان
دیجیتالمارکتینگدرکسبوکارتانتعطیلشود،بایدحداقلیکنفر
کهسوادودرکدرستیازدیجیتالمارکتینگدارد،درکسبوکار
شمافعالیتکندتابتوانداطالعاتدرستیازکسبوکارتانرابه
کمپینهای و توضیحات و دهد ارائه دیجیتالمارکتینگ آژانس
آژانسدیجیتالمارکتینگرابهکارفرمایخوددرکسبوکارشما

منتقلکند.

ببینید.  حتماً  را   Mad Men فیلم  می کنم  پیشنهاد 
اسم  به  تبلیغاتی  آژانسی  دربارۀ  فیلم  این  داستان 
خیابان  در   )Sterling Cooper( کوپر  استرلینگ 
َمدیسون )Madison( در شهر نیویورک دهۀ ۱960 
است. Mad Men اصطالحی است که تبلیغاتچی های 
اکثر  که  نیویورک  در  )خیابانی  مدیسون  خیابان 
آژانس های تبلیغاتی در آن دفتر داشته و دارند( در 
دهۀ 50میالدی برای توصیف خودشان وضع کردند. 
این اصطالح ایهام دار که هم به ساکنان مدیسون اشاره 
می کند و هم از جنون تبلیغاتچی ها حکایت می کند، 
نویسنده   ،Mattew Weiner است که  نام سریالی 
و تولیدکننده ای که سریال مشهور Sopranos را در 

کارنامۀ خود دارد، به خلق آن دست زد.

اهداف آژانس دیجیتال مارکتینگ
هدفکلیآژانس دیجیتال مارکتینگمعرفیمؤثرکسبوکارشما
بهجامعۀهدفمدنظر،بهواسطۀخالقیت،تجربهودانشیکهدر
دیجیتالمارکتینگبهدستآوردهاند،درفضاییمناسبکسبوکاِر
از استفاده با دیجیتالمارکتینگ آژانسهای همچنین، شماست.
ابزارهایدیجیتالبهکسبوکارهاییکهمیخواهندحضوریمؤثررا
دردنیایدیجیتالتجربهکنندکمکمیکنندودراینمسیرهمراه
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

آنهاهستندتابتوانندبهتریننتایجراازخدماتوسرویسهایآژانسهایدیجیتالمارکتینگ
بگیرند.درادامهمیتوانیدعناوینیازاهدافآژانسهایدیجیتالمارکتینگرابخوانید.

ارائۀ خدماتی مختص کسب و کارها با استفاده از جدید ترین ابزارها و سرویس ها؛
بررسیبازارهدف،مشتریانورفتارآنها؛

اجرایبهترینحالتممکنپروژههاباتوجهبهتجربهوتخصصتیماجرایی؛
بهینهسازیکمپینهابراساسدادههابرایبهبودکمپینهایبعدی؛

بهروزنگهداشتندانشدرونتیمیخودشان؛
صرفهجوییدرزمان،هزینهوانرژیبرایکسبوکارها؛

موفقیتدررقابتبینرقبا؛
ارائۀمشاورهبهکسبوکارهاواجرایمشاورهها؛

و....

اعضای تیم آژانس دیجیتال مارکتینگ
ممکناستدرستکردنیکتیمدیجیتالمارکتینگتوانمندومؤثرکاریعجیبوغیرضروری

بهنظربرسد،امابایدبدانیدکهبسیاریازموفقیتها
افراد بودن به دیجیتالمارکتینگ، در وشکستها
مناسبدرکنارشمابستگیدارد.برنامهریزی،کمی
تفکرخالقانهوتیمیکامل،همهچیزرابرایایجاد
شرایطتأثیرگذارفراهممیکند.درادامهبهنقشهای
اساسیتشکیلدهندهکهدرآژانسدیجیتالمارکتینگ

کارمیکنند،اشارهمیکنم.
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مدیرپروژه؛
اکانتمنیجر؛

کپیرایتر؛
طراحگرافیک؛
برنامهنویس؛

و....

دیجیتالمارکتینگ، آژانس اندازۀ و کسبوکارها نیاز به بنا البته
موقعیتهایشغلیمیتواندکموزیادشود.

