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ساخت برنامه بازاریابی ایمیلی
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

تصمیم گرفته اید که بازاریابی ایمیلی انجام دهید، اما نمی دانید از کجا شروع کنید. 

و  پیچیده  آن  تهیه  اما  باشید  داشته  نیاز  عملیاتی«  »برنامه  به  شاید  می کنید  فکر 

آن  از  بیش  مطمئنا  روبه رو شویم.  این مشکل  با  بگذارید  می رسد.  نظر  به  زمان بر 

پرمشغله هستید که ساعت های طوالنی را به تهیه برنامه بازاریابی ایمیلی اختصاص 

دهید. این مقاله برای شما تهیه شده است.

شما آن قدر باهوش هستید که از بازاریابی ایمیلی در کسب و کار خود استفاده کنید. 

تحقیقات اخیر نشان می دهد که بازاریابی ایمیلی یکی از بهترین روش های موجود 

بازاریابی از نظر تحلیل هزینه سود است. بازاریابی ایمیلی نتیجه بخش است. برای 

مثال، یک پیمایش اثربخشی که توسط مجله فوربز در فوریه و مارچ 2009 انجام شد، 

نشان می دهد که بازاریابی ایمیلی و خبرنامه الکترونیکی بعد از بهینه سازی سایت 

برای موتورهای جستجو، دومین ابزار موثر برای تبدیل اعضای سایت به خریداران 

https://modiresabz.com


2

است. تهیه برنامه بازاریابی ایمیلی کار ساده ای است. ما همه گام های آن را به شما 

نشان می دهیم.

 

گام اول: خوانندگان خود را مشخص کنید
قبل از تهیه تبلیغات ایمیلی، مخاطبان خود را مشخص کنید. وقتی تصویر مناسبی 

آن ها  مناسب  مطالب  نوع  تعیین  باشید،  داشته  خبرنامه هایتان  خوانندگان  از 

آسان تر می شود.

می خواهید چه کسانی اولین خوانندگان تبلیغات ایمیلی شما باشند؟

پیشتازان و همتایان شما در صنعت؟ مشتریان فعلی و احتمالی؟

خانواده و دوستان؟

وقتی که گروه یا گروه های موردنظر را انتخاب کردید، چند مطلب فوری یادداشت 

کنید که به شناخت بیشتر آن ها کمک کند. این مطالب ممکن است چند کلیدواژه 

باشد که افراد گروه و آنچه گروه از شما توقع دارد را توصیف  می کند. این کار به شما 

کمک می کند محتوای خبرنامه خود را مرتبط با نیازهای گروه حفظ کنید و نهایتا از 

موفقیت بازاریابی ایمیلی خود اطمینان حاصل کنید.

 

گام دوم: هدف خود را مشخص کنید
اکنون که مخاطبان خود را شناختید، می توانید هدف کلی خود از بازاریابی ایمیلی 

را مشخص کنید. هدف شما تنها دلیل مکاتبات ایمیلی با افراد است. اگر هدف 

مشخصی از بازاریابی ایمیلی ندارید و مثال صرفا می خواهید سایت خود را معرفی 

کنید بهتر است ایمیل ارسال نکنید!

هدف شما به سواالت زیر پاسخ می دهد:

1. این مخاطبان مایل اند چه چیزی از من بشنوند؟

2. چه اطالعات مفیدی می توان به این مخاطبان ارائه کرد؟

3. با بازاریابی ایمیلی چه کاری می خواهم انجام دهم؟
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راهنمایی  ایمیل  محتوای  کلی  طراحی  به  را  شما  ایمیلی،  مکاتبات  دلیل  تشریح 

می کند. وقتی مطمئن نیستید باید چه چیزی در خبرنامه الکترونیکی خود بگنجانید، 

هدف کلی از برقراری ارتباط با این مخاطبان را به خاطر آورید. اگر این مورد به 

تکمیل هدف کمک می کند، آن را اضافه کنید.

 

نکاتی برای تولید و جمع آوری محتوا
محتوا مهم ترین بخش خبرنامه ایمیلی است. در اینجا به چند نکته مربوط به آن 

اشاره می کنیم:

1. با خوانندگان خود مانند افراد خیلی مهم رفتار کنید
افرادی که در فهرست ایمیلی شما عضو می شوند، به شما و کسب و کارتان عالقه 

دارند و به همین دلیل از شما خواسته اند )با ثبت نام برای دریافت خبرنامه( مستقیما 

با آن ها در ارتباط باشید. با این گروه مانند مشتریان و طرفداران اختصاصی رفتار 

کنید.

