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6  سوال مهم قبل از ارسال ایمیل
نویسنده: helpscout.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

بیشترین فایده/ضرر ارسال ایمیل دقیقا همان زمانی است که به دست مشتریان 

می رسد. یک ایمیل عالی می تواند ریزش مشتریان را کاهش دهد، تعامل را افزایش 

دهد، درآمد را افزایش دهد، به شما کمک کند درباره مشتریانتان بیشتر بدانید و 

حتی آن ها را موفق تر کند. برعکس، یک ایمیل متوسط می تواند باعث افزایش نرخ 

فسخ قراردادها شود، اعتماد را کاهش دهد یا شما را یک قدم به اسپم شدن در 

اینباکس مشتری نزدیک تر کند.

اکثر  که  باشید  داشته  قبول  می کنم  فکر  کنید،  بررسی  را  ایمیلتان  امروز  همین  اگر 

ایمیل ها متوسط هستند، نه عالی. فهمیدن دلیل آن آسان است: وقتی زمان اعالم 

یا جذب  مقاله مفید  انتشار یک  بازخورد مشتریان،  قابلیت جدید، جمع آوری  یک 

مشتری جدید فرامی رسد، ایمیل معموال آخرین گزینه موردنظر شما است. به همین 

دلیل من پس از بارها و بارها ارسال ایمیل های نامناسب، فهرستی از شش سوال 

https://modiresabz.com


2

ساده تهیه کردم که در طول فرآیند نوشتن ایمیل باید از خود بپرسید تا اشتباهاتی 

که باعث متوسط بودن ایمیل ها می شود را تکرار نکنید.

 

1. چه نتیجه ای از آن می خواهم؟
قبل از اینکه یک کلمه از ایمیل خود را بنویسید، باید پایانش را در ذهن مجسم 

کنید، زیرا حتی وقتی کل ماجرا واضح به نظر می رسد، تفاوت ظریفی بین نتیجه 

نهایی مطلوب شما و واقعیت وجود دارد. برای رسیدن به نتیجه ایده آل از خود 

بپرسید: »چرا دارم این ایمیل را برای مشتریان ارسال می کنم؟« پاسخ به این سوال 

سه مرحله دارد:

 

1. مرحله معمولی
ما این ایمیل را ارسال می کنیم، زیرا می خواهیم ویژگی جدیدی را به مشتریان اعالم 

این مرحله طرح  اغلب در  بیان می کنید.  را  کنیم. در مرحله »معمولی«، بدیهیات 

اولیه ایمیل را می نویسید و عمیق تر نمی شوید و همان طور که از نامش پیداست 

در نهایت یک ایمیل ساده و معمولی دارید.

 

2. مرحله بهتر
در مرحله 2 بپرسید: چرا این ایمیل را ارسال می کنیم؟ زیرا می خواهیم کاربران از 

این ویژگی استفاده کنند. خوب، حاال کم کم داریم به جای خوبی می رسیم! نوشتن 

ایمیل برای آموزش کاربرد آن ویژگی نتیجه ای کامال متفاوت از ایمیلی دارد که فقط 

آن ویژگی را اعالم می کند. اما یک بار دیگر هم از خود بپرسید: چرا می خواهیم 

کاربران از این ویژگی جدید استفاده کنند؟

 

3. مرحله بهترین
ما از کاربران می خواهیم از آن ویژگی استفاده کنند و مثال نرخ تبدیل سایتشان 

را افزایش دهند. قسمت جالب همین جا است. ما مراحل »معمولی« و »بهتر« را 
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کنار نمی گذاریم، بلکه آن ها را با مرحله »بهترین« ترکیب می کنیم تا آن ایمیل را 

به ایمیلی فوق العاده تبدیل کنیم. ما این ایمیل را ارسال می کنیم زیرا می خواهیم 

ویژگی جدیدی را اعالم کنیم تا کاربران از آن استفاده کنند و نرخ تبدیل سایتشان را 

افزایش دهند. حاال دیگر یک دنیا با مرحله معمولی فاصله داریم، این طور نیست؟ 

هر بار که از خود می پرسید »چرا« و پاسخ واضح تری به این سوال می دهید، به 

تامین خواسته مشتریان نزدیک تر می شوید.

