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آیا بازاریابی آفالین منقرض شده است؟
نویسنده: ژان بقوسیان - مجله خالقیت 196 - بهار 1400

امروز همه جا صحبت بازاریابی آنالین و استفاده از سایت و اینستاگرام رایج است. 

گذاشتن  کنار  نجات،  راه  تنها  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  کسب وکارها  از  بسیاری 

کافی  معتقدند  برخی ها  حتی  است.  آنالین  بازاریابی  بر  تمرکز  و  آفالین  بازاریابی 

پیش  آن  با  بازاریابی  عملیات  تمام  تا  باشید  داشته  اینستاگرام  یک صفحع  است 

برود. البته شاید برای یک کسب وکار خانگی کوچک چنین گزینه هایی خوب باشد. 

ولی اگر کسب وکاری جدی دارید و می خواهید بهترین نتیجه را از عملیات بازاریابی 

خود بگیرید، بقیه مقاله را بخوانید. مواردی وجود دارد که شاید نیازمند تفکر بیشتر 

باشد؛ مثال سایت آمازون چند فروشگاه فیزیکی خریداری کرده تا برخی از محصوالت 

را به صورت حضوری هم ارائه بدهد! برندهای مانند سامسونگ هنوز میلیون ها دالر 

بودجه را صرف تبلیغات آفالین می کنند. 

بیایید  است! پس  اشغال  اپلیکیشن های معروف همیشه  تلفنی  پشتیبانی  خطوط 
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بررسی کنیم بهترین رسانه های بازاریابی برای کسب وکارها در شرایط کنونی کدام 

است.

بازاریابی چیست!؟
ابتدا بیایید تعریفی ساده و کاربردی از بازاریابی داشته باشیم. تمام عملیات الزم 

برای جذب، عالقه مندسازی و ایجاد فروش به مخاطب، بازاریابی نام دارد. هر گام 

این فرایند نیاز به صرف هزینه دارد. مثال برای جذب مخاطب الزم است تبلیغاتی 

انجام شود و افراد جدیدی با کسب وکار ما آشنا شوند. برای ایجاد عالقه نسبت به 

محصوالت و کسب وکارمان الزم است رابطه ای خوب و دوستانه با مخاطب ایجاد 

بسیار  فروش  گام  دارد. همچنین  زمان  و  به صرف هزینه  نیاز  کار هم  این  شود. 

حساس و پرهزینه است. الزم است تمام سواالت و  ابهام های مخاطب رفع شود 

تا درنهایت خریدی انجام شود.

بازاریابی آنالین چیست؟
در بازاریابی، از طریق رسانه یا رسانه هایی، پیام مورد نظر را به مخاطب می رسانیم. 

این کار می تواند منجر به جذب مخاطب و در نهایت ایجاد فروش شود. وقتی 

عملیات  که همان  است  این  منظور  درواقع  می کنیم،  آنالین صحبت  بازاریابی  از 

بازاریابی قبلی را انجام می دهیم؛ با این تفاوت که برای انتقال پیام از »رسانه های 

دیجیتال« استفاده می کنیم.

بسیاری از افراد وقتی درباره به صرفه بودن بازاریابی آنالین صحبت می کنند، درواقع 

رسانه های  از طریق  را  اگر مرحله جذب  به مرحله جذب است.  بیشتر  توجهشان 

آنالین مثل تبلیغات کلیکی، تبلیغ در پیج های اینستاگرام و … انجام بدهیم، احتماال 

هزینه های جذب هر مخاطب ما خیلی کمتر و به صرفه تر خواهد شد. مثال شاید با 

بودجه مناسب بتوانید با صرف 1000 تا 3000 تومان، یک فالوئر جدید به صفحه 

اینستاگرام خودتان اضافه کنید که مبلغ بسیار مناسبی است.
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ولی کل موضوع این نیست. در نهایت الزم است مخاطب به محصوالت و خدمات 

چرا  که  کنیم  بررسی  بیایید  ادامه  در  بدهد.  انجام  خریدی  و  شود  عالقه مند  ما 

بازاریابی آنالین به تنهایی، بهترین گزینه نیست؟

فاصله زمانی جذب تا تبدیل شدن به خریدار مهم است!
اگر با تبلیغات، مخاطبانی را به پیج اینستاگرام خود اضافه کنید، زمان بین آشنایی 

با شما و اولین خرید معموال طوالنی است. این طور نیست که مخاطب امروز تبلیغ 

بااینکه هزینه جذب هر مخاطب در  از شما خرید کند. پس  را ببیند و فردا  شما 

رسانه های آنالین کمتر است، ولی شاید زمان الزم برای تبدیل مخاطب به خریدار 

آنالین  کاربران در فضای  اعتماد  طوالنی تر است. دلیل اصلی آن است که جلب 

سخت تر است. آن ها شاید دقیقا به محصول یا خدمت شما نیاز داشته باشند و 

قیمت آن هم مناسب باشد، ولی اعتماد کافی نداشته باشند و خرید نکنند.

حال یک گزینه آفالین پربازده را درنظر بگیریم. اگر در یک نمایشگاه مرتبط با کارتان 

شرکت کنید و غرفه ای برای معرفی محصوالت و خدمات داشته باشید، شاید در 

مواجهه  در  افراد  انجام شود.  قابل توجهی  خریدهای  نمایشگاه،  روز  اولین  همان 

حضوری و صحبت رو در رو، خیلی سریع تر به شما اعتماد می کنند تا فضای آنالین.

برخی دوست دارند مرحله فروش آفالین باشد!
بسیاری از مردم در ایران، هنوز ترجیح می دهند برای خریدهای مهم خودشان به 

فروشگاه مراجعه کنند، با فروشنده صحبت کنند، تخفیف بگیرند و در نهایت خرید 

را انجام بدهند. البته اگر این فرایند آنالین باشد، حداقل دوست دارند چند دقیقه 

به صورت تلفنی با فروشنده شما صحبت کنند و سپس خرید آنالین خودشان را 

نهایی کنند. البته این موضوع بیشتر برای خریدهای بزرگ و کلیدی صدق می کند. 

مثال خیلی ها دوست دارند مبل، لوازم خانه، لباس و … را یا حضوری خرید کنند یا 

حداقل صحبتی تلفنی داشته باشند و بعد از آن سفارش را در سایت ثبت کنند.
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نکته بسیار مهم: اگر کسب وکار شما خیلی بزرگ نیست و می توانید به خریداران 

به صورت آفالین کمک کنید، آن ها را وادار نکنید تا حتما سفارش خودشان را آنالین 

ثبت کنند. در سایت مدیرسبز هنوز هر روز چند نفر تماس می  گیرند و درخواست 

شماره کارت می کنند. این افراد ترجیح می دهند تلفن کنند، پرداخت پول را با روش 

کارت به کارت انجام بدهند، رسید آن را بفرستند تا محصول ارسال شود.

موفق ترین برندهای آنالین هم از رسانه های آفالین استفاده می کنند!
اگر فکر می کنید بهتر است کل فرایند بازاریابی و فروش آنالین باشد، کافی است 

با شماره تلفن پشتیبانی سایت ها و اپلیکیشن هایی مثل دیجی کاال، اسنپ، اسنپ 

فود و … تماس بگیرید و ببینید چندمین نفر در صف هستید! بسیاری از خریداران 

در فضای آنالین به محض اینکه با مشکل مواجه می شوند، دچار اضطراب می شوند 

و ترجیح می دهند با روشی آفالین با یک فرد دلسوز صحبت کنند تا مشکل حل 

شود.

رسانه ای که کنار گذاشته می شود، گاهی پربازده تر است!
سال ها قبل اگر کسب وکاری داشتید، در روز با انبوهی از کاغذهای تبلیغاتی، فکس 

و نامه های بازاریابی مواجه می شدید. اکنون این موارد کمتر شده است. پس شاید 

در برخی از حوزه ها شاید ارسال یک نامه تبلیغاتی بسیار اثرگذارتر از رسانه های 

دیگر باشد. البته این موارد نیاز به انجام آزمون هایی در مقیاس کوچک دارد تا از 

بازدهی آن مطمئن شویم.

تبلیغات  اینستاگرام و …  تمام رسانه های محبوب مثل  در  بهتر است  در  اینکه  با 

را هم تست کنیم. توجه کنید  آفالین مختلف  کنیم، ولی خوب است رسانه های 

که هدایای تبلیغاتی هم منسوخ نشده اند. هنوز می توانید برای افرادی خاص یک 

لیوان، خودکار یا هر مورد خالقانه ای بفرستید و کنار آن کاغذی قرار بدهید که تبلیغ 

کسب وکار شما است.
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ترکیب رسانه های آنالین و آفالین بهترین نتیجه را ایجاد می کند
بازاریابی اینترنتی بسیار جذاب و اثرگذار است، ولی به تنهایی کافی نیست. زمانی 

بهترین نتیجه را از عملیات بازاریابی خود می گیرید که موارد زیر را رعایت کنید:

1. برای جذب مخاطب جدید بیشتر بر بازاریابی آنالین تمرکز کنید، ولی بازاریابی 

آفالین را هم کنار نگذارید. شرکت در نمایشگاه ها، چاپ بروشور و کاتالوگ، استفاده 

از تلفن و تبلیغات چاپی را جدی بگیرید.

2. برای عالقه مندسازی بیشتر، رسانه های آنالین بهتر و کم هزینه تر هستند. البته 

از استفاده از پیامک و تماس تلفنی برای افرادی که شما را می شناسند می  تواند 

اثرگذار باشد.

3. در مرحله فروش، ضمن استفاده از روش های آنالین، مخاطب را وادار نکنید 

فرایند را با روش دلخواه شما پیش برود و گزینه هایی برای خرید تلفنی، واریز از 

طریق بانک و … را پیش بینی کنید.

دنیا هر روز به سمت بازاریابی آنالین و روش های دیجیتال پیش می رود و همین 

موضوع دنیای بازاریابی را متحول کرده است. ضمن بهترین استفاده از این فناوری، 

خیلی خوب است که روش های آفالین را هم فراموش نکنیم و کنار نگذاریم. اگر 

بتوانیم ترکیب مناسبی از رسانه های آنالین و آفالین را در کارمان استفاده کنیم، 

می توانیم بهترین نتیجه را از عملیات بازاریابی خود کسب کنیم.
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