مشکالت اصلی بازاریابی اینترنتی

در سزيبیّ گذاری ٔ راِ اَذاسی یک فؼبنیت التػبدی آٌ الیٍ ًْیطّ يٕاَغ ٔ يطکالتی است کّ سزػت پیطزفت کبر را
پبییٍ يی آٔرد .اسى ایٍ يٕاَغ را «يطکالت اغهی ثبساریبثی ایُتزَتی» يی گذاریى.
● يطکم أل :يطکالت يزثٕط ثّ یک سزيبیّ گذاری يٕفك
أنیٍ يطکم در راِ اَذاسی یک فؼبنیت التػبدی آٌ الیٍ سٕديُذ ضُبخت غحیح َٕع فؼبنیت است .اس يیبٌ يیهیٌٕ ْب
فؼبنیت آٌ الیٍ ایُتزَتی کذاو فؼبنیت است کّ يب يی تٕاَیى ثّ ثب ضزیت اعًیُبٌ ثبال سزيبیّ گذاری کُیى ٔ ٔلت ٔ تالش
خٕد را غزف آٌ کُیى؟ کذاو فؼبنیت آٌ الیٍ ایُتزَتی است کّ يی تٕاَذ يب را يٕفك سبسد؟ کذاو فؼبنیت ،لبََٕی ٔ کذاو یک
غیزلبََٕی است؟ کذاو یک کالِ ثزداری ٔ کذاو یک فؼبنیتی سبنى است؟ تحمیك ٔ پژْٔص در يٕرد ایٍ يٕضٕػبت يًکٍ
است يمذاری اس سيبٌ ٔ یب پٕل ضًب را ثگیزد ايب در َٓبیت ثزرسی ٔ پزداخت ْشیُّ در ایٍ يٕرد ثّ َفغ ضًب خٕاْذ ثٕد .
اَجبو ایٍ فؼبنیت ثّ ظبْز پزْشیُّ يی تٕاَذ فزغت ْب ٔ فؼبنیت ْبی ثسیبر جذیذ ٔ يًٓی را يمبثم ضًب لزار دْذ.
ثزای ایٍ کبر ،يی تٕاٌ فؼبنیت ْبی يٕرد لجٕل يزدو را ثزرسی کزد .ثب يزاجؼّ ثّ يحکًّ ْب ٔ َٓبدْبی لبََٕی ،لبََٕی
ثٕدٌ یک فؼبنیت التػبدی را ثزرسی کُیذ .فزغت ْبی يختهف را يطخع ٔ کتبة ْبی يزثٕط ثّ آٌ ْب را يغبنؼّ کُیذ .ثب
اَجبو ایٍ کبرْب تب حذ سیبدی يی تٕاٌ اعًیُبٌ حبغم کزد کّ ایٍ يطکم ،اخالنی در کبر يب پیص َخٕاْذ آٔرد ٔ يب را ثّ
سيیٍ َخٕاْذ کٕثیذ.
● يطکم دٔو :يطکالت يزثٕط ثّ ْشیُّ ٔ سزيبیّ گذاری
دٔيیٍ يطکم اغهی سيبَی کّ يب یک فؼبنیت التػبدی آٌ الیٍ را ضزٔع يی کُیى يطکالت يزثٕط ثّ ْشیُّ ٔ سزيبیّ
گذاری ثزای آٌ کبر است .اگز يب دلت کبفی را در ایٍ يٕرد َذاضتّ ثبضیى ایٍ يطکم يی تٕاَذ ثب در ثز داضتٍ يخبرج
سُگیٍ يبَغ يًٓی در پیطزفت کبر ٔ گستزش آٌ ثبضذ.
أنیٍ يٕردی کّ يب ثبیذ ثّ آٌ تٕجّ داضتّ ثبضیى ایٍ است کّ سزيبیّ يب َّ تُٓب ثزای ضزٔع کبر ثبیذ کبفی ثبضذ ثهکّ
ثبیذ پتبَسیم السو سزيبیّ گذاری را ثزای ادايّ ٔ گستزش کبر در اختیبر داضتّ ثبضیى.