 

2. دوست دارید مشتریان بعد از باز کردن ایمیل چه اقدامی انجام دهند؟
مگر همین االن به این سوال پاسخ ندادیم؟ می بینید که ممکن است پاسخ به سوال 

از این  با پاسخ به سوال 2 اشتباه بگیریم. ما قبال می خواستیم که مشتریان  را   1

ویژگی استفاده کنند. مگر این همان کاری نیست که دوست داریم بعد از باز کردن 

ایمیل هم انجام دهند؟ بله، اما مجبور کردن آن ها به انجام این کار بالفاصله پس 

از خواندن ایمیل استراتژی خوبی نیست.

در عوض، در این مرحله از آن ها بخواهید:

• ویدیویی در مورد ویژگی جدید تماشا کنند.

• راهنمای استفاده از ویژگی جدید را بخوانند.

• در یک وبینار آموزشی درباره ویژگی جدید شرکت کنند.

نتیجه نهایی که از ایمیلتان می خواهید و اقدامی که می خواهید مشتریان انجام 

نهایی  نتیجه  به  قدم  یک  را  آن ها  اقدام  این  یک سکه هستند.  روی  دو  دهند، 

موردنظر شما نزدیک تر می کند، اما این دو موضوع با هم فرق دارند.

آیا تابه حال پیش آمده که هنگام خواندن یک ایمیل به خودتان گفته باشید خوب 

که چی؟ و اصال نوع دعوت به اقدام آن را متوجه نشده باشید؟ اگر قبل از نوشتن 

ابتدا در مسیر  از همان  پاسخ دهید،  به ذهنتان می آید  به هر سوالی که  ایمیل 

صحیح قرار می گیرید.
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3. آیا رابطه ای بین عنوان ایمیل و نرخ باز کردن آن وجود دارد؟
را  ایمیلی  بازاریابی  مسیر  مدت ها  که  دارد  وجود  قطعی  نه چندان  حقیقت  یک 

مشخص کرده است و آن نقش عنوان ایمیل برای ترغیب افراد به باز کردن آن 

است. این موضوع درست است اما کامل نیست، زیرا عنوان ایمیل باید افراد را 

به باز کردن ایمیل ترغیب کند و همچنین باید آن ها را برای ادامه مطلبی که قرار 

است ببینند آماده کند.

اگر فقط مشتریان را به باز کردن ایمیل ترغیب کنید، نرخ باز کردن ایمیل افزایش 

ایمیل هم تشویق  بر اساس محتوای  اقدام  به  را  بتوانید آن ها  باید  اما  می یابد، 

کنید. مثال دو عنوان زیر برای دو ایمیل مختلف را در نظر بگیرید:

• عنوان اول: فقط می خواستیم از حالتان باخبر شویم.

• عنوان دوم: شما به یک طرح ماموریت برای سازمانتان نیاز دارید )روش نوشتن 

آن در این ایمیل آمده است(.

نرخ باز کردن ایمیل اول 23 درصد بود که در آن زمان از میانگین باالتر بود. نرخ 

باز کردن ایمیل دوم 18.6 درصد بود که کمتر از حد میانگین بود. اگر بخواهید فقط 

درباره نرخ باز کردن قضاوت کنید، در ظاهر به نظر می رسد که ایمیل اول بسیار 

موثرتر از ایمیل دوم بوده است. اما مجموعه معیارها داستان متفاوتی را نشان 

می دهند.

در ایمیل اول نرخ باز نکردن ایمیل و شکایت از اسپم بسیار باالتر بود و با وجودی 

که ایمیل دوم 2308 بار کمتر از ایمیل اول باز شده بود، اما فقط 59 کلیک کمتر 

از ایمیل اول داشت! پس، اگر نرخ کلیک را درصدی از افرادی بدانیم که ایمیل را 

باز کرده و روی آن کلیک کرده اند، در واقع ایمیل دوم نرخ کلیک بسیار باالتر 14.5 

درصدی داشته که بیشتر از 12.2 درصد ایمیل اول است.