فهرست ابزارهای آژانس دیجیتال مارکتینگ
از مختلفی انواع روزمره بهصورت دیجیتالمارکتینگ آژانسهای
فعالیتهاهمچونمدیریتپروژهها،بهروزرسانیتبلیغات،ارائۀخدمات
بهمشتریانو...راانجاممیدهند.آنهاباتعدادزیادیازاعضایتیم
ومشتریانخودهمکاریمیکنند.درآژانسدیجیتالمارکتینگهمۀ
کارهابایدبهصورتمنظمپیشبرود.مطمئناًاستفادهازابزارهای
را دیجیتالمارکتینگ آژانسهای کار میتواند دیجیتالمارکتینگ
بسیارسادهترکند.درادامه،طیفگستردهایازابزارهایمختلف
راناممیبرمکهبرایآژانسهایدیجیتالمارکتینگواتوماسیون

کاملدیجیتالمارکتینگمناسبهستند.

آژانسهایدیجیتالمارکتینگمیتوانندبرایارائۀهرسرویس،با
توجهبهشرایطخودشانونیازمشتریانشان،ابزارمناسبیراانتخاب

واستفادهکنند.

عهده دارد؟ و چه وظایفی بر آژانس دیجیتال مار�کتینگ چیست 
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ابزاراتوماسیونبازاریابی)Marketing Automation(؛
ابزارایمیلمارکتینگ)Email Marketing(؛

ابزارموبایلمارکتینگ)Mobile Marketing(؛
ابزارتجزیهوتحلیلمارکتینگ)Marketing Analytics(؛

ابزارجستوجویپیشرفتهوبخشبندیمشتریان)Advanced Search and Segmentation(؛
ابزاردسترسیبهدادههایزنده)Access Live Data(؛
ابزارتجزیهوتحلیلتبلیغات)Advertising Analysis(؛

ابزاربهینهسازیموتورهایجستوجووسئو)Search Engine Optimization and SEO(؛
ابزارمدیریتپروژه)Project Management(؛

و....

وظایف آژانس دیجیتال مارکتینگ
آژانسهایدیجیتالمارکتینگمعموالًباتوجهبهظرفیتهایموجودونیازبازاِرکسبوکارها
وظایفمتنوعیرابرایخودتعریفمیکنند.البتههرآژانسدیجیتالمارکتینگیبستهبه
تیمهایتخصصیوتواناییهایش،دربعضیوظایفمتخصصتراست.درستمانندبعضی
ازفستفودیهاکهفقطیکغذایشان،مثاًلهمبرگرشانخیلیخوباست.درنتیجۀاین
مسئله،آژانسهایدیجیتالمارکتینگیکهروییکیاچندخدمتیاسرویِسخاصتمرکز

میکنند،شکلگرفتهاند.

لزوماًیکیازوظایفاصلیآژانسهایدیجیتالمارکتینگتمرکزبرنرخبازگشتسرمایهدر
بازاریابی)ROI(برایکسبوکارهانیست.آژانسهایدیجیتالمارکتینگبایدبازارهدف
محصولیاسرویسارائهشدۀکسبوکارهارابشناسندواینگونهتصورکنندکهمحصول
یاسرویسارائهشدهبرایخودشاناست.بهاینترتیب،باایجادبرنامهواستراتژیای
قانعکنندهومناسببرایمشتریانکسبوکارهاوپیشبردشان،موفقیترابرایشانبه
یانامناسباستکهشکستیا ارمغانآورند؛چراکهیکبرنامهواستراتژیمناسب

عهده دارد؟ و چه وظایفی بر آژانس دیجیتال مار�کتینگ چیست 
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موفقیترابرایکسبوکارهارقممیزند.درادامهقصددارمبهفهرستیازوظایفآن
دستهازآژانسهایدیجیتالمارکتینگکهبهطورکاملخدماتدیجیتالمارکتینگارائه

میکنند،اشارهکنم.
مطالعۀبازاروکسبوکار؛

تدویناستراتژیوارائۀبرنامه؛
برآوردهکردننیازهایفنی؛

تولیدمحتوا؛
بازاریابیمحتواوسئو؛

تبلیغاتآنالین؛
بازاریابیشبکههایاجتماعی؛

و....

البتهبهنسبتکاریکهآژانسهایدیجیتالمارکتینگانجاممیدهند،وظایفشانکموزیاد
میشود.

