
دیجیتال مارکتینگ براي کسب و کارهاي کوچک

راهنمایی براي کسب و کارهاي کوچک که به تازگی با دنیاي دیجیتال 

مارکتینگ آشنا شده اند!

ترجـمه شـده توسـط تیم عـــدد



وارد شدن به دنیاي دیجیتال مارکتینگ براي صاحبان کســب وکارهاي کوچک 

همانند شیرجه زدن به دریایی از ناشناخت هها است، بخصـــوص اگر این افراد 

خودشان تمام وقت در دنیاي آنالین حضــــــــــور نداشته باشند. اما هیچ جاي 

نگرانی نیســت. هیچ کس از ابتدا حرف هاي نبوده و تمام پاس خها را در آستین 

خود آماده نداشـته اسـت. آغاز کردن بهترین و ارزانترین شــیوه اســت پس 

تعلل نکنید.

در زمینه دیجیتال مارکتینگ مــ یتوانید بدون پـــرداخت هـــزین هاي فعالیت 

داشته باشـید اما زمانی که به مخاطبان جدید دسـترسـی پیدا م یکنید صـرف 

هزینه حتی به میزان اندك هم م یتواند معجزه آســـــا باشــــــد. هر بخش از 

دیجیتال مارکتینگ فرصـت بزرگی اسـت براي یادگیري، پس شــروع کنید به 

امتحان کردن، یادگیري و در نهایت رشد روز افزون.

در این کتاب راهنما به شما کمک م یکنیم تا راح تترین مسیرهاي ممکن براي 

آغاز این راه را بیابید، از سازوکار موتورهاي جســـــــتجو تا خرید اولین تبلیغ 

آنالین، آشنایی با تمامی کانا لها مثل فیســـــــــــبوك، توییتر،گوگل، ایمیل و 

وبســــــــایت. اما ما در ابتدا قد مهایی را براي ایجاد اعتمادبه نفس به منظور 

یافتن و کاوش بهترین مســـیر براي گســـترش کســـب و کار شما را نشــــان 

م یدهیم.

خوش آمدید

هیچ کس از ابتدا حــــرف هایـــــی نبوده و تمام 

پاســـ خها را در آســـتین خود آماده نداشــــته 

اســت.آغاز کردن بهترین و ارزانترین شـــیوه 

است پس تعلل نکنید.



در این کتاب چه میخوانید؟

بیشـــترین مطالبی که در این کتاب راهنما م یخوانید مربوط به مبحثی است که ما 

آن را بازاریابی ربایشـــــی (inbound marketing) م ینامیم – تکنی کهایی که 

براي جذب مخاطبان نزدیک و فعال به وب ســـایت، وبالگ و شـــبک ههاي اجتماعی 

بکار م یرود.

بســــترهاي دیجیتال مارکتینگ جزء بهتری نها هســــتند چون بهترین شیو هها و 

فضاها را براي جذب بیشتر مخاطب به وبسایت شما را فراهم م یکنند، وبسـایتی 

که م یتواند کاربران را به مشـتریان شما تبدیل کند. پس در این زمینه دستتان 

براي خالقیت هرچه بیشــــــــــــــتر باز است و باید بدانید که با شیو ههاي سنتی 

بازاریابی بسیار تفاوت دارد.

این وبســای تها، وبال گها و شبک ههاي اجتماعی هســتند که در قلب هر دیجیتال 

مارکتینگ قرار دارند. پس همیشــــه بهبود این چند مورد را هنگام برنام هریزي 

تکنی کهاي دیجیتال مارکتینگ در نظر بگیرید.

اید ههاي بزرگ- شناخت را از اینجا آغاز کنید!
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دیجیتال مارکتینگ 

تعریفی است عمومی براي تمام فعالی تهاي بازاریابی آنالین. در واقع کســـ بوکارها    

بر روي کانا لهاي دیجیتالی مانند گوگل، شبکه هاي اجتماعی، ایمیل و وبســـایت خود 

براي جذب مشـــــتریان جدید و حفظ مشــــــتریان فعلی، سرمایه گذاري م یکنند. از 

وبســـایت شما تا دیگر امکانات دیجیتالی در دسترس شما همانند تبلیغات دیجیتال، 

بازاریابی ایمیلی، بروشورهاي آنالین و بســـــــیاري از تاکتی کهاي دیگري که کم هم 

نیستند جزیی از دیجیتال مارکتینگ محسوب م یشوند.

بازاریابی ربایشی 

نوعی از بازاریابی که سبب جلب توجه مشـــتریان هدف به سمت شما م یشود به جاي 

اینکه خودتان به دنبالشـــــــــان بروید تا به شما توجه کنند. اشترا كگذاري محتواي 

جذاب مدلی از بازاریابی مراقبتی و ربایشــی است. با تولید محتوا که هدف آن جذب 

مشــتري هدف است به بیش از نیمی از چشــم اندازهاي مدنظر خود براي کســـب و 

کارتان خواهید رسید.

بازاریابی محتوایی 

مدلی از بازاریابی م یباشد که تمرکز آن بر روي تولید، انتشار و گسـترش محتوا براي 

مشـــتریان هدف شما است- معموال به صورت آنالین که هدف آن جذب مشــــتریان 

جدید است.

گردش خریدار 

روندي اســــت که در طول آن خریدار از قیمت و شــــرایط خرید خدمات و یا کاالهاي 

جدید آگاه م یشود. این گردش داراي سه مرحله م یباشد.

    مرحله آگاه سازي: خریدار از مشکلی که دارد آگاه م یشود.

    مرحله رسیدگی: خریدار به دنبال راه حل براي مشکل تعریف شد هي خود م یگردد.

    مرحله تصمی مگیري: خریدار به دنبال راه حل م یگردد.



استراتژي تعیین کنید.

استراتژي علی رغم اینکه کلم هي دهان پرکنی م یباشد در حقیقت به معنی تعیین مســـــــیر است، 

اینکه شـما برنام هریزي کنید که چه کاري م یخواهید انجام دهید. پس شـروع یک اسـتراتژي براي 

دیجیتال مارکتینگ به ســادگی این اســت که تعیین کنید چه کاري م یخواهید انجام دهید؟، چطور 

انجام دهید؟، انتظار دارید چه اتفاقــــــــی بیافتد؟، چه وقت و چگونه؟ و در نهایت موفقیت خود را 

اندازه گیري کنید.