جریان چیست؟ با این که ایمیل دوم نرخ باز شدن بسیار کمتری داشت، افرادی 

که آن را باز کردند دقیقا می دانستند که محتوایش درباره نوشتن طرح ماموریت 
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است. پس چون از محتوا اطالع داشتند، درصد بیشتری از بازکنندگان ایمیل به 

کلیک کننده تبدیل شدند.

ایمیل  کردن  باز  به  را  افراد  بخواهید  فقط  ایمیل  عنوان  نوشتن  هنگام  اگر  پس 

ترغیب کنید، نرخ کلیک را قربانی می کنید و نرخ باز نکردن ایمیل ها و شکایت ها 

از دریافت اسپم افزایش می یابد. مردم دوست ندارند حس کنند آن ها را فریب 

داده اید. هنگام نوشتن عنوان، هدفتان باید به حداکثر  رساندن نرخ باز کردن ایمیل 

باشد، اما نه به این قیمت که مشتریان را از همان پاراگراف اول گمراه کنید.

 

4. آیا متن بعد از عنوان )Preheader( کمکی می کند؟
از چه  ایمیل  قرار می گیرد، مشتری می بیند که  اینباکس مشتری  در  ایمیل  وقتی 

کسی است، عنوانش چیست و سپس چند خط از متن را می بیند که متاسفانه 

شرکت ها توجه چندانی به آن ندارند. این چند خط نادیده گرفته شده را متن بعد 

از  از عنوان می نامند. اما چه کسی به آن اهمیت می دهد؟ آیا کسی چیزی غیر 

عنوان را می خواند؟ بله می خواند. 

آزمون های زیادی ثابت می کنند که متن بعد از عنوان نرخ باز کردن ایمیل را تا 3 

درصد افزایش داده است. روش های مختلفی برای استفاده از مزایای این چند خط 

وجود دارد:

• از آن برای جذاب تر کردن محتوای ایمیل استفاده کنید. موضوعی که در عنوان 

ایمیل آمده را در متن بعد از عنوان بیشتر توضیح دهید و ایمیل را جذاب تر کنید. 

عنوان ایمیل ارزش آن را نشان می دهد و سپس آن چند خط، اختصاصی بودن 

ایمیل را به مشتری نشان می دهد. در واقع می گوید: »این درس مهمی است و 

اتفاقا شما یکی از معدود افرادی هستید که این آموزش را برایشان ارسال کرده ام.«

• از آن برای ارائه اطالعات مفید استفاده کنید. این روش به ویژه برای ایمیل های 

خودکار مناسب است که بر اساس میزان فعالیت کاربر ارسال می شوند.

• از آن برای خالصه کردن مطالب استفاده کنید. این ترفند عالی چند خبرنامه  ای 
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است که روزانه دریافت می کنم. آن ها نکات مهم متن ایمیل را به صورت موردی در 

متن بعد از عنوان می آورند.

که  بهانه  این  کنید.  توجه  آن  به  کمی  نیست،  جالب  ایمیلتان   Preheader اگر 

نمی توانم آن را درست کنم چون الگوی ایمیلی ما این اجازه را نمی دهد، اصال بهانه 

خوبی نیست. باید از اینباکس مشتری بهترین بهره را ببرید.