خدمات آژانس دیجیتال مارکتینگ
آژانسهایدیجیتالمارکتینگنمیتوانندبرایهمۀکسبوکارهایکنسخهبپیچند،بلکهباید
برایهرکسبوکاریباتوجهبهنیازهایشنسخهایاختصاصیتجویزکنند.خدماتآنها
ثابتاست؛امااینکهکدامخدمتبهدردکدامکسبوکارمیخوردمسئلۀاصلیاست.در
ادامهبهبرخیازخدماتیکهآژانسهایدیجیتالمارکتینگمیتوانندارائهکنند،اشارهمیکنم.

عهده دارد؟ و چه وظایفی بر آژانس دیجیتال مار�کتینگ چیست 
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بنرتبلیغاتیآنالین؛
بازاریابیشبکههایاجتماعی؛

بازاریابیایمیل؛
بازاریابیپیامکی؛

ایجادزیرساختهایفنیالزموبهینهسازیآن؛
تلفنگویا؛

و....

فرایند کار در آژانس دیجیتال مارکتینگ 
وقتیازسمتیککسبوکاربهآژانسدیجیتالمارکتینگ،درخواستهمکاری
دادهمیشودتقریباًفرآیندمشخصیطیمیشود.بادانستنآنمیتوانیدبه
بهترینشکلممکن،پروژۀخودرادرآژانسهایدیجیتالمارکتینگپیگیری
کنیدوبدانیددرکداممرحلهاست.درادامهمیتوانیداینفرایندرابخوانید.

دریافتخالصهایازکسبوکارواهدافکسبوکارازبرگزاریکمپین)Brief(؛
مطالعهوتحقیقدربارۀخالصۀدریافتیازکسبوکاروتهیۀپلناجرایی؛

ارائۀپروپوزالباتوجهبهاستراتژیتعیینشده؛
معرفیتیماجراییواجرایآن؛

ارائۀگزارشطبقتوافقانجامشده.
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فهرست آژانس های دیجیتال مارکتینگ ایران
درایراننیزآژانسهایدیجیتالمارکتینگبسیاریفعالیتمیکنند.گفتنیاستکهخیلیاز
)Native(آژانسهایدیجیتالمارکتینگدرایران،فقطنوعیپلتفرمتبلیغاتیمانندکلیکیونیتیو
و...هستند؛یعنیسایتهاییکهکسبوکارهامیتوانندبامراجعهبهآنهاوکلیککردنرویبنرها
ولینکهاکسبدرآمدکنند.خیلیازآژانسهاهمفقطبافروشسرویسهاییازسایتورسانۀ

خودشانیاسایتورسانهایکهباواسطهدراختیارشاناست،کسبدرآمدمیکنند.

بهنظرمنبهتراستآژانسهایدیجیتالمارکتینگدرایرانراباتوجهبهفعالیتهایشان،به
پنجدستۀکلیتقسیمکنیم.برایاینکهسوءتفاهمیپیشنیایدنیزدرمثالهاودستهبندیهای
خودازآژانسهایدیجیتالمارکتینگفعالدرایراناستفادهنمیکنیم؛امادرادامهمیتوانید

فهرستیازآژانسهایدیجیتالمارکتینگایرانیرامطالعهکنید.

گفتنی است که هر پنج شاخۀ کلی زیر که معرفی شده اند، می توانند باز هم بسته به نیاز 
بازار به آژانس های کوچک تری تقسیم شوند.

 :)Media Agency( آژانس مدیا
سرویساصلیآژانسهایمدیامحور،رسانهاست.رسانههایی
کهبرایخودشاناستیارسانههاییکهبهصورتواسطهدر

اختیارشانقراردارد.

 :)Development Group( گروه توسعه
سرویساصلیآژانسهایتوسعهمحور،برنامهنویسیاست؛از

طراحیرباتتلگرامگرفتهتاسایتواپلیکیشن.
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 :)Marcom Agency( بازار ارتباطی
سرویساصلیآژانسهایارتباطمحور،خالقیتدرتولیدمحتواست.
آنهابهکمکخالقیتونوآوری،محتواهایخالقتولیدمیکنندو

لزوماًبسترمناسبیبرایانتشارمحتواهایتولیدیخودندارند.

 :)Research Agency( آژانس تحقیقاتی
سرویساصلیآژانسهایتحقیقاتی،تحقیقوپژوهشاست.آنها
بهمنظورسنجشنیازبازار،سلیقۀبازارو...میتوانندبرایکسبوکار

شماتحقیقاتآنالینوآفالینانجامدهند.