ثؼذ اس آٌ يب ثبیذ یک ثزَبيّ جبيغ تجبری ٔ ًْچُیٍ ثٕدجّ کبفی ثزای ادايّ کبر داضتّ ثبضیى .ثب ایٍ رٔش يی تٕاٌ ثّ راِ
اَذاسی یک کست ٔ کبر عٕالَی يذت ٔ پزسٕد ايیذٔار ثٕد .گذضتّ اس ایٍ ثبیذ در َظز داضتّ ثبضیى کّ یک فؼبنیت التػبدی
آٌ الیٍ ،فؼبنیتی َیست کّ سزیغ ٔ ثالفبغهّ ثّ َتیجّ ٔ سٕددْی ثزسذ ٔ ثّ يذت سيبٌ َسجتب سیبدی ثزای رسیذٌ ثّ
سٕددْی َیبس دارد.
ثزای دست یبثی ثّ يٕفمیت در یک کست ٔ کبر تحت ٔة ثبیذ يذت سيبٌ سیبدی ْشیُّ کُیى تب ثتٕاَیى ثّ َتیجّ يغهٕة
دست یبثیى .لجم اس ضزٔع ثّ کبر ،يخبرجی را کّ يًکٍ است در راِ اَذاسی ٔ گستزش یک فؼبنیت َیبس ثبضذ ،يطخع
کُیذ.
ضًب ثبیذ چّ يیشاٌ ْشیُّ ثزای ػضٕگیزی ٔ استخذاو اَجبو دْیذ؟ چمذر پٕل ثبیذ غزف يخبرج يزثٕط ثّ تکُیک ْبی
يختهف آگٓی ٔ ثبساریبثی ثزای فؼبنیت خٕد کُیذ؟ اس چّ رٔش ْبیی ثزای فزٔش ٔ ثبساریبثی ثزای فؼبنیت خٕد استفبدِ ٔ چّ

لذر ثزای ایٍ کبر ْشیُّ خٕاْیذ کزد؟ یک غفحّ در  Excelتٓیّ ٔ يخبرج يزثٕط ثّ کست ٔ کبر خٕد را در آٌ يطخع کُیذ.
ثب اَجبو ایٍ کبرْب يطکم يزثٕط ثّ پٕل ٔ ْشیُّ در يیبَّ ی راِ ضًب را اس فؼبنیت ثبس َخٕاْذ داضت.
● يطکم سٕو :يطکالت يزثٕط ثّ سيبٌ
راِ اَذاسی یک کست ٔ کبر ایُتزَتی کبر آسبٌ ٔ سبدِ ای َیست .ایٍ کبر َیبس ثّ کٕضص فزأاٌ ،غزف اَزژی سیبد ٔ تالش
يستًز دارد تب ثتٕاَیذ ثّ َتیجّ دل خٕاِ خٕد دست یبثیذْ .ز چُذ ضًب سيبٌ يٕرد َیبس ثزای دست یبثی ثّ َتیجّ را
يطخع ًَبییذ ٔنی در سَذگی اَسبٌ حبدحّ ْبی غیز يُتظزِ ای اتفبق يی افتذ کّ پیطزفت فؼبنیت ضًب را ثب يطکم
يٕاجّ يی سبسد ٔ اس حزکت ثّ سًت جهٕ ثبس يی دارد .ضًب ثبیذ ثزای ایٍ حٕادث پیص ثیُی َطذِ را در يذیزیت سيبٌ
خٕد ثزای ایٍ کبر يذ َظز لزار دْیذ.
