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 چکیده

. شودمی محسوب بازاریابی از جدیدی نسل دیجیتال بازاریابی

، دادرا حفظ کرده و گسترش  هاوکارن کسبوابت اینکه برای امروزه

نوع تبلیغات و شیوه فعالیت کاری در  نیاز است که تغییراتی را

. دیگر مانند گذشته نیست که بتوان با یک تبلیغ کردایجاد 

تلویزیونی که بهترین بوده است، مشتریان زیادی را به دست آورد. 

شده است و  چه قبول کنیم یا نکنیم، زندگی همه ما دیجیتالی

ابزارهای کنار دست ما مانند گوشی موبایل، تبلت، ماهواره و غیره 

وکار خود را همراه کننده این حرف هستند؛ پس باید کسبتصدیق

. کردتا بتوان دوام بقای خود را تضمین  بردهشدن پیش  یبا دیجیتال

، باید با کردبرای اینکه به این مسئله دسترسی پیدا 

بازاریابی  هایتکنیک. شد آشنا ابی دیجیتالبازاری هایتکنیک

کند ساله تغییرات زیادی می هر دیجیتال مارکتینگ همان یا دیجیتال

. این کردروز بهرا خود در این زمینه بایست همواره اطالعات میو 

مقاله کلیات و تعارف بازاریابی دیجیتال را بیان کرده و به تشریح 

 ریابی دیجیتال می پردازد.کلیه ابزارها و تکنیک های بازا
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Abstract 
Digital marketing is a new generation of 

marketing. Today, in order to maintain and 

expand businesses, it is necessary to make 

changes in the type of advertising and the way it 

operates. It is no longer the case that you can get a 

lot of customers with a TV commercial that has 

been the best. Whether we accept it or not, the 

lives of all of us have become digital, and the 

tools at our disposal, such as mobile phones, 

tablets, satellites, etc., confirm this; so you have 

to grow your business with digitalization to 

ensure its survival. To access this issue, you need 

to be familiar with digital marketing techniques. 

Digital marketing techniques or digital marketing 

changes a lot every year and you should always 

update your information in this field. This article 

describes the generalities and definitions of digital 

marketing and describes all the tools and 

techniques of digital marketing. 
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 از دیروز تا امروز و ابعاد آن مروری بر بازاریابی دیجیتال کاوه رستم زاد:

 مقدمه

مدیریت  و نیز مدیریت بازاریابی ای ازدو دهه پیش تاکنون به عنوان زیرمجموعه از ۱ دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال اصطالح

های اخیر، افزایش متوسط زمان آنالین بودن طی سال فناوری اطالعات اما با توجه به توسعهگرفته است. ه قرار مورد اشار تبلیغات

مورد توجه  دانش و تخصص مستقل در جهان، امروزه به عنوان یک ضریب نفوذ اینترنت کاربران، استفاده گسترده از موبایل و افزایش

های متعددی در جهان دیجیتال ها جای خود را باز کرده و حتی دانشگاهگیرد. امروزه رشته دیجیتال مارکتینگ در دانشگاهقرار می

اگر چه تعریف واحدی از بازاریابی دیجیتال در دست نیست، اما .دنکنرشناسی ارشد ارائه میمارکتینگ و بازاریابی اینترنتی را در سطح کا

بازاریابی :2در نظر گرفت بازاریابی دیجیتال رسد بتوان تعریف زیر را تا حد خوبی، فصل مشترک توضیحات رایج در زمینهبه نظر می

 اینترنت، وب،) دیجیتال بستر در خدمات و محصوالت بازاریابی ایهایی است که برفعالیت و ابزارها شامل مجموعه همه دیجیتال

توانند یک تعریف صحیح و کامل از اصطالح بسیاری از افراد نمی.3دگیرندیجیتال( مورد استفاده قرار می ابزارهای سایر یا موبایل

ستای بازاریابی در را م نیست. در واقع، به هر نوعرسد، پیچیده و مبهدیجیتال مارکتینگ ارائه دهند. این اصطالح آن گونه که به نظر می

ارتباط بین انسان و وسایل .شودهای الکترونیکی، بازاریابی دیجیتال گفته میو خدمات به وسیله دستگاه به فروش رساندن محصوالت

های روزانه خود را به ساعت از فعالیت ۱۱الکترونیکی، روز به روز در حال افزایش است. در واقع، در برخی از کشورها، کاربران بیش از 

های روزانه انسان نقش ای نزدیک، استفاده از این وسایل در تمام فعالیتدهند. در آیندههای الکترونیکی اختصاص میدستگاه تعامل با

یابد. نادیده گرفتن این موضوع، جذب مشتریان بیشتر را رو، اهمیت و تأثیر بازاریابی دیجیتال روز به روز افزایش میخواهد داشت. از این

های بازاریابی دیجیتال به اصطالح چتری است بر روی همه تالش. ماندن و در نتیجه، کسب و کار از دیگر رقبا عقب میتقریباً غیرممک

های خود برای های اجتماعی، ایمیل و وب سایتهای دیجیتالی نظیر موتور جستجوی گوگل، رسانهها از کانالبازاریابی آنالین. شرکت

کنند، یعنی قبل بسیاری از مردم خریدهای خود را از موتورهای جستجو آغاز میامروز  .برندشان بهره میهارتباط با مشتریان فعلی و آیند

های شناخته کنند. این جدای خریدهایی است که مردم از سایتیابند و در مورد آن تحقیق میاز خرید یک کاال آن را در اینترنت می

کار دیگر آنقدرها کار وهای سنتی و پیشین کسبدهند. شاید بتوان نتیجه گرفت که روششده در زمینه فروش کاال و خدمات انجام می

توان نتیجه گرفت با این وقتی که بازاریابی همیشه درباره ارتباط با مخاطب، در زمان و مکان درست بوده است. پس می ساز نیست!

 . 4هم در آنجا باید به دنبال مشتری و یا مخاطب خود بگردندگذرانند، بازاریابان در اینترنت می انهایشمردم بخصوص با گوشی

ها نشان شود، دشوار باشد. بررسیبا نفوذی که اکنون اینترنت دارد، شاید باور کردن این که تعداد کاربران اینترنت هر روز بیشتر می

رشد داشته است و این موضوع رفتار خرید  دهند که در سه سال گذشته استفاده مرتب از اینترنت در میان بزرگساالن پنج درصدمی

مارکتینگ . ی گذشته کارآمد نخواهد بودمشتریان را نیز با خود تغییر داده است. این بدان معنی است که بازاریابی سنتی دیگر به اندازه

. در دنیای امروز این موضوع به پردازد که چگونه در زمان و مکان مناسب با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنیمهمواره به این مسئله می

ها بروید. دیجیتال کنند )یعنی اینترنت( به سراغ آناین معنی است که شما باید در جایی که مخاطبان زمان زیادی در آن صرف می

  شودمارکتینگ به هر شکلی از بازاریابی اشاره دارد که در فضای اینترنت انجام می

 تعاریف

کنند. در های الکترونیک و یا بستر اینترنت استفاده میشود که از دستگاهای میهای بازاریابیمامی فعالیتشامل ت 5بازاریابی دیجیتال

ها و سایتهای اجتماعی، ایمیل، وبهای دیجیتال نظیر موتورهای جستجو، شبکهوکارها از کانالاین سبک از بازاریابی، کسب

 .کنندشتریان فعلی و آتی خود استفاده میهای دیگر برای برقراری ارتباط با ماپلیکیشن
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 1 (بازاریابی درونگرا )اینباند مارکتینگ

موضوعی است که این روزها توجه زیادی را به خود جلب کرده و به عنوان روشی کارآمد برای جذب، جلب تعامل و بازاریابی درونگرا 

ی های دیجیتال مارکتینگ، سؤاالت زیادی در مورد نحوهوجود جذابیتشود. ولی با سرگرم کردن مشتریان در فضای آنالین شناخته می

ی بازاریابی خود از فضای آفالین به فضای های مربوط به آن وجود دارد. مدیران بسیاری درگیر جزئیات انتقال بودجهکارکرد روش

 آنالین هستند

 چیست؟ (Inbound) بازاریابی دیجیتال و بازاریابی ربایشی تفاوت بین

دهند و هر دو بر ایجاد محتوای دیجیتال برای استفاده مردم متمرکز هر دو به صورت آنالین رخ می. در سطح، هر دو مشابه هستند

شود. تفاوتی قائل نمی Outboundو  Inboundهای بازاریابی بین روش« بازاریابی دیجیتال»اصطالح هستند. پس تفاوت چیست؟

های هدف این است که پیام Outboundهای دیجیتال در تاکتیک. گیرندها هنوز زیر چتر بازاریابی دیجیتال قرار میهر دوی این

