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130 ایده برای محتوای ایمیل
نویسنده: mailerlite.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

بازاریابی ایمیلی وقتی بهترین نتیجه را دارد که مدام خوانندگان را پیگیری کنید. اما 

چگونه می توانید هر هفته محتوایی عالی در خبرنامه خود ارائه دهید؟ خیلی سخت 

است! ما مدت هاست این کار را انجام می دهیم و همیشه ارائه  ایده های جدید در 

خبرنامه ایمیلی برایمان چالش برانگیز بوده است. بنابراین تصمیم گرفتیم فهرستی 

از تمام محتواهای ایمیلی جذابی که در طول سال ها دیده ایم را با شما به اشتراک 

بگذاریم و همه ویژگی های جدید بازاریابی ایمیلی را هم در آن ها لحاظ کرده ایم. این 

130 ایده در 6 گروه زیر دسته بندی شده اند که می توانید از آن ها الهام بگیرید.

آگاهی دادن به مردم درباره صنعتتان

اشتراک اخبار و تازه ها

معرفی فرهنگ و شخصیت خودتان
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مشارکت دادن مشتریان

معرفی ایده هایی برای تجارت الکترونیک

ارائه محتواهای جدید

درباره صنعتتان به مردم آگاهی دهید
شما برای رسیدن به این نقطه در کسب وکارتان بسیار تالش کرده اید و بدون شک 

در این راه نکات تخصصی زیادی آموخته اید و دانش زیادی درباره صنعتتان دارید. 

هنگام انتخاب موضوعات خبرنامه هفتگی یا ماهانه از موارد زیر استفاده کنید و 

عالقه خود را به مشترکان ایمیلی نشان دهید.

باید  ارائه دهید. کمک به خوانندگان  برای موفقیت مخاطبان به آن ها  1. نکاتی 

اولین مورد این فهرست باشد. در هر خبرنامه مشاوره و توصیه رایگان قرار دهید.

درباره  مقاله ای  مثال  کنید.  ارائه  دهند،  انجام  نباید  که  کارهایی  درباره  نکاتی   .2

اشتباهات رایج در بازاریابی ایمیلی بنویسید.

3. مجموعه ای از ارزشمندترین مقاالت چاپ  شده در صنعت خودتان تهیه کنید و 

آن را با مخاطبان به اشتراک بگذارید.

را پیدا کرده و آن ها را توضیح دهید. مثال روندهای  4. موارد رایج در صنعتتان 

بازاریابی ایمیلی در 2021 را توضیح دهید.

5. چک لیست یا الگویی برای کاری مفید تهیه کنید و آن را برای دانلود رایگان در 

اختیار خوانندگان قرار دهید.

6. یک کتاب الکترونیکی رایگان و قابل دانلود، گزارش یا اخبار صنعت را ارائه دهید.
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7. یک راهنمای ساده درباره موضوعی جالب در صنعتتان به تازه کارها ارائه دهید. 

مثال یک راهنمای سئو برای تازه کارها بنویسید.

8. با یک متخصص صنعت مصاحبه کنید. مردم دوست دارند داستان های موفقیت 

دیگران را بخوانند و از آن ها الهام بگیرند.

9. از سایر متخصصان مشاوره بگیرید. یک موضوع تازه و جذاب در زمینه کاری 

خود انتخاب کنید و از ده متخصص بخواهید در این زمینه توصیه یا پیشنهادی 

ارائه دهند.

10. یک پست از وبالگ نویس مهمانی که تحسینش می کنید به اشتراک بگذارید و 

نظر خود را در مورد آن بیان کنید.

11. اینفوگرافیکی بسازید یا به اشتراک بگذارید و چند توصیه کاربردی هم به آن 

اضافه کنید.

12. تقویمی از رویدادهای آینده شرکت )مانند وبینارها یا پادکست ها( یا صنعت 

)مانند کنفرانس ها و نمایشگاه ها( ایمیل کنید. با این کار افراد زیادی را به شرکت 

در رویدادهای آینده تشویق می کنید.

13. به سواالت خوانندگان در یک ایمیل پاسخ دهید و آن را با »…. عزیز« شروع 

کنید.

14. گذشته را مرور کنید. صنعت شما در 5 سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟ در 

10 سال گذشته چطور؟موفقیت ها را یادآوری کنید.
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15. درباره صنعتتان پیش بینی کنید.

