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سنجش نتایج عملیات بازاریابی
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

علت اینکه بسیاری از شرکت ها از عملیات بازاریابی نتیجه مناسبی نمی گیرند، این 

بازاریابی خودشان ندارند. مثال  است که سیستمی برای سنجش نتایج تالش های 

تبلیغی در مجله ای چاپ می کنند؛ ولی هیچ روشی برای سنجش نتایج آن طراحی 

نمی کنند. یا شاید ایمیل  مارکتینگ انجام می دهند، ولی نرخ باز شدن و نرخ کلیک 

بهتر  و خطا  با سعی  فقط  که  است  فعالیتی  بازاریابی  نمی کنند.   بررسی  را  ایمیل 

می شود. اگر نتوانید نتایج را با دقت اندازه بگیرید، امکان بهبود آن نیز وجود ندارد. 

یک مارکتر حرفه ای باید بتواند در تصمیم گیری های بعدی از اطالعات و نتایج عملیات 

بازاریابی استفاده کند.
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تعریف معیارهایی برای بررسی نتایج
برای موفقیت در بازاریابی باید معیارهای دقیقی برای سنجش نتایج تعریف کنید. 

هر  بدانید  تا  کنید  تعریف  روشی  باید  همچنین  می گوییم.   KPI معیارها  این  به 

فروش، نتیجه کدام عملیات بازاریابی بوده است.

اگر در مجالت تبلیغ می کنید،  می توانید در پایین تبلیغ اسم فرد خاصی را ذکر کنید؛ 

مثال بنویسید برای اطالعات بیشتر با آقای عباسی تماس بگیرید. وقتی فردی با 

شرکت تماس می گیرد و می خواهد با آقای عباسی صحبت کند، بالفاصله می توانید 

تشخیص دهید که این تماس نتیجه کدام تبلیغ بوده است.

عدد  بخواهید  مخاطب  از  می توانید  می کنید،  تهیه  تبلیغاتی  تراکت  یا  کاغذ  اگر 

خاصی را به سامانه پیامکی شما ارسال کند. پس دقیقا می توانید محاسبه کنید 

چند نفر عدد موردنظر را به سامانه پیامکی شما فرستاده اند.

حتی می توانید برای هر تبلیغ، کوپن های تخفیف خاصی درنظر بگیرید. اگر کسی با 

کوپن تخفیف در سایت خرید کرد، با بررسی کوپن استفاده شده، متوجه می شوید 

که این خرید نتیجه کدام تبلیغ بوده است.

ساخت سیستم همکاری در فروش
اگر با مفهوم Affiliate Marketing یا همکاری در فروش آشنا باشید، در ایمیل هایی 

که می فرستید، می توانید لینک خاصی را قرار دهید یا کدهایی را اضافه کنید که 

بعدا بتوانید نتایج را بسنجید. در وردپرس پالگین های زیادی برای این کار وجود 

فروش ها طراحی  و  کلیک ها  برای سنجش   AffiliateWP مثل  پالگین هایی  دارد. 

دهد،  انجام  خریدی  سپس  و  کند  کلیک  ایمیل  لینک  بر  کسی  اگر  است.  شده 

می توانید متوجه شوید که این خرید نتیجه ارسال آن ایمیل بوده است.
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بازاریابی بدون سنجش شاید به ضرر شما باشد
بنابراین هر نوع عملیات بازاریابی که انجام می دهید حتما سعی کنید نتایج آن را 

بسنجید. اگر این کار را نکنید پول های زیادی را تلف خواهید کرد؛ به این دلیل که 

دقیقا نمی دانید کدام روش بازده مناسب تری دارد. خالصه کل عملیات بازاریابی این 

است که در مقیاس کوچک تست هایی انجام می دهید، سپس نتایج را می سنجید. 

اگر نتیجه موردنظر قابل قبول بود، مقیاس آن عملیات را بیشتر می کنید. اگر نتایج 

کمتر از میزان توقع بود، سعی می کنید پارامترهایی را تغییر دهید و مجددا تست 

از برخی رسانه ها استفاده نکنید،  کنید. در نهایت شاید به این نتیجه برسید که 

چون در چند تالش متوالی، نتیجه موردنظر را ایجاد نمی کنند.

همچنین اگر فعالیت هایی انجام می دهید که نتایج آن قابل سنجش نیست، شاید 

بهتر باشد آن عملیات بازاریابی متوقف شود. به خصوص اگر بودجه زیادی برای این 

کار ندارید، بودجه بازاریابی را در جاهایی صرف کنید که امکان سنجش دقیق وجود 

دارد و می توانید تصمیم بگیرید آیا آن عملیات بازاریابی به صرفه بوده است یا خیر.

از امروز شروع کنید و برای هر فعالیت بازاریابی خود، روشی برای سنجش نتایج 

درنظر بگیرید. شاید از دیدن نتایج کار متحیر شوید؛ زیرا برخی از عملیات نتیجه ای 

کمتر از توقع شما دارند و برخی برعکس.
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