لیغات مرتبط یا مورد عالقه آنها شود نمایش داده شود، جدا از اینکه چقدر این تببازاریابی مستقیما در چشم هر تعداد از مردم که می

ها برای ترویج دادن کاال یا خدمات به مردمی است خواهد بود. برای مثال: استفاده از بنرهای تبلیغاتی که در باالی بسیاری از وب سایت

برای جذب کردن مشتریان هدف به وب سایت  Inboundهای در سوی دیگر بازاریابان از تاکتیک. که آمادگی این تبلیغات را ندارند

وبالگ است،  ترین ابزارهای بازاریابیُترین و پرقدرتزنند. یکی از سادهخود با فراهم کردن ابزارهایی که برای آنها مفید است دست می

در نهایت بازاریابی  .گذاری کنیدسرمایه کنندُهایی که مشتریان شما جستجو میدهد روی واژهکه به وب سایت شما اجازه می

Inbound  .یک متدلوژی است که از ابزارهای بازاریابی دیجیتال برای جذب، تبدیل، بستن، رضایت مشتری آنالین سود می برد

یا  Inboundبازاریابی دیجیتال از سوی دیگر بطور ساده مانند چتری است که تمام تکنیک های بازاریابی صرف نظر از 

Outbound رار می گیرنددر زیر آن ق . 

 Business-to-Business مدل بنگاه به بنگاه یا

است، تالش شما در بازاریابی دیجیتال احتماال به دور تولید مشتری بالقوه، با هدف نهایی رسیدن به کسی  B2Bاگر کمپانی شما یک 

به همین دلیل، نقش استراتژی بازاریابی شما جذب و تبدیل با  .باشدکه فروشنده شما بتواند با آن درباره معامله صحبت کند، 

ها به مشتری از طریق وب سایت و کانال پشتیبانی دیجیتال برای افراد گروه فروش خود خواهد بود. ورای وب سایت، ترین سرنخکیفیت

که دارای ترافیک محلی هستند  LinkedInکار مثل لینکدین وهای مخصوص کسبممکن است شما تالش خود را بر روی کانال

 .قرار دهید

 Business-to-Customer  مدل بنگاه به مشتری یا

است، صرفنظر از قیمت محصوالت شما، احتماال هدف بازاریابی شما جذب مردم به وب سایت شما برای  B2Cاگر کمپانی شما یک 

برای این منظور، احتماال شما بر روی  .آنکه کاربران نیازی به صحبت با فروشنده داشته باشندها به مشتری است، بدون تبدیل آن

تسریع سفر مشتری از زمان ورود به وب سایت تا پایان خرید تمرکز خواهید داشت. به جهت اهمیت بیشتر محصول یا خدمات شما در 

. تری برای آسان کردن خرید نیاز خواهید داشتیا ابزارهای قوی ۲CTA، شما احتماال به B2Bفرآیندهای بازاریابی نسبت به مدل 

ایی است مفید خواهد ی مانند لینکدین که بیشتر حرفهیهاهایی مانند تلگرام و اینستاگرام بیشتر از کانالکانال B2Cهای برای کمپانی

 .بود

 بازاریابی موبایل

زمان دسترسی آنالین توسط  %21بازاریابی تلفن همراه است. در واقع بطور کلی  کلیدی بازاریابی دیجیتالهای یکی دیگر از مولفه

                                                                                                                                                    
1 Inbound Marketing 
2 Call to Action 



 از دیروز تا امروز و ابعاد آن مروری بر بازاریابی دیجیتال کاوه رستم زاد:

های دیجیتالی، سازی آگهیها. این به این معنی است که بهینهبیشتر از سایر روش %۲1شود یعنی های موبایل انجام میدستگاه

های تلفن همراه ضروری است. اگر شرکت شما های دیجیتال برای دستگاهیاتهای اجتماعی و سایر محتوصفحات وب، تصاویر رسانه

سازد تا با شما ارتباط برقرار کنند یا محصوالت شما را خریداری دارای یک برنامه کاربردی تلفن همراه است که کاربران را قادر می

های تلفن ه با شرکت شما به صورت آنالین از طریق دستگاهکسانی ک .گیردکنند، برنامه شما نیز زیر چتر بازاریابی دیجیتال قرار می

های دسکتاپ داشته باشند. این به معنای اجرای یک طراحی موبایل و کنند باید تجربیات مثبتی به خوبی دستگاههمراه ارتباط برقرار می

توانید بازاریابی دیجیتال از طریق آن می های زیادی وجود دارد کههای تلفن همراه است. راهبرای کاربران دستگاه Responsiveیا 

سازی کنید. در هنگام اجرای هر استراتژی بازاریابی دیجیتال، بسیار مهم است که بدانید این خود را برای کاربران تلفن همراه بهینه

برای مشتری شما ارزشمند  های تلفن همراه چگونه خواهد بود. پس همیشه در ذهن داشته باشید که محتوای شما بایدتجربه در دستگاه

 . رسیدباشد وگرنه به هدف بازاریابی خود نمی

 ژوهشپیشینه پ

تر از این تعریف ازاریابی بسیار وسیعدانند، حوزه بهای فروختن یک کاال میرا فقط منحصر به مهارت بازاریابی ای کهبرخالف تفکر عده

های بازاریابی اختصاص محدودکننده است. بازاریابی مانند زندگی است و همه ما باید در جعبه ابزار زندگی خود بخشی را به مهارت

ر پیشرفت شخصی و ای مشغول هستیم، اینکه یاد بگیریم تا مانند یک بازاریاب فکر و عمل کنیم، ددهیم. فارغ از اینکه به چه حرفه

های خدمات که به طور عمده توسط استفاده از اینترنت ای از تاکتیکاین نوع بازاریابی با انتخاب گسترده. کاری ما اهمیت باالیی دارد

ه شده به عنوان هسته یک رسانه تبلیغاتی عالوه بر تلفن همراه و رادیو و تلویزیون سنتی برای بازاریابی محصول و نام تجاری، گنجاند

 محتوا، ، بازاریابیSEM  ، بازاریابی موتور جستجوSEO سازی موتور جستجوبهینه شامل بازاریابی دیجیتال هایاست. فعالیت

های اجتماعی، اریابی رسانهیابی مبارزات انتخاباتی، بازاریابی تجارت الکترونیک، بازبازار محتوا، اتوماسیون گذار، تاثیر بازاریابی

ها و هر شکل های نوری، بازیهای اجتماعی، بازاریابی مستقیم ایمیل، نمایش تبلیغات، کتاب الکترونیکی، دیسکسازی شبکهبهینه

  شندباهای دیجیتال میدیگری از رسانه

است. مفهوم اساسی در بازاریابی دیجیتال ( گسترش داشته MMSو  SMSهمراه )های های غیر اینترنتی مانند تلفنهمچنین کانال

رویکرد بازاریابی داخلی و یا به طور کلی براساس رویکرد مشتری مداری است. براساس گزارش موسسه بازاریابی دیجیتال، بازاریابی 

  کار استوکنندگان و کسبرفهای دیجیتال برای ترویج بازاریابی محصوالت و خدمات به مصدیجیتال استفاده از کانال

  ریخچه و تکامل بازاریابی دیجیتالتا

 دیجیتال بازاریابی واژه از استفاده اولین –میالدی 1990

وب  میالدی استفاده شد. عصر دیجیتال با ورود اینترنت و توسعه پلتفرم ۱991برای اولین بار در دهه  بازاریابی دیجیتالاصطالح 

توانند آنها را به اشتراک بگذارند. تا نیاز دارند، پیدا کنند. اما نمیکه دهد تا کاربران اطالعاتی را اجازه می ۱.1پلتفرم وب  د.آغاز ش ۱.1

 .مطمئن نبودند های دیجیتالپلتفرم بازاریابان از آن زمان هنوز

 کلیک قابل بنر اولین –میالدی  1993

https://mahhamco.ir/seo


  ۱011اردیبهشت-، فروردین۱، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 این. شد گرفته بکار زنده طور به  برای تبلیغاتش خریداری شد، HotWired ، اولین بنر قابل کلیک، پس از آنکه توسط۱991در سال 

بازار  های جدید بهفناوری ۱990راستای همین تغییر تدریجی، در سال بود. در  عصر دیجیتال بازاریابی به انتقال آغاز از ظینشانه

 .اندازی شدراه یافت. یاهو در همان سال راه دیجیتال

 دیجیتال بازار در عمده تحوالت –میالدی  1996

 de www (Jerry’s Guide to the World Wiبه عنوان راهنمای جری برای ۱"جری یانگ"اندازی توسط یاهو پس از راه 