بگذارید آن ها اولین کسانی باشند که اخبار جالب و مهم شما )مثل اخبار فروش، 

امکان  اعضا،  به عنوان  می شنوند.  را  و…(  کسب و کار  تغییرات  جدید،  محصوالت 

دسترسی به منافع ویژه را برای آن ها فراهم کنید. حتی می توانید موضوعات ویژه 

شرکت را به آن ها بگویید، درنتیجه فکر می کنند شخصا شما را می شناسند.

 

2. ایمیل های مفید ارسال کنید
به ایمیل هایی که تصمیم به باز کردن آن ها می گیرید و آن هایی که فورا پاک می کنید 

فکر کنید. مطمئنا ایمیلی که هیچ نفعی برایتان نداشته باشد را باز نمی کنید. باید 

مطمئن شوید که محتوای خبرنامه، منافعی برای اعضا دارد.

بعضی موارد رایج در خبرنامه های الکترونیکی عبارتند از:

• اخبار و اطالعات صنعت خودتان

• نکات و ترفندهای مفید

• نتایج تحقیقات و نظرسنجی ها
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• تخفیفات ویژه و کوپن های انحصاری

• پرسش و پاسخ 

• مطالب تبلیغاتی

• عکس  کارمندان شرکت

 

3. مطالب را کوتاه نگه دارید
بسیاری از مردم روزانه با حجم عظیمی  از ایمیل ها بمباران می شوند. خبرنامه خود 

را کوتاه و مطالب آن را خالصه کنید. اگر مصاحبه، مقاله یا داستانی طوالنی در آن 

گنجانده اید، در خبرنامه فقط به عنوان و اولین پاراگراف )یا خالصه کوتاه آن( اشاره 

کنید و لینکی برای دسترسی به متن کامل آن در وب سایت خود قرار دهید. این کار 

به خوانندگان اجازه می دهد مطالب موردعالقه خود را سریعا بخوانند و از اطالعاتی 

که به آن ها عالقه ندارند، به راحتی بگذرند.

 

4. کمی  اختصاصی باشید
کمی   کند.  مطالعه  را  خسته کننده  و  بی روح  خبرنامه ای  نیست  مایل  هیچ کس 

چاشنی شخصی  بودن به آن اضافه کنید. شکل خبرنامه ایمیلی در مقایسه با مقاله 

لحنی  به همان  را  کنید مطالب خود  رسمی  است. سعی  کمتر  بروشور چاپی،  یا 

بنویسید که هنگام صحبت با اعضا درباره همان مطلب استفاده می کنید. واژه های 

مخصوص خود را پیدا کنید.

 

گام سوم: اهداف خود را تعیین کنید
روشی  هدف،  تعیین  است.  بازاریابی  برنامه  مهمی  از  بخش  هدف،  چند  تعیین 

برای ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت تالش های بازاریابی شماست. اهداف تغییر 

می کنند. ممکن است بخواهید تعداد اعضا را در سال اول افزایش دهید و یا بر 

افزایش نرخ کلیک ها تمرکز کنید. شاید بخواهید به تدریج اهداف خود را بر افزایش 

فروش آنالین و تکرار فروش متمرکز کنید.
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پایگاه  یک  باید  اول  بود.  نخواهید  نتایج شگفت انگیزی  به سرعت شاهد  مسلما 

دریافت  برای  بیشتری  و  بیشتر  افراد  که  کنید  کاری  و  کنید  ایجاد  وفادار  اعضای 

خبرنامه شما ثبت نام کنند.

سپس می بینید منافع حاصل از آن به سوی شما سرازیر می شود. برای ایجاد این 

وفاداری و تقاضا باید خبرنامه باکیفیتی تهیه کرده و در همه مطالب بازاریابی و 

سایت های اجتماعی درباره آن تبلیغ کنید.

آنچه را که امیدوارید طی 6 ماه آینده یا بیشتر از بازاریابی ایمیلی به دست آورید 

را با روش طوفان ذهنی بررسی کنید. سپس سه مورد را یادداشت کنید:

1. هدف خود

2. روش دستیابی به اهداف

3. روش ارزیابی اهداف

 

گام چهارم: ترتیب کارهای خود را مشخص کنید
برای  زمانی  توالی  چه  ببینید  و  بگیرید  نظر  در  را  خود  کاری  و  شخصی  تقویم 

مخاطبان و محتوای شما مناسب است. ما پیشنهاد می کنیم هر ماه ایمیل هایی 

برای اعضای فهرست خود ارسال کنید، اما الزم نیست خود را موظف کنید که این 

کار را سریعا انجام دهید. اگر مطلب واقعا مفیدی برای گفتن ندارید، بهتر است این 

کار یک ماه به تعویق بیافتد.