نتایج: شما چه م یخواهید؟

آگاهی از برند

آیا م یخواهید افراد بیشتري برند شما را بشناسند و خدمات و محصوالت شما 

شناخت گسترد هتري پیدا کنند؟

فراگیري یا گسترش جذب مشتریان

آیا م یخواهید به مشتریانی دست پیدا کنید که هیچگاه از شما خرید نکرد هاند و 

آ نها را به لیست مشتریان خود اضافه کنید؟

خرید مشتریان ثابت خود را افزایش دهید

آیا م یخواهید مشتریانی که هم اکنون از شما خرید م یکنند میزان خرید و تعداد 

دفعات خرید خود را افزایش دهند؟

اگر ممکن است براي خود اهدافی مشخص تعیین کنید. اهدافی که قابل 

انداز هگیري بوده و محدودیت زمانی شامل موارد زیر را در برگیرد:  

       افزایش تعداد مشخصی مشتري از میزان مشخصی دانلود در ماه

       درصدي از مشتریان قدیمی که یک محصول ثانویه هم در طول یکسال    

       درصد مشخصی از افزایش فالورها در طول هر 2 هفته

خریداري کنند.

استــــراتژي

 تعیین کنید.



5 گام براي تعیین استراتژي

یک هدف قابل انداز هگیري تعیین کنی د.1

به نوع اهدافی که در صفحه قبل مشخص کرد هایم توجه کنید ، یکی را انتخاب 

کرده و بر روي آن تمرکز کنید. درك هدفـی که بـرمـ یگـزینید اولین گام بـراي 

رسیدن به موفقیت م یباشد.

نمونه

میشــا عکاس است و به تازگی ساخت ویدیو براي مشـــتریان را نیز آغاز کرده 

است. او م  یخواهد به مشـــتریان فعلی خود اعالم کند که سرویس جدیدي را 

به کس بوکار خود اضافه کرده است و آنها درکنار عکاسی م یتوانند ویدیو هم 

درخواست کنند. او این استراتژي را براي کمپین خود درنظر م یگیرد:

 م یخواهم مطمئن شوم که 100 درصد مشــــــتریان ثابت من از اضافه شدن 

سرویس جدید آگاهی دارند. براي 2 ماه ایمیل ارسال م یکنم و در شـبک ههاي 

اجتماعی به اشتراك م یگذارم. بعد از 3 ماه از شروع این کمپین م یخواهم که 

حداقل 1 سفارش ساخت ویدیو از 15 درصد مشـــــتریان ثابت خود دریافت 

کنم.

درك هدفی که برم یگزینید اولیـن گام 

براي رسیدن به موفقیت است.

استــــراتژي

 تعیین کنید.



استــــراتژي

 تعیین کنید.

مخاطب خود را بشناسید 2

به شناختی از مخاطب خود برسید! اگر شما شـناخت کافی از مخاطب هدف خود 

نداشته باشـید تالشـی که براي انتقال یک پیام به کار م یگیرید کامال بی فایده 

خواهد بود.

خبر خوب این است که الزم نیست که حتما به یک مرکز تحقیقات مصر فکننده 

(مشــتري) مراجعه کنید تا اطالعات مورد نظر خود را کســب کنید. راح تترین 

راه براي اینکه یک کمپین موفق داشـــته باشـــید این اســـت که الگوي رفتار 

مشتري(توصیفی کلی از رفتار مشتریان هدف) براي کمپین خود تنظیم کنید.

      به این فکر کنید که مشـتریان شما چه کسـانی هسـتند و آ نها را به 3 یا 4 

گروه دست هبندي کنید.

      براي هر دسته یک کاراکتر خلق کنید.

      براي هر کاراکتر اسم، عکس، ویژگی شخصـــیتی و تعدادي از عالی قاش را 

درنظر بگیرید.

پیشــــنهاد ویژه ما به شما این است که آ نها را رد هبندي کنید. پیش از اینکه 

شروع کنید کامال به این اطمینان برسید که کدام یک داراي بیشـترین اهمیت 

است. در نهایت به یک الگویی م یرسـید که شـاید بیش از دو صـفحه نباشـد و 

به شما براي شروع کمپین کمک بسیاري م یکند.

نمونه

بیشـــترین سفارشاتی که میشــــا دریافت م یکند براي مراسم ازدواج است. 

درست است که در روز عروسی با افراد مختلفی روبه رو م یشود اما مشـــتري 

اصلی او عرو سهاي مضطرب هستند.

بعد از سفارشات مراسم ازدواج بیشــــــــــــــــــــترین سفارشات او از سمت 

کســــــ بوکارهاي کوچک محلی است. این افراد به دنبال عک سهاي زیبا براي 

وبسـایت، کاتالوگ و بروشورهاي خود هسـتند. مشـتري بعدي میشــا، جیک، 3 

سـال اسـت که کافی شـاپ خود را اداره م یکند و به دنبال تغییر دکوراسـیون 

کافی شاپ خود و راه اندازي وبسایت جدید براي آن م یباشد.

میشـا م یداند که براي گسـترش کسـ بوکار خود باید مشـتریانی با سفارشات 

ثابت جذب کند. او هنوز به این مشـــتریان دست نیافته است اما هدف اصلی  

کس بوکارش رسیدن به همین هدف م یباشد.

پس مشـــــــــتري سوم او مدیران بازاریابی برندهاي معروف در شهر خودش 

است. برندهایی که هرماه محصـوالت جدید وارد بازار م یکنند و براي آنها نیاز 

به عک سهاي جدید و عکاس دارند.



شناخته شدن برند شما 3

این برند شماست که سبب م یشود مشـــــتریان بین تمام رقباي حوزه صنعت 

کاري شـــما،  خود شـــما را  انتخاب کنند. م یتوانید برند شـــرکت را به عنوان 

شخصیت کسـ بوکار خود درنظر بگیرید. پس برند شما بسـیار با اهمیت است 

و تعیین م یکند که شما کی هستید؟ مهمترین ویژگی کسـ بوکار شما چیسـت؟ 

و تمام این شناخت از تصـــــاویري که در وبســــــایت خود استفاده م یکنید تا 

ادبیاتی که در ایمیل خود به کار م یبرید را در برم یگیرد.

