
1

5 دیدگاه اشتباه در مورد بازاریابی ایمیلی
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

بعد از آنکه مشتریان بالقوه فهرست شما با دریافت ایمیل و تبلیغات موافقت کردند، 

بهترین کاری که می توانید با آن ها انجام دهید، چیست؟

ممکن است آن قدر سن داشته باشید که زمانی را به خاطر آورید که برنامه های ایمیل 

DOS سرانجام به HTML تغییر پیدا کرد و تصاویر و متن می توانستند صفحه ای را پر 

کنند و در عرض یک ثانیه به کل افراد فهرست ارسال شوند. این یک تغییر بنیادین 

در شیوه برقراری ارتباط بود، چون می توانستند بدون نیاز به خرید تبلیغات رسانه ای 

یک پیام را به سرعت با هزاران نفر به اشتراک بگذارید.

کسب وکارها فکر می کردند سرانجام به بلیت برنده دست پیدا کرده اند، چون قادر 

بودند بدون صرف پول و بدون تالش زیاد، بازاریابی انجام دهند. معتقد بودند مردم 
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به این پیام ها توجه خواهند کرد و به آن ها جواب خواهند داد. باورشان شده بود 

که با وجود این که بقیه کسب وکارها هم از همین کانال با پیام های مشابه استفاده 

می کنند، پیام آن ها برجسته تر از دیگران خواهد بود و خیلی از آن ها هنوز هم این 

موضوع را باور دارند.

بازاریابی ایمیلی می تواند کسب وکارتان را از بین ببرد:

را  ایمیل های شما  که  نیستند  مایل  بالقوه  یا مشتریان  بهترین مشتریان   .1
دریافت کنند

آیا هیچ وقت بررسی کرده اید که بهترین مشتریانتان مایلند پیام های شما را دریافت 

کنند؟ آیا این پیام ها در مورد شماست یا در مورد آن هاست؟ آیا در دریافت این 

محتوا ارزشی نهفته است؟

2. سطرهای عنوان، تماما در مورد شماست
سطر عنوان ایمیل را برای تبلیغ آخرین و بهترین محصول، رویداد یا خدمتی که 

عرضه می کنید، به کار نگیرید. سطر عنوان را برای تطمیع خواننده به باز کردن پیام 

و خواندن مطالب بیشتر به کار بگیرید.

3. ایمیل های شما در مورد بازار هدف نیستند
دریافت کنندگان ایمیل به »چه چیز« اهمیت نمی دهند؛ آن ها فقط به این مساله 

اهمیت می دهند که »چرا« این محصول می تواند زندگی شان را بهتر کند. پیام هایتان 

را بررسی کنید و ببینید آیا آن ها روی مخاطبان صحیح تمرکز کرده اند یا خیر؟

به جای آن که بی فکرانه و در عرض ده دقیقه ایمیلی بنویسید و آن را به همه افراد 

برای  اهداف خاصی  که  کنید  برنامه ای  را صرف طرح  زمانی  بفرستید،  فهرستتان 

پاسخ یا تبدیل مشتریان به خریداران را دنبال کند تا قبل از نوشتن ایمیل دقیقا 

بدانید مایلید مخاطبانتان چه کنند.
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4. ایمیل همه کاری است که انجام می دهید
اگر از بقیه کانال های بازاریابی استفاده نکنید، اعتبارتان را پیش مخاطبان از دست 

آگهی های  و  رسانه های جدید  وسیله چاپ،  به   بازاریابی  از  با حمایت  می دهید. 

رادیو و تلویزیونی هدفمند و خبرنامه ها از ایمیل فراتر بروید.

بازار هدف هدایت کنید، معتبرتر و موثرتر  را به سوی  هر چه کانال های بیشتری 

خواهید بود.

5. در متن ایمیل شما، هیچ نوع فراخوان به اقدامی وجود ندارد
مردم مشغول تر از آن هستند که متوجه شوند از آن ها چه می خواهید. الزم است 

آنچه را که می خواهید دقیقا به آن ها بگویید.

نکته: اگر ایمیل ها را به شیوه تصادفی و گاه به گاه بفرستید و مدتی ارسالشان را 

متوقف کنید، مردم در یک چشم برهم  زدن شما را از یاد خواهند برد، حتی اگر 

بعدها به برنامه منظم و قابل پیش بینی باز گردید.
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