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تعیین استراتژی بازاریابی در 5 مرحله ساده
نویسنده: دنیل بیلبروک - ترجمه: بنفشه عطرسائی

اگر سال را بدون تعیین یک استراتژی قوی بازاریابی به پایان برده اید، وحشت نکنید. 

هنوز وقت دارید یک استراتژی تعریف کنید.

زیرا  نداده ایم؛  انجام  را  دهیم  انجام  می توانستیم  که  استراتژیکی  کارهای  همه  ما 

هرگز تجربه برنامه ریزی در دوران همه گیری و مواجهه با نظرات مختلف و مخالف را 

نداشته ایم.

در این مقاله به برنامه ای گام به گام برای تعیین استراتژی بازاریابی سریع و موثر در 

سال جدید اشاره می کنیم.
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1. داده  ها را به دقت بررسی کنید
این مرحله طوالنی ترین فاز است، به همین دلیل اغلب نادیده گرفته می شود. )یا 

افراد این مرحله را شروع می کنند و سپس متوقف و منصرف می شوند.(

با وجود عدم قطعیت فعلی، سابقه عملکرد شما همچنان اساس و ستون فقرات 

استراتژی های آینده است.

معیارهای خود را از موارد زیر استخراج کنید:

از کارزارهای قبلیتان در شبکه های اجتماعی

از ترافیک و نقاط جذب مشتری در وب سایتتان

از نمودارها و مسیرهای حرکت کاربران در وب سایت

از نرخ باز کردن و کلیک روی ایمیل هایتان

از همه خریدهایی که از طریق صفحه هایتان در رسانه ها انجام شده

از میزان جذابیت محتوایتان

اگر مطمئن نیستید کدام معیارها بیشترین اهمیت را دارند، بهتر است همه اطالعات 

را ذخیره کنید و سپس تصمیم بگیرید. در ابتدای کار خودتان را در تحلیل داد ه ها 

غرق نکنید، چون توانتان از بین می رود.

دنبال جواب های زیر باشید:

در کجای داده ها به نقاط اوج برخوردید؟ به نقاط فرود چطور؟ میانگین های شما در 

نرخ کلیک، زمانی که کاربران در سایت شما گذرانده  اند یا عمق جستجوی کاربران 

چقدر بوده است؟

این ها مواردی است که شیوه عملکردتان در 2021 را مشخص می کند. هر جا نقطه 

اوج دیدید، آن کار را بیشتر تکرار کنید و هر جا به نقطه فرود برخوردید، از مقدار 

آن  کار کم کنید. در کل سعی کنید میانگین هایتان را بهبود ببخشید.
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2. به بخش بندی مخاطبان و شخصیت خریداران توجه کنید
تا  گرفته  کوچک  سازمان های  از  می کنم،  کار  آن ها  با  که  مشتریانی  از  بسیاری 

شرکت های بزرگ، شخصیت خریداران مطلوبشان را یک بار برای همیشه مشخص 

کرده اند و فقط به آن افراد خدمت رسانی می کنند.

ازآنجاکه آن ها 30 سال پیش شرکت خود را تاسیس کرده اند و محصوالتشان را به 

فالنی و فالنی فروخته اند، تا امروز نیز همین کار را انجام می دهند.

می خواهم رازی را به شما بگویم: همان طور که خریداران ما و بقیه جهان تغییر 

می کنند، شخصیت خریداران ما نیز تغییر می کند. باید همیشه این شخصیت ها را 

بررسی کنید و مطمئن شوید اطالعاتتان با واقعیت وجودی آن ها مطابقت دارد.

شاید فالنی از محصول شما خسته شده باشد و دیگر عالقه ای به آن نداشته باشد. 

شما در 30 سال گذشته برای جلب نظر او تبلیغ کرده اید؛ اما او حداقل از 5 سال 

برای  تبلیغ  راه  در  را  پول خود  است.  گذاشته  بی پاسخ  را  تماس های شما  پیش 

شخصی که از شما خرید نمی کند هدر ندهید، به خصوص وقتی داده هایتان روی 

کاغذ نیز همین نتیجه را نشان می دهد.

مشخص کردن مخاطبانی که بیشترین درآمد را برایتان می آوردند کافی نیست؛ 

قلم  از  مخاطبانی  چه  ببینید  کنید.  توجه  هم  وب سایتتان  به  ترافیک  باید  بلکه 

افتاده  اند و چگونه می توانید به آن ها دسترسی پیدا کنید.

ببینید مشتریان قبلی چه کسانی بوده اند و هم زمان می توانید چه افراد جدیدی را 

جذب کنید.
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3. با اهداف کوچک شروع کنید
احتماال برندتان یک هدف استراتژیک کلی دارد که همه اقدامات شرکت در راستای 

رسیدن به آن انجام می شود؛ مثل رشد درآمد، ایجاد بهترین تجربه برای مشتریان 

یا چیزی شبیه این ها. اما آیا اهداف بازاریابی خود را  مشخص کرده اید؟ تیمتان 

چطور این هدف کلی استراتژیک را تغذیه می کند؟ دو تا سه هدف فرعی برای خود 

مشخص کنید که با هدف کلی شرکت همسو باشد. اگر هدف استراتژیک این است 

که »برای مشتریانتان بهترین باشید«،  با تعیین اهداف خاص بازاریابی مثل »بهبود 

تجربه مشتریان از وب سایت«، »تسهیل روند خرید از سایت«، »بهبود نرخ بازگشت 

مشتری به سایت« با این هدف همسو شوید.