مهمترین ویژگی کس بوکار شما چیست؟ و چگونه این ویژگی را 

در ذهن مشتري به تصویر م یکشید؟ از عک سهایی که استفاده 

م یکنید تا زبانی که به کار م یبرید معرف برند شماست.

استــــراتژي

 تعیین کنید.

بررسی سالمت برند- برند شما در حقیقت نشانگر چیست؟
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مشتري شما کیست؟

مشتریان خود را مرتب، دسته بندي و رتب هبندي کنید و از این اطالعات براي 

پاسخ دادن به سواالت زیر استفاده کنید.

چه مشکلی را حل م یکنید؟

از دید یک مشتري شما کدام مشکل و چالش آنها را حل م یکنید؟ ارزش خود را 

براي مشتري به تصویر بکشید.

مزیت ویژ هي شما چیست؟

3 تا 5 مزیتی که مشتریانتان بخاطر آنها شما را انتخاب م یکنند و برند دیگري غیر 

از شما را نم یپسندند لیست کنید.

تعهد برند شما چیست؟ 

تعهد همانند یک وثیقه م یماند. شما چه کاري براي مشتریانتان انجام م یدهید؟ 

این هم بخشی دیگر از فعالی تهاي شماست که شما را از رقبایتان متمایز م یکند.

چگونه همه این موارد متناسب یکدیگر هستند؟

جوابتان را با جزییات بیان کنید تا همه موارد را پوشش دهد.  مشکلی ندارد اگر 

برخی موارد باهم ادغام شده باشند و یا هم پوشانی داشته باشند هدف این 

است که در پایان به یک جواب منحصر به فرد برسیم.

م یتوانید خالص هتر بیان کنید؟

زمان بگذارید و دوباره و دوباره آن را بررسی کنید. ارز شهاي کسب و کار خود 

را در یک خط کوتاه و واضح توضیح دهید و تمام آنچه را که م یخواهید بگویید در 

این خط جاي دهید.



استــــراتژي

 تعیین کنید.

نم یدانید چگونه باید اطالعات را جم عآوري کنید؟

 در ادامه به شما نشان م یدهیم که از کجا شروع کنید.

       اصطالحات کلیدي مربوط به صنعت خود را جســــــتجو کنید و توجه داشته 

باشید که هر برند در صفحه نتایج جستجو رتب هبندي شده است.

       رقباي خود را امتحان کنید- محصـــــــــوالتشــــــــــان را خریداري کنید، 

بررس یهایی که انجام شده را مطالعه کنید، در وبســایتشــان بچرخید و عضــو 

خبرنامه آنها شوید.

       از مشتریان خود بپرسید که چه مواردي نقطه قوت رقباي شما است و آنها 

چه مواردي را درمورد برندهاي همکار شما دوست دارند.

       توجه کنید که کجا و چه وقت تبلیغات رقباي خود را مــــــــ یبینید و آنها را 

مستند کنید.

       کانا لهاي اجتماعی برندها را دنبال کنید.

       براي ابزار آنالین هزینه کنید- مانند الکســـــــا که از طریق آن م یتوانید 

سایت رقباي خود را در رتبه بندي آنالیز کنید و ترافیک سایتشـــان را بررسی 

کنید.

 رقباي خود را امتحان کنید- محصوالتشـان 

را خریداري کنید، بررســـــ یهایی که انجام 

شده را مطالعه کنید، در وب سایتشــــــــان 

بچرخید و عضو خبرنامه آنها شوید.



به رقباي خود نگاه کنید! 

رقباي شما فقط کسـانی نیسـتند که محصـول و یا سرویسـی مشــابه شما ارائه 

م یدهند. شما م یتوانید رقباي خود را به 3 گروه تقسیم بندي کنید:

 رقباي مســـتقیم:      برندهایی که دقیقا سرویس و یا محصــــوالت شما را 

ارائه م یدهد.

 رقباي غیرمســـتقیم:      برندهایی که شاید محصـــوالت ویا سروی سهاي 

متفاوتی را ارائه م یدهند اما بازار هدفشان با شما یکی م یباشد.

مقایس هاي:       برندهایی که احسـاس و یا ظاهري شبیه به برند شما دارند و 

یا برندي که مشتریان هدف شما اخیرا از آنها زیاد هم خرید م یکنند.

شما باید  از آنچه که انتظار شما را م یکشد آگاه باشید و شما م یتوانید دائما از 

پیروز يها و شکســــــــ تها بیاموزید. از پیروزي رقباي خود الهام بگیرید و از 

طریق تفاو تها، در پیشـنهادات خود برآنچه که منحصــرا مختص شما م یباشد 

مانور دهید.

4

الگوي شخصیت کاربر

اسم و بیوگرافی

(شغل،خانواده،سن و محل سکونت)

اهداف کار

چگونه در رسیدن به هدفشان 

آنها را کمک م یکنید

چال شها

چگونه در شکست دادن

 چال شهایشان به آنها کمک م یکنید

چه موردي را در سروی سهاي 

شما م یپسندند

نارضایت یهایشان

عملکرد سریع شما

 براي رفع آنها

استــــراتژي

 تعیین کنید.



استــــراتژي

 تعیین کنید.

اید ههاي خالقانه براي افزایش تـرافیک، آگاهـی از بـرند خود و افـزایش 

مشـــــتریان داشته باشید  که این ابتداي راه شما م یباشد. دنبال کردن 

مسـیر پیشـرفت بسـیار چالش برانگیز است بهترین مسـیر هم برنام هاي 

است که بیشــــترین واکنش را به خود ببیند. عوامل بســــیاري است که 

م یتوانید آنها را اندازهگیري کنید اما معیاري که ارزش باالي این عوامل 

را مشخص م یکند KPI است که تمام آن به خود شما بستگی دارد.