ضًب ثبیذ يطخع کُیذ کّ ْز رٔسِ چّ کبرْبیی ثبیذ اَجبو دْیذ تب کست ٔ کبر ضًب در يسیز ًْٕار حزکت ًَبیذ .حتب اگز
کست ٔ کبر ضًب یک فؼبنیت التػبدی ثسیبر کٕچک ثبضذ ضًب ثبیذ يذیزیت سيبٌ را ثزای آٌ در َظز ثگیزیذ .تٓیّ یک ثزَبيّ
رٔساَّ ثزای اَجبو کبرْبی يزثٕط ثّ کست ٔ کبر يی تٕاَذ در ایٍ يٕرد ثّ ضًب کًک سیبدی ثکُذ .نیستی اس کبرْبیی کّ
ثبیذ اَجبو دْیذ ثزای خٕد تٓیّ کُیذ ٔ اْذافی را کّ ثزای دست یبثی ثّ آٌ ْب تالش يی کُیذ ،يطخع ًَبییذ.
ایٍ عزس تفکز کّ ًّْ کبرْب را یک جب اَجبو دْیذ اغال ایذِ درستی َیست .اَجبو ایٍ کبر ضًب را فزسٕدِ ٔ خستّ خٕاْذ
سبخت ٔ تٕاٌ ضًب را خٕاْذ گزفت.
ًْبَُذ يذیزیت يبنی ٔ ْشیُّ ،سيبٌ خٕد را َیش يذیزیت کُیذ تب ثتٕاَیذ سيبٌ السو را ثزای سبیز يسبیم سَذگی خٕد اختػبظ
دْیذ .ضًب ثبیذ سيبٌ السو ثزای کبر رٔساَّ ،خبَٕادِ ،دٔستبٌ ،فؼبنیت ْبی ٔرسضی ،تفزیحبت ،استزاحت ٔ آرايص ٔ  ...را در
ایٍ يذیزیت سيبَی در َظز ثگیزیذ.
اگز فؼبنیت التػبدی ضًب ثّ غٕرت پبرِ ٔلت است ثّ ْیچ ٔجّ ثزای تجذیم آٌ ثّ یک فؼبنیت تًبو ٔلت تالش َکُیذ .ضًب
اگز يی خٕاْیذ سبنى ثًبَیذ ثبیذ سيبٌ خٕد را ثّ خٕثی يذیزیت کُیذ .ثب اَجبو ایٍ الذايبت يطکالت يزثٕط ثّ سيبٌ را َیش در
کست ٔ کبر خٕد حم کزدِ ایذ.
● يطکم چٓبرو :يطکالت يزثٕط ثّ آگٓی ْبی تجهیغبتی
ثبساریبثی ایُتزَتی َیبس ثّ اَجبو حجى ٔسیؼی اس آگٓی ْبی تجهیغبتی دارد .اگز ضًب ثخٕاْیذ کّ يطتزیبٌ کست ٔ کبر
ضًب را ثّ راحتی در ایُتزَت پیذا کُُذ ٔ يحػٕل یب خذيبت ضًب را خزیذاری کُُذ ثبیذ ثّ رٔش ْبی يختهفی َسجت ثّ ارایّ
آگٓی ْبی تجهیغبتی الذاو کُیذ.
السو است کّ يتذْبی يختهفی اس رٔش ْبی دادٌ آگٓی را فٓزست کُیى ٔ ثؼذ اس آٌ يطخع کُیى کّ کذاو یک ثزای
کست ٔ کبر يب ثٓتزیٍ است.
ایٍ کبر چُذاٌ آسبٌ َیست ٔ يی تٕاَذ ثسیبر ْشیُّ ثز ثبضذ .خٕة است ثذاَیذ کّ راِ ْبی ثسیبر ارساٌ ٔ یب حتب رایگبَی
ثزای تجهیغ يحػٕل ٔ یب خذيبت ٔجٕد دارد ٔ ایٍ راِ ْب را پیذا کُیذ ،در ایٍ غٕرت يی تٕاَیذ ثّ ثمبی کست ٔ کبر خٕد
ايیذٔار ثبضیذ.