 :)Full Service Agency( آژانس 360درجۀ دیجیتال
آژانسدیجیتالمارکتینگیکهبتواندتماماینچهاردستۀذکرشده
رابهبهترینشکلارائهکند،میتواندآژانسدیجیتالمارکتینگ
کاملیباشدکهتمامخدماتدیجیتالرابهصورت360درجه

انجاممیدهد.

از مجموعهای که باشد سرویسی ایران در دیجیتالمارکتینگ آژانس از ما تعریف اگر
خدمات بازاریابی و تبلیغات اینترنتیراارائهمیدهدومبنایاصلیفعالیتآنبراساس
ارائۀراهکارباشدنهصرفاًفروشابزارهایارسانهها،درادامهفهرستیازاینآژانسهای

دیجیتالمارکتینگفعالدرایرانبهترتیبحروفالفباارائهشدهاست.
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آبانگان
آپراک

ایراننوین
شبکۀآفتاب

ادنگا
ایاَدز

بادکوبه
بومرنگ
تپسل

جورچین
دارت
داروگ
دیما

راتین
رادمان
رایکا

شایگان
صباویژن

فاینالتارگت
فلش
فیلیپ
کروشه

کلیکیاب
البرآتوررسانه

الوان
مات

ماکان
مدیااد
منظم
نتبینا
نویان
نوین

نوینمارکتینگ
وبیما

هارمونی
و....

https://www.abanegan.com/
https://uprock.net/
https://irannovin.net/
https://aftabnetgroup.com/
https://adnegah.net/
https://www.eads.ir/
http://badkoobeh.com/en
http://boomrangdm.com/
https://tapsell.ir/
https://joorchin.co/
https://daartagency.com/fa/
http://daarvag.com/
https://deema.agency/
https://www.ratin.agency/
https://radmandigital.com/
https://raykaad.com/
https://shayegan.net/
https://www.sabavision.com/fa
http://www.finaltarget.com/
https://felesh.co/
http://fillip.ir/
http://korosheh.com/
https://www.clickyab.com/
https://resanehlab.com
http://lavan.co/
http://maat.ir/
http://macan.agency/
https://mediaad.org/
https://monazam.agency/
http://netbina.com/
http://noyaan.net/
https://www.novin.com/
https://novinmarketing.com/
https://webima.co/
https://harmony.agency/
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پیرو همین صحبت ها به سراغ بهرنگ تنکابنی، مدیر ارشد دیجیتال شبکۀ آفتاب 
رفتم و گفت وگویی کردم که در ادامه می توانید آن را بخوانید. بهرنگ معتقد است 

دیجیتال تنها یک راه حل است، اما هدف، تکامل است.

بهرنگ تنکابنی
مـدیــر ارشـــــــد 
دیجیتال شبکۀ آفتاب

بهرنگ جان خودت را برای خوانندگان ما معرفی می کنی؟
من،بهرنگتنکابنی،درسال۱3۷6،درحالیکهپانزدهسالوخردهای
داشتم،بهواسطۀشغلمادرم)لیلیفرهادپور(کهروزنامهنگاراست،وارد
فضایروزنامهنگاریورسانهشدم.بهخاطرعالقهوجدیتمدرکار،در
هفتهنامۀخانه،وابستهبهخانۀروزنامهنگارانجوان،بهعنوانخبرنگار
ورزشی،ستونثابتیبهمناختصاصدادهشدوازآنبهبعدهفتهای
چهارروزباکولهپشتیامازمدرسهمیرفتمتحریریۀهفتهنامهوهربار
تاهفتوهشتشبمینشستموخبرهایورزشیرابررسیمیکردم
ازمندررسانههای اولینچیزهاییکه ومینوشتم.بهخاطردارم
کاغذیچاپشدخبرورزشیوطنزبود؛چونآنزمانفوتبالخیلی
خبرنگارگردنکلفتداشت،خبرنگارِیخبرهایغیرفوتبالیرابهمن
سپردهبودند؛مثلمسابقاتوالیبالوبسکتبالو....بعدهاهمدرهمان
بااسممستعار»ب.ت.پاشنهکش«شروع هفتهنامه،ستونطنزیرا

کردمکهدرآنطنزورزشیمینوشتم.