 

5. آیا فقط دارم حاشیه می روم؟
در دنیای نوشته های ادبی چیزی بنام »حاشیه رفتن« وجود دارد که ویراستاران از 

آن متنفرند. این مورد که معموال در پیش نویس ها اتفاق می افتد، وقتی است که 

مثل  نیستند.  مهم  اصال  که  بی اهمیتی می پردازند  به چیزهایی  فقط  نویسندگان 

وقتی قبل از معرفی خودتان بنویسید: »در ابتدا اجازه دهید خودم را به شما معرفی 

کنم«، یک نمونه آشکار از حاشیه رفتن است. برنامه تان را مستقیم اعالم کنید. من 

برای اجتناب از حاشیه رفتن، قبل از نوشتن هر جمله ابتدایی ایمیل این سوال ها 

را از خودم می پرسم:

• آیا این جمله بالفاصله احساسی مرتبط را در مخاطب برمی انگیزد یا به موضوع 

موردعالقه او ربط دارد؟

• آیا خواننده را ترغیب می کند که جمله بعد را هم بخواند؟

• آیا واقعانیازی به نوشتن این جمله هست؟ واقعا، واقعا،  واقعا نیازی هست؟

قبل از نوشتن جمالت اول جذاب برای ایمیل، مطمئن شوید هر جمله پاسخ مثبتی 

به سه سوال باال می دهد.

 

6. آیا این حرف تکراری است؟
من متوجه شده ام تعداد زیادی جمله تکراری وجود دارد که ذهنم ناخودآگاه دوست 

دارد آن ها را در ابتدای ایمیل ها بنویسد. گاهی این جمله ها نتیجه می دهند، اما 
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گاهی فقط به خاطر تنبلی است و هیچ کمکی به شما نمی کند. مثل »مایلیم در 

کمال خوشحالی تاریخ وبینار بعدی خود را به اطالع شما برسانیم.« این یکی از 

همان جمالت تکراری است که گاهی یادمان می رود نباید از آن ها استفاده کنیم. 

از آن ها استفاده می کنیم  این جمالت واقعا کارکردی ندارند و فقط به این دلیل 

چون راهی ساده و آشنا برای شروع کردن ایمیل است. ممکن است این جمالت 

تکراری در قالب های مختلفی نوشته شود. مثال:

• وقتی فقط به تیم پشتیبانی برنده جوایز خود اشاره می کنید، در حالی که فقط باید 

به مشتریان بگویید تیمتان چطور می  تواند به آن ها کمک کند.

• وقتی در حال توصیف ویژگی جدید محصولتان هستید و می گویید چقدر کارها 

را آسان تر و سریع تر می کند.

• وقتی مدام به مشتری می گویید اگر این محصول یا خدمت را از دست بدهد، 

حتما ضرر می کند.

هنگام  دیگر  و  است  شنیده  بارها  که مشتری  است  چیزهایی  تکراری  حرف های 

خواندنشان کم ترین احساسی نسبت به آن ها ندارد. اما گاهی فایده کمی هم دارد 

و در نوشتن اولین پیش نویس ایمیل به شما کمک می کند. به همین دلیل این را 

آخرین سوالی می دانم که باید از خود بپرسید. وقتتان را برای نوشتن یک ایمیل 

بی نقص هدر ندهید. اول هر آنچه به ذهنتان می آید را بنویسید و سپس آن را 

جمله به جمله بخوانید و مراقب باشید حاشیه نروید و حرف تکراری نزنید.

 

از ایمیل زدن به مشتریان نترسید
متاسفانه یک فرمول جادویی برای نوشتن ایمیل عالی وجود ندارد. البته ساختارها 

و قالب های مفید زیادی در این زمینه وجود دارد که می توانید از آن ها استفاده 

کنید، اما باز هم خودتان باید یک ایمیل تبلیغاتی مناسب بنویسید که با کسب وکار 

منحصربه فردتان متناسب باشد. اینجاست که باید این 6 سوال را از خود بپرسید. 

https://modiresabz.com


8

است،  مختلف  ایمیل های  از  پر  و  شلوغ  بسیار  افراد  همه  اینباکس های  که  حاال 

کانال  همان  در  همیشه  که  بنویسند  را  ایمیل ها  بهترین  می توانند  شرکت هایی 

مرتبطی می  مانند که بیشترین بازگشت سرمایه را نسبت به کانال های دیگر داشته 

است.
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