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 میردامادنمایندگی  –مجتمع فنی تهران 
 دپارتمان مدیریت کسب و کار منتشر کرد

. 

. 
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 همه چیز درباره دیجیتال مارکتینگ
از طریق به زبان ساده، دیجیتال مارکتینگ به نوعی از بازاریابی گفته می شود که به صورت آنالین 

ه و تلفن همراوبسایت ها، تبلیغات آنالین، ایمیل های همگانی، کیوسک های متعامل و هوشمند، 
 تلویزیون های هوشمند و دیگر ابزارهای هوشمند آنالین انجام می شود.

 دیجیتال مارکتینگ چه کمکی به کسب و کارها می کند؟

دیجیتال مارکتینگ کمک می کند تا به مشتریان نزدیک تر شویم، فهم بهتری از آنها داشته باشیم و 
استفاده از دیجیتال مارکتینگ پایگاه داده های فعال و  گفتمان و ارتباط خودمان با آنها را حفظ کنیم.

تریان بالقوه ایجاد می کند و جریان دائمی ارتباطات را میان مشتریان و حامیان و میان خود مشتریان مش
 به وجود می آورد.

قدرت این ارتباطات و گفتمان ها در این است که نه تنها مخاطبان را درگیر می کند، بلکه بهینه سازی 
ز طریق لینک های داخلی و اشتراک موتورهای جست و جو و بهینه سازی رسانه های اجتماعی را ا

 اجتماعی تقویت می کند.
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 ، خدمت رسانی یا افزودن ارزش هاست.هدف دیگر دیجیتال مارکتینگ

با در نظر گرفتن این مقدمه کوتاه، به نظر شما تصور یک بازاریابی غیر دیجیتالی، و بازار کسب و کار 
کسب و کارهای امروزی بدون اکثر مشخص شده که  دیجیتال مارکتینگ چگونه است؟ برای مابدون 

کسب مهارت در عرصه های دیجتالی و بدون در نظر گرفتن نقش و تأثیر رسانه های دیجیتال در مباحث 
 بازاریابی راه به جایی نخواهند برد.

ابزار همراه باشید تا قدرت این  دیجیتال مارکتینگ، از ابتدا تا به امروز؛پس با ما تا انتهای معرفی 
 مفید را نشانتان دهیم.

 نقش دیجیتال مارکتینگ در عصر دیجیتالی امروز

مردم تکنولوژی دیجیتالی را برای ارتباط برقرار کردن از راه هایی که تا چند سال گذشته غیر ممکن 
امروزه مردم عادی در حال یکپارچه سازی تکنولوژی دیجیتالی  به نظر می رسید، در آغوش می کشند.

 گی روزمره خود هستند.با زند

از به روزرسانی اس ام اس در تیم های ورزشی مورد عالقه خود، تا یک تماس تصویری رایگان با 

حتی –بستگان خود در آن طرف جهان، تا بازی های مشترک آنالین و موارد خیلی بیشتر. مردم عادی 
 ر دیگری داشته باشند، می کنند.شروع به استفاده از رسانه های دیجیتال بدون آنکه فک -مشتریان شما

پنج میلیارد از هفت میلیارد جمعیت جهان آنالین خواهد بود. آیا با  2018پیش بینی شده که تا سال 
 این وجود هم شما می توانید از نقش دیجیتال مارکتینگ در کسب وکارهای امروز چشم پوشی کنید؟

 قدرت دیجیتال مارکتینگ در تبلیغات

سرمست کننده باشد. چرخش، داستان، پیام، فراخوانی برای عمل، تصویر،  تبلیغات می تواند
در نهایت جهان را  جایگیری، سنجش و اصالح؛ همه این ها قدرت انفجاری را افزایش می دهد که

 تغییر می دهد.
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را ترغیب می کند دست آنها –تبلیغات در اصل هر چیزی است که مردم را تحت تأثیر قرار می دهد 
ی بزنند که ما می خواهیم، چه انتخاب یک برتد خاص خمیر دندان باشد یا انتخاب تلفن همراه، به عمل

تبلیغات قدرتی دارد که می تواند به چیزهای  پر کردن کوپن پست یا بازدید از یک وبسایت باشد.
حیرت انگیزی دست پیدا کند و اگر در کاری هستید که از قبل تبلیغات را انجام می دهید و به آن 

 ادامه خواهید داد، کار خوبی انجام می دهید.

حاال که تا اینجا همراه تیم مدیریت کسب و کار مجتمع فنی بودید تا درک خوبی از دیجیتال 
 مارکتینگ داشته باشید، از شما دعوت می کنیم با هم استراتژی های دیجیتال مارکتینگ را بخوانیم.