مادرمآنموقعبهعنواندبیرسرویسادبوهنردرروزنامۀجامعه
کارمیکرد.روزنامۀجامعه،اولینروزنامۀدورۀاصالحاتبودکهتیراژ
چندمیلیونیداشت.اینروزنامهبعدهابهواسطۀتوقیفهایپیدرپیبه

»توس«،»نشاط«و»عصرآزادگان«تغییرنامداد.
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آنزمانبعدازاینکهروزنامۀجامعهوتوستعطیلشدند،تحریریۀروزنامهبعد
ازمدتیروزنامهایرابااسمنشاطمنتشرکرد.همانزمانبهاینفکرافتادندکه
درصفحاتادبوهنر،بخشموسیقیهمراهاندازیکنند.مادرمبهعنوانسردبیر
سرویسادبوهنرپرسید:»چهکسیرابرایاینکاردرنظربگیریم؟«منهممثل
یکبچۀجسورگفتم:»خودماینمسئولیترابهعهدهمیگیرم«؛چراکهازعنفوان
کودکیخیلیجدیراجعبهموسیقیمطالعهمیکردموموسیقیمینواختم.بهاین
ترتیبمنشدممسئولموسیقیروزنامۀنشاطکهآنزمانتاتیراژمیلیونیهم
منتشرمیشد.بعدهمشدمخبرنگارحوزۀموسیقی.شایدبشودگفتکهآنزمانکاًل
دهخبرنگاردرحوزۀموسیقیوجودداشتند.منهمانگیزهگرفتموخیلیفعالشدم
وبهعنوانخبرنگارموسیقیشناختهترشدم.موسیقیهمکمکمازحالتتاالروحدتی
درآمدورنگولعابتازهایبهخودگرفتوکنسرتهایبخشخصوصیبرگزار
میشد.همینشدکهفعالیتمندرحوزۀموسیقیازخبرنگاریونقدبهحوزۀ
تهیهکنندگیهمتوسعهپیداکرد.دراینحوزهبههمراهدوستم،کیوانفرزین،ازسال
۱38۲تا۱3۹۲تهیهکنندگیبیشاز600کنسرتدرتهران،۲6شهردرایرانو
6شهردراروپارابرعهدهداشتیم.همزمانمجلهایدرحوزۀموسیقیبانامفرهنگ
وآهنگراازسال۱383تا۱3۹۴منتشرکردمکهبنابهدالیلیدیگرمنتشرنشد.

چطور شد که به سمت دنیای دیجیتال کشیده شدی؟
همانزمانکهدرحوزۀموسیقیفعالیتمیکردم،بهروابطعمومیوارتباطات
عالقۀشخصیداشتم.بههمیندلیلبهصورتخودآموز،مطالعهوپژوهشدربارۀ
ارتباطات)Communication(راشروعکردم.بعدازآنپروژههاییدرحوزۀروابط
عمومیبهمنپیشنهادشدوانجامدادم.همچنیندرامورخالقهمثلنوشتنسناریو،
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ایدهپردازیبرایشعارهایتبلیغاتیوکمپینهافعالیتمیکردم.

بافراگیرشدنماجرایدیجیتالوتبلیغاتدرایران،ارتباطمنباآژانسهایارائۀ
خدماتتبلیغاتیبیشترشد،تااینکهازسال۱3۹۱بهآژانستبلیغاتیشبکۀآفتاب
دعوتشدم.البتهآنجاهماولبهعنواندبیرتحریریۀماهنامۀشبکۀآفتابفعالیت
خودمراشروعکردموازشمارۀ۱تا۲0دراینمجلهمشغولبهکاربودمودرکنار

آن،درحوزههایمختلفدیگرهمبهخوِدآژانسشبکۀآفتابکمکمیکردم.

سال۹3،بهعنوانمدیرکمپینفیلمسینماییشهرموشهای۲،بهتیمتولیداینفیلم
دعوتشدم.کمپینبزرگیبودکهیکسالطولکشیدونهایتاًتوانستدرجشنوارۀ
بینالمللیسیمرغسال۱3۹۴جایزۀبهترینکمپینتبلیغاتیسینمایایرانرابگیرد.

اینجایزۀ»بهترینکمپین«رادیگربهکسیندادند.

بهاینترتیبانگیزۀفراوانیپیداکردموشرکتتبلیغاتیکوچکیراتحتعنوان
»فیل«راهاندازیکردموخدماتدیجیتالوارتباطاتارائهمیکردیم.همانزمان
همارتباطودوستیمنبابچههایشبکۀآفتاببرقراربود.درنهایت،درسال۱3۹۵
بهدعوتمازیارحبیبینیا)رئیسهیئتمدیرۀشبکۀآفتاب(ورضاحداد)مدیرعامل
شبکۀآفتاب(همراهباهمکارانمدرگروهفیلبهشبکۀآفتابپیوستیموعماًلفیلرا

باشبکۀآفتابادغامکردیم.