16. فهرستی از بهترین کلیدواژه های مربوط به صنعتتان تهیه کنید.

17. فهرستی از جمالت و نقل قول های محبوب مربوط به صنعتتان تهیه کنید.

18. از رازهای پنهان صنعت پرده بردارید.

19. فهرستی از صفحات مهم مربوط به صنعتتان در توییتر، اینستاگرام، لینکدین و 

پینترست تهیه کنید تا مخاطبان آن ها را دنبال کنند.

20. اعضای سایتتان را از سیاست ها و تغییرات دولتی و صنعتی اثرگذار بر آن ها 

آگاه کنید.

21.  کتاب های مربوط به صنعتتان را بررسی کنید.

22. مطالعات موردی درباره روش موفقیت خودتان یا سایر متخصصان صنعت را 

به اشتراک بگذارید.

23. لینک محبوب ترین وبالگ صنعتتان را برای اعضا ارسال کنید.

24. ابزارها، منابع و مقاالت جذاب صنعتتان را به صورت ماهانه یا فصلی معرفی 

کنید.

25. فهرستی از فرصت های شغلی موجود در صنعتتان تنظیم کنید.
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مخاطبان را در جریان اخبار و تازه های شرکت قرار دهید
مخاطبان همیشه از شنیدن اخبار و تازه ها هیجان زده می شوند. مثال اگر محصول 

جدیدی روانه بازار کرده اید یا مشارکت جدیدی آغاز کرده اید، مشترکان خبرنامه را 

در جریان قرار دهید.

26. مورد ارزشمندی در شرکتتان را برجسته کنید. مردم دوست دارند خبرهای خوب 

بشنوند.

27. نکات مهم رویدادی که در آن شرکت کرده اید را به اشتراک بگذارید. حتی اگر 

آن  و جمع بندی  نکات جالب  از خواندن  داشته اند،  آنجا حضور  مخاطبانتان هم 

مراسم لذت می برند.

28. درباره موفقیت های افتخارآمیز شرکت صحبت کنید.

29. ابزارهای مورداستفاده تان که برای خوانندگان خبرنامه هم مفید است را بررسی 

کنید.

30. کشف و اختراعی که شرکتتان به پیشرفت آن کمک کرده را به اشتراک بگذارید.

به  را  آن  نتایج  و  دهید  انجام  در کسب وکارتان  آزمونی  علمی  روش  یک  با   .31

اشتراک بگذارید.

32. داستان موردی که شما را غافلگیر کرده را تعریف کنید. مثال وقتی که صفحه 

فیس بوکتان ناگهان پاک شد.

33. مردم را از شراکت های کاری خود مطلع کنید و مزایای آن را نشان دهید.
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34. فهرستی از منابع مفید آنالین تهیه کنید. برای یافتن بهترین عکس ها، توصیه ها، 

نکات و ترفندها به کجا سر می زنید؟

35. آمارمربوط به شرکت، محصوالت یا صنعت خود را منتشر کنید.

36. محصول جدید یا خدمات آینده را به صورت کوتاه بررسی کنید. وقتی مشترکان 

نخستین کسانی باشند که از این موضوعات آگاه می شوند، احساس خاص بودن 

می کنند.

37. شمارش معکوس برای ارائه محصول یا ویژگی جدید بگذارید.

38. کارهای بعدی شرکت را معرفی کنید. برنامه هایی که برای آینده دارید را به 

مشترکان اعالم کنید.

39. سخنرانی خود در مکانی دیگر را منتشر کنید.

40. بزرگ ترین چالشی که شرکتتان در سال گذشته داشته را بررسی کنید و روش 

مواجهه با آن را توضیح دهید.

41. هرگونهاخباری که اخیرا درباره سازمانتان در رسانه های اجتماعی مطرح شده از 

جمله مقاالت، مستندها و پادکست ها را منتشر کنید.

42. از کارمندانتان بخواهید ویژگی موردعالقه خود در محصوالت و خدماتتان و 

دلیل این عالقه را معرفی کنند.
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فرهنگ و شخصیت شرکتتان را نشان دهید
نگه  به روز  و  تازه  را  آن  شرکت،  خبرنامه  به  خود  شخصیت  از  بخشی  تزریق  با 

دارید. هرچه معتبرتر باشید، مشترکان بیشتر با شما و ارزش هایتان ارتباط برقرار 

می کنند. این  ایده های محتوا به شما کمک می کند تا خبرنامه را اختصاصی تر کرده 

و شرکتتان را به مشترکان معرفی کنید.