زیرا  را قطع کنید،  با اعضای فهرست  ارتباط  از 2 ماه  مطمئنا نمی خواهید بیشتر 

را  شما  و  کنند  فراموش  را  شما  ایمیل های  دریافت  برای  عضویت  است  ممکن 

ایمیل هایی  مرتبا  نیست  نیازی  همچنین  دهند.  گزارش  هرزنامه نویس  به عنوان 

برایشان ارسال کنید تا احساس کنند در انبوه ایمیل ها غرق شده اند و انصراف داده 

یا بدتر از آن شما را به عنوان هرزنامه نویس گزارش دهند.

در کنار این دستورالعمل ها، محصوالت و خدمات خاص و محتوای تبلیغات ایمیلی 

شما می تواند شما را برای تنظیم توالی زمانی و زمان بندی مناسب هدایت کند.

اگر اطالعاتی در مورد فروش و تبلیغات ارسال می کنید و هر شنبه برای مواردی 
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امکان  خود  اعضای  به  و  بفرستید  ایمیلی  جمعه  هر  می گیرید،  نظر  در  تخفیف 

عمومی تری  الکترونیکی  خبرنامه  اگر  بدهید.  را  موارد خاص  موعد  قبل  از  بازدید 

تهیه می کنید که در مورد اخبار و رویدادهای ویژه بحث می کند، خبرنامه ماهیانه 

مناسب تر است. اگر محصوالت جدیدی که هر دو هفته یک بار تولید می شوند را 

معرفی می کنید، خوانندگان می خواهند فورا از آن مطلع شوند. بنابراین باید هر دو 

هفته یک بار به آن ها ایمیل بزنید.

 

گام پنجم: یک برنامه زمانی تهیه کنید
انجام  خود  ایمیلی  مکاتبات  کردن  اثربخش  و  جذاب  برای  زیادی  کارهای  قبال 

ایمیلی  خبرنامه  طراحی  برای  زمانی  برنامه  نوشتن  به  را  زمانی  اکنون  داده اید، 

اختصاص دهید. در تقویم خود، مهلت هایی برای اتمام هر گام مشخص کنید تا 

تبلیغات خود را به موقع ارسال کنید.

برنامه زمانی و گام های شما بر  اساس صنعت، نوع محتوا و تقویم تغییر می کنند. 

در اینجا به مثال هایی از گام هایی اشاره کرده ایم که باید در برنامه زمانی خود لحاظ 

کنید:

ایده های خود  و  بگنجانید  خبرنامه  در  که می خواهید  مطالبی  اول: سرفصل  روز 

درباره عکس های مربوطه را بنویسید.

روز دوم: سرفصل موضوعاتی که می خواهید درباره هر مطلب بیان کنید را نوشته 

)باید مجوز  کنید.  ذخیره  کامپیوتر خود  در  پوشه ای  در  را  مورد نظر  و عکس های 

دانلود  گوگل  از  ساده  تصویر  چند  فقط  باشید.  داشته  را  تصاویر  این  از  استفاده 

نکنید.(

روز سوم: در یکی از سایت های ایمیل مارکتینگ مانند mailerlite ثبت نام کرده و 

تبلیغ ایمیلی خود را ایجاد کنید. چند بار آن را بخوانید تا اشکال تایپی و گرامری 

نداشته باشد. باید ایمیل آزمایشی تبلیغ خود را برای خود، دوستان و همکارانتان 

ارسال کنید تا آن را بخوانند و اشکاالت تایپی و گرامری آن را پیدا کنند.

روز چهارم: تبلیغ را ارسال کنید.
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زمان  مقدار  چه  به  می دانید  و  کرده اید  طراحی  را  خبرنامه  تهیه  گام های  اکنون 

احتیاج دارید. با این اطالعات به تقویم خود رجوع کنید و روز ارسال تبلیغ و روز 

شروع کار برای طراحی تبلیغ را تعیین کنید.

روزهای  باید  خبرنامه  ارسال  و  طراحی  مهلت  تعیین  هنگام  که  نکنید  فراموش 

تعطیل را نیز در نظر بگیرید. قبل از تعطیالت مهم یک پیشنهاد ویژه ارسال کنید تا 

خوانندگان را به خرید از سایت شما تشویق کند. یا اگر اخبار مربوط به صنعت را 

ارسال می کنید، از ارسال آن در زمان نزدیک به تعطیالت اجتناب کنید، زیرا احتماال 

همه کسب و کارها تعطیل هستند.
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