Web)  شناخته شد. یاهو در سال اول نزدیک به یک میلیون بازدید دریافت کرد. این تغییرات باعث تحوالت عمده در فضای دیجیتال

موتورهای جستجو و ابزار  ۱992های خود را برای افزایش رتبه در موتور جستجو بهینه کردند. در سال ها به مرور وب سایتشد. شرکت

 .اندازی شدراه Alexa وHotBot  ، LookSmart دیگری مانند

 گوگل تولد –میالدی  1998

در اینترنت را ارائه  ورا راه انداخت. یاهو بازار جستج MSN ثبت نماییم. مایکروسافت موتور جستجوی گوگل را باید با تولد  1998

های موتور جستجو اکثر موتورهای جستجوی کوچکتر از صحنه و سال بعد، با ترکیدن این حباب اینترنتی با حضور پرقدرت غولکرد. د

 .بازار خارج شدند

 یاهو و گوگل شدید رقابت –میالدی  2006

میلیارد  2.0ماه به حدود موتورهای جستجو در یک  کشاهد رقابتی شگفت انگیز بود. ترافی ۲112در سال  بازاریابی دیجیتال دنیای

 .ایکروسافت در حاشیه قرار گرفت و جستجوی زنده با رقابت گوگل و یاهو به اوج رسیدم MSNیافت. افزایش 

خطی را در باال یا  سهرا که تبلیغات  AdWords گوگل شروع به توسعه و رشد کرد. گوگل خدماتی مانند ،هابا در نظر گرفتن فرصت

یا هزینه برای هر کلیک تبلیغات را نیز ارائه داد. در  AdSense داد، را معرفی کرد. همچنیننشان میسمت راست نتایج جستجو 

همان زمان گوگل متوجه ارزش تجزیه و تحلیل محتوای دریافت شده گردید و تصمیم به هدفمند نمودن تبلیغات نمود. در راستای 

 .تبدیل شدگوگل به بزرگترین بازیگر دنیای کسب و کار  ،همین حرکت

 در تاریخچه بازاریابی دیجیتال 0212تا  0222های سال

 :اند توجه کنیدبه اتفاقات زیر و سال پیش آمدن آن که در تاریخچه دیجیتال مارکتینگ درج شده

 ۲11۱سال   :Universal Music اولین کمپین بازاریابی اینترنتی توسط -

 ۲111سال   آغاز به کار لینکدین: -

 ۲111سال   ر وردپرس:آغاز به کا -

 ۲110آغاز به کار جیمیل: سال  -
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 از دیروز تا امروز و ابعاد آن مروری بر بازاریابی دیجیتال کاوه رستم زاد:

 ۲110بوک: سال آغاز به کار فیس -

 ۲115آغاز به کار یوتیوب: سال  -

 ۲112آغاز به کار توئیتر: سال  -

 ۲111سال  :huluآغاز به کار  -

 ۲117آغاز به کار آیفون: سال  -

 ۲119اپ: سال آغاز به کار واتس -

اسی در رفتار مشتریان به وجود آمد. با روی کار آمدن موتورهای جستجو مانند گوگل و یاهو تغییراتی اس ۲1۱1تا  ۲111های در سال

کردند. این امر باعث سردرگمی دیجیتال مارکترها مشتریان قبل از اقدام به خرید در این موتورها در مورد اطالعات کاال جستجو می

هایی مانند مارکتو مشکل سردرگم شدن کمپانی. ونه تغییر کرده استرفتار کاربران چگ بفهمند که توانستندشده بود چرا که نمی

های مارکترها را به کمک اتوماسیون مارکتینگ تا حدودی حل کردند. به کمک ابزارهایی مانند مارکتو که نقش مهمی در تحول

. نال در حال اجرا هستند، به وجود آمدهایی که در چند کااند، امکان ردیابی کمپینآمده در تاریخچه دیجیتال مارکتینگ داشتهپیش

های خدمات شبکه های بعد منجر به ارائههای اجتماعی بود که در سالهای شبکههمچنین دوره تحول پلتفرم ۲1۱1تا  ۲111های سال

های اجتماعی و های هوشمند دسترسی به اینترنت، شبکهوکارها شد. همچنین به علت رواج گوشیسباز سوی بسیاری از ک اجتماعی

  های آنالین افزایش بسیاری داشته و رفتار کاربران را تغییر دادفروشگاه

 دیجیتال ازاریابی بچه در تاریخ 0202تا  0212های سال

 :اند توجه کنیدبه اتفاقات زیر و سال پیش آمدن آن که در تاریخچه دیجیتال مارکتینگ درج شده

 ۲1۱1آغاز به کار اینستاگرام: سال  -

 ۲1۱۱های تلویزیونی در میان جوانان: سال کاهش چشمگیر تعداد بیننده -

 ۲1۱۱چت: سال آغاز به کار اسنپ -

 های اجتماعی خود را افزایش دادندها بودجه شبکهکنندهدرصد از تبلیغ 64% -

 ۲1۱1های اینترنتی: سال تازی آمازون میان فروشگاهیکه -

 ۲1۱0های هوشمند استفاده از دسکتاپ را محدود کرد: سال استفاده از گوشی -

 ۲1۱5رواج بازاریابی محتوایی: سال  -

تغییرات بسیار این دهه به علت رواج . ا در میان کاربران به خود دیداین دهه از تاریخچه دیجیتال مارکتینگ تغییرات بسیار سریعی ر

های اینترنتی و موارد دیگر های اجتماعی و فروشگاهشده کاربران را در شبکههای هوشمندی بود که زمان سپریبسیار زیاد گوشی

شده افزایش این زمان سپری. ت تاثیر خود قرار دادندای از زندگی بشر را در این دهه تحجنبهها به طور کامل هرافزایش داد. اپلیکیشن

وکارها به کمک تکنولوژی به های آنالین خود بگذارند. امروزه کسبای بر روی کانالوکارها تمرکز ویژهموجب شد بسیاری از کسب

ارد دیگر این کار به خوبی کنند؛ با توجه به گروه سنی و تاریخچه جستجوهایشان و موشکل بهتری مشتریان هدف خود را تعیین می

 . شودتوسط دیجیتال مارکترها انجام می

 0202 روندهای بازاریابی دیجیتال برای سال

http://partoshid.com/Services/Details/social-media-marketing
http://partoshid.com/Services/Details/social-media-marketing
https://www.marketingirantalent.com/digital-marketing-trends-2020/
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 ادامه تحوالت بازاریابی دیجیتال

داد تا با سایر به کاربران اجازه می ۲.1وب  د.تر شده بوجایی بود که مشارکت افراد فعال ۲.1وب  د. آم (Web 2.0) ۲.1وب  در ادامه

فاده کاربردی در اینترنت شدند. شروع به است «بزرگراه ممتاز اطالعات»مانند  یهایوکارها ارتباط برقرار نمایند. برچسبکاربران و کسب

یغات اینترنتی تنها در تبل و – دیجیتال بازاریابان توسط شده استفاده هایکانال جمله از –حجم جریان اطالعات  ،به عنوان یک نتیجه

-https://www.marketingirantalent.com/digital] میلیاردی را به همراه داشت ۲.9ایاالت متحده گردش مالی 

marketing-history.]/ 

 ای جدید از بازاریابی در دنیای دیجیتالظهور جنبه

اولین سایت شبکه اجتماعی بود و خیلی زود  MySpace های اجتماعی شروع به ظهور کردند. مای اسپیسهای شبکهبه زودی سایت

وکارها ای برای کسبهای تازهاز شد. راهبه دنبال آن فیسبوک پا به عرصه گذاشت. درهای جدیدی در دیجیتال مارکتینگ برای برندها ب

  های اجتماعی پیش رو قرار گرفتگذاری بر روی پلتفرم شبکهبه منظور ارتقاء برندسازی و سرمایه

 ها در بازاریابی دیجیتالکوکی

های های دیگر در فناوریبود. تبلیغ کنندگان شروع به جستجوی روش دیجیتال مارکتینگ عتها از دیگر رویدادهای مهم در صنکوکی

ها تغییر کرده است. ها پیگری عادات رایج کاربران و ثبت عادات آنها بود. استفاده از کوکی در طول سالنوپا نمودند. یکی از این روش

  اندکدگذاری شده های کاربران واقعیآوری دادهها برای جمعامروزه کوکی

 آمارها در بازاریابی دیجیتال

 آوری شده توسطگردد به صورت مجازی در دسترس کاربران است. آمار جمعدر حال حاضر آنچه به صورت دیجیتال منتشر می