نمونه

تصــور کنید که پســـت وبالگ شما داراي محتواي ویدیویی باشد. عوامل 

زیر را بررسی کنید:

      تعداد بازدیدکنندگان

      تعداد نمایش ویدیو

      میزان تعامل با ویدیو (الیک، کامنت، اشترا كگذاري)

(CTA) میزان کلی کشدگی      

      میزان سفارشاتی که به دلیل پست مورد نظر انجام شده است.

      افزایش میزان سفارشات توسط پســـــــــ تهایی که ویدیو دارند در 

مقابل پس تهایی که ویدیو ندارند.

براي انداز هگیري آماده شوید  5

پیش از اینکه هرگونه کمپینی را را هاندازي کنید با معیارهاي انداز هگیري مناسب با 

اهداف خود آشــنا شــوید همانند مواردي که در نمونه باال ذکر شـــد. شـــاید شـــما 

براساس اهدافی که در نظر گرفت هاید نیازمند به انداز هگیري عوامل بســــــــــیاري 

باشــید، بنابراین عواملی چون جغرافیا و شــناخت جمعیت را درکنار عواملی که براي 

پیگیري آن مشـــــتاق هســـــتید، در نظر بگیرید. پیگیري عملکرد این عوامل سبب 

م یشود تا شما معیارهایی براي بررسی عملکرد محتوایی خود بدست آورید.

عوامـل بســیاري است که م یتوانـید آنها را انداز هگیري کنید 

 KPI اما معیاري که ارزش باالي این عوامل را مشخص م یکند

است که تمام آن بــه خود شما بستگی دارد.
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تکنی کهاي بازاریابی دیجیتال

پس شما برنام هاي پیشروي خود دارید. م یدانید که مخاطب هدف شما کیست 

و به کجا م یخواهید برسید، چه چیزي را م یخواهید اندازهگیري کنید و به چه 

اهدافی م یخواهید برســـــید. االن زمان اجرایی کردن برنام هاي اســــــت که 

شرو عاش کرد هاید.

خبر خوب این اســــت که با انجام آزمون و خطا اید ههاي گوناگون، م یتوانید به 

مخاطبان خود در شبک ههاي اجتماعی، موتورهاي جســـــــــتجو و وب سایت خود 

دسترسی پیدا کنید. م یتوانید انواع مختلف محتوا را براي رسیدن به نتیج هي 

مطلوب امتحان کنید.

بهترین ویژگی کمپی نهاي بازاریابی دیجیتال این اســــت که شــــما م یتوانید 

عملکرد آن را بالفاصله بعد از را هاندازي، مورد بررسی قرار دهید. این ویژگی 

سبب م یشود که تاثیرگذارترین تکنیک براي بازگشـت سرمایه در کمپی نهاي 

برند به خوبی مورد بررسی قرار گیرد.

جذب تبدیل صمیمیت  رضایت

بیگانه بازدیدکننده دنبال کننده مشتري توسعه دهنده

بالگ 

کلمات کلیدي 

پست شبک ههاي اجتماعی          

               

فر مها

دکمه فراخوان            

صفحه فرود                     

               

CRM

ایمیل            

گردش جریان                                 

               

 بررسی

محتواي هوشمند

بازاریابی شبک ههاي اجتماعی
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سئو:

یکی از بهترین شیوههاي دستیابی به مشـــــــتریان جدید این است که مطمئن 

شوید وقتی فردي به دنبال پاسخی براي مشـکالت و سواالت خود است، سایت 

شما جزوه اولین سای تهاي سرچ گوگل قرار می گیرد. شـما میتوانید این عمل 

را از طریق بهینهسازي موتور جستجو (سئو) انجام دهید. در واقع سئو بهینه-

سازي سایت شما از راه درست جهت بهبود بخشـــــیدن به رتبه سایت شما در 

نتایج گوگل میباشد زمانی که مردم اصطالحات مربوط به صنعت کســــــبوکار 

شما را مورد جستجو قرار میدهند.

  گوگل تقریبا 90% سـرچهایی را که بر روي دسـکتاپ انجام شـده اسـت در بر 

میگیرد، بنابراین اگر میخواهید مســــــــتقیما به منابع دسترسی پیدا کنید، 

راهنماي سئو آنان را مطالعه کنید تا به شما در ایندکس کردن سـایتتان کمک 

–"عنکبوت" گوگل دائما در حال  کند. این رخداد به صورت خودکار رخ می دهد 

دستهبندي و رتبهبندي محتواي وبسایت بر مبناي عوامل بسیاري است.

وقتی که محتواي سـایت خود را مورد بررسـی قرار میدهید، مطمئن 

شوید:

 مرتبط است: به طور منظم بروزرسانی داشته باشـید، و کلماتی را به کار گیرید 

که مردم براي پیدا کردن محصـــوالت و خدمات شما مورد جســـتجو قرار می-

دهند.

خوانایی دارد: از عکس به عنوان تیتر استفاده نکنید، و مطمئن شـوید از تگ-

هاي مناسب براي عکسها و ویدیوها استفاده میکنید.

معتبر است: اگر سـایت دیگري به شـما لینک بدهد، به نفع سـایت شـما بوده و 

امتیاز محسوب میگردد. 

صداقت: به طور مشــابه، اگر شما کلمات کلیدي و لینکهایی را براي کســـب 

امتیاز در پشت صفحه سایت قرار دهید که توسط خزنده گوگل و نه مشـتریان 

دیده شود، به عنوان فریب محسـوب شده و موجب مجازات در رتبهبندي می-

شود.

ساختار مناسب: گوگل دوست دارد که دسترسی به مطالب مختلف وبسایت 

براي افراد راحت باشد. مطمئن شوید لینکهاي متصــل به صفحات فرعی شما 

منطقی نا مگذاري شـــدهاند، و مطالب اضــــافی مانند پخش خودکار ویدیوها یا 

درخواست ایمیل را به حداقل برسانید. 

دقت: همانند اغلب اشـخاص، گوگل هم لینکهاي خراب و اشـتباه را دوســت 

ندارد. 

بهینه سازي براي موبایل: در حال حاضر اشخاص بیشـــــــــتر با گوش یهاي 

هوشمند سرچ انجام میدهند، بنابراین سایتهایی که موبایل فرندلی هستند 

ارجحیت دارند و از گوگل نیز امتیاز میگیرند.