َٕضتٍ يمبنّ  ،ارسبل خذيبت خٕد ثّ ٔة الگ ْب ،نیُک دادٌ غفحّ ٔة ٔ  ...فؼبنیت ْبی يزثٕط ثّ تجهیغ يحػٕل است
کّ حتب یک سُت ْى ثزای ضًب ْشیُّ َخٕاْذ داضت .ايب ایٍ ثّ تُٓبیی کبفی َیست ٔ يب ثبیذ اس رٔش ْبی تجهیغبتی
گَٕبگٌٕ کّ َیبس ثّ سزيبیّ گذاری َیش دارَذ استفبدِ کُیى ثّ ٔیژِ اگز يب سزيبیّ السو ثزای ْشیُّ در ایٍ يٕرد را داضتّ
ثبضیى .ضًب يی تٕاَیذ ثب چبپ يمبنّ ْبی خٕد در يجالت ٔ رٔسَبيّ ْبًْ ،چُیٍ در يجهّ ْبی انکتزَٔیکی ثبساریبثی

يُبسجی ثزای خذيبت خٕد اَجبو دْیذ.
يی تٕاَیذ رٔش ْبی يختهفی را ايتحبٌ کُیذ تب سزاَجبو رٔضی را کّ َتیجّ ثخص است ،پیذا کُیذ .ثب سیبد کزدٌ رٔش
ْبی يٕرد استفبدِ ضًب ثّ َتبیج دل خٕاِ در ایٍ سيیُّ خٕاْیذ رسیذ ٔ ثز ایٍ يطکم َیش ثّ آسبَی غهجّ پیذا خٕاْیذ کزد.
● يطکم پُجى :يطکالت يزثٕط ثّ يزاجؼّ يزدو ٔ يطتزیبٌ ثّ ٔة سبیت ضًب
یکی اس يٓى تزیٍ چیشْبیی کّ سجت يی ضٕد کست ٔ کبر ایُتزَتی ضًب پب ثزجب ثبضذ يسبنّ يزاجؼّ يطتزیبٌ ثّ ٔة
سبیت ضًبست .اگز لػذ داریذ کّ کست ٔ کبر ایُتزَتی ضًب سٕدآٔری داضتّ ثبضذ ثبیذ الذايبت السو ثزای يزاجؼّ تؼذاد
سیبدی اس خزیذاریبٌ ایُتزَتی ثّ ٔة سبیت خٕد را فزاْى آٔریذ.
يزاجؼّ َکزدٌ يطتزیبٌ ثّ کست ٔ کبر ضًب در ایُتزَت يی تٕاَذ پی آيذْبی سُگیٍ ٔ َگزاٌ کُُذِ ای ثزای ضًب ثّ ثبر
داضتّ ثبضذ؛ ثُبثزایٍ ثبیذ َٓبیت تالش خٕد را ثزای ثبسدیذ يطتزیبٌ اس ٔة سبیت تبٌ ثّ يُظٕر خزیذ يحػٕل یب خذيبت خٕد
ثّ کبر گیزیذ .اگز ٔة سبیت ٔ خذيبت ضًب ٔیژِ ٔ خبظ َجبضذ يغًئُب در ثبسار رلبثت تجبرت ایُتزَتی َبکبو خٕاْیذ ثٕد.
یکی اس ثٓتزیٍ کبرْبیی کّ ضًب ثّ ایٍ يُظٕر يی تٕاَیذ اَجبو دْیذ ایٍ است کّ يمبنّ ْبیی در يٕرد خذيبت خٕد
َٕضتّ ٔ ْى چُیٍ نیُک ْبی ٔة سبیت خٕد را در غُف ْبی يزثٕط ثّ کست ٔ کبر خٕد ارایّ دْیذ.
ضًب ثبیذ ثبساریبثی ٔ ارایّ يمبالت خٕد را در سبیت ْب ٔ خذيبتی ارایّ دْیذ کّ ْشاراٌ ْشار ثبسدیذ کُُذِ آٌ الیٍ دارد ٔ ایٍ
آگٓی ْب را ثّ غٕرت گستزدِ در ضجکّ ایُتزَت پخص کُیذ.