Marketingtechblog    دهد کهنشان می ۲1۱0در سال  

 .ترین فعالیت آنالین در ایاالت متحده استهای اجتماعی باالگذاری در رسانهپست -

 .های اجتماعی فعالیت دارددقیقه به طور روزانه در رسانه 17به طور متوسط هر آمریکایی  -

 : های اجتماعی به ترتیب عبارت است ازدیجیتال از رسانهمیزان استفاده بازاریابان  -

 %99فیس بوک  -

 %97توئیتر  -

 %71گوگل پالس  -

 %29نترست یپ -

 %59اینستاگرام  -

o 70%  بازاریابانB2C  یابندمشتریان خود را از فیسبوک می. 

o 27% د.دهنکنند، خرید انجام میاز کاربران توئیتر به احتمال زیاد از برندهایی که دنبال می 

o 11.1%  از برندهای لوکس درPinterest  .قرار دارند 



 از دیروز تا امروز و ابعاد آن مروری بر بازاریابی دیجیتال کاوه رستم زاد:

o های اجتماعی با بیشترین استفاده توسط بازاریابان عبارتند از: لینکدین، توئیتر، فیس بوکشبکه 

 ۱1حدود  ۱995در سال به تعداد محدود افرادی دسترسی به اینترنت پیدا کردند. به مرور این تعداد افزایش یافته و  ۱991در سال 

خود   ۱CRMافزارهای ارتباط با مشتریان یاوکارها شروع به کار بر روی نرممیلیون کاربر اینترنت وجود داشت. به این ترتیب کسب

ستم اولین سی salesforce سایت ۱999در سال . گرفتند تا ارتباط خود را با مشتریان بالقوه و فعلی خود بتوانند به خوبی مدیریت کنند

افزار به ارائه داد. این نرم (saas) ها را به شکلها بر روی سایت و ردیابی کمپینمدیریت مشتریان و ذخیره اطالعات کاربران، رفتار آن

ای از خود امروزه تاریخچه دیجیتال مارکتینگ به نقطه. شودگیری آینده دیجیتال مارکتینگ شناخته میعنوان نقطه مرکزی شکل

شود که هوش مصنوعی تاثیر بسیاری بر روی بینی میای پیشرسیده است که در اوج خود قرار دارد. آینده دیجیتال مارکتینگ به گونه

های جامع است و این امر به کمک هوش مصنوعی و در دادهآن بگذارد. بازاریابی اینترنتی به مرور به دنبال یافتن الگوها و تغییرات 

 . نویسی در حال انجام استهای برنامهتوسعه زبان

 ژوهشپیشینه پالصه خ

 . خالصه تحوالت بازاریابی دیجیتال۱جدول 

 شرح تحول سال

 اولین استفاده از واژه بازاریابی دیجیتال ۱991

 اولین بنر قابل کلیک ۱991

 راه اندازی یاهو ۱990

 دناندازی شدراه Alexa وHotBot  ، LookSmart دیگری مانندموتورهای جستجو و ابزارهای  ۱992

 اولین وب سایت رسانه های اجتماعی راه اندازی شد ۱997

 تولد گوگل ۱991

 رقدرت غول های موتور جستجوپترکیدن حباب اینترنتی با حضور  ۲111

 ین بازاریابی موبایل\اولین کم ۲11۱

 راه اندازی لینکدین ۲11۲

 myspaceو راه اندازی  wordpressانتشار  ۲111

 gmailراه اندازی  ۲110

 YouTubeراه اندازی  ۲115

 Twitterراه اندازی  ۲112

 Spotifyراه اندازی  ۲111
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  ۱011اردیبهشت-، فروردین۱، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 WhatsAppراه اندازی  2010

 توسط یاهو tumblrخریداری  2013

 توسط فیسبوک WhatsAppخریداری  2014

 وشیدنیو بازاریابی محتواپیش بینی تجزیهو تحلیل و تکنولوژی های پافزایش ارزش  2015

 وش تحقیقر

ژوهش حاضر بصورت توصیفی بنیادی می باشد.ابزار گردآوری اطالعات نیز دیجیتالی و استفاده از سایت های اینترنتی پروش تحقیق 

مرتبط با موضوع بوده تا اطالعات کاربردی در این زمینه که توسط دیجیتال مارکترها بیان شده است جمع آوری شود. این تحقیق 

 مروری می باشد و اطالعات آن بصورت اینترنتی جمع آوری شده است. برگرفته از مطالعات

 تشریح ابعاد موضوع

گیری کرد. اغلب افراد تصور بازاریابی دیجیتال، حرفه جدیدی نیست. این حوزه، با ورود وسایل الکترونیک به زندگی افراد شروع به شکل

شود. در صورتیکه این موارد فقط بخشی از های اجتماعی محدود می، تنها به بازاریابی محتوا و شبکهبازاریابی کنند که این نوعمی

بازاریابی دیجیتال به صورت آفالین و آنالین  .گیرندهای این حوزه را دربر نمیمی زیرمجموعهآیند و تمابازاریابی دیجیتال به حساب می

ای از بازاریابی دیجیتال در زیرا بازاریابی آنالین، بخش گسترده شودمی تهشود اما در بیشتر موارد به انواع بازاریابی آنالین پرداخانجام می

 .گیرد بر می

 از وب سایت شما گرفته تا ابزارهای برندسازی آنالین مانند: تبلیغات دیجیتال، بازاریابی ایمیلی، بروشورهای آنالین و غیره، طیف زیادی

و  داند که هر یک از ابزارهاایی میگیرند. و یک بازاریاب دیجیتال حرفهها و ابزارها زیر مجموعه بازاریابی دیجیتال قرار میاز تاکتیک

 .ها را برای رسیدن به کدام هدف استفاده کندتاکتیک

 :میها را بطور کوتاه و سریع نام می براز تاکتیک مورداینجا چند 

 وب سایت شما -

 وبالگ یهاپست -

 هاهای الکترونیکی، گزارشات و پروپوزالکتاب -

 ابزارها و محتویات گرافیکی -

 و ...( ین، اینستاگرام، تلگرامهای اجتماعی )لینکدشبکه -

 بدست آوردن پوشش آنالین -

 بروشورهای آنالین -

 ...( ابزارهای برندسازی )لوگو، فونت و -

 

 ابزارهای بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ

 :ها مسلط باشدتر بر آنرود یک دیجیتال مارکشوند و انتظار میمحسوب می ابزارهای بازاریابی دیجیتال از هایینمونه موارد زیر

 ک و خریداری شدهشامل ترافیک ارگانی (SEM) جستجوبازاریابی توسط موتورهای  

، یکی از موارد نادیده گرفته شده در سئو، «SEM»یا اصطالحاً (Search Engine Marketing) «بازاریابی موتور جستجو»

کاربران، فضایی را به  SERP ۱توان در، میSEMدهد. با استفاده ازیعنی خرید ترافیک اختصاصی از موتورهای جستجو را پوشش می

                                                                                                                                                    
1 Search Engine Results Pages 

https://blog.faradars.org/%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://blog.faradars.org/%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://motamem.org/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/
https://motamem.org/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/
https://blog.kaprila.com/what-is-sem/


 از دیروز تا امروز و ابعاد آن مروری بر بازاریابی دیجیتال کاوه رستم زاد:

 Bing» و «Google AdWords»های غیر رایگان برای جستجو،ترین پلتفرمسایت خریداری کرد. متداولمنظور تبلیغات وب

Ads» ای های را به موتورهای جستجو پرداخت کند. با این کار، در بخشهستند. در این روش، بازاریاب باید مبلغ از پیش تعیین شده

  آیندحاصل از جستجوی کلمات کلیدی معین یا عبارات خاص، تبلیغات مورد نظر بازاریاب به نمایش درمی SERP مختلف

 )سئو(سازی برای موتورهای جستجو بهینه

شود ، به فرآیندی اطالق می(SEO)« سئو» یا اصطالحاً (Search Engine Optimization) «سازی موتور جستجوبهینه»

دهد. در جستجوی ارگانیک، انیک افزایش میسایت شما را از طریق موتورهای جستجوی رایگان به صورت ارگکه میزان بازدید وب

 Search Engine) «صفحه نتایج موتورهای جستجو» ای برای کاربران درمحتوای تولیدی شما بدون پرداخت هیچ هزینه

Results Page) یا «SERP» آید. زمانی که کاربر کلمات کلیدی مورد نظر خود را در موتورهای جستجو از قبیل به نمایش درمی

   [.https://blog.faradars.org] شوندظاهر می SERP کند، نتایج مرتبط با این کلمات درل یا بینگ وارد میگوگ

هر کاربر، با توجه به کلمات کلیدی مورد استفاده، موقعیت مکانی و تاریخچه جستجوی خود، نتایج منحصر به فردی را مشاهده خواهد 

