بهترین استراتژی بازاریابی الکترونیکی
 )1تاساریاتی پظت انکتزَٔیکْ .زرٔس تیغ اس  ۹۹۹يیهیٌٕ َفز اس پظت انکتزَٔیک جٓت ارطال ٔ دریافت پیاو اطتفادِ يی
کُُذُْٕ .س يٕثزتزیٍ رٔع رطیذٌ تّ تؼذاد اَثِٕ يؼتزیاٌ تانمِٕ ٔ تمٕیت ارتثاط تا آَٓا ،اطتفادِ اس پظت انکتزَٔیک اطت.
عزادی ٔ ارطال خثزَايّ ْای انکتزَٔیکی اس يٓى تزیٍ ٔ ػایذ دیاتی تزیٍ َیاسْای تجارت ْای تزخظ اطت ٔ اتشار ْا ٔ
رٔع ْای تٕنیذ ٔ ارطال خثزَايّ ْا ،تظیار لذرت يُذ ػذِ اَذ.
ٔ )۲تالگ َٕیظی .تا لثم اس پذیذِ ٔتالگ ،يؼتزیاٌ ايکاٌ ٔ تٕفیك ارتثاط َشدیک تا ارائّ کُُذگاٌ خذيات ٔ يذصٕالت را
َذاػتّ اَذٔ .تالگ َٕیظی ،تّ ایجاد اػتًاد،کًک سیادی يی کُذ ٔ تّ يؼتزیاٌ اجاسِ يی دْذ تا تاالتزیٍ ردِ ْای
يذیزیتی ػزکت ْا ،ارتثاط َشدیک تزلزار کُُذٔ .تالگ َٕیظی تّ تاساریاب ْا کًک يی کُذ کّ داطتاٌ خٕد را در یک يذیظ
تاس ٔ غیز رطًی کّ تزای يؼتزیاٌ دانت ػخصی دارد ،تیاٌ کُُذ ٔ تتٕاَُذ تزای ارائّ کُُذِ خذيات،کف تشَُذ یا ػکایت
کُُذ.
 )۳آر اص اص .طانٓا لثم يی تایظت ٔب طایت ْای يتؼذدی را تاسدیذ يی کزدیى تا تتٕاَیى اعالػات يزتثظ تا خٕدياٌ را
پیذا کُیى .ايزٔسِ ،اعالػات تّ رٔس ٔ يزتثظ ،اس عزیك  RSSتّ عٕر يزتة ٔ رٔساَّ اس عزف ایُتزَت تزای يا ارطال يی ػَٕذ.
يؼتزیاٌ يی تٕاَُذ جٓت دریافت اعالػات يزتثظ تا خٕدػاٌ ،آتَّٕ ػَٕذ ٔ ایٍ اعالػات را تّ يذض تّ رٔس رطاَی
ػذٌ ،دریافت کُُذ ٔ در سياٌ ٔ َیزٔی خٕد صزفّ جٕیی ًَایُذ .RSSتّ تاساریاب ْا کًک يی کُذ تا یک جزیاٌ دائًی اس
اعالػات تّ رٔس را اس عزیك ایُتزَت تّ يؼتزیاٌ خٕد تزطاَُذ.
ْPodcasting . )۴ز چُذ کّ تٕلغ يی رٔد تا طال  ۲۹۰۹ایٍ رٔع تاساریاتی تّ اطتفادِ اَثِٕ تزطذ ٔنی ايظال َیش رػذ
دٕتی داػتّ اطت .يا دٔطت داریى تّ دیگزاٌ گٕع دْیى ٔ تؼُٕیى .تا لثم اس ایٍ ،ایُتزَت يجًٕػّ ػظیًی اس يتٍ تٕد
کّ اس تض تّ آَٓا َگاِ يی کزدیى ،خظتّ يی ػذیى .ايزٔس يی تٕاَیى تّ يتخصصیٍ صُؼت در يٕضٕػات خاؽ ٔ تّ
يصادثّ ْای آَٓا تا يیًٓاَاَؼاٌ ٔ دریافت تزفُذْای يفیذ ،گٕع دْیى .پادکظت تّ يا کًک يی کُذ تا يذتٕای
ایُتزَت را در خاَّ ،يذم کار ٔ یا دتی در دال يظافزت در لغارْٕ ،اپیًا ٔ ،یا دتی کُْٕٕردی ،اطتفادِ کُیى.
َ )۵ظز طُجی ْای تز خظ .ایٍ خذيات تّ ػًا ايکاٌ دریافت تاسخٕر اس تاسدیذکُُذگاٌ را تّ طادگی ٔ طزػت سیاد يی
دْذ ٔ تزای تجارت ْای کٕچکی کّ تٕدجّ تزای تذمیمات تاسار َذارَذ يُاطة اطتَ .ظز طُجی ْای تز خظ يی تٕاَُذ
تاس خٕر اس يؼتزی ٔ کاريُذاٌ را فزاْى طاسَذ .ايزٔسِ ،ایجاد چُیٍ َظز طُجی ْای تز خظ تّ طٕٓنت ٔجٕد دارد ٔ ػًا
يی تٕاَیذ تّ رادتی آَٓا را اجزا ٔ اس َتیجّ آَٓا اطتفادِ کُیذ.
 )۶يذتٕای چُذرطاَّ ای .ايزٔسِ دطتزطی تّ ایُتزَت پز طزػت در اکثز يُاعك فزاْى ػذِ اطت .ایٍ ارتثاط ْای پز
طزػت تّ يا اجاسِ يی دُْذ تا اس يذتٕای چُذرطاَّ ای دجیى کّ دطتزطی تّ آَٓا اس عزیك ایُتزَت تا  ۵طال پیغ
غیز يًکٍ تٕد ،اطتفادِ کُیى .یکی اس فزاگیزتزیٍ ایٍ َٕع يذتٕأ ،یذئٕی دیجیتانی اطتْ .زکظی ايزٔسِ تّ رادتی يی
تٕاَذ تکّ ای فیهى ٔیذئٕیی تظاسد ٔ آٌ را اس عزیك ایُتزَت تّ ًَایغ گذارد ٔ .يا ْى آٌ را دٔطت داریى کّ تًاػا کُیى .