43. فرهنگ شرکت را توصیف کنید و به نمایش بگذارید.

44. چیزهایی که دوست دارید، جمله هایی که به شما انگیزه داده اند و تصاویر، 

موسیقی، مقاالت یا داستان های محبوبتان را به اشتراک بگذارید.

45. اصول و هویت شرکتتان را معرفی کنید.

46.   از کارمندان خود بخواهید داستان هایی در خبرنامه بنویسند.

47. یکی از اعضای تیم که مخاطبان باید او را بشناسند را معرفی کنید.

48. مقاله ای درباره تاریخچه شرکت بنویسید. همه شرکت ها داستانی دارند.

49. فهرستی از فرصت های شغلی در شرکتتان تهیه کنید. حتی می  توانید بعضی 

مشتریانتان را استخدام کنید.اگر آن ها از شما خرید کنند، می توانند مدافعان خوبی 

برای برندتان باشند. 

یک فرصت شغلی را در خبرنامه تان معرفی کنید و ببینید چه کسانی به آن واکنش 

نشان می دهند.
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50. ویدیوی خنده داری که کارمندان ساخته اند را به اشتراک بگذارید.

از پشت صحنه کسب وکار، محصوالت در حال تولید،  51. ویدیوها و عکس هایی 

رویدادهای اخیر یا مشتریان راضی نشان دهید.

52. در خدمات اجتماعی مشارکت کنید. اخبار مربوط به مشارکت شرکتتان در بهبود 

جامعه را منتشر کنید.

53. یک روز کاری واقعی کارمندان را نشان دهید.

اشتراک  به  را  است  مهم  شما  محلی  جامعه  برای  که  مواردی  و  موضوعات   .54

بگذارید.

پروژه  خانگی،  حیوان  فرزندتان،  جمله  از  خود  موضوعات شخصی  مورد  ر  د  .55

جدید یا ماشینی که دو سال منتظر خریدش بوده اید، مطلب بنویسید.

56. نظر خود را مطرح کنید. آیا مورد خاصی در حوزه کاریتان خبرساز یا بحث برانگیز 

است؟

57. یک فهرست 10 موردی از مطالبی تهیه کنید که آرزو داشتید هنگام راه اندازی 

کسب وکار می دانستید.

به  که  کنید  تهیه  رایگان  پادکست های  یا  الکترونیکی  کتاب های  از  فهرستی   .58

کارمندانتان انگیزه داده است. مردم مطالب رایگان و توصیه های خوب را دوست 

دارند.
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به  از شبکه های اجتماعی خود  را  59. محبوب ترین پست ها، توییت ها و پین ها 

ایمیل ها  در  را  خود  اجتماعی  رسانه های  پست های  می توانید  بگذارید.  اشتراک 

بگنجانید.

60. درباره یک روش تیم سازی صحبت کنید که واقعا خوب پیش رفته و برایتان 

آموزنده و نتیجه بخش بوده است.

گوش  آن ها  به  تیمتان  اعضای  که  اسپاتیفای  محبوب  آهنگ های  فهرست    .61

می دهند را به اشتراک بگذارید.

62. فهرستی از برنامه های موردعالقه کارمندانتان در نتفلیکس را به اشتراک بگذارید.

63. تیم های مختلف سازمان خود را مشخص کنید و چند مورد از پروژه هایی که 

انجام می دهند را معرفی کنید.

64. تالش های کارمندانتان در حوزه بهبود فردی در یک سال اخیر را به اشتراک 

بگذارید.

65. یک پیام شخصی از سوی مدیرعامل به مشترکان ارسال کنید.

برای  هم  داخلی  خبرنامه  یک  نیستند.  شما  مخاطبان  تنها  شما  مشتریان   .66

کارمندانتان ارسال کنید.

67. کارهای بی نتیجه را معرفی کنید. باید چهره ای واقعی از شرکت خود ارائه دهید.
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مشتریان را مشارکت دهید
با مخاطبان گفتگو کنید تا اتفاقات شگفت انگیزی رخ دهد. این کار نه تنها تالش های 

بازاریابی را ارتقا می دهد و محتوایی عالی برایتان تولید می کند، بلکه رابطه ای بین 

کسب وکار و مشتری ایجاد می کند. 17 موضوع خبرنامه ای که در ادامه می آید باعث 

شروع گفتگو با مشترکان می شود.