وقتی این کار را انجام می دهید به داده های خود نگاه کنید تا مطمئن شوید که 

هدفتان قابل دستیابی است. یادتان باشد که اهداف فرعی فقط تعدادی عدد و رقم 

نیستند؛ بلکه برای رسیدن به هدف بزرگ طراحی می شوند.

شاخص های کلیدی عملکرد، اهداف کّمی برایتان تعریف می کنند و در مرحله بعد 

می توانید از آن ها استفاده کنید؛ اما از مرحله یک شروع کنید و به مراحل بعدی 

برسید: می خواهید به چه هدفی برسید؟

4. روش استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد در کارها را تعیین کنید
حاال وقت تعیین شاخص های کلیدی عملکرد است. همان طور که گفتم، این اهداف 

باید کّمی و عددی باشند. اهدافی مثل »افزایش بازدیدکنندگان وب سایت« در این 

دسته قرار نمی گیرند؛ زیرا کّمی و عددی نیستند.

بازدید کند،  از و ب سایتتان  بیشتر  به سال قبل یک  نفر  اگر در سال نسبت  حتی 

تعداد  این  می خواهید  پس  نیست.  مهم  چندان  اما  می آید؛  به حساب  افزایش 

از  مشتری  تجربه  می خواهید  اگر  درصد؟   20 درصد؟   10 دهید،  افزایش  چقدر  را 
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درصدی   20 »کاهش  عملکردتان  کلیدی  شاخص  ببخشید،  بهبود  را  وب سایتتان 

نرخ خروج ناگهانی بازدید کننده از سایت« یا »کاهش تعداد مراحل پرداخت به 2 

مرحله« یا چیزی شبیه این ها است. آن را به دقت تعیین کنید.

شاید از خودتان بپرسید: »اگر به اهدافم نرسم چه می شود؟«

حق با شماست، تصور کردن این اهداف بدون داشتن فرصتی برای دستیابی به 

آن ها ترسناک است؛ اما داشتن اهداف کّمی آخرین مرحله کار نیست. حاال باید 

اقدامات الزم برای دستیابی به این اهداف را تعیین کنید.

چگونه می توانید بازدیدکنندگان وب سایت را 20 درصد افزایش دهید؟ اقدام الزم 

برای رسیدن به این هدف را تعیین کنید. مثال در طول سال و هر 2 ماه کارزاری 

برای  یا  بیندازید  راه  اجتماعی  ترافیک صفحات خود در رسانه های  افزایش  برای 

افزایش ترافیک وب سایت، لینکی در هر پستتان در رسانه های اجتماعی قرار دهید 

ایمیل  در  یا  و  اجتماعی  رسانه های  در  و  بنویسید  ماه چهار پست وبالگی  یا هر 

کلیدی  تعیین شاخص های  بیشتر شود.  سایتتان  ترافیک  تا  بگذارید  اشتراک  به 

عملکرد، پایان کار نیست. فهرستی از اقدامات سازگار با هر شاخص تهیه کنید و 

دیگر نگران دستیابی به آن ها نباشید. حاال دیگر در مسیر درست هستید.

5. آزمون را شروع کنید!
حاال هیچ کار دیگری به جز اجرای استراتژی باقی نمانده است. تقویم تولید محتوا 

را مدیریت کنید. کارزارهایی هم در  این محتوا  بسازید، سپس تهیه و پیشرفت 

رسانه های اجتماعی ایجاد کنید. لینک هایی را هم به پست های خود اضافه کنید. 

کاری کنید که ایمیل هایتان هم کارزارهایی که برای افزایش ترافیک سایت ترتیب 

داد ه اید را تقویت کنند.

https://modiresabz.com


6

متداول ترین چیزی که افراد را در این مرحله از اقدام بعدی منصرف می کند این 

است: خوب، اول باید چه کار کنم؟ کاری را انتخاب کنید. هر کاری را. قسمت زیبای 

کار ما این است که باید مدام در حال آزمایش باشیم. همیشه آزمایش کنید.

و  عملکرد  کلیدی  شاخص های  فرعی،  اهداف  مطلوب،  مخاطبان  شخصیت   اگر 

شده  شروع  کارتان  پس  کرده اید،  تعیین  اطالعاتتان  اساس  بر  را  خود  اقدامات 

است. حاال موردی را انتخاب کنید و آن را پیش ببرید.

ارزیابی کنید. سپس  را  این کار را چند هفته یا یک ماه آزمایش کرده و داده ها 

آزمون بعدی را با  ترفندهای جدید اجرا کنید.

را  بارها این جمله  برگزار می کنم،  وقتی برای مشتریانم جلسات تعیین استراتژی 

جدیدی  چیز  اصال  بازاریابی  استراتژی  یک  تعیین  یعنی  ما  هدف  می کنم:  تکرار 

نیست. علم پیچیده و عجیبی نیست. کار خارق العاده ای نیست. چیزی نیست که 

قبال نمی دانستید.

وقت کافی دارید … اما سریع عمل کنید
ما بازاریاب ها بهتر از همه می دانیم که به جای واکنش تاکتیکی، باید استراتژیک 

عمل کنیم. ما در ازای فرسودگی شغلی، پس از دیدن اعداد و ارقام شرکت و پس 

از دیدن نتایج به این درک رسیده ایم.

اما سخت ترین بخش، صرف زمان و تالش الزم برای انجام کار است
تنظیم استراتژی بازاریابی برای سال جدید باید کمتر از یک هفته طول بکشد و 

شاید برای بسیاری از بازاریابان فقط 4 تا 8 ساعت طول بکشد. پس هنوز می توانید 

این کار را انجام دهید. شروع کنید.
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