
1

هوش مصنوعی در بازاریابی دیجیتال
نویسنده: نیکول مارتین - مجله پنجره خالقیت

امروزه AI یا همان هوش مصنوعی  به یکی از مهم ترین عناصر کسب وکار تبدیل شده 

و جای خود را در تعداد زیادی از پلتفرم ها و اپلیکیشن ها باز کرده است. بازاریابی 

دیجیتال نیز یکی از حوزه هایی است که با ظهور هوش مصنوعی، بسیاری از مشکالت 

آن رفع شده و دچار تغییر و تحول شده است. در اینجا به سه روش اشاره می شود 

که AI با تغییر در آن ها بازاریابی دیجیتال را بهبود می دهد.

1. تجربه کاربری بهتر
فوق العاده  کاربری  تجربه  دیجیتال،  بازاریابی  موفق  استراتژی  یک  جنبه  مهم ترین 

است. وقتی محتوا مرتبط و متناسب با کاربر باشد، احتمال بسیار بیشتری وجود 

دارد که آن ها به مشتری یا حتی مشتریان همیشگی تبدیل شوند و نسبت به آن 

برند وفادار بمانند.
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هوش مصنوعی به طور قابل توجهی می تواند با قدرت خود در جمع آوری داده ها به 

آن کمک کند و بر اساس مواردی مانند موقعیت مکانی، اطالعات تاریخی و رفتار 

گذشته تعیین کند کدام محتوا کاربردی ترین و مناسب ترین محتواست. در زمان 

انجام چنین کاری هوش مصنوعی به کاربر تصوری می دهد که این برند به طور 

خاص برای خود او ساخته شده است.

در ارتباط با خرده فروشی، AI می تواند با پیشرفت های جدید در واقعیت افزوده 

برای تجربیات خرید آنالین یک فعالیت را شبیه سازی کند، جایی که مشتریان در 

واقع می توانند یک محصول را پیش از خرید امتحان کنند. برنامه های جدیدی به 

بازار آمده اند که شما می توانید لباس ها را به تن کنید تا ببینید کدام یک برای شما 

مناسب تر است یا حتی چه رنگی به شما بیشتر می آید،  بدون اینکه حتی پایتان را 

در فروشگاه بگذارید.

دستیار صوتی آلکسا
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تکنولوژی جستجوی صوتی نیز یک افزونه فوق العاده AI در بازاریابی دیجیتال است 

که می تواند ما را با سرعت بیشتری به نتیجه برساند. شرکت ها اکنون می توانند 

 SIRI و Google ،Alexa Home سایت خود را منطبق با دستیارهای مجازی مانند

بسازند. اگر شما این کار را به درستی انجام دهید می توانید برند خود را به عنوان 

اولین نتیجه در جست وجوی صوتی بیاورید که کمک بسیاری به شناخت برند شما 

خواهد کرد.

2. پیش بینی رفتار مشتری
گذشته  رفتار  اساس  بر  را  مشتری  تجربه  یک  می تواند  تنها  نه  مصنوعی  هوش 

افراد شخصی سازی کند، بلکه همچنین می تواند رفتار کاربران جدید و فعلی را نیز 

پیش بینی کند. با کمک پلتفرم های مدیریت داده ها، از طریق جمع آوری داده های 

اینترنت  طریق  از  شما  کاربران  درباره  اطالعاتی  می تواند    AI وب سایت،  در  افراد 

جمع آوری کند. این امر به طور خودکار به شما کمک می کند تا نیازهای آن ها را از 

طریق بازدیدها، عالیق و پروفایل ها شخصی سازی کنید. همچنین باعث می شود 

غیرممکن  که جذبشان  را  افرادی  و  را هدف گیری  بالقوه خود  بتوانید سرنخ های 

است حذف کنید تا بتوانید روی فرمول سازی و اجرای استراتژی های بازاریابی موثر 

تمرکز کنید.

استفاده  برای  داده ها  تفسیر  و  تحلیل  و  تجزیه  جمع آوری،  حال  در  دائما   AI

بازدیدهای  دقت  و  صحت  جدید،  الگوریتم های  با  آن هاست.  از  هوشمندانه تر 

سرمایه  برگشت  و  فروش  پیش بینی  به  و  شد  خواهد  کارآمدتر  همواره  مشتری 

کمک زیادی خواهد کرد؛ به طوری که کسب وکار شما می تواند بهترین تجربه را 

برای مشتریان به ارمغان آورده و ابزارهای مناسبی را برای موفقیت کسب وکار شما 

فراهم کند.
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3. حمایت به موقع مشتری
یکی از بزرگترین مواردی که مشتریان در یک تجربه دیجیتالی خوب جست وجو می 

کنند، نتایج و پاسخگویی فوری است. با ابداع چت بات یا ربات های چت، هوش 

مصنوعی می تواند این تجربه را به موقع و در زمان واقعی ارائه دهد. ربات های 

چت سرویس هایی هستند که به کمک هوش مصنوعی طراحی می شوند و کاربران 

از طریق یک رابط چت با آن ارتباط برقرار می کنند.

چت بات با هوش مصنوعی

ربات های چت می توانند از اصطالحاتی استفاده کنند تا »انسان نما«تر به نظر برسند 

و بتوانند سواالت اساسی را پاسخ داده، سفارش های کاربران را انجام داده، سپس 

آن ها را پیگیری کرده و مسائل ساده را حل کنند.
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پیام رسان فیس بوک ویژگی ربات چت را برای کمک به بهبود خدمات مشتری برای 

کسب وکارها قرار داده است، تا به این شکل در دسترس بودن را افزایش، زمان 

انتظار تماس را کاهش داده و رضایت مشتریان را افزایش دهد.

هوش مصنوعی روزبه روز درحال رشد و پیشرفت است و از سرعتش کاسته نخواهد 

شد. پیاده سازی هوش مصنوعی در استراتژی بازاریابی دیجیتال شما آگاهی های 

الزم برای رسیدن به موفقیت را به کسب وکار شما داده و به مشتریان کمک می کند 

تا تجربه بهتری داشته باشند.
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