چرا ساخت و ایجاد لیست مخاطبین هنىز هم مهمترین ابسار بازاریابی اینترنتی محسىب می شىد؟
در ػصز فیض ثٕک ٔ جٕیحز ،ثظیبری اس افزاد گبْی فزايٕع يی کُُذ کّ ثٓحزیٍ اثشار ثبساریبثی ایُحزَحی ُْٕس ْى
ایجبد نیظحی اس يخبعجیٍ يی ثبػذ .در ٔالغ در دَیبی ايزٔسی کّ جًبيی پیبيٓب فٕری اطثٔ ،یذئْٕب ثّ صٕرت
ٔیزٔطی در ایُحزَث پخغ يی ػٕد ٔ ثب ٔجٕد ٔة طبیث ْبی ْٕاداراٌ در سيیُّ ْبی يخحهف ٔ یب جٕیحز ،اًْیث
ایجبد ٔ طبخث یک نیظث اس يخبعجبٌ ٔة طبیث جبٌ ثیؼحز ػذِ ٔ ججذیم ثّ یک ايز ضزٔری يی ػٕد.
داػحٍ نیظحی اس يخبعجبٌ ٔة طبیث ػًب کّ در آٌ ثحٕاَیذ ثّ صٕرت نحظّ ای ثب آَٓب در جًبص ثبػیذ ٔ ججبدل
اعالػبت ًَبییذُْٕ ،س ْى اس اثشارْبی يٕثز ثبساریبثی ایُحزَحی يحظٕة يی ػٕد ٔ.ة طبیث ْبی کّ دارای
ثبساریبثبٌ آَالیٍ ْظحُذ ،طبنٓب اس يشیث ْبی ایٍ يٕضٕع ثزای پیؼجزد يُبفغ خٕد ثخصٕؽ در فضبی آَالیٍ
اطحفبدِ ًَٕدِ اَذ .
در گذػحّء َّ چُذاٌ دٔر ایٍ ايز ثّ طبدگی ثب لزار دادٌ فزو ثجث َبو در ٔة طبیث ٔ ثب ثزلزاری جًبص ثب
يؼحزکبٌ ٔ اػضب ثّ صٕرت ْفحگی یب رٔساَّ اس عزیك خجزَبيّ ،ایٍ ايز يیظز يی ػذ .ثب گذػث سيبٌ طبخث ٔ
ایجبد نیظحی اس يخبعجیٍ ،ججذیم ثّ یک ايز ثظیبر پیچیذِ ػذ؛ ثخصٕؽ ثب جٕجّ ثّ ٔجٕد راْکبرْبی جذیذجزی در
ايز ثبساریبثی ایُحزَحی يبَُذ َؼبَّ گذاری ْبی اجحًبػی ٔ ػجکّ ْبی اجحًبػی.
یک کبدر طبدِء فزو ثجث َبية ُْٕس ْى یکی اس ػُبصز حیبجی ثزای ٔة طبیث يی ثبػذ .ايب ػبیذ ثبیذ ثزای
داػحٍ یک رٔیکزد چُذ ٔجٓی الذاو ثّ طبخث ٔ ایجبد نیظحی اس يخبعجیٍ ٔة طبیث خٕد ًَبییذ .ػًب ثبیذ ایٍ
ايز را ثزای ثبسدیذکُُذگبٌ ٔة طبیث خٕد جظٓیم ًَبییذ؛ َّ جُٓب ثزای اَحخبة ،جکًیم فزو جًبص ٔ یب خجزَبيّ
ثهکّ ثبیذ راِ را ثزای َؼبَّ گذاری کزدٌ ٔ یب جٕصیّء يغبنت ثّ دیگز دٔطحبٌ ْى آطبٌ ًَبییذ.
جٓیّ ،ط بخث ٔ ایجبد نیظحی اس يخبعجیٍ ػجکّ ْبی اجحًبػی َیش ثبیذ یکی اس ٔیژگی ْبی ثزجظحّء ثبساریبثی
ایُحزَحی ػًب ثبػذ .ایجبد یک نیظث اس ػاللًُذاٌ ٔ يؼحزیبٌ ٔة طبیث ُْٕس یک راِ يٕثز ثزای فزٔع ثیؼحز ٔ
ثبساریبثی آَالیٍ يی ثبػذ .اطحفبدِ اس یک طیظحى پبطخگٕی خٕدکبر ثزای اَجبو پیگیزی ٔ افشایغ يیشاٌ فزٔع
ٔ ثبساریبثی ،يفیذ يی ثبػذ .يغبنؼبت َؼبٌ دادِ اطث کّ ثظیبری اس خزیذاراٌ پض اس  6یب  7ثبر جًبص ،الذاو ثّ
خزیذ يی ًَبیُذ.
ایٍ پیگیزی يی جٕاَذ ػبيم ارائّء اعالػبت ثیؼحز در يٕرد يشیث ْبی ػًذِ اس يحصٕالت ٔة طبیث ثبػذ .ایٍ
کبر ًْیؼّ يُجز ثّ فزٔع لغؼی ًَی ػٕد .ثظیبری اس کبرػُبطبٌ فزٔع يی گٕیُذ کّ ثب اطحفبدِ اس ایٍ
نیظث يخبعجیٍ يی جٕاَُذ پیغ فزٔع خذيبت ٔ یب يحصٕالت را اَجبو دُْذ ٔ ثؼذ اس آٌ ثّ ٔة طبیث ٔ یب
ػزکث اػالو يی کُُذ کّ فزٔع ٔالؼی را اَجبو دُْذ.