بندی ست نمایش داده شده و با استفاده از الگوریتم مخصوص موتورهای جستجو، رتبهکرد. معموالً نتایج ارگانیک به صورت فهر

و همچنین انتخاب هر یک از نتایج به دست آمده،  محتوای اینترنتی شوند. با تغییر الگوی جستجو از طرف کاربر، تعامل او بامی

باالتر باشد، ترافیک بیشتری به سمت سایتتان هدایت خواهد  SERP کنند. هر چه رتبه مطالب شما در یکها نیز تغییر میالگوریتم

 https://blog.faradars.org]. [شودای منفعل و مشتریان فعال نیز بیشتر میهشد. به این ترتیب، احتمال افزایش بازدیدکننده

 و (On-Page SEO) «سئوی داخلی» ها را به دو دستهتوان آنسازی موتور جستجو دخیل هستند که میعوامل متعددی در بهینه

شود که برای بهبود سئو در درون بندی کرد. سئوی داخلی، به اعمالی اطالق میتقسیم (Off-Page SEO) «سئوی خارجی»

سایت به منظور رشد سئو انجام شود، گیرند. در طرف مقابل، به اقدامات و ارتباطاتی که در خارج از فضای وبسایت صورت میوب

کنند. این تغییرات به جو، الزامات دستیابی به سئوی بهتر نیز تغییر میهای موتورهای جستبا تغییر الگوریتم. شودسئوی خارجی گفته می

سایتی با گیرند. با توجه به این مسئله باید به خاطر داشت که مقصود از سئو، ساخت وبمنظور تطبیق نتایج با نیازهای کاربر صورت می

یت ممکن برای کاربران مد نظر شما است. اگر همیشه در ساقرارگیری در رتبه اول نتایج نیست بلکه هدف نهایی، ایجاد بهترین وب

تر یابد. این موضوع، رونق و پیشرفت سریعسایت شما و ترافیک آن افزایش میهای باالی سئو قرار داشته باشید، دیده شدن وبرتبه

 [https://blog.faradars.org].وکارتان را به همراه خواهد داشتکسب

ایت شما به جهت رتبه بندی بهتر در صفحات نتایج موتورهای جستجوگر را به عهده دارد. که باعث افزایش سازی وب سسئو روند بهینه

چشمگیر در نتایج  یتواند جایگاهشود. سئو روشی دائمی و به صرفه بوده که میمیزان ترافیک آلی )اورگانیک( وب سایت شما می

 AdWords به عنوان بهترین روش بازاریابی شناخته شده است و در مقایسه با موتورهای جستجو را برای شما به ارمغان بیاورد. سئو

 [.https://darkoob.co.ir]ندارد  ایهزینه

بندی بهتر در نتایج موتورهای جستجو گفته سایت برای رتبهسازی وبسازی برای موتورهای جستجو یا همان سئو به فرآیند بهینهبهینه

گیرند، مواردی هایی که تحت تاثیر سئو قرار میدهد. کانالسایت را افزایش مییک ارگانیک )رایگان( وبشود. این روش میزان ترافمی

توان به چند روش به سراغ سئو رفت، تا بدین ترتیب ترافیک باکیفیت ها هستند. در حال حاضر میسایت، وبالگ و اینفوگرافینظیر وب

 :[ https://deema.agency/what-is-digital-marketing] ا عبارتند ازهسایت خود به وجود آورد. این روشبرای وب

ی مشخص )با گیرد که در یک صفحهدر این نوع از سئو، تمرکز بر روی تمامی محتواهایی قرار می : (On page) سئوی آن پیج

توانید به نوشتن پاسخی از نظر میزان جستجو و هدف جستجوکننده، می کلمات کلیدی بررسی کلمات کلیدی مشخص( قرار دارند. با

 .برای مخاطبان خود بپردازید و بدین ترتیب در صفحات نتایج جستجوی این سؤاالت، در جایگاه باالتری نشان داده شوید

https://motamem.org/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-seo-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/
https://blog.faradars.org/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/
https://blog.kaprila.com/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c/
https://blog.kaprila.com/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c/
https://blog.kaprila.com/seo-on-page/
https://blog.kaprila.com/seo-on-page/
https://deema.agency/keyword-research-webinar-report/


  ۱011اردیبهشت-، فروردین۱، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

هایی است که خارج از سایت، بیشتر تمرکز بر فعالیتسازی وبمان بهینهدر این نوع از سئو، در ز:  (Off page) سئوی آف پیج

تواند بر سایت مجموعه میهایی خارج از وبشود که چه فعالیتشود. در این روش بررسی میسایت شما انجام میی وبصفحه

هایی که به شما لینک هستند. تعداد سایت هالینکهای درونگرا، یا همان بکپاسخ این سؤال، لینک رد.سایت تأثیر بگذابندی وبرتبه

سازی با گذارند. با شبکهبندی سایت شما از دیدگاه کلمات کلیدی مهم تأثیر میها دارند بر رتبهدهند و اعتباری که این سایتمی

توانید بیرونی، شما می سایت خود( و ایجاد توجهها )و لینک دادن به وبسایتهای مهمان در این وبهای دیگر، نوشتن پستسایت

 .دست آورید تا بدین ترتیب در صفحات بااهمیت جستجو در جایگاه باالتری دیده شویدهای مورد نیاز خود را بهلینکبک

ی کدنویسی صفحات دهد و به نحوهسایت شما قرار میی فنی وباین نوع از سئو، تمرکز خود را بر الیه : (سئوی فنی )تکنیکال

سئوی  همگی از اقداماتی هستند که در CSS ۱هایسازی فایلسازی تصاویر، ساختارمند بودن اطالعات و بهینه. فشردهکندتوجه می

هبود دهند. همچنین موضوع دیگری که در سئوی سایت شما را بتوانند سرعت بارگذاری وبشوند و میانجام می فنی یا تکنیکال

سایت از نظر این جزئیات یکی از عوامل سازی وبهای تلفن همراه است. بهینهسایت با گوشیتکنیکال اهمیت دارد، سازگاری وب

هایی که میرد. ممکن است تکنیکگاه نمیسئو علم و دانشی است که هیچ.بندی نمایش در موتورهای جستجو استاثرگذار در رتبه

بازاریابی  ترین بخشواقع مهم فاده کنیم. درسازی سایت باید از نکات سئو استشود، تغییر کند ولی برای بهینهبرای آن استفاده می

 که کند بیان اینکه یا باشد داشته را آن کامل یادگیری ادعای کسی که نیست تک و خالی تکنیک یک سئو. است سئو همین دیجیتال

سازی سایت هینههایی است که به شما در بطور که در باال بیان کردیم، شامل تکنیکهمان سئو. است شده قدیمی سئو تکنیک دیگر

  زمانی دیگر از بین بروند اوج باشند و در در زمانی ها هرکدام ممکن است درکند؛ حال این تکنیککمک می

  (Concept Marketing) بازاریابی محتوا

توانید با تولید محتوای باکیفیت برای کاربران خود، ، روشی است که در آن شما می(Content Marketing) « بازاریابی محتوا»

توان در هر پلتفرم اینترنتی ایجاد کرد. ارسال پیام در توییتر، آپلود ویدیو در ظر را میفروش بیشتری را به دست آورید. محتوای مورد ن

سایت، از مصادیق بازاریابی محتوا هستند. این روش دارای کارایی بسیار خوبی است چراکه یوتیوب و نوشتن مطالب مختلف در وب

وری کار افزایش کند و در نتیجه، بهرههای اجتماعی ادغام میههای دیگری از قبیل بازاریابی سئو و شبکمحتوای شما را با روش

برای اجرای صحیح بازاریابی محتوا، توجه به چند نکته ضروری است. پیش از تولید محتوا حتماً کاربران نهایی خود را در نظر . یابدمی

سئله، حوزه موضوعات انتخابی را برایتان مشخص ها را شناسایی کنید. این مبگیرید. به این منظور باید نوع مخاطبان و عالیق آن

خواهد کرد. به عالوه، زبان و اصطالحات مورد استفاده مخاطبان خود را در هنگام جستجوهای اینترنتی مد نظر داشته باشید. استفاده از 

 [.https://blog.faradars.org] بخشداین اطالعات و به کارگیری کلمات کلیدی مناسب، سئوی شما را بهبود می

های اجتماعی به اشتراک بگذارید. این کار، میزان بازدید و های شبکهتوجه داشته باشید که باید محتوای تولیدی خود را در تمام پلتفرم

شود. این روش، رابطه مستقیمی با فروش ندارد بلکه رساند. بازاریابی محتوا، یک فعالیت مداوم محسوب میبازخوردها را به حداکثر می