اگر بخواهی دیجیتال مارکتینگ را تعریف کنی، چه می گویی؟
اینسؤالتوراباهشتسؤالجوابمیدهم!بهنظرمندیجیتالمارکتینگیعنیبتوانی
بگوییبراییککسبوکار»چهپیغامی؟ازطریقچهاستراتژیای؟باچهمحتوایی؟ازطریق



29

چهکانالی؟بهچهکسی؟انتقالدادهبشودودراینمسیرمخاطببهکجاهدایتشود؟
ازآنکاربرچهاکشنی)عملی(گرفتهبشود؟نهایتاًاینفرایندراچطوراندازهگیری

بکند؟«

بهنظرمنکلفراینددیجیتالمارکتینگدراینهشتسؤالنهفتهاست.البتهقسمت
سختقضیهایناستکهبتوانیبهاینهشتسؤالجوابهایدرستیبدهی.اگر

موفقشوی،عماًلتوانستهاییکراهحلدیجیتالمارکتینگدرستارائهکنی.

چرا آژانس دیجیتال مارکتینگ به وجود آمد و کاًل هدف آن چیست؟
ابزار به ارتباطی فرایند وقتی بود. روز ارتباطی نیاز دیجیتالمارکتینگ آژانس
دیجیتال،وابستهشدبایدبنگاههاییبهوجودمیآمدکهاینخدماتراارائهمیدادو

آژانسهایدیجیتالمارکتینگهمبرایایجاداینارتباطبهوجودآمدند.

به عنوان حرف پایانی نمی خواهی چیز خاصی بگویی؟
آقایانوخانمهاییکهمصاحبۀمنرامیخوانیدسوادشفاهی،بحرانیجدیاست
کهبهنظرمنگریبانگیرجامعۀماشده.االنشنیدههاوگفتههابهسادگیبهسواد
آدمهاتبدیلمیشوند.واقعاًجستوجوکردنومطالعهکردنکارخیلیسختینیست.

کاشوقتبیشتریبگذاریموبیشترمطالعهکنیم.
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آژانس های  با  همکاری  عدم  یا  همکاری  درخصوص  را  مختلف  افراد  نظر  ادامه  در 
دیجیتال مارکتینگ بخوانید.

 ،)Tiny Danger Marketing( استراتژیست بازاریابی ،)Rachel Reich( ریچل رایک
در این خصوص می گوید:

همکاریکردنیاهمکارینکردنباآژانسدیجیتالمارکتینگکاماًلبهکسبوکار
شماوآنچهدرتالشبرایانجامآنهستیدوابستهاست.اگرشمانوعیمدلکسبوکار
جامعونیزمحصولوخدماتوبودجۀمشخصیداشتهباشید،همکاریمیتواندبرای
شمابهتریناستراتژیباشد.امااگرچشماندازروشنیبرایآیندهندارید،برایبرندینگ
خودبرنامهاینداریدودقیقاًنمیدانیدمیخواهیدبهکجابرسید،شایدبهترباشدیکقدم

بهعقببردارید.

هیالری راد )Hillary Read(، مدیر بازاریابی شرکت )3Q Digital(، معتقد است: 

بهنظرمنآژانسهایدیجیتالمارکتینگسهویژگیبزرگدارند:
یکیازخوبیهایآژانسهایدیجیتالمارکتینگبزرگایناستکهبههنگامخرید
رسانههایمختلف،تخفیفاتیرادریافتمیکنندکهکسبوکارهادرحالتعادیاز

اینتخفیفهابیبهرههستند.
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بعیداست باشید، بازاریابیایقدرتمندنداشته تیم با اگرشماکسبوکاریبزرگهمراه
بتوانید و باشید داشته را ابزارها و کانالها تمامی فعالیتدر برای کهتخصصالزم

تجزیهوتحلیلهایالزمبرایهریکرایادبگیرید.

آژانسهایتبلیغاتیمعموالًبهنسخۀبتاینرمافزارهایمختلفهمچونگوگل،فیسبوک،
لینکدینو...دسترسیدارند؛لذاازویژگیهاوروندهایجدید،سریعترازدیگرانباخبر

میشوند.