ثب ایٍ ٔجٕد طبخث ٔ ایجبد نیظحی اس يؼحزیبٌ ثبنمِٕ ،ثخغ يًٓی اس ثبساریبثی ایُحزَحی ػًب اطث کّ َجبیذ
َبدیذِ گزفحّ ػٕد .ثزای ثبساریبثبٌ آَالیٍ ٔ يذیزاٌ ٔة طبیث ایٍ يٕضٕع ثذاٌ يؼُی اطث کّ عزاحی طبیث ٔ
صفحبت ٔة طبیث ػًب ثب رطبَّ ْبی اجحًبػی راثغّ دٔطحبَّ ای دارد ٔ یک رٔع طبدِ ثزای ثبسدیذکُُذگبٌ
ٔة طبیث خٕد ثزای َؼبَّ گذاری کزدٌ ثّ آَٓب ارائّ يی کُیذ .
ًْچُیٍ ثبسدیذکُُذگبٌ ثبیذ ثزای اضبفّ کزدٌ خٕد ثّ ػُٕاٌ یک دٔطث در صفحّء فیض ثٕک ػًب جؼٕیك ػَٕذ
جب ثّ طبدگی ثزای ایٍ کبر الذاو ًَبیُذ سیزا کّ فیض ثٕک ثّ طزػث ججذیم ثّ یک ٔة طبیث غبنت در يحیظ
يجبسی ػذِ اطثًْ .چُیٍ ثبیذ الذاو ثّ طبخث نیظحی اس يخبعجیٍ خٕد در جبْبیی يبَُذ نیُکذیٍ ،يبی
اطپیض ،یٕجیٕة ،یبْٕ گزٔپ ،گٕگم گزٔپ ٔ ...گزِٔ ْب ٔ ٔة طبیث ْبیی اس ایٍ لجیم ًَبییذ.

ثبساریبثبٌ ایُحزَحی يی جٕاَُذ یک لذو جهٕجز را دیذِ ٔ ثّ دَجبل ٔة طبیث ْبی يزججظ ثب يٕضٕع ٔة طبیث ٔ
يحصٕالت ػًب ثگزدَذ .ثبیذ ثّ دَجبل جٕايغ يزججظ گؼحّ ٔ ثّ آَٓب ثپیَٕذیذ .ثزای يثبل اگز در کبر ثبساریبثی
ایُحزَحی ٔ طئٕ ْظحیذ ثبیذ در جظحجٕی ٔة طبیث ْبی ارائّ دُْذِء آخزیٍ يمبالت ثبػیذ ٔ در ٔالغ ثبیذ ججذیم
ثّ ثخؼی اس ایُگَّٕ ٔة طبیث ْب ػٕیذ.
يی جٕاَیذ در ثبساریبثی آَالیٍ جبالرْبی گفحگٕ يؼبرکث داػحّ ٔ ثزای طبخث نیظث يخبعجیٍ ٔة طبیث خٕد اس
آٌ کًک ثگیزیذ .در ثظیبری اس يٕارد ،ایٍ طبیث ْب ثّ ػًب اجبسِ يی دُْذ ٔ ثّ ػًب کًک يی کُُذ کّ
يححٕای يُحصز ثّ فزدی در ٔة طبیث خٕد ایجبد کزدِ کّ يی جٕاَذ در ایجبد آٌ نیظث ثّ ػًب کًک کُذ.
ػُبصز ٔیزٔطی کّ ايزٔسِ در ػجکّ يجبسی ایُحزَث کبرثزد سیبدی دارد را فزايٕع َکُیذ .ایٍ ايز در طبخث نیظث
يخبعجیٍ ٔة طبیث ػًب ثظیبر يٕثز يی ثبػذ .اطحفبدِ اس ٔیذئْٕبی يؼزٔف کّ ثّ صٕرت ٔیزٔطی در ػجکّ
ػًم يی کُذ ،يی جٕاَذ راِ ثظیبر خٕثی ثزای جذة ثبسدیذکُُذِ ٔ يؼحزکیٍ ثٕدِ ٔ در ایٍ صٕرت يی جٕاَیذ
نیظث جًبيی يخبعجیٍ خٕد را اس عزیك جًبيی ٔة طبیث ْبی َؼبَّ گذاری اجحًبػی جًغ ًَبییذ.
گزفحٍ یک نیُک در صفحّء اصهی ٔة طبیث ٔ یب يمبالت يی جٕاَذ راِ ثظیبر يُبطجی ثزای جذة يخبعت
يحظٕة ػٕد .اطحفبدِ اس کحبة ْبی انکحزَٔیک ٔ یب گشارػبت يحُی یکی دیگز اس رٔع ْبی يٕثز در جذة
ثبسدیذکُُذِ ٔ کًکی ثزای راِ اَذاسی نیظث يخبعجیٍ يی ثبػذ .ػبیذ چیشی کّ ٔالؼًب َیبس اطث ،جغییز در َگزع
ػًب ُْگبو ایجبد نیظث يخبعجیٍ ثبػذ.
ایٍ کبدر لذیًی یؼُی فزو ثجث َبو را ْزگش َجبیذ فزايٕع کزدِ ٔ یب اس ٔة طبیث خٕد حذف ًَبییذ .ثهکّ ثبیذ
طغح آٌ را ثبالجز ثجزیذ ٔ ثّ دلث ثب جًبيی ػجکّ ْبی اجحًبػی ٔة طبیث ْب در ارججبط ثبػیذ .ثّ ػجبرت دیگز
ثبیذ ججذیم ثّ یک ٔة طبیث فٕق فؼبل ػذِ ٔ در ٔالغ ثبیذ ثّ دَجبل يؼحزکیٍ آجی ٔ دٔطحبٌ جذیذ خٕد ثبػیذ.
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