ی نامربوط و ااست. از تولید محتو برند هدف اصلی آن، تعامل و آموزش به مشتریان به منظور ایجاد اعتماد، شناخت و ارزش

کنند. با ایجاد محتوای باکیفیت و درگیر می غیرضروری خودداری کنید. به دنبال مطالبی باشید که کاربران را به طور همیشگی با خود

های دیگر و ایجاد سایتتان را بهبود بخشید. استفاده از مطالب موجود در وبالگتوانید سئوی وبوکار خود میمرتبط با کسب

 [.https://blog.faradars.org] نیز روش خوبی برای افزایش ترافیک سایت است ۲«لینکبک»

یابی به های محتوایی با هدف ایجاد آگاهی از برند، رشد ترافیک، ایجاد فروش و دستی داراییبه خلق و توسعه بازاریابی محتوا
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 از دیروز تا امروز و ابعاد آن مروری بر بازاریابی دیجیتال کاوه رستم زاد:

  : شما داشته باشند، عبارتند از ازاریابی محتواییب توانند تأثیر زیادی در استراتژیهایی که میمشتریان اشاره دارد. کانال

کند تخصص خود در صنعت را نشان دهید و بدین نوشتن و منتشر کردن مقاالت در وبالگ به شما کمک می  :های وبالگپست

های بیشتری برای تبدیل نید. این موضوع در نهایت سبب ایجاد فرصتوکار خود ترافیک جستجوی ارگانیک ایجاد کترتیب برای کسب

 .شودهای فروش میسایت به سرنخهای وببازدیدکننده

ها و محتواهای طوالنی مشابه به ایجاد آگاهی بیشتر در ها، دستورالعملایبوک  :هاها( و دستورالعملکتاب الکترونیکی )ایبوک

ی فروش و هدایت هاکنند. این اطالعات فرصت دریافت اطالعات تماس مشتری و ایجاد سرنخک میها کمسایتهای وببازدیدکننده

 .کنندپذیر میرید را امکانمشتریان به مسیر خ

ها ها بپردازید. اینفوگرافیخواهند به نمایش بصری اطالعات مورد نیاز آندر بعضی موارد، خوانندگان از شما می  :هااینفوگرافی

 .دهدخواهند یاد بگیرند میها دیدی بصری از مفهومی که میمحتوا هستند که به بازدیدکنندهشکلی از 

 هایتکنیک و هاروش شناخت یعنی زاریابی محتوابا کنید، باید محتوا را در نظر بگیرید.از هر ابزاری که در بازاریابی دیجیتال استفاده می

 شود ولی درجایی نشر نشود و کسی نبیند، چه ارزشی دارد؟ر دهید. محتوایی که نوشته میقرا خود کاری اصول جز باید را محتوا توزیع

بازاریابی شما را کاهش درصد هزینه  2۲آورد و ها برای شما ورودی کاربر میامروزه بازاریابی محتوا سه برابر دیگر تکنیک .۱

 دهد.می

 ساله بیشتر از همه به دنبال اطالعات و محتوای خود هستند. ۱9تا  ۱1تقریباً جوانان  .۲

های خود قرار درصد بیشتر از همکاران خود که محتوایی در سایت یا شبکه ۱۲2وکارهای کوچک با محتوا، تقریباً کسب .1

 کنند.دهند، کاربر جذب مینمی

ترین روش برای گسترش فعالیت ترین و ارزانکنید، محتوا مهمار دارید و در بستر اینترنت و فضای دیجیتال فعالیت میوکهر نوع کسب

 شما است.

 0201نکات بازاریابی دیجیتالی در بخش محتوا در سال 

 دهید. ای را کنید، اطالعات و دانش خود را در آن زمینه افزایشقبل از اینکه شروع به نوشتن در هر حوزه -

 گاه در نوشتن محتوا عجله نکنیدهیچ -

 ها خودداری کنید.های درست به کار ببرید. از به کار بردن زیاد آنکلمات کلیدی را در مکان -

 تمامی انواع محتواها را در متن خود به کار ببرید، مخصوصاً اگر قصد تولید محتوا آموزشی را داشته باشید. -

 (Inbound Marketing) بازاریابی درونگرا

ها به جذب، تعامل و سرگرم کردن ازاریابی با کمک آنای اشاره دارد که مدیران بهای بازاریابیبازاریابی درونگرا به استفاده از روش

توانید از هر تاکتیک بازاریابی آنالین که در باال فهرست شده است استفاده پردازند. شما میمشتری در هر مرحله از سفر مشتری خود می

های بازاریابی درونگرا در مقابل بازاریابی مثالها تجربه مناسبی برای مشتریان خود ایجاد کنید. در اینجا به بعضی از کنید و از طریق آن

 سنتی اشاره شده است

 استفاده از وبالگ در مقابل استفاده از تبلیغات پاپ آپ -

 بازاریابی ویدئویی در مقابل تبلیغات تلویزیونی -

https://deema.agency/the-ultimate-guide-to-content-marketing-in-2021/
https://seokar.com/news/what-is-content-marketing
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  ۱011اردیبهشت-، فروردین۱، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 (اسپم)ای مزاحم ههای ایمیلی در برابر ارسال ایمیلخبرنامه -

شوند و هر دو به تولید محتوای دیجیتال برای رسند: هر دو به صورت آنالین پیگیری میدر ظاهر، این دو مفهوم یکسان به نظر می

اصطالح بازاریابی دیجیتال تفاوت این دو مفهوم بازاریابی چیست؟ خت،پردازند. بنابراین اکنون باید به این موضوع پردامشتریان می

شود )یا چیزی که ما در این مقاله به آنها درونگرا و قائل نمی (Push) و بازاریابی فشاری (Pull) تفاوتی میان بازاریابی کششی

های بازاریابی برونگرا با هدف نمایش تاکتیک. هستند گوییم(. هر دو نوع بازاریابی ذکر شده در زیر چتر دیجیتال مارکتینگبرونگرا می

شود، فارغ از این که این پیام با عالیق و نیازهای مخاطبان مستقیم پیام به بیشترین تعداد افراد ممکن در فضای آنالین پیگیری می

ها دیده سایتکه در باالی بسیاری از وب وبرقها تمایلی به دیدن آن داشته باشند. برای مثال، تبلیغات بنری پرزرقمربوط باشد یا آن

شود و برای شوند، این نوع تبلیغات فرقی میان افراد قائل نمیشوند با هدف فروش محصوالت یا تبلیغ به همه افراد ساخته میمی

های هایی که از تاکتیکدیجیتال مارکتر از طرف دیگر،. شوندکسانی که تمایل به دیدن این تبلیغات ندارند هم نمایش داده می

کنند این کنند و تالش میکنند، از محتوای آنالین برای جذب مخاطبان به صفحات وب خود استفاده میدرونگرای دیجیتال استفاده می

های دیجیتال ترین و قدرتمندترین داراییراهم کردن اطالعات و محتوای مفید برای مخاطب، صورت دهند. یکی از سادهعمل را با ف

دهند که مشتریان هایی را میگذاری بر کلیدواژهسایت سازمان فرصت سرمایهها هستند، ابزارهایی که به وبمارکتینگ درونگرا، وبالگ

  ها هستنددر جستجوی آن

 (Social Media Marketing) بازاریابی شبکه های اجتماعی 

ها در ایجاد کنند و اهمیت آنمیوکارهای مختلف بازی های اجتماعی نقش مهمی را در بازاریابی کسبدر دنیای دیجیتالی امروز، شبکه

های اجتماعی، شناخت گیری صحیح از شبکهیک استراتژی بازاریابی مناسب بر کسی پوشیده نیست. با این وجود، نکته اساسی در بهره

، (Social Media Marketing)«های اجتماعیبازاریابی شبکه. »های بازاریابی در این روش استها و خروجیکافی ورودی

دهد و امکان برقراری ارتباط نزدیک با مشتریان را برایتان صوالت و خدمات شما را بیش از بیش در معرض دید کاربران قرار میمح

توانید بازخوردهای ارزشمند مشتریان خود را دریافت کنید و با استفاده از اطالعات به دست کند. در این روش تعامل، شما میفراهم می

 https://blog.faradars.org]. [ها را بهبود بخشیدو محصوالت و همچنین نحوه ارائه آنآمده، کیفیت خدمات 

های شوند، در حوزه بازاریابی شبکههای اجتماعی انجام میتمام اقداماتی که به منظور افزایش ترافیک یا مبادالت تجاری در شبکه

بوک، توییتر، هایی نظیر فیسهای تجاری خود را در پلتفرمتوانید فعالیتی میگیری از این نوع بازاریابگیرند. برای بهرهاجتماعی قرار می