حتب يی تٕاَیذ نیُک خٕد را ثّ اَجًٍ ْب ٔ سبیت ْبی يختهف ثحج ٔ يُبظزِ ی ایُتزَتی ارسبل کُیذًْ .چُیٍ در ٔة
الگ سبیز اضخبظ يی تٕاَیذ يغبنجی يزثٕط ثّ خذيبت ٔ يحػٕل خٕد ثُٕیسیذ.
نیُک ضًب ثبیذ تٕسظ يٕتٕرْبی جست ٔجٕی ایُتزَتی لبثم دستزسی ثبضذ تب افزادی کّ خذيبت ضًب را جست ٔجٕ
يی کُُذ ،ثتٕاَُذ ثّ راحتب ثّ ٔة سبیت ضًب دستزسی داضتّ ثبضُذًْ .چُیٍ يی تٕاٌ یک ثزای تطٕیك کبرثزاٌ ثّ
يزاجؼّ ثّ سبیت ،خجزَبيّ ای در ٔة سبیت راِ اَذاسی کزد .یب ثب ًْکبری سبیز سبیت ْب ،نیُک ْبی سبیت خٕد را در آٌ
ْب لزار دْیذ .در َٓبیت ضًب ثبیذ ًْیطّ ثّ دَجبل راِ ْبی جذیذ ثزای افشایص يزاجؼّ يطتزیبٌ ثّ ٔة سبیت خٕد ثبضیذ
ایٍ ايز درغذ يٕفمیت فؼبنیت التػبی ضًب را دٔ ثزاثز خٕاْذ کزد.
● يطکم ضطى :تمٕیت ارتجبط ثب يطتزیبٌ
سيبَی کّ ضًب در یک ضجکّ ثبساریبثی ثشرگ فؼبنیت يی کُیذ ،ضبیذ اغهی تزیٍ يطکم ضًب فزاْى آٔردٌ یک فضبی
ارتجبعی يُبست ثبضذ.
ضًب ثبیذ چطى اَذاس ٔ دٔرًَبی فؼبنیت خٕد را يطخع کزدِ ٔ ايکبٌ اَتمبل آٌ را ثّ يطتزیبٌ خٕد فزاْى آٔریذ .ثبیذ تهفٍ
ْبی تًبص خٕد را در اختیبر يطتزیبٌ لزار دْیذ ٔ تًبص ْبی يکزر يطتزیبٌ خٕد استمجبل کُیذ ٔ سيبٌ کبفی ثزای ارتجبط
ثب کبرثزاٌ خٕد در َظز ثگیزیذ .در غٕرت َیبس يی تٕاَیذ اس یک دست یبر در ایٍ يٕرد کًک ثگیزیذ.
يطتزیبٌ ضًب ثبیذ ثذاَُذ کّ ضًب ارسش سیبدی ثزای آٌ ْب لبیم ْستیذ .يی تٕاٌ ثب پخص کبرت ثبسرگبَی ،جشِٔ ٔ حتب
تٓیّ یک CDدر يٕرد خذيبت ٔ يحػٕل خٕد چطى اَذاس ٔ دٔرًَبی خذيبت خٕد را ثّ يطتزیبٌ ارایّ داد.
يی تٕاٌ ثب کسبَی کّ پیص تز در سيیُّ کبری ضًب فؼبنیت کزدِ اَذ ٔ یب اعالػبتی در ایٍ سيیُّ دارَذ ثزای تٕسؼّ ٔ تجهیغ
خذيبت ًْکبری کزد.

اگز ضًب خذيبت پطتیجبَی يُبست ثزای يحػٕل خٕد ارایّ دْیذ ٔ َتبیج استفبدِ اس آٌ را ثّ غٕرت يُبست در اختیبر
کبرثزاٌ لزار دْیذ ،يطکالت يزثٕط ثّ تمٕیت ارتجبط ثب يطتزیبٌ را ثّ سبدگی حم خٕاْیذ کزد.