ممیزي هاي سئو:

ممیزيهاي سئو به شما ایدههایی جهت فرندلی بودن سـئوي وب سـایت شـما 

میدهند. در زیر به چگونگی انجام آن میپردازیم:

یک لیست از صفحات وب سایت خود داشته باشید

     تمام صفحات خود را در صفحه گسترده (spreadsheet Google) وارد کنید، 

سپس تمام آنها را براساس تعداد بازدیدها مرتب کنید.

     کلمات کلیدي خود را دستهبندي کنید و بررسـی کنید بهترین گزینه براي 

صـفحه شــما کدام اســت. ســتون کلمات کلیدي را در کنار نام صــفحات خود 

اضافه کنید.

     ستون دیگري را در صفحه گسـترده خود ایجاد کنید و کلمات کلیدي را که 

در حال حاضر مورد استفاده قرار نمیدهید وارد کنید.

دقت کنید کلمات کلیدي حتما در این قسمتها قرار داشته باشند: 

زمانی که مطلب خود را کامل کردید، دقت کنید که کلمات کلیدي را به ترتیب 

زیر در متن خود به کار برده باشید.

     تیتر اصلی

     جمله اول متن

     تیترهاي فرعی و متن 

     عنوان تصاویر و متن alt تصویر

     آدرس وب سایت
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از جریمههاي گوگل اجتناب کنید

کلمات کلیدي خود را پنهان نکنید – یا کلمات کلیدي را از وبسـایتهاي دیگر 

کپی نکنید. این عمل باعث میشود کاربران به وبسایتی هدایت شوند که به 

دنبال آن نیســـــــتند و به اصطالحاتی امتیاز بدهند که در حالت عادي به وب 

سایت شما نمیآمدند.

اســـتفاده از کلمات کلیدي پربازدید ولی نامرتبط با وبســــایت قدیمیترین 

ترفند براي سئو است. اما امروزه، موتورهاي جســــتجو براي پیدا کردن این 

تقلبها توســعه یافتهاند. این کلمات کلیدي عالوه بر اســـپم بودن، توســـط 

موتورهاي جستجو تایید نشده و سایت مورد مجازات قرار خواهد گرفت.

یک تجربه کاربري خوب را توسعه دهید 

مهمترین مطلب ایجاد یک تجربه کاربري خوب براي بازدیدکنندگان اسـت. در 

حالیکه ســایت خود را برمبناي الگوریتم خاصــی بنا می کنید، به یاد داشـــته 

باشید هدف موتورهاي جســـتجو انتقال بهترین تجربه کاربري ممکن به کاربر 

نهایی است: اگر این هدف را در استراتژي سئو خود به خاطر بســــــــــپارید، 

احتمال اینکه انتخاب بهتري داشته باشید بیشــــتر است. در درجه اول فکر 

اشخاص و بعد موتورهاي جستجو را مد نظر قرار دهید. 
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تجربه کاربري 

وب سایت شما شانس شما براي نشان دادن دقیق برندتان است که در مورد 

چه چیزي است و ارتباطی است که با مشــــتریان برقرار می کند. مکانی است 

که مشتریان میتوانند اطالعات بیشتري کسب کنند، از محصـوالت شما خرید 

کنند و مت نهایی را که در تصمیم گیري آنان کمک کننده است مطالعه کنند. 

نرخ تبدیل نشــــــــان دهنده تعداد بازدیدکنندگان از سایت شماست که در 

نهایت تبدیل به مشتریان وفادار میشوند.

زمانی که نقشه سایت خود را میکشید به تجربه کاربري توجه ویژهاي داشته 

باشید، بدین معنا که به بازدید کنندگان در پیدا کردن محصـــولی که مناسب 

آنها است کمک کنید، یا در تصمیم گیري آنان کمک کننده باشید تا احسـاس 

کنند برند شــما همان نام تجاري اســـت که میخواهند از آن خرید کنند، یا با 

آنان از طرق مختلف همانند خبرنامه در تماس باشید.

بنابراین به طور منظم گوگل آنالیتیکس ســـایت را چک کنید تا رفتار کاربران 

خود را به دست آورید. بیشـترین کلیک در کدام قســم تها صورت گرفته و 

بیشــــــترین صفحهاي که زمان صرف آن کردهاند کدام است. اگر نرخ خروج 

سایت در گوگل آنالیتیکس باال باشـد، تجربه کاربري شـما نیاز به بهبود دارد. 

در نرخ خروج باال ، افراد سـایت را تنها پس از بازدید از یک صـفحه ترك می-

کنند، یا زمان کمی در صـــــفحه باقی میمانند (اگر کمتر از 30 ثانیه افراد در 

صفحه مانده باشند، احتماال چیزي را که به دنبال آن بودند پیدا نکردهاند).

 زمانی که ســایت را طراحی میکنید به تجربه 

کاربـــري فکـــر کنید، بدین معنا که به بازدید 

کنندگان در پیدا کردن محصولی که براي آنان 

مناسب است کمک کنید.



اغلب افراد از گوشـیهاي موبایل اســتفاده 

میکنند، بنابراین مطمئن شوید سـایت شـما 

بر روي هر دستگا هي کار میکند.
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      به طور منظم محتواي خود را به روز رســــــانی کنید، مطمئن شــــــوید که 

همچنان مطالبی که اضافه شد هاند مرتبط هستند.

اینجا)      سرعت سایت خود را امتحان کنید (

      بررسی کنید که سایت شما به سرعت بارگذاري شود. هر ثانیه براي جلب 

توجه کاربران ارزشـمند اسـت. جهت افزایش سـرعت بارگذاري بهتر اســت 

طراحی سایت سادهتر بوده یا داراي ویژگیهاي کمتري باشد .

      مطمئن شوید دکمه فراخوان، ثبت نام خبرنامه، دکمه خرید محصــــــــول 

طراحی منطقی و جذابی دارند.

      بیشــــــتر مردم از طریق تبلتها و موبایلها به اینترنت وصل میشوند، 

بنابراین مطمئن شوید که سایت شـما به صـورت خودکار متناسـب با صـفحات 

نمایش کوچیکتر، تغییر سایز میدهند، و با ضربه زدن بر روي صـفحه نمایش، 

و زوم کردن به خوبی کار می کنند.