وکار شما های اجتماعی و تولید محتوای باکیفیت، سرعت رشد و موفقیت کسبیوتیوب یا لینکدین بیشتر کنید. استفاده از بازاریابی شبکه

هایی که دارای مدل های اجتماعی دارند اما آنبازاریابی شبکهها عالقه زیادی به استفاده از را افزایش خواهد داد. اغلب شرکت

هستند، بیشترین بهره را از این روش  «B2C» یا اصطالحاً (Business to Consumer) «شرکت به مشتری» وکارکسب

ایی یا هدف ای به دست مشتری نه، محصوالت یا خدمات خود را بدون هیچ واسطهB2C هایی با مدل کسب و کاربرند. شرکتمی

  رسانندمی

کنند. شما وگو میها گفتهای اجتماعی، دقت بر روی موضوعاتی است که کاربران در مورد آنیکی از نکات اساسی در بازاریابی شبکه

اجتماعی، میزان جذابیت هر مطلب را های ها شرکت کنید و با استفاده از بازاریابی شبکهباید به نظرات مخاطبان گوش دهید، در بحث

گذاری مطالب از اهمیت باالیی برخوردار است چراکه گذاری آن مورد ارزیابی قرار دهید. به اشتراکبراساس تعداد الیک و به اشتراک

گذاری زان به اشتراکرو، محتوایی را تولید کنید که میشود. از اینکار شما محسوب میواین کار به نوعی یک تبلیغ رایگان برای کسب

 آن باال باشد

های اجتماعی برای بهبود آگاهی از برند، افزایش های شبکهبه ترویج برند و محتوای آن در کانال های اجتماعیبازاریابی در شبکه

وکار های اجتماعی مختلفی وجود دارند که بسته به نوع کسبکند. شبکهوکار کمک میهای فروش برای کسبترافیک و خلق سرنخ
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https://deema.agency/market-your-business-on-social-media/
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 از دیروز تا امروز و ابعاد آن مروری بر بازاریابی دیجیتال کاوه رستم زاد:

 قابل استفاده هستند

 فیسبوک 

 توئیتر 

 لینکدین 

 اینستاگرام 

 تلگرام 

های مدیریت محتوا در این بسترها استفاده کنید. با این توانید از اپلیکیشنهای اجتماعی ندارید، میهای شبکهاگر آشنایی کافی با پلتفرم

های مختلف بپردازید و اطالعات تحلیلی را به صورت متمرکز از یک بستر ریزی محتوا در کانالتوانید به سادگی به برنامهروش شما می

 .مورد بررسی قرار دهید

ها است. هدف اجتماعی در آن هایتر از گذشته شده است و آن هم به لطف وجود موبایل و تبلت و حضور شبکهریعارتباطات امروزه س

 شده است. های اجتماعی که امروزه به یکی از اصول بازاریابی دیجیتال تبدیلشما جذب کاربر بیشتر است و چه محیطی بهتر از شبکه

 ۲۲ کنند.می درصد جمعیت دنیا از فیس بوک استفاده 

 ساله رو به گسترش است و جالب است که بدانید تبلیغات در فیسبوک در سال  های اجتماعی هرتبلیغات در شبکه

 درصد افزایش پیدا کرد. 70، ۲1۱7

 های اجتماعی شود و باعث شبکه یترین محتواترین و پربازدیدویدئو مهم ۲1۲۱شود که درسال تخمین زده می

 شود.ک بازدیدکننده میدرصد ترافی 11افزایش 

توان های اجتماعی را میترین مزیت شبکهشود. مهماستفاده می بازاریابی دیجیتالی عنوان یکی از ابزارهای مهمهای اجتماعی بهشبکه

د از این توانیوکاری که داشته باشید، میوکار شما چیست؛ هر نوع کسبدر گستردگی آن تعریف کرد یعنی اینکه تفاوتی ندارد که کسب

  درستی به کار ببریدها استفاده کنید. البته باید اصول و قواعد فعالیت در هرکدام را بدانید و بهشبکه

 0201نکاتی برای موفقیت در سال 

 حتوای مخصوص ایجاد نمایید.بندی کنید و برای دسته مها دستهدرستی بشناسید. آنمخاطبان خود را به 

 های اجتماعی را بشناسید.های تولید محتوا در شبکهانواع فرمت 

  الزم نیست که در تمامی نوع تولید محتوا فعالیت کنید. برای اینکه بتوانید در بازاریابی دیجیتال موفق باشید، یک

 نوع را انتخاب کرده و در آن قوی فعالیت کنید.

 دهند که مطالب کوتاه اما ها ترجیح میشوند و آننید. وقت کاربران هرساله محدودتر میمحتوا ارزشمند تولید ک

 مفیدی را مطالعه کنند.

 (PPC)  ر اساس کلیکب تبلیغات 

است. در این روش،  «PPC» یا اصطالحاً  (Pay-Per-Click Advertising) «تبلیغات کلیکی»، SEM یکی از انواع

های در پلتفرم PPC کند. اخیراً روشموتورهای جستجو به ازای هر کلیک بر روی تبلیغات یک شرکت، مبالغ مشخصی را دریافت می

برای مخاطبان مورد نظر به  النتبلیغات به صورت اع نند اینستاگرام نیز در حال اجرا است. در این روش،های اجتماعی مامختلف شبکه

ها برای رسیدن به و به کارگیری آن های مختلف بازاریابی دیجیتالترکیب روش آیند. این سیستم، مثال بسیار خوبی ازنمایش درمی

https://motamem.org/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%da%a9%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://motamem.org/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%da%a9%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://blog.faradars.org/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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  ۱011اردیبهشت-، فروردین۱، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

  های اجتماعی همپوشانی پیدا کرده استبا بازاریابی شبکه  SEMعنوان نمونه در اینجا، یک استراتژی کامل بازاریابی است. به 

 (Influencer Marketing) بازاریابی تأثیرگذار – اینفلوئنسر مارکتینگ

است. در این روش، از افراد  (Influencer Marketing) «بازاریابی تأثیرگذار»های بازاریابی دیجیتال، یکی از جدیدترین روش

شود. ن بیشتر و بهبود فروش محصوالت استفاده میهای مجازی برای جذب کاربراهای زیاد در شبکهکنندهمشهور یا دارای دنبال

های مجازی )اینستاگرام، تلگرام و غیره( از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است. به عنوان مثال، های شبکهبازاریابی تأثیرگذار، در کانال

که با ارسال چند تصویر، محصوالت یا خواهند ها میهای مختلف با استخدام کاربران پرطرفدار و مشهور اینستاگرام، از آنشرکت

های کاربری خود در فضای مجازی را برای یک مدت ها کنترل حسابدر برخی از مواقع، شرکت. خدمات مشخصی را تبلیغ کنند

جلب  های اجتماعیهای شما در شبکهسپارند. این افراد، نظر کاربران را به کانالمشخص )معموالً یک روز( به افراد تأثیرگذار می

یابد. توجه کنید که همیشه باید پیش از انتخاب یک فرد ها افزایش میهای جدید و بازدید کانالکنند. در نتیجه، تعداد دنبال کنندهمی

از صحت  «Google Analytics» توانید با استفاده ازتأثیرگذار و شروع همکاری، به خوبی تحقیق کافی را انجام دهید. شما می

 های کاربری او اطمینان حاصل کنیدهای فرد مورد نظر و جعلی نبودن حسابنندهتعداد دنبال ک

کنند تا محصوالت و خدمات خود را از طریق افراد مشهور و معروف دنیا به فروش ها همیشه تالش میها و شرکتبعضی از کارخانه

نام گویند. البته این فقط محدود به افراد مشهور و صاحبدماتی را اینفلوئنسر مارکتینگ میبرسانند یا تبلیغ کنند. استفاده از چنین خ

  کندکند، به این تکنیک بازاریابی فکر میصورت فریلنسری فعالیت میشود، حتی شخصی هم بهنمی

 70  کنند و ترغیب به خرید شود را بیشتر پسند میآن از افراد مشهور استفاده میدرصد مردم تبلیغاتی را که در

 شوند.شده میکاالی تبلیغ

اگر صاحب یک برند هستید، اگر انجمن خاصی دارید یا در حالت کلی به دنبال متد و روشی هستید که بتوانید با آن محصوالت خود را 

 ای بازاریابی دیجیتال است.هیکی از بهترین تکنیکبه فروش برسانید، این

 (Native Advertising)  تبلیغات همسان و (Banner Advertising) تبلیغات بنری 

شود که اساسا محتوا محور بوده و توسط یک پلتفرم بطور رایگان انجام می شود. مثال پست  این نوع تبلیغات به نوعی تبلیغات گفته می