● يطکالت ْفتى :يطکالت يزثٕط ثّ فزٔش
آخزیٍ يطکم در يٕرد راِ اَذاسی یک کست ٔ کبر آٌ الیٍ يٕفك يسبنّ فزٔش است .ثؼضی يٕالغ يب ًّْ کبرْب را
درست اَجبو يی دْیى ٔنی ثّ آٌ يیشاٌ فزٔضی کّ يذ َظزيبٌ است ،دست ًَی یبثیى.
چگَّٕ يی تٕاٌ فؼبنیت ْبی يزثٕط ثّ تجهیغبت ٔ ارایّ آگٓی ْبی تجهیغبتی ٔ ًْچُیٍ افشایص تؼذاد يزاجؼّ يطتزیبٌ را
ثّ یک فزٔش يُبست سٕق داد؟ چگَّٕ يی تٕاَیى يطتزیبٌ خٕد را حفظ کُیى کّ در آیُذِ ثزای خزیذ يجذد ثّ ٔة سبیت
يب يزاجؼّ کُُذ؟ ٔ یب ٔة سبیت ٔ يحػٕل يب را در ثزای دٔستبٌ ٔ آضُبیبٌ خٕد تؼزیف ٔ تجهیغ کُُذ؟
در ثؼضی اس يٕارد ایٍ یک ايز پیص ثیُی َطذِ است .ايب کبری کّ ضًب یمیُب ثبیذ اَجبو دْیذ ایٍ است کّ ارتجبط تُگبَگ
خٕد را ثب يطتزی حفظ کُیذ .ایٍ ايز ثّ جٓص التػبدی کست ٔ کبر ضًب کًک ضبیبَی يی کُذ.
فٓزستی اس يطتزیبٌ خٕد تٓیّ کُیذ ٔ در خجزَبيّ ٔة سبیت خٕد لزار دْیذ .ثزای آٌ ْب پیبو ْبی ضخػی ثفزستیذ ٔ در
يٕرد رضبیت اس يحػٕل سٕال ٔ اس پیطُٓبد ْبی آٌ ْب استمجبل کُیذ.
سؼی َکُیذ فمظ يحػٕنی را کّ پطت تهفٍ اس آٌ تؼزیف کزدِ ایذ ،ثّ آٌ ْب ثفزٔضیذ .ثّ يطتزیبٌ خٕد َطبٌ دْیذ کّ
خٕاستّ ْب ٔ َیبسْبی آٌ ْب در يٕرد يحػٕل دل خٕاِ ضبٌ ثزای ضًب اًْیت دارد ٔ سؼی کُیذ تب آٌ جبیی کّ يی تٕاَیذ
آٌ ْب را اس خٕد راضی َگّ داریذ.
ثّ آٌ ْب َطبٌ دْیذ کّ چگَّٕ يحػٕل یب خذيبت ضًب يی تٕاَذ پبسخ گٕی َیبسضبٌ ثبضذ ٔ خٕاستّ ْبی آٌ ْب را ارضب
کُذ .يطتزیبٌ ضًب ثبیذ ثفًُٓذ کّ ضًب حبضزیذ در ْز حبل ثّ آٌ ْب کًک کُیذ ٔ در کُبرضبٌ ثبضیذ .رٔاثظ خٕد را ثب آٌ
ْب غًیًبَّ تز کُیذ.
تب آٌ جبیی کّ ايکبٌ دارد در کست ٔ کبر خٕد اس َظزات ٔ ٔجٕد آٌ ْب استفبدِ کُیذ .ثب ثزلزاری یک ارتجبط خٕة ثب يطتزیبٌ
يی تٕاَیذ ثّ يطکالت يزثٕط ثّ فزٔش َیش فبیك آییذ.
يُجغ  :ضجکّ آيٕسش ٔ آيٕسضگبِ ْب
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ْى اكٌُٕ ثزاي يطبٔرِ رايگبٌ تًبص حبغم فزيبئیذ:

120- 11610402