68. با مشتریان مصاحبه کنید. مشتریان می خواهند از شرایط یکدیگر باخبر شوند 

و بدانند محصولتان چه کمکی به آن ها می کند.

69. آن ها را به شرکت در یک نظرسنجی دعوت کنیدو نتایج را در خبرنامه بعدی 

به اشتراک بگذارید.

70. نظرسنجی انجام دهید و نتایج را به اشتراک بگذارید.

و  عکاسی  مسابقات  هدایا،  کنید.  برگزار  اجتماعی  شبکه های  در  مسابقه ای   .71

چالش های  ویدیویی راهی عالی برای تبلیغ و ایجاد هیاهو درباره برندتان است.

به  را  شما  محصول  از  استفاده  حال  در  خود  عکس  بخواهید  خوانندگان  از   .72

اشتراک بگذارند. می توانید این عکس ها را در خبرنامه خود چاپ کنید.

73. پرسش های خوانندگان و پاسخ هایی که به آن ها می دهید، راهی جالب برای 

آشنایی با مشترکان است.

درباره  سایت ها  سایر  یا  شما  وب سایت  در  تا  کنید  تشویق  را  خوانندگان   .74

محصوالتتان نظر دهند.
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75. داستان الهام بخش و جذاب مشتریانی را تعریف کنید که کارهای بزرگی مانند 

کوهنوردی، جمع آوری پول برای خیریه یا تمرین برای المپیک انجام می دهند.

این  می توانید  بدهند.  بازخورد  خبرنامه تان  درباره  بخواهید  خوانندگان  از   .76

نظرسنجی ها را در ایمیل های خود بگنجانید.

77. تولد مشترکان را تبریک بگویید. امکان ارسال خودکار این تبریک ها را فراهم 

کنید.

78. مراسم ساالنه تولد شرکتتان را به اشتراک بگذارید.

79. سالروز عضویت هر شخص در فهرست ایمیلیتان را جشن بگیرید. می توانید 

یک هدیه کوچک مانند تحویل رایگان یا تخفیف به ایمیل او اضافه کنید.

80. از خوانندگان بخواهید که وبالگ ها یا افراد تاثیرگذار حوزه کاریتان را معرفی 

کنند. سپس از میان آن ها 100 وبالگ یا فرد برتر صنعت را معرفی کنید. برنده را هم 

از نتیجه مسابقه مطلع کنید تا بتوانید تعدادی از فالوئرهای او را هم جذب کنید.

81. مسابقه ای طراحی کنید و لینک شرکت در آن را در ایمیل بگذارید. می توانید از 

انواع اپلیکیشن های طراحی آزمون استفاده کنید.

82. داستان های موفقیت مشتریان را به اشتراک بگذارید. به همه نشان دهید که 

محصول یا خدمت شما چطور به کسب وکارشان کمک کرده و امتیاز و پاداشی هم 

برایشان در نظر بگیرید.
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و  گفتگو  اتاق های  فیس بوک،  در  مخاطبان  موردبحث  موضوعات  درباره   .83

وب سایتتان صحبت کنید.

84. به مشتریان و شرکای وفادار پاداش بدهید.

ایده هایی برای بازاریابی محتوا در تجارت الکترونیک مطرح کنید
با ارائه ایده های بازاریابی محتوا در حوزه تجارت الکترونیک، مشتریان را ترغیب 

کنید دوباره نزد شما برگردند. این کار نفع زیادی برای کسب وکار آنالینتان دارد.

85. فهرستی از محبوب ترین محصوالتتان تهیه کنید.

86. مفیدترین محصوالتتان که مردم از آ ن ها اطالع کافی ندارند را معرفی کنید.

را  گیرد  قرار  افراد  آرزوهای  فهرست  در  می تواند  که  از محصوالتتان  بخشی   .87

معرفی کنید تا مخاطبان در سالگرد تولد یا ازدواج آن را به فرد محبوبشان هدیه 

دهند.

88. لینک تقدیرنامه  افراد مستقل یا نظرات مردم درباره محصوالت و خدماتتان 

مثال در آمازون را به اشتراک بگذارید.

89. محصوالت شرکت دیگری که مکمل محصوالت شما هست را بررسی کنید.