 استراتژی های دیجتال مارکتینگ

 چرا به استراتژی دیجیتال مارکتینگ نیاز دارید؟

 گ و استراتژی های آن فرصت ها و به کل کسبپاسخ خیلی ساده است: زیرا بدون دیجیتال مارکتین
 و کارتان را از دست خواهید داد.

 دیجیتال مارکتینگ چه کمکی به ما می کند؟استراتژی 

در مورد تصمیماتی آگاهانه ول بندیِ یک استراتژی دیجیتال مارکتینگ به ما کمک می کند فرم
تاخت و تازها در عرصه بازاریابی دیجیتال بگیرید و اطمینان حاصل کنید که تالش هایتان بر عناصر 

 یابی دیجیتال که به کسب و کارتان مربوط هستند، متمرکز خواهند بود.بازار

این مرحله اولین مرحله جدی برای درکِ چگونگیِ ارتباطِ مستمرِ بازار دیجیتال با شما و چگونگیِ 
 بطه بین کسب وکار یا مارک تجاری و مشتریان و چشم اندازهاست.ر راتأثیر آن ب

 ی توانید از دیجیتال مارکتینگ برای توسعه کسب و کارتان استفاده کنید؟آیا شما هم م

این مسأله که کسب و کار شما برای دیجیتال مارکتینگ مناسب است؛ به شدت به ماهیتِ کسب و 
 کار، جایگاه فعلی آن و جایگاه پیش بینی شده برای آن در آینده بستگی دارد.
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در حقیقت، امروزه کسب و کارهای بسیار محدودی وجود دارد که حداقل از برخی از درجات 

اگرفقط یک بروشور آنالین ارائه دهید که به مردم بگوید چه حتی –بازاریابی دیجیتال سود نبرند 
 کاری انجام میدهید.

 ا دیجیتال مارکتینگ برای کسب و کار شما مفید است؟آی

واقعاً فقط دو پرسش کلیدی وجود دارد که در هنگام تصمیم گیری در مورد نیاز کسب و کارتان به 
 استراتژی های دیجتال مارکتینگ، باید به آنها پایخ دهید.

 ین شوند؟بان شما آنالین هستند یا قرار هست که در آینده آنالپرسش اول: آیا مخاط

اگر مشتریان شما برای بررسی و یا خریدِ محصوالت و خدماتی که ارائه می کنید از فناوری دیجیتال 
استفاده کنند، آنگاه مطلقاً به دیجیتال مارکتینگ نیاز دارید تا با آنها تعامل کرده و آنها را حفظ 

 بازاریابی نیاز ندارید.کنید. اگر این کار را انجام نمی دهند، آنگاه به این نوع 

پرسش دوم اینکه، آیا محصوالت، خدمات یا مارک های تجاری شما برای دیجیتال 
 مارکتینگ مناسب هستند یا خیر؟

پاسخ به اسن سوال معموالً بله است. معموالً مهم نیست که اما –این کالم می تواند مخاطره آمیز باشد 
نیکه یک مخاطب آنالین و ماندنی برای محصول محصول، خدمات یا مارک تجاری چسیت: تا زما

خود داشته باشید، آنگاه باید آن را به صورت آنالین و با استفاده از دیجیتال مارکتینگ ارتقاء 
 دهید.

 مبانی استراتژی دیجیتال مارکتینگ

اگر فرآیند تعریف استراتژی دیجیتال مارکتینگ را شروع کرده اید، یک خبر خوب است. احتماالً 
بافت کسب وکارتان، کارهایی که رقبا به طور معمول آنالین انجام می دهند و علت کار آنها،  در

از این چگونگی استفاده مشتریان از فناوری دیجیتال در زندگی خود و چگونگی بهره برداری بهینه 
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این  کانال های دیجیتال جدید و موجود برای ایجاد روابط طوالنی تر و سازنده تر فکر کرده اید.
 موارد در واقع عناصری هستند که مبانی استراتژی دیجیتال مارکتینگ را تشکیل می دهند:

 .کسب و کار خود را بشناسید 

 .رقبا را بشناسید 

 .مشتریان خود را بشناسید 

 .بدانید که به دنبال چه چیزی هستید 

  بدانید چگونه این کار را انجام دهید.و در آخر باید 

 

 اصلی در دیجیتال مارکتینگ بزارهایا

 توبسای 

ژی دیجیتال وبسایت شما قطب دنیای دیجیتالی شماست و شاید مهم ترین ابزار در کل استرات
یت، یک قطعه حیاتی از فضا و ظرفیت آنالین شماست که همه دیگر فعالیت های مارکتینگ شما. وبسا

 آنالین شما را به سمت مشتریان بالقوه منعطف می کند.