      همانند بســــیاري از موارد در زندگی، در  بازاریابی دیجیتال هم بهترین 

تجربه کاربري، سادهترین ساختار طراحی را باید داشته باشد. شما پشـــــــت 

ویترین فروشگاه خود را از پایین تا سـقف مغازه وسـایل نمیچینید، بنابراین 

در برابر وسوسههاي خود مقاومت کنید و سایتی ساده طراحی کنید.

نکات مهم

نیاز کمتر به افزایش ترافیک : اگر بازدیدکنندگان به راحتی از وب سایت شما خرید کنند 

، دیگر نیازي به صرف پول و زمان زیاد جهت افزایش ترافیک از را ههاي دیگر نخواهد بود.

مقرون به صرفه: نرخ تبدیل خوب بدین معنا است که شما بیشـــتر از میزان هزینه صورت 

گرفته در تبلیغات سودآوري داشته اید.

وفاداري به برند: تجربه کاربري عالی موجب بازگشت کاربران به سایت م یشود.

ترفند استاد: ایجاد تجربه کاربري عالی شامل طراحی چشـم نواز، مطالب مفید و کاربر پسـند 

است.

فرآیند جاري: یک راه حل براي حل تمام مشکالت مناسب نیسـت، باید همیشـه نظارت کافی 

بر روي چگونگی استفاده بازدیدکنندگان از وب سایت خود داشته باشید.

https://gtmetrix.com/
https://gtmetrix.com/
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تبلیغات پولی

داشتن یک وب سایت عالی به شما کمک میکند که به طور طبیعی در نتایج جســـتجوي 

گوگل باال بیایید، اما شــــما میتوانید با اســـــتفاده از تبلیغات پولی در مجموعهاي از 

کلمات کلیدي مرتبط با کســـــــــــبوکار خود در نتایج سرچ گوگل در صفحه اول قرار 

بگیرید.

فقط زمانی از شما پول کســـر میشود که کاربر بر روي تبلیغ شما کلیک کند (به همین 

دلیل این تبلیغات با عنوان PPC یا پرداخت به ازاي هر کلیک شناخته میشوند).

براي گرفتن تبلیغ در چنین جایگاهی شــــــــــما باید برنده قیمت مزاید هاي هرکلیک 

باشید. قیمت هر کلیک بر مبناي قیمت مزایدهاي کلمه کلیدي مشـــــــــــخص شده و 

همچنین کیفیت سایت شما ( برمبناي اصول سئو) تعیین میشود.

داشــتن یک وب ســـایت عالی به شـــما کمک 

خواهد کرد به صـــورت طبیعی در نتایج گوگل 

در صدر رتبه بندي قرار بگیرید.



“داشــتن یک وب ســـایت عالی به شـــما کمک 

خواهد کرد به صــــورت طبیعی در نتایج گوگل 

در صدر رتبه بندي قرار بگیرید.”

شـــــما میتوانید به راحتی و در عرض چند دقیقه با اســـــتفاده از پلتفرمهاي گوگل 

ادوردز، یاهو و بینگ، تبلیغ خود را بسازید. 

پیدا کنید کدام کلمات کلیدي را مشـــــتریان شما  سرچ میکنند. با توصیف خاصی از 

محصـوالت یا خدمات که به فروش می رسانید آغاز کنید و موقعیت جغرافیایی خود را 

براي کمک به خریداران مشــــــــخص کنید. به جاي استفاده از کلمات کلیدي همانند 

ماشین که به طور گســـــــترده مورد استفاده قرار میگیرند، از کلمات کلیدي طوالنی 

همانند  ماشین تویوتا مدل 2017 در ایران استفاده کنید. دقت کنید که مشــتریان 

شما چه کسـانی هســتند؟، شما تنها به انداز هي یک خط  براي جلب توجه مشــتریان و 

متقاعد کردن آنان براي کلیک بر روي لینک خود فرصت دارید.

حداکثر بودجه روزانه خود را مشـخص کنید و به خاطر داشته باشید که کلمات کلیدي 

پر طرفدار هزینه بیشـــتري را در برابر کلماتی که کمتر مورد استفاده قرار میگیرند 

خواهند داشت. 

همواره تبلیغات خود را مورد تحلیل قرار دهید. اگر تبلیغ شـــــــــــما باعث افزایش 

ترافیک یا فروش نمیشود، باید مورد اصالح و تست قرار گیرد. 

نکات مهم: 

نتایج سریع: نتیجهگیري از این نوع تبلیغات بســــیار سریعتر از این است که به طور طبیعی 

منتظر بمانید تا در نتایج سرچ گوگل رتبه باالیی به دست آورید.

به راحتی میتوانید مورد هدف قرار دهید: بر مبناي کلمه کلیدي انتخابی و منطقه میتوانید 

میزان مزایده خود را مشخص کنید.

رقابتی: اصطالحات رایج اغلب گران هستند.

تبلیغتان تنها متنی است: نمیتوانید از تصــــــــــاویر استفاده کنید یا کنترل زیادي بر نحوه 

نمایش تبلیغ خود داشته باشید. 

مدیریت هزینه تبلغاتتان بسـیار ساده است، از آنجایی که تنها براساس هزینه به ازاي هر 

کلیک پول پرداخت میکنید.

آغاز کنید
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نمایش تبلیغات هنگامی که خریداران در سایتهاي مورد عالقهیشان به جستجو مشغول 

میباشند، روشـی عالی براي در معرض دید قرار دادن برندتان اسـت. شـما خرید نمایش 

تبلیغات را میتوانید از طریق ســـرورهاي تبلیغاتی انجام دهید. این ســـرورها دادههاي  

خود را ازافرادي که اخیرا سرچ انجام داد هاند و تاریخچه کلیکهایی که جمع آوري کرده-

اند به دست میآورند.

آغاز کنید

شما میتوانید تبلیغات خود را از طریق شبکه گوگل بســــــــــازید، مدیریت کنید و مورد 

ردیابی قرار دهید. همچنین م یتوانیدکیفیت تبلیغ خود را رده بندي کرده تا مشــــــخص 

کنید در صفحاتی که تبلیغ شما به نمایش در میآید چه میزان بازدید به دست میآورید.