 ،)Opportunity Marketing( کارشناس دیجیتال مارکتینگ و مدیرعامل ،)Ian Kirk(  ایان کرک 
پیرو همین صحبت ها می گوید:

مزایایهمکاریباآژانسدیجیتالمارکتینگدرایناستکهآنهامیتوانندبا
رسانههاوسایرسازمانهاییکهبههمکاریباآنهانیازدارید،بهصورتقراردادی
همکاریکنندوهزینۀکمتریبپردازند.عالوهبرآن،آژانسهایدیجیتالمارکتینگ
منابعانسانیخالقبسیاریدارندکهمیتوانندتبلیغاتنوآورانهتریرااجراکنند.

دارن جانسون )Darren Johnson(، روزنامه نگار و مدیر نشریۀ دانشجویی، می گوید:

ممکناستشماباآژانسیهمکاریکنیدوهزینههایالزمرابپردازید،اماآنهابه
اندازۀکافیکارنکنند؛چونبعیداستیکآژانستبلیغاتیدربارۀکسبوکارشماواهدافتان
بههماناندازهکهخودتانمیدانید،بداند.البتهآژانسهایتبلیغاتیخوب،برایشناخت

کسبوکارشماهزینهمیکنند.
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اگرشمابهکمپینهایتبلیغاتیمحبوبدردهسالگذشتهنگاهیبیندازید،متوجه
میشویدکهدرراهاندازیواجرایهمۀآنهایکآژانستبلیغاتدیجیتالدرگیر
بودهاست.دربازاردرحالتغییرامروزی،رفتهرفتهازمیزانمحبوبیتوکارایی
به را خود جای آنها و میشود کاسته سنتی آژانسهای بازاریابی روشهای
تبلیغاتچندکانالهمیدهند.بادرنظرگرفتناینموضوع،بهیادداشتهباشیدکهاگر
آژانسیکهانتخابمیکنیدمهارتهایچندگانهداشتهباشد،نتایجبهتریکسب

خواهیدکرد.

آژانسهایدیجیتالمارکتینگ،خدماتمختلفیدراختیارکسبوکارشماقرارمیدهندکه
میتوانیدازبینآنهابامشاورۀمشاورینمتخصص،خدماتموردنیازخودراانتخابکنید.

اگراستارتاپهستیدیاکسبوکارکوچکیراهاندازیکردید،برایهمکاریباآژانسهای
دیجیتالمارکتینگعجوالنهتصمیمنگیرید.همچنیناگرنقشۀمسیرواضحیبرایکسبوکار
خودندارید،باآژانسهایدیجیتالمارکتینگهمکارینکنید.اولبهیکپلنمشخصبرسید،
بعداقدامکنید.یامثاًلاگرمیخواهیدبایکآژانسدیجیتالمارکتینگبرایطراحیکمپین
یاپروژۀدیجیتالمارکتینگکسبوکارخودهمکاریکنید،بایدبدانیدکهچهمیخواهید.با
درنظرگرفتناولویتهایمدنظرخودمیتوانیدتصمیممناسبیرابرایکسبوکارخوداتخاذ
کنید.مثاًلاینکهبدانیدچهجامعۀهدفیایدئالشماستتاآژانسهایدیجیتالمارکتینگهم

بتوانندبهترینراهرابرایدستیابیبههدفتانباتوجهبهتجزیهوتحلیلهایشانارائهکنند.
همانطورکهگفتم،دیجیتالمارکتینگبسیارهدفمندودادهمحوراست.هنگامیکههدفخود

نتیجه گیری
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راخوبمیدانید،میتوانیدتعیینکنیدکهنوعپیامومزایایمحصولیاسرویسخودراچگونه
بایدبهطورمستقیمیاغیرمستقیمبهجامعۀهدفمدنظرخودمعرفیکنید.

درنظرداشتهباشیدکهاگرشماتواناییمالیبرایهمکاریبایکآژانسدیجیتالمارکتینگ
رادارید،بهاینمعنینیستکهحتماًبایدهمکاریباآژانسدیجیتالمارکتینگراشروعکنید.
شایدبرایکسبوکارشما،همکاریباآژانسدیجیتالمارکتینگگزینۀمناسبینباشد،پس
بایدباتوجهبهنیازهایکسبوکارتانقدمبرداریدوبرایهمکاریباآژانسدیجیتالمارکتینگ

فکرکنید.