90. فروش ویژه یا رویداد ویژه آنالین را به همه اعالم کنید.
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را فراموش نکنید.  از جمله تخفیف ها و کوپن ها  91. اعالم سایر پیشنهادات ویژه 

ایمیل های تبلیغاتی هنوز یکی از موثرترین روش ها برای افزایش فروش و جذب 

مشتریان جدید هستند.

92. یک ایمیل نظرسنجی برای ارزیابی رضایت مشتریان ارسال کنید.

93. محصوالت خاص و محدود تولید کنید. مخاطبان ایمیلی خیلی دوست دارند 

جزء اولین کسانی باشند که از این محصوالت خاص و محدود آگاه می شوند.

94. آیا می خواهید یک محصول محبوب را دوباره تولید کنید؟پس به مشترکان 

خود اطالع دهید.

95. محصوالتی را انتخاب کرده و به اشتراک بگذارید که موضوع یا رنگی شبیه هم 

دارند.

96. یک داستان خوب برای محصول بسازید. همه دوست دارند محصوالت ارزشمند 

و اصیلی بخرند.

97.  ویدیویی منتشر کنید که روش استفاده از محصولتان و کسب بهترین نتیجه 

را توضیح دهد.

98. منابع مفیدی را معرفی کنید که در انتخاب محصوالت مناسب به خوانندگان 

کمک کند.

99. یک ایمیل تایید خرید ارسال کنید و به مشتری اعالم کنید که دریافت کاال 

چقدر طول می کشد.
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ارائه دهید. این خدمت شبیه کارتی  را  بارکد«  100. خدمت »کلیک و پاک کردن 

است که الیه روی بارکدش را با ناخن می خراشید. وقتی خواننده روی این بارکد 

کلیک می کند، می تواند کد امتیاز خرید آنالین از شما را ببیند.

101. بر اساس ترجیحات خرید مشتریان، ایمیل های اختصاصی ارسال کنید. مثال 

بگویید »چون الف را خریداری کردید، ما فکر کردیم ب را هم دوست دارید.«

102. فهرستی از سواالت متداول را به اشتراک بگذارید تا مشتریان در جریان همه 

نکات قرار گیرند.

103. از مشتریان خود بخواهید ویدیوهایی از باز کردن جعبه محصوالتتان تهیه 

ایجاد هیاهو درباره  برای  راه عالی  این یک  به اشتراک بگذارید.  را  کنند و آن ها 

محصول و جلب توجه مشتریان است.

104. روش خرید هدایا از برندتان برای مناسبت های محبوب مثل روز مادر، روز پدر، 

نوروز و تولد را اعالم کنید.

محتوای جدید و دست اول تولید کنید
زیر  ایده های خبرنامه ای  از  برای خالق تر شدن  دارند، پس  نیاز  به خالقیت  همه 

استفاده کنید:

105. یک ویدیو در ایمیل بگنجانید و کانال یوتیوبتان را معرفی کنید.  ویدیوها نرخ 

باز شدن ایمیل هایتان را 20 درصد افزایش می دهند.

106. همه کمی تعلیق را دوست دارند. از خوانندگان بخواهید روی لینک مرموزی 

کلیک کنند و آن ها را هیجان زده کنید.
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باشند،  مشترکان  الهام بخش  می توانند  که  ارزشمندی  پادکست های  درباره   .107

مطلب بنویسید.

108. فهرستی از ویدیوهای یوتیوب تهیه کنید که بهتر است همه مخاطبانتان آن ها 

را ببینند.

گفتگو مطلبی  این  درباره  او  از  اجازه  با کسب  و  کنید  گفتگو  رقبا  از  با یکی   .109

بنویسید.

110. موضوعات هفتگی انتخاب کنید و یک روز مشخص در هفته درباره آن موضوع 

مطالبی بنویسید. مثال می توانید »دوشنبه های عالی« یا »سه شنبه برترین ها« داشته 

باشید.

111. یک پست »10 فرمان …« یا »7 گناه کبیره …« یا »5 اصل …« یا چیزی شبیه آن 

بنویسید.

112. با استفاده از متن، تصاویر، اسکرین َکست یا صوت و ویدیو آموزش بدهید.

می تواند  هرکس  که  کارهایی  درباره  بنویسید.  »روش ها«  درباره  مقاله  چند   .113

خودش انجام دهد، دستور غذا یا ترفندهای سریع پست بگذارید.