 ب( هینه سازی موتور های جست و جوSEO) 

است. روند هم ردیف کردن محتوا  SEOبخشی از وبسایت، بهینه سازی موتور جست و جو یا همان 
ریان بالقوه تان به طور فعاالنه ای به دنبال آن هستند؛ و ارائه آن روی وبسایت شما به سمتی که مشت

 قابل دسترس و تسهیل کند. جو به روشی که آن را هم برای مردم و هم برای موتورهای جست و

 نتایج جست و جوی اصلی مکانی هستند برای افزایش ترافیک هدفمند به وبسایت شما.

 بلیغات جست و جو به ازای هر کلیکت 
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تبلیغات به ازای هر کلیک به شما روشی را ارائه می دهد که مسیر خود را در صفحه های نتایج جست 
 و جو  برای کلمات یا عبارات کلیدی انتخاب شده، خریداریکنید.

 عیبکه های اجتماش 

یک فرصت بازاریابی نسبتاً نو؛ که بطور بالقوه می تواند تبلیغات کامالً هدفمند به گروه های 
ساس اطالعات نمایه شان که داوطلبانه از طریق سایت هایی مثل فیس بوک، اجتماعی تعیین شده بر ا

 توییتر، اینستاگرام، کانال های تلگرامی و... به اشتراک می گذارند، ارائه دهد.

 ازاریابی ایمیلیب 

پدربزرگ بازاریابی اینترنتی؛ که از یک بحران در پی بمباران اسپم همیشگی رنج می برد، اما هنوز 
مارکتینگ محسوب می شود. بازاریابی ایمیلی به خصوص نسبت به حفظ  هم یک ابزارمهم در دیجیتال

 روابط مداوم با مشتریان موجود و مشتریان بالقوه ای که انتخاب کرده اند اطالعات را دریافت کنند.

 دیریت ارتباط با مشتریم 

یا حفظ مشتریان موجود و ساخت روابط دلگرم کننده دوطرفه با آنها؛ مدیریت ارتباط با مشتری 

دیجیتال مارکتینگ و  ابزارها در دیجیتال مارکتینگ است.یکی از مهم ترین  CRMهمان 
 تکنولوژی های دیجیتال، ایجاد یک ارتباط مستحکم با مشتریان را آسان تر و موثرتر می کند.

 وابط عمومی آنالینر 

ه از کانال های آنالین مثل مطالب مطبوعاتی، مقاالت پیوندی و وبالگ ها برای ایجاد یک استفاد
 درک مثبت از برند و یا قرار دادن شما به عنوان متخصص در رشته تحصصی در ذهن مشتریان.

 ربوط ساختن بازاریابی و مشارکت های استراتژیکم 

چگونگی مشارکت با دیگر سازمان ها و وب سایت ها در روابط دوطرفه سودمند برای ترویج 
 ان.محصول یا خدماتت
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 نتیجه گیری

فکر درباره زمان تعریف استراتژی دیجیتال مارکتینگ زیاد است، اما در آخر فرآیند، تحقیق، تجزیه 
 چیز است که برای موفقیت تان ضروری هستند: 3و تحلیل و درکِ 

 کسب و کارتان 

 رقبایتان 

 و مشتریانتان 

ام ی دیجیتال مارکتینگ شما باید هر چیزی که شما به عنوان یک بازاریاب دیجیتال انجاستراتژ
خواهید داد را پایه گذاری کند و تصمیم هایی که می گیرید را در عین حال که بعضی از تکنیک 

دیگر برخی چیزها را اجراء  تصمیم بگیرید که-دیجیتال مارکتینگ شما را هدایت خواهد کرد، های 
 نکنید، دقیقاً به خاطر اینکه با استراتژی دیجیتال مارکتینگ شما متناسب نیست.

دیجیتال مارکتینگ موثر درباره قالب بندی هوشمندانه است. شما ابزارهایی را برداشته و انتخاب می 
طور خاصی با کسب و کار شما مرتبط هستند. طی کردن روندی برای تعریف یک  کنید که به

استراتژی زیرکانه، بر اساس تجزیه و تحلیل کامل از جایی که کسب و کار شما در حال حاضر قرار 
ایده آل در موقعیت را دارد و اینکه می خواهید دیجیتال مارکتینگ شما آن را به کجا ببرد، شما 

 ینکه چه چیزی احتماالً برای شما مفید خواهد بود یا نه، قرار خواهد داد.برای دانستن ا

طبق روال معمول در به پایان معرفی این مطلب یعنی همه چیز درباره دیجیتال مارکتینگ رسیدیم، اما 
 ل مارکتینگپیشرفته دیجیتا انتهای مطالب یک پیشنهاد ویژه هم برای شما داریم. با شرکت در دوره

در مجتمع فنی تهران تمام نکات مطرح شده در این مطلب را به صورت عملی فرا خواهید گرفت و 
 در پایان نیز یک مدرک معتبر برای بازار کسب و کار به شما اعطا می شود.

 «به امید موفقیت»


