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نگارنده :احمد مظفرآبادي /کارشناس ارشد مديريت
هر کسب و کاري که در حال حاضر مشغول به فعاليت است ،نياز دارد با مفاهيم و کارکردهاي بازاريابي ديجيتال و اجزاي آن آشنا شود.
 .1طراحی و و راه اندازی وب سایت شرکتی :
اساس استفاده از امکانات و ابزارهاي جديد بازاريابي در فضاي آنلاين ،وب سايت است  .در واقع وب سايت اولين جايي که مشتريان
برداشتي اوليه از وضعيت شرکت،کسب و کار وموضوعات مرتبط را مي توانند مشاهده کنند .پس بايد وب سايتي مناسب اهداف تجاري خود
و همچنين شايسته کسب و کار خود پيدا کنيم تا زيرساختي لازم براي استفاده از ساير ابزار بازاريابي الکترونيک را مهيا کنيم  .بنابراين هر
کسب و کاري ابتداي امر مي بايست تمهيدات لازم براي طراحي و راه اندازي وب سايت مناسب براي شرکت را فراهم نمايد.
 .2توليد محتوای مناسب برای اهداف بازاریابی دیجيتال (:)Marketing Content
راه اندازي وب سايت نقطه شروعي براي فعاليت هاي بازاريابي ديجيتال است .گام بعدي ،توليد و انتشار محتواي مناسب با توجه به
اهداف کسب و کار و شرايط مد نظر از مشتريان شرکت است  .هر شرکت بايد دانش  ،تجربه و امکان مناسبي براي توليد محتواي وب
سايت شرکتي از جمله موارد زير را مهيا کند :
 توليد و انتشار بهينه خبرهاي مناسب و مرتبط به کسب و کار شرکت توليد و انتشار گزارش هاي آماري مناسب کسب و کار شرکت توليد و انتشار مقالات آموزشي ،تحقيقاتي مرتبط با کسب و کار شرکت توليد و انتشار مديا و چند رسانه اي از جمله ويدئو  ،عکس  ،لوگو و ... .3بهينه سازی وب سایت برای موتورهای جستجو ( )SEO
امروزه صرفا راه اندازي سايت و رها کردن آن ،کمک بسياري در توسعه کسب و کار و افزايش فروش شرکت ها نمي کند .بسياري از
مشتريان بالقوه و علاقمند به خريد ،ابتدا محصول مورد نظر خود را در موتورهاي جستجو ( ) Bing ، yahoo ، googleو غيره جستجو
کرده و پس از بررسي لازم اقدام به خريد مي کنند .تمهيدات لازم جهت بالا بردن رتبه وب سايت خود در موتورهاي جستجو از جمله google
را پيش بيني کنيم .در اين موضوع نيز مهم است شرکتها ،درکلمات کليدي (  ) keywordsکه توسط مشتريان بالقوه احتمالاجستجو مي
شود بررسي لازم را انجام دهند تا بتوانند رتبه سايت را بالا برده و جزء رتبه هاي برتر قرار دهند.
 .4شبکه های اجتماعی ()Network Social
فراگير شدن شبکه هاي اجتماعي ،کسب و کارها را ناگزير به فعال شدن در اين شبکه ها مي کند .فراگيري شبکه هاي اجتماعي ،باعث
پديدار شدن مفهومي به نام بازاريابي از طريق شبکه هاي اجتماعي شده است .مهمترين و معروفترين شبکه هاي اجتماعي که براي بازاريابي
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شرکت ها استفاده مي شود Facebook،, Linkdin ,Instagramاست .البته در اين موضوع نيز همگرايي مابين وب سايت و محتواي
منتشر شده در شبکه هاي اجتماعي بسيار مهم است.
 .5بازاریابی( emailپست الکترونيکی):
هر چند بحث ايميل و بازاريابي با ايميل مقداري قديمي تر شده است.اما هنوز هم ايميل ابزاري مناسب براي ارتباط با مشتريان است.
شرکته ا مي توانند با استفاده از ايميل ارتباطي مناسب با کاربران و مخاطبان حرفه اي در کسب و کار فراهم کنند .تهيه ليست مناسب از
کاربران وب سايت و ارسال ايميل هايي منظم با محتوايي جذاب و شايسته کاربران بسيار موثر است.
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