ایُگَّٕ ٔب طایت ْائی کّ الذاو تّ پخغ يذتٕای ٔیذئٕیی يی کُُذ ،تزافیک تاسدیذ کُُذِ تظیار سیادی خٕاُْذ داػت.
 )۷طایت ْای اجتًاػی .يؼًٕال تّ ػُٕاٌ پاتٕق جٕاَاٌ يٕرد اطتفادِ لزار يی گیزَذ ،ياَُذ طایتٓای
 ،www.facebook.com ،www.bebo.com ،www.myspace.comکّ يؼًٕال اس داػتٍ يیهیٌٕ ْا تاسدیذکُُذِ ٔ ػضٕ،
تٓزِ يُذ ْظتُذ .ايزٔسِ تاساریاب ْا تّ ارسع ایُگَّٕ طایت ْا پی تزدِ اَذ ٔ در يذذٔدِ ْای تخصصی تز َیش ،ایُگَّٕ
طایت ْا در دال ػکم گیزی ْظتُذ .ايزٔسِ طایتٓای اجتًاػی تزای يادراٌ ،کٕدکاٌ ،داَؼجٕیاٌ داَؼگاِ ،دزفّ ای
ْا ٔ تظیاری اس لؼزْای اجتًاػی دیگز ٔجٕد دارَذ .ایُگَّٕ طایت ْا ،يذفم ْایی جٓت ًْفکزی افزادی کّ تفکزات
يؼاتّ دارَذ ایجاد يی کُُذ تا آَٓا ایٍ تفکزات ،ایذِ ْا ،يُاتغ ،تجارب ،تصأیزٔ ،یذئٕ ،يٕطیمی ٔ ْز چیش يؼتزک دیگز را
تا طایزیٍ تّ اػتزاک تگذارَذ.
 )۸دْاٌ تّ دْاٌ .ايزٔسِ تاساریاتی دْاٌ تّ دْاٌ در دال رػذ تظیار طزیؼی اطت .تاساریاب ْا درک کزدِ اَذ کّ لذرت
 ۰۹يؼتزی کّ در پاتٕق ْای خٕد اس خذيات آَٓا تؼزیف يثثت کُُذ ،تظیار سیاد اطت ٔ تظیار لیًتی اطت .دتی
اطتفادِ اس ٔتالگ جٓت اػالو در طغخ ٔطیغ تز َیش تظیار يٕثزتز خٕاْذ تٕد .تظیاری اس تجارت ْا در دال کى کزدٌ
تٕدجّ تثهیغات طُتی خٕد ٔ اختصاؽ آٌ تّ جهة تیؼتز يؼتزیاٌ فؼهی خٕد ْظتُذ تّ ایٍ ايیذ کّ آَٓا اس عزیك دْاٌ
تّ دْاٌ ،خذيات آَٓا را تثهیغ کُُذ ٔ دتی ايکاَاتی َیش تزای ایُگَّٕ يؼتزیاٌ کّ رادت تز ایٍ کار را اَجاو دُْذ ،فزاْى
يی کُُذ.
 )۹يٕتٕرْای جظتجٕ .پض اس ، Emailجظتجٕ پز کارتزدتزیٍ اتشار يٕرد اطتفادِ در ایُتزَت اطت .تّ ًْیٍ دنیم،

يٕردتٕجّ تظیاری اس تاساریاب ْا ٔ تُگاِ ْای تثهیغاتی اطتٔ .ب طایت ٔ تجارت تز خظ ػًا سياَی يٕثز خٕاْذ تٕد کّ
يؼتزی ْا تتٕاَُذ آٌ را اس يیاٌ يیهیٌٕ ْا ٔب طایت ٔ تجارت يؼاتّ ،در جٓاٌ دیجیتانی ،پیذا کُُذ .اکثز يزدو جٓت
رطیذٌ تّ آَچّ در ایُتزَت َیاس دارَذ ،اس يٕتٕرْای جظتجٕ اطتفادِ يی کُُذ .تٓیُّ طاسی ٔ تُظیى ٔب طایت ػًا تّ
گَّٕ ای کّ کظاَی کّ کهًات يزتثظ تا تجارت ػًا را جظتجٕ يی کُُذ ،تتٕاَُذ ٔب طایت ػًا را پیذا کُُذ ،تزای
تجارت تز خظ ػًا ،دیاتی اطت.
یک عزح تاساریاتی يٕفك ،آيیشِ ای اس إَاع رٔػٓای فٕق را تّ کار خٕاْذ تظت .ایُغٕر َیظت کّ تگٕئیى ،ایٍ یکی یا آٌ
یکی رٔع تٓتز اطت .تاساریاب دزفّ ای تزای خٕد اطتزاتژی يؼخصی جٓت تٕنیذ يذتٕی تّ ػکم ْای يختهف ٔ تٕسیغ
آٌ اس عزیك کاَانٓای يختهف اعالع رطاَی جٓت رطاَذٌ اعالػات تّ عیف گظتزدِ ای اس يخاعثاٌ ،تذٔیٍ يی کُذ.

پزداخت ارائّ دُْذِ راِ كارْاي تجارت انكتزَٔیك ٔ فزٔع يجاسي
ْى اكٌُٕ تزاي يؼأرِ رايگاٌ تًاص داصم فزيائیذ:
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