بازاریابی الکترونیک یا بازاریابی اینترنتی
اّویت ثرًبهِ ریسی ثرای بازاریابی در چٌذ سبل اخیر رضذ فسایٌذُ ای داضتِ است .در ثبزاریبثی اثتدذا ثبیدذ َّیدت ّدر هطدتری را
هطخص ًوَدُ ٍ خصَصیبت ّر یه از آًْب را ثطَر هجسا هَرد ثررسی لراردّیذّ .رچدِ هیدساى اراجدبر ثرلدرار ضدذُ هیدبى ضدوب ٍ
هطتریتبى ًسدیىتر ٍ صویوی ار ثبضذ ثِ ّوبى ًسجت هی اَاًیذ آًْب را ثِ سبزهبى خَد ٍاثستِ سبزیذ .ثرلراری ایي اراجدبر صدویوی
ًیبزهٌذ وست اطالعبت دلیك از هطتریبًتبى هی ثبضذ .بازاریابی اینترنتی – ثبزاریبثی الىترًٍیه – اهىبًبت ٍ اسْیالت جذیدذی را
ثرای رسیذ ى ثِ ایي ّذف فراّن آٍردُ است .ثبزاریبثی الىترًٍیه فرآیٌذی ثیطتر از ثبزاریبثی سٌتی از طریك فٌدبٍری ایٌترًدت هدی
ثبضذ .ایي رٍش اراجبر دٍجبًجِ هیبى ضوب ٍ هطتریبًتبى ثرلرار هی ًوبیذ.
ایي ًَضتِ سعی دارد در ثبرُ ایٌىِ ” ثبزاریبثی الىترًٍیه چیست؟ ” ٍ ” چِ اهىبًبای را در اختیدبر سدبزهبى ّدب هدی اددارد” ٍ ًیدس
“ چگًَِ اراجبر هتمبثل ضوب ٍ هطتری را حفظ خَاّذ ًوَد؟ ” اَضیحبای ارائِ دادُ ٍ عَاهلی را وِ در ثبزاریبثی الىترًٍیده اّویدت
دارًذ را هعرفی ًوبیذ.
● بازاریابی الکترونیک چیست؟
چگًَِ هطتری جذیذی پیذا وٌین ؟ (جدة هطتری) ٍ چگًَِ ایي هطتری جذیذ را حفدظ وٌدین؟(حفظ هطدتری) .ایٌْدب سدَا ای
ّستٌذ وِ در ثبزاریبثی الىترًٍیه هطرح هی ثبضٌذ .ثبزاریبثی الىترًٍیه ّوبى اّذاف بازاریابی سدٌتی را دًجدبل هدی وٌدذ ثدب ایدي
افبٍت وِ بازاریابی الکترونیک ثب ثىبرایری اثسارّب ٍ رٍضْبی ثذیع فٌبٍری ًَیي ثِ دًجبل ًَآٍری هی ثبضدذ .هدی ادَاى ثبزاریدبثی
الىترًٍیه یب ثبزاریبثی ایٌترًتی را ایٌگًَِ اعریف ًوَد:
ادارُ اراجددبر هتمبثددل هطددتری در یدده هحددیر پیطددرفتِ رسددبًِ ای ثددِ هٌ ددَر وسددت سددَد ثددرای ضددخص یددب سددبزهبى هرثَطددِ.
بازاریابی الکترونیکی یه عولىرد هجسا وِ هٌحصرا” ثب فرٍش هحصَ ت ٍ خذهبت اراجبر دارد ًجدَدُ ثلىدِ فرآیٌدذی هدذیریتی
است ثرای ادارُ ًوَدى اراجبر ایجبد ضذُ هیبى سبزهبى ٍ هطتری .عولىرد بازاریابی الکترونیک را هدی ادَاى در سدِ ثخدص زیدر
هعرفی ٍ دستِ ثٌذی ًوَد:
 )۱یىپبرچگی :بازاریابی الکترونیک اوبهی هراحل فرٍش اَسر ضروت ٍ ّوچٌیي فرٍش از طریك ًوبیٌذای ّب ی ضدروت را در
ثصَرت یه فرآیٌذ یه پبرچِ درثر هی ایرد.
 )۲هیبًجی ایری(ٍاسطِ ایری) :بازاریابی الىترًٍیه هیساى ًیبز ٍ خَاستِ هطتریبى ضدروت را ثدب هیدساى اَلیدذ ٍ ترفیدت ارائدِ
خذهبت اَسر ضروت وٌترل هی وٌذ.
ٍ )۳اسطِ اری :بازاریابی الکترونیک هیبى ثخص ّبی هختلف ضروت از جولِ ثخص ّبی هبلی ٍ سرهبیِ ادداراى خدبرجی ًمدص
ٍاسطِ را ایفب هی وٌذ.
ثرای درن ثْتر ًىبت ولیذی بازاریابی الکترونیک زم است اراجبطبت هتمبثل هطتری ٍ سبزهبى اوبهب” هَرد ثررسی لرار ایرد.
▪ چرخِ ثبزاریبثی الىترًٍیه ضبهل چْبر هرحلِ اصلی هی ثبضذ:

 )۱اْیِ ٍ اذارن
 )۲اراجبر
ً )۳مل ٍ اًتمبل
 )۴خذهبت پس از فرٍش

در هرحلِ اْیِ ٍ اذارن سبزهبى هی ثبیست ًیبزