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8 استراتژی ایمیل مارکتینگ
www.benchmarkemail.com - ترجمه: ژان بقوسیان

از پایه های اصلی بازاریابی آنالین تبدیل شده است  در حال حاضر ایمیل به یکی 

و کسب وکارهای ابری و تجارت الکترونیک از آن به عنوان یک استراتژی عالی برای 

داشتن  دلیل  همین  به  می کنند.  استفاده  فروش  و  مشتری  به  عالقه مندان  تبدیل 

استراتژی ایمیل مارکتینگ بسیار اهمیت دارد. 

اگرچه سال گذشته، سالی پر فراز و نشیب برای کسب وکارها بود، اما ایمیل را دوباره 

ابزارهای جذب  از مهم ترین  به صف اول کارزارهای دیجیتال آورد و آن را به یکی 

مشتری تبدیل کرد.

هرچه تعداد بیشتری از مشتریان به صورت آنالین خرید می کنند، نیاز به تعامل و 

تماس دیجیتال هم بیشتر می شود و ایمیل مارکتینگ روشی عالی برای این تعامل 

ایمیل  استراتژی  یک  خودکارسازی،  و  شخصی سازی  ترکیب  با  می توانید  است. 
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مارکتینگ طراحی کنید که هم جوابگوی مشتریان باشد و هم بازده سرمایه تان را 

افزایش  دهد.

ایمیل مارکتینگ به ویژه هنگام دورکاری موثر است و می توانید با استفاده از آن 

و  برسانید  همه  گوش  به  را  برندتان  اخالقی  اصول  کنید،  تبلیغ  را  محصوالتتان 

خبرنامه هایی برای مشتریان ارسال کنید. می توان با فشردن یک دکمه ایمیل ها 

برای  ایمیلی  فهرست  تهیه یک  دلیل  به همین  و  رساند  نفر  هزاران  به دست  را 

را  شرکتتان بسیار مهم است. مشترکان فهرست ایمیلی، بازدید طبیعی از سایت 

به شدت افزایش داده و همچنین تحلیل مشارکت مشتریان را آسان تر می کنند.

ایمیل مارکتینگ به کانون توجه بسیاری از کسب وکارها تبدیل شده و شما هم باید 

همین روند را در پیش بگیرید! یک استراتژی ایمیل مارکتینگ طراحی کنید تا سطح 

مشارکت مشتریان و نرخ تبدیل عالقه مندان به مشتری در شرکتتان افزایش یابد.

این یک کار تیمی است، بنابراین همه کارمندان را در جریان استراتژی جدید قرار 

دهید تا بخش های مختلف بتوانند به راحتی با هم کار کنند. از روندهای بازار آگاه 

باشید و یک استراتژی ایمیل مارکتینگ طراحی کنید که از روندها و نوآوری های 

قبلیتان فراتر باشد. در اینجا به 8 استراتژی عالی ایمیل مارکتینگ اشاره می کنیم.

1. شخصی سازی در ایمیل مارکتینگ
مشتریان فقط نمی خواهند یکی از چرخ دنده های کسب وکار باشند، بلکه می خواهند 

شرکت ها برایشان ارزش قائل باشند. یکی از مشکالت ایمیل مارکتینگ، خودکارسازی 

کلیدی  روندهای  از  یکی  عوض،  در  است.  شخصی سازی  شدن  کم  نتیجه  در  و 

امسال، افزایش استفاده از خودکارسازی و هوش مصنوعی برای تولید ایمیل های 

اختصاصی متناسب با هر مشتری است. یعنی با استفاده از خودکارسازی و هوش 

مصنوعی، ایمیل های هدفمندی ارسال کنید که برای هر بخش ویژه از مشتریان 
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جذاب باشد. عادات خرید، نرخ باز کردن ایمیل و محصوالت و خدمات محبوب 

مشتریان را بررسی کنید و سپس ایمیلی متناسب با رفتار آن ها طراحی کنید. شاید 

بعضی مشتریان پیش از خرید ناگهان منصرف شوند. در این حالت، ایمیل هدفمند 

شما با دکمه »دعوت به خرید«، مزایای این خرید را به آن ها یادآوری می کند.

شخصی سازی هم بسیار مهم است، پس یادتان باشد همیشه نام مشتری را در 

ایمیل بنویسید و یک پیام اختصاصی هم به ایمیل اضافه کنید. شاید این روش، 

طوالنی و وقت گیر به نظر آید، اما می توانید شخصی سازی را خودکار کنید. فقط 

باید زیرساخت های الزم را ایجاد کنید. عادات و ترجیحات هر بخش از مشتریان 

از الگوهای ایمیلی تهیه کنید )یادتان باشد نام هر  را تحلیل کرده و مجموعه ای 

مشتری را در ایمیل وارد کنید(. پس از انجام این کار، می توانید آرام بنشینید و به 

این فرایند خودکار اجازه دهید بقیه کارها را انجام دهد.

2. استفاده از هوش مصنوعی برای ارتقای استراتژی ایمیل مارکتینگ
در  مصنوعی  هوش  از  استفاده  اما  داشتیم،  موضوع  این  به  کوتاهی  اشاره  قبال 

طراحی استراتژی، واقعا بازاریابی را ساده می کند. هنگام تحلیل عادات مشتری و 

نرخ باز کردن ایمیل ها توسط او، هوش مصنوعی می تواند چند کار را برایتان انجام 

دهد، از جمله:

بهینه سازی نظرسنجی ها

انجام تحلیل ها برای پیش بینی نتایج

پردازش حجم زیادی از اطالعات مشتریان به صورت هم زمان

با  کند.  ساده تر  و  روان تر  را  ایمیلی  بازاریابی  می تواند  هوش مصنوعی همچنین 

استفاده از آن، سرعت تبلیغاتتان را افزایش داده و کارهای وقت گیر از جمله موارد 

زیر را به راحتی انجام دهید:
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نوشتن سطرهای عنوان در ایمیل ها

بهینه سازی زمان ارسال ایمیل

تصحیح فهرست های  ایمیلی )مشتریانی که به تبلیغتان عالقه ای نشان نمی دهند 

را از این فهرست ها حذف کنید.(

طراحی مجدد تبلیغات ایمیلی

3. استفاده از محتوای تولیدشده توسط کاربران در ایمیل ها
یکی از ساده ترین راه ها برای جذب ترافیک طبیعی بیشتر و تبدیل عالقه مندان به 

مشتری، استفاده از محتوای تولیدشده توسط کاربران در ایمیل  است. اگر هر کاربر 

بازخورد مثبت طیف وسیعی از مشتریان درباره یک محصول خاص را در ایمیل 

ببیند، بیشتر به آن محصول یا خدمت اعتماد می کند و احتمال تبدیل شدن او به 

مشتری و پرداخت پول بیشتر می شود!

یکی از مزایای محتوای تولیدشده توسط کاربران، رایگان بودن آن است و می توانید 

در ایمیل های خود از این محتوا استفاده کنید. نظرات مشتریان، نتایج رای گیری ها 

یا عکس مشتریان در حال استفاده از محصوالت و خدماتتان را همراه با یک دکمه 

»دعوت به خرید« در ایمیل ها بگنجانید تا اعتماد سایر مشتریان جلب شود.

فقط  کنید.  دریافت  کاربران  از  بیشتری  محتوای  ایمیل هایتان  با  می توانید  حتی 

کافی است یک دکمه »دعوت به نظرسنجی«  در ایمیل بگنجانید تا به راحتی داده ها 

و اطالعات الزم را جمع آوری کنید. اگر دنبال کنندگان زیادی در شبکه های اجتماعی 

دارید، آن ها را تشویق کنید تا عکس های خودشان در حال استفاده از محصوالت 

و خدماتتان را پست کرده و شما را هم در آن ها تگ کنند. این نوع محتوا جدید 

و ارزان است، پس از آن نهایت استفاده را ببرید!
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4. افزایش تعامل
بازاریابی تعاملی میزان مشارکت کاربران را به شدت افزایش می دهد و با پیشرفت 

تبلیغات  بازاریابی تعاملی در  از  استفاده  پیدا می کند.  فناوری محبوبیت بیشتری 

ایمیلی اصال دشوار نیست. می توانید با چند روش ساده آن را در استراتژی ایمیلی 

خود بگنجانید:

استفاده از گیف ها )شکل متحرک گرافیکی( و تصاویر متحرک

استفاده از دکمه های واضح »دعوت به خرید«

ارائه گزینه های مختلف طراحی )امکان انتخاب حالت تاریک یا حالت روشن برای 

صفحه ایمیل(

رای گیری ها و نظرسنجی ها

تبلیغات چرخ وفلکی و مشارکتی برای نمایش همه محصوالت یا خدمات

استفاده از روش های بازی سازی

روش بازی سازی که به تازگی محبوب شده، به معنی گنجاندن عناصر بازی  در یک 

محتوای جدی است. شاید این روش پیچیده و وقت گیر به نظر برسد، اما اصال 

این طور نیست! اگر منابع و بازار تخصصی مناسبی داشته باشید، می توانید از این 

بازی  این  بگنجانید.  ایمیلی خود  تبلیغات  در  بازی کوچک  و یک  روید  فراتر  هم 

باید به صنعتتان  اما حتما  باشد،  یا خدمات شما  بازار هدف  به  می تواند مربوط 

و آنچه می فروشید هم مربوط باشد. یک روش ساده برای بازی سازی، ربط دادن 

سیستم پاداش دهی به یک بازی ایمیلی است. مثال، مشتریان با برنده شدن در 

این بازی می توانند بلیط رایگان یا کوپن اضافه به دست آورند. این یک روش عالی 

برای جذب کاربران و ایجاد تعامل است.
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بااین حال، اگر می خواهید بازی سازی را ساده تر کنید، می توانید از چند جایگزین زیر 

هم استفاده کنید:

آزمون ها و مسابقه های تعاملی

کارت پستال های مشارکتی )مثال می توانید در کریسمس یک ایمیل شخصی برای 

مشتری بفرستید و کارت پستالی در آن قرار دهید که برای کاربر جذاب باشد و برای 

دیدن پیام درون کارت مجبور باشد مراحلی را طی کند(

قرعه کشی جایزه

بازاریابی تعاملی تجربه مثبتی برای مشتری ایجاد کرده و او را سرگرم و جذب می کند. 

همچنین می تواند روشی برای شخصی سازی باشد و مسابقه ها، کارت پستال  ها و 

موارد جذاب دیگر را به کاربران ارائه دهد.

5. طراحی ایمیل های شخصی و دوستانه
روش  به  و  آگاه اند  خود  خصوصی  حریم  از  دیگری  زمان  هر  از  بیش  مشتریان 

شرکت ها در استفاده از اطالعاتشان اهمیت زیادی می دهند. برای جلب اعتماد و 

وفاداری آن ها باید کاری فراتر از حفظ اطالعاتشان انجام دهید. باید حفظ حریم 

را  انتظاراتشان  تا  کنید  تبدیل  خود  ایمیلی  تبلیغات  اساس  به  را  آن ها  شخصی 

برآورده کنید.

پس مدام باید قوانین مربوط به حفاظت از داده ها و صداقت با مشتریان را مرور 

کنید. با استفاده از ایمیل، مشتریان را از هرگونه تغییر در روش حفاظت از اطالعات 

را  اطالعاتشان  از  حفاظت  برای  خودتان  ویژه  روش  و  کرده  آگاه  خصوصیشان 

برجسته کنید. با این کار می توانید توجه شرکتتان به اخالقیات را به خوبی نشان 

دهید.
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مواظب باشید در دام رسوایی اخیر آمازون گرفتار نشوید. این شرکت اخیرا به خاطر 

دشوار کردن فرایند لغو اشتراک برای کاربران با چالش های قانونی روبرو شده است. 

یافته ها نشان می دهد که کاربران برای لغو عضویت خود در آمازون باید صفحات 

زیادی را ورق بزنند و مدام با عالئم هشدار دهنده روبرو می شوند. با ساده سازی 

فرایند لغو عضویت برای کاربران، به خصوص برای اعضای فهرست ایمیلیتان، از این 

مشکل اجتناب کنید. همچنین با این روش می توانید فهرست مشترکان ایمیلی را 

اصالح کنید و فقط افرادی را نگه دارید که بیشترین مشارکت و تعامل را با شما 

دارند.

6. بهینه سازی ایمیل برای همه پلتفرم ها
شاید این کار چندان هوشمندانه به نظر نرسد، اما خیلی مهم است که ایمیل را 

برای همه پلتفرم  ها بهینه  کنید. با افزایش استفاده مشتریان از تلفن همراه، باید 

مطمئن شوید که آن ها هم تجربه ای مشابه با کاربران دسکتاپ از ایمیل شما دارند. 

برای اطمینان از اینکه ایمیل هایتان تجربه خوبی برای کاربران تلفن رقم می زنند، 

انجام  برای  شاید  کنید.  برون سپاری  فناوری  یک شرکت  به  را  کار  این  می توانید 

صحیح این کار الزم باشد بخش های زیادی از سیستم خود را اصالح کنید. این 

مورد یک گام بسیار مهم در استراتژی ایمیل مارکتینگ شما است.

7. ارسال ایمیل های قدردانی از مشتری
باقی  تازه  همیشه  روش  این  و  است  شخصی سازی  نوعی  مشتری  از  قدردانی 

می ماند! ایمیل های قدردانی از مشتری، در کاربران حس ارزشمندی ایجاد می کنند 

و می تواند در قالب پیام های زیر باشند:

پیام های شخصی تبریک تولد همراه با بن تخفیف

دعوت به دسترسی زودهنگام به یک محصول یا خدمت خاص

ایمیل های تشکر و قدردانی
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سعی کنید این ایمیل ها را با شرایط موجود مطابقت دهید. مثال در حال حاضر 

می توانید تخفیفی برای کارکنان خطم قدم بهداشت و درمان در نظر بگیرید. خیلی 

مهم است که به مشتریان نشان دهید کنارشان ایستاده اید.

8. تبدیل این کار به یک تالش تیمی
ازآنجاکه بازاریابی ایمیلی مدام در حال تکامل است و روندهای مختلف می آیند و 

می روند، عاقالنه این است که روی کمک تیمتان حساب کنید. بخش های مختلف 

شرکت می توانند در تحقق استراتژی 2021 با هم همکاری کنند و اطالعات و داده های 

افزایش  ابزار  از  پس  است،  خسته کننده  بسیار  دورکاری  کنند.  جمع آوری  زیادی 

بهره وری استفاده کنید و عملکرد افرادتان را ارتقا دهید. بازاریابی ایمیلی موثر، نرخ 

تبدیل و بازگشت سرمایه را بهینه می کند و با ترکیب تالش ها و بهینه سازی نیروی 

کار، سریع تر به اهدافتان می رسید.
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