مثال خوبی در این زمینه است. اما بسیاری از مردم تبلیغات شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک  BuzzFeedهای حمایت شده توسط 

 .و اینستاگرام را در این دسته در نظر می گیرند

 ل مارکتینگایمی

ها، در ، اطالعاتی از قبیل معرفی محصوالت، خدمات و تغییرات اخیر هر یک از آن(Email Marketing)« بازاریابی ایمیلی»در 

های دیگر بازاریابی دیجیتال، بر پایه شود. این روش بر خالف روشهای زمانی مشخص توسط ایمیل برای مشترکین ارسال میبازه

روزرسانی، باعث فراهم کردن ارزش برای مشتریان و کسب های بهصوص بین مشتری و شرکت است. ارسال ایمیلایجاد یک رابطه مخ

 https://blog.faradars.org]. [شودها به برند میاعتماد و وفاداری بیشتر آن

پول بلکه از طریق تولید محتوای آید که شما مشترکین خود را نه با پرداخت بهترین نتیجه در بازاریابی ایمیلی زمانی به دست می

کنند و خدمات بازی می افزایش فروش محصوالت مناسب و اعتمادسازی برند جذب کرده باشید. این روش بازاریابی نقش مهمی را در

  کنند، به احتمال زیاد همان مشتریان فعال شما خواهند بودهای ثبت نام در اشتراک ایمیلی را پر میزیرا کاربرانی که فرم

ی محتوا، کنند. ایمیل در اغلب موارد برای ارائهروشی برای ارتباط با مخاطبان خود استفاده میها از بازاریابی ایمیلی به عنوان شرکت

های خود انواع توانید در کمپینشوند. شما میسایت کسب وکار استفاده میها و رخدادها و هدایت افراد به سمت وباعالم تخفیف

https://motamem.org/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/
https://motamem.org/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://motamem.org/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://motamem.org/%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85/
https://blog.kaprila.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://blog.kaprila.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/
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 فواید اصلی بازاریابی دیجیتال چیست؟

دهد تا نتایج دقیق را بالفاصله ببینند. اگر بر خالف بسیاری از تالش های بازاریابی آنالین، بازاریابی دیجیتال به بازاریابان اجازه می 

قبال در روزنامه ای تبلیغ کرده اید، می دانید چقدر سخت است که برآورد کنید چه تعداد افرادی آن صفحه را دیده و به تبلیغ شما توجه 

از سوی دیگر با بازاریابی . ود نداردکرده اند. هیچ راهی مطمئنی برای دانستن اینکه آیا این تبلیغات برای فروش شما موثر بوده اند وج

  دیجیتال شما می توانید بازگشت سرمایه گذاری خود را در تالش های مختلف بازاریابی شناسایی کنید. برای مثال

 ترافیک وب سایت

ا را مشاهده کرده اند را در همان لحظه با استفاده از با بازاریابی دیجیتال، می توانید تعداد دقیق افرادی که صفحه اصلی وب سایت شم

نرم افزار تجزیه و تحلیل دیجیتال ببینید. همچنین می توانید ببینید که چندین صفحه را بازدید کرده اند، چه دستگاهی از آنها استفاده 

 .ز فراهم استکرده اند و از کجا آمده اند، و عالوه بر آن امکان تجزیه و تحلیل دیجیتال داده ها نی

این اطالعات به شما کمک می کند تا زمان و سرمایه خود را نسبت به بازدهی کانال و اینکه چه تعداد کاربر از این شبکه ها به وب 

درصد از کاربران از طریق موتورهای  ۱1سایت شما آمده اند، تقسیم بندی و اولویت بندی کنید. مثال وقتی شما در می یابید که تنها 

درصد است، می دانید که الزم است روی  20و به وب سایت شما آمده اند در صورت که متوسط این عدد باید چیزی نزدیک به جستج

 .سئوی وب سایت خود کار کنید. تا تعداد کاربرانی که کاال و خدمات شما را از طریق موتورهای جستجو می یابند افزایش دهید

ت که نحوه تعامل افراد با شرکت شما را قبل از تعامل با یک فروشنده یا انجام یک خرید را ارزیابی با بازاریابی آفالین، بسیار دشوار اس

د، کنید. با بازاریابی دیجیتال، می توانید روند و الگوهای رفتار افراد قبل از رسیدن به مرحله نهایی در سفر خرید مشتری را شناسایی کنی

هانه تری در مورد نحوه جذب آنها به وب سایت خود از همان ابتدای آشنایی با وب سایت یا به این معنی که می توانید تصمیمات آگا

 .برند خود بگیرید

 عملکرد محتوا و تولید مشتری

تصور کنید که شما یک بروشور محصول ایجاد کرده و آن را از طریق پست به مردم ارسال می کنید. این بروشور یک شکل از محتوا 

ه آفالین. مشکل این است که شما هیچ نظری ندارید که چه تعداد افراد بروشور خود را باز کرده یا چند نفر آن را مستقیم به است، البت

 .سطل زباله انداختند

حاال تصور کنید که این بروشور را در وب سایت خود داشته باشید. شما می توانید دقیقا مشخص کنید که چه تعداد افراد صفحهای آن را 

شاهده کرده و شما می توانید اطالعات تماس کسانی را که بروشور را دانلود کرده اند از طریق فرم ها بدست آورید. نه تنها می توانید م

اندازه گیری کنید که چه تعداد افراد با محتوای شما در تماس هستند، بلکه شما نیز می توانید مشتریان بالقوه خود را از طریق این 

 ایی کنید.اطالعات شناس

 مدلسازی تخصیص

تنها با ابزار و تکنولوژی های مناسب است که شما قادر خواهید بود تا تمام اطالعات فروش و کسب و کار، تماس های اولیه و ردپای 

گفته می  Attribution Modelingهای مشتری را برای تدوین یک استراتژی بازاریابی دیجیتال موثر به کار بگیرید. به این کار 



  ۱011اردیبهشت-، فروردین۱، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

شود و به شما اجازه می دهد روند تحقیق و خرید توسط مشتریان را شناسایی کنید، تا بتوانید تصمیمات آگاهانه ایی بگیرید و با علم به 

 اینکه کدام بخش از استراتژی بازاریابی شما نیاز به توجه بیشتر دارد و یا کدام بخش از چرخه فروش نیاز به پاالیش دارد.

 در ،٪۲1ها بین بازاریابی و فروش بسیار مهم است، شرکت هایی با فروش قوی و هماهنگی بازاریابی نرخ رشد ساالنه اتصال نقطه 

 با خرید چرخه در را خود مشتری سفر و تجربه توانید می شما اگر. دارند درآمد کاهش ٪0 ضعیف هماهنگی با های شرکت مقایسه

 ید، حتما منجر به بهبود رشد کسب و کار شما می شود.ل بهبود بخشدیجیتا های آوری فن از استفاده

 Buyerنوع محتوایی که ایجاد می کنید بستگی به نیازهای مخاطبان شما در مراحل مختلف در سفر خریدشان دارد. شما باید با ایجاد 

Personas ی آنالین شما باید آنها را در چالش ها و اهداف مشتریتان را در مراحل خرید شناسایی می کنید. در سطح ابتدایی، محتوا

 رسیدن به اهدافشان و رد کردن چالش ها یاری دهد.

سپس، باید به زمانی که کاربران بیشترین آمادگی را برای مصرف این محتوا در رابطه با مراحل خرید را دارند، فکر کنید. ما این نقشه 

 محتوا را می نامیم.

 هدف نقشه محتوا، گرفتن محتوا مطابق با:

 (Buyer Personas)  صوصیات شخصیتی که محتوا را مصرف می کندخ -

 (چقدر شخص به خرید کردن نزدیک است )چرخه و مراحل -

 نتیجه گیری

بازاریابی دیجیتال به سرعت در حال پیشرفت است. کسب و کارها در صورتی می توانند در این بازار رقابتی به بقای خود ادامه دهند که 

صحیح جهت تبلیغات و جذب مشتری با کلیه روش ها و تکنیک های بازاریابی دیجیتال آشنا بوده و متناسب با کسب و کار خود از ابزار 

هدف خود استفاده کند. امروزه بازاریابی موبایلی و شبکه های اجتماعی بیش از سایر روش ها جای خود را در عرصه بازاریابی دیجیتال 

ی جذاب و استفاده از پیدا کرده است. موفقیت در این عرصه نه تنها در گرو انتخاب درست ابزار بازاریابی دیجیتال بوده بلکه تولید محتوا

 چندین تکنیک بازاریابی دیجیتال در کنار هم می باشد.
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