براي جذب و کلیک کاربران بر روي تبلیغ، یک تصـــــــــویر خوب از خودتان یا از سرویس 

تبلیغاتی خود انتخاب کنید.

کامل مشــــخص کنید کاربران در کدام نقطه تبلیغ باید کلیک کنند، و پس از کلیک کردن 

چه اتفاقی رخ خواهد داد. آیا پس از کلیک کردن به خانه سایت شما انتقال پیدا میکنند، 

یا مستقیما به صفحهاي که محصول شما قرار دارد هدایت میشوند؟

تعداد کلیکها و نرخ هاي تبدیل خود را ردیابی کنید. اگر از سایت بخصــوصی اصال کلیک 

دریافت نکردهاید، میتوانید آن را حذف کنید. اگر از سایت بخصـوصی نرخ تبدیل باالیی 

به دســت آوردید، ممکن اســت تمایل داشــته باشـــید هزینه تبلیغاتی خود را افزایش 

دهید. 

نمایش تبلیغات

نکات قابل توجه:

دسترسی گســـــــترده: شبکه گوگل به بیش از دو میلیون سایت دسترسی 

دارد.

هدفمندي: شما از دو طریق میتوانید تبلیغات خود را هدفمند سازید: متنی 

( تبلیغات خود را در سـایتهاي مرتبط با تبلیغ خود نمایش دهید) و مخاطبان 

(کسانی که به فروش شما عالقه نشان دادهاند).

چشــــمگیر: شما میتوانید متنی ساده یا تصـــــویر مبتنی بر تبلیغات داشته 

باشید، از ویدیوها استفاده کنید، یا تبلیغاتی تعاملی در سایزها و شـکلهاي 

مختلف بسازید.

عدم کنترل: شما باید براي نمایش تبلیغ خود به سـرور تبلیغاتی اعتماد کنید 

که تبلیغ شما را در کجاها به نمایش میگذارد، به عالوه مســــدود کنندههاي 

تبلیغاتی نیز وجود دارند که شما نمیتوانید با آن ها مبارزه کنید.

در مورد هزینه، شما معموال به یکی از روشهاي زیر پرداختی دارید:

      به ازاي هر هزار نمایش

      هزینه به ازاي عمل

      پرداخت به ازاي هر کلیک



پس تهاي تبلیغاتی

عملکرد باال در شبک ههاي اجتماعی پیش نیاز این بخش است. اگر هم اکنون محتوایی 

ارزشمند براي معرفی برند خود تهیه کرد هاید، براي پســـــــــــــ تهاي تبلیغاتی خود 

سرمای هاي را در نظر بگیرید، زیرا پســـــــ تهاي تبلیغاتی سبب م یشود در خبرخوان 

کاربرانی قرار بگیرید که شما را دنبال نم یکنند، بنابراین با ارسال این پســـــــت ها 

موجب ترغیب آنان شـده تا به شـبکه اجتماعی شـما بپیوندند. اگر م یخواهید فعالیت 

کمتري در شبک ههاي اجتماعی داشته باشید از گوگل پالس استفاده کنید که عضویت 

در این شبکه سبب م یشود در رتبه بندي موتورجستجو در رتبه بهتري قرار بگیرید.

چگونه کاربران را در شبک ههاي مختلف مورد هدف قرار دهیم:

      فیسبوك – عالیقشان را مشخص کرد هاند

      توییتر – شبک ههاي کاربران

      لینکدین – شرح مشاغل

براي پست هاي تبلیغاتی سرمای هاي را در نظر 

بگیرید زیرا پســـــــــــ تهاي تبلیغاتی سبب 

م یشــــود در خبرخوان کاربرانی قرار بگیرید 

که شما را دنبال نم یکنند.
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شبک هاي اجتماعی  انتخاب کنید که بیشترین تعداد مخاطبان 

هدف شما را شامل م یشود و همیشـــــــه به دنبال آزمون و 

بهین هسازي محتواي خود باشید.

      شبک هاي اجتماعی را انتخاب کنید که بیشـــــــــترین تعداد مخاطبان هدف شما را 

شامل م یشود و همیشه به دنبال آزمون و بهینه سازي محتواي خود باشید.

      شاید شما بخواهید براي پیشـنهادات جدید خود پسـتی را درنظر بگیرید از زبانی 

ساده و صمیمی براي جذب کاربران استفاده کنید.

      آزمایش کنید! پیشــنهاد و یا دکمه فراخوان خود را به عنوان یک پســت معمولی، 

قبل از ســـرمای هگذاري بر روي آن، امتحان کنید و ببینید که کدام اســـتایل و کلمات 

بیشترین الیک، کامنت و اشترا كگذاري را به دنبال خواهد داشت.

      با یک عکس سـاده و یا ویدیو شـروع کنید و پیگیر باشــید که چه تعداد کلیک و یا 

فالور بدست می آورید پیش از اینکه پس تهاي پرهزینه را به اشتراك بگذارید.

شروع کنید!

نکات قابل توجه:

 ارزان      – قیمت هر کلیک م یتواند از کمترین میزان در بازار شروع شود.

موثر      – استفاده از اپلیکیشــ نهاي پرمخاطب که میزان کلی کشدگی چندین برابر 

اپلیکیش نهاي دیگر باشد.

 آسان     – م یتوانید کمپینی  به سادگی فقط چند کلیک داشته باشید.

 مدیریت جامع     – شـما باید آمادگی براي رویارویی با کامن تها را داشـته باشــید. 

در ذهن آمادگی داشـــــــته باشـــــــید که برخی از کاربران کامن تهاي تندي برایتان 

بگذارند. در نظر داشـــته باشـــید که محتوایی که تولید م یکنید به تفاو تها احترام 

بگذارد.



با مخاطبان وفادار خود از طـــــــــریق ایمیل در تماس 

بمانید، این ایمیل ها فراتر از فقط یک اطالع رســــانی 

ساده از محصوالت جدید باشد.

در فرآیند ساخت امپراطوري خود، دستیابی به مشـــــتریان جدید همان قدر اهمیت 

دارد که گســـترش رابط هیتانن با مشـــتریان قدیمی. همواره با پیروان خود از طریق 

ایمیل در تماس بمانید و این ایمی لها باید فراتر از تنها معرفی محصول جدید باشد. 

با مشتریان خود از طرق زیر رابطه بسازید:

خبرنامه: افزایش آگاهی از برند و انتقال ترافیک به سایت 

ایمی لهاي فصــلی: با مشـــتریان خود از طریق ارسال ایمیل در زمان اعیاد و تولد در 

تماس باشید.

پیشـنهادات منحصــر به فرد: براي مشــتریان وفادار خود با استفاده از تخفیفات 

ویژه یا هدایاي زیبا احساس خاص بودن ایجاد کنید.

یادآوري: اگر اشــتراك فردي به پایان رســیده اســـت، یک ایمیل دوســـتانه براي 

یادآوري ارسال کنید.

اطالعیه هاي ویژه: فروش خود را با اسـتفاده از تخفیفاتی همانند حراج 48 سـاعته 

افزایش دهید.

بازاریابی ایمیلی
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تاثیرگذارتر خواهد بود اگر لیســت ایمیل خود را به صورت 

طبیعی جمع آوري کنید، بدین معنی که به مشـــــــتریان خود 

فرصت عضویت در ایمیل را بدهید.

جمع آوري اشتراك ایمیل بســــــــتگی به بهبود بازاریابی دیجیتال شما دارد: مطمئن 

شـوید بالگ، شـبکه اجتماعی و کمپین تبلیغاتی شــما به صــفحه فرودي که جهت جمع 

آوري اطالعات بهینه شده است هدایت می شود.

سـرویس هاي خدماتی زیادي وجود دارد که به شـما امکان میدهد به ســادگی ایمیل 

خود را طراحی  و آدرس لیســـت خود را مدیریت کنید. این سرویسها امکان تحلیل 

ایمیلها را نیز براي شما فراهم میسازند، که شامل تعداد ایمیلهاي باز شـده و نرخ 

کلیکشدگی است.

هد فگذاري دقیقی براي هر ایمیل ارسالی خود داشته باشید. این هدفگذاري می-

تواند ارتقاء خط جدیدي از محصـــــوالت، یادآوري شرکت شما که هنوز مشـــــغول به 

فعالیت هستید، یا ترغیب کاربران براي دانلود اپلیکیشن شما باشد.

تسـت، تسـت، تسـت: چه عنوانی باعث میشود که شما باالترین نرخ بازشدگی ایمیل 

را به دست آورید؟ 

شروع کنید!

نکات قابل توجه:

سرعت: شما میتوانید در عرضه چند دقیقه ایمیل خود را بسازید و ارسال کنید.

رابطه قوي بسازید: به طور منظم با افراد در ارتباط باشید.

مقرون به صرفه بودن: بازاریابی ایمیلی بسیار ارزان است.

به راحتی نادیده گرفته می شــــود: با توجه به حجم عظیم ایمیلهاي ارســــالی ، 

ممکن است پیام شما نادیده گرفته شود.

جریمه: اگر فقط یک ایمیل آزاردهنده یا غیر مرتبط ارسال کنید ، امکان لغو اشتراك 

بسیار زیاد است.

تـــــکــنیــــ کهاي 

دیجیتال مارکتینگ
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دیجیتال مارکتینگ

تبلیغات بومی

بیشــــتر تبلیغات موجود در شبک ههاي اجتماعی بومی 

درنظر گرفته م یشوند بخصـــــــوص اگر که استایل و 

لحنی دقیقا شبیه محتواي موجود در آن صفحه را دارا 

باشند.

به نوعی از تبلیغات گفته م یشود که دقیقا هم راسـتا و هم موضـوع با محتواي موجود 

م یباشد. بیشــتر تبلیغات موجود در شبک ههاي اجتماعی بومی درنظر گرفته م یشوند 

که استایل و لحنی دقیقا شبیه محتواي موجود در آن شبکه را دارا هســـتند. محتواي 

اسپانسـري بخشـی مهم از جریان تبلیغات بومی م یباشد و بسـیاري از تبلی غدهندگان 

از این نوع تبلیغات به عنوان تبلیغات درآمدزا نام م یبرند.

براي یک کســ بوکار کوچک وجود تبلی غدهندگان متعدد شاید دور از واقعیت باشد. 

اما اگر شما محتوایی مفید و جذاب درباره موضوعی مشـــخص و مرتبط با کســـ بوکار 

خود دارید م یتوانید به دنبال اپلیکیشــــــنی بگردید که با محتواي شما هماهنگ و با 

بازار هدفتان یکی باشـد. از این طریق م یتوانید مطالب وبالگ و ویدیوهاي خود را به 

عنوان محتواي تبلیغاتی به راحتی انتشار دهید.



تـــــکــنیــــ کهاي 

دیجیتال مارکتینگ

براي شروع آماده باشید!

موفق باشید!

شـاید هر دفعه به درســتی عمل نکنید اما با بررســی 

عملکرد خود م یتوانید میزان ریســـــــ کپذیري را به 

حداقل خود برسانید.

همه موارد با اهمیتی که گفتیم ساده و روشن در نظر بگیرید و به ذهن بســـپارید. از 

این نترســید که چندین تکنیک بازاریابی و چندین ایده در بازاریابی را به کار ببرید. 

ایدهاي کاربردي است، که فعالی تهاي خود را همانند یک اکوسیسـتم در نظر بگیرید 

یعنی تمام تاکتی کهاي شما (آفالین و آنالین) هم زمان در فعالیت باشند.

شــاید هر دفعه به درســتی عمل نکنید اما با بررســـی عملکرد خود م یتوانید میزان 

ریســــــــ کپذیري را به حداقل خود برسانید. تمام تمرکز خود را بر روي استراتژیی 

بگذارید که به ســـوددهی رســـیده باشـــد. فراموش نکنید که همواره تاکتی کها و 

استراتژ يهاي مختلف و جدید را امتحان کنید.



از اینکه با ما همراه بودید، سپاسگزاریم.

ترجـمه شـده توسـط تیم عـــدد
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