114. درباره آب وهوا صحبت کنید. اگر شرایط آب وهوایی بر ساعات کاری معمول 

شما اثر می گذارد، مشتریان را آگاه کنید.

115. مناسبت ها را جشن بگیرید. مناسبت های زیادی وجود دارد که می توانید با 

کارکنان و مشتریان خود جشن بگیرید. عالوه بر مناسبت های مهم، مناسبت های 
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معمولی تری هم وجود دارد که شاید مشتریان دوست داشته باشند آن ها را همراه 

با کسب وکار شما جشن بگیرند.

116. رویدادهای مرتبط با کسب وکار یا مخاطبان خود را برجسته کنید.

117. در مورد استراتژی بازاریابی محتوای خود بیشتر فکر کنید. مثال اگر نوشیدنی 

مخصوص شیلی می فروشید، محتوا را فقط به این نوشیدنی محدود نکنید. درباره 

کوکتل ها، غذاها و جاذبه های گردشگری شیلی هم بنویسید.

118. چند ایمیل خوشامدگویی طراحی کنید. این یک راه آسان برای ایجاد رابطه با 

خوانندگان است و فقط یک بار الزم است که این مجموعه را تهیه کنید.

یا  اسکرین َکست  در  را  آن  از  فیلم برداری  یا  کاری  انجام  گام به گام  راهنمای   .119

مجموعه عکس  نشان دهید.

120. از مخاطبان تشکر کنید. کسب وکارها به  اندازه کافی تشکر نمی کنند.

121. فهرستی از بدترین پست های وبالگی خود تهیه کنید و دلیل بد بودنشان را 

بگویید.

122. محبوب ترین پست های وبالگی خود را به اشتراک بگذارید و دلیل موفقیت 

آن ها را توضیح دهید.

123. افرادی که در فهرست ایمیلی شما ثبت نام کرده اند اما ایمیل ها را باز نمی کنند 

را دوباره پیگیری و جذب کنید.
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124. آیا پستی قدیمی دارید که بتوانید کمی آن را تغییر داده و دوباره استفاده 

کنید؟پست های قدیمی را با اضافه کردن قسمتی جدید احیا کنید.

125. با افرادی که به شما انگیزه می دهند مصاحبه کنید و تجربه آن ها را با مخاطبان 

به اشتراک بگذارید.

126. مطالبی که خودتان و کارمندانتان اخیرا خوانده اید از جمله کتاب ها و پست های 

وبالگی را به اشتراک بگذارید تا مشتریان با تفکر پشت کسب وکارتان آشنا شوند.

127. موفقیت های ویژه خود را به اشتراک بگذارید. این موارد می تواند مربوط به 

صنعت یا محصول خاصی باشد.

128. جدیدترین محصول یا رویداد آینده خود را با پیش  سفارش/پیش  ثبت نام 

معرفی کنید.

129. محتوای ایمیلی جذابی تهیه کنید و گروهی کوچک و ویژه از مشترکان را با 

مطالب بامزه و جذاب هدف گیری کنید.

130. یک فهرست طوالنی برای یک موضوع خاص تهیه کنید. درست مثل کاری که 

ما در این مقاله انجام دادیم.

قبل از استفاده از این 130  ایده محتوای خبرنامه ایمیلی باید به سواالت زیر 
پاسخ دهید

از  را بهتر  آیا برای مخاطبان موردنظرتان مناسب است؟ شما خوانندگان خود   .1

هرکسی می شناسید. باید مطمئن شوید که  ایده های خبرنامه تان برای مخاطبان 

هدف جذاب است. آیا این مطالب ارزشی به زندگی آن ها اضافه می کند؟
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که  کنید  انتخاب  را  ایده هایی  موردنظرتان چیست؟  واکنش  و  نهایی  اهداف   .2

شما را در رسیدن به هدف یاری کنند. هدف شما می تواند خیلی ساده مثل جذب 

خوانندگان یا تخصصی تر مثل افزایش فروش باشد. دوست دارید خوانندگان چه 

واکنشی به شما نشان دهند؟

3. آیا  محتوای خبرنامه برای برندتان مناسب است؟ هر  ایده ای برای هر برندی 

مناسب نیست. قبل از این که  ایده ای را امتحان کنید، به ارزش ها و شخصیت اصلی 

برندتان فکر کنید و ببینید آیا این محتوا با ارزش هایتان همخوانی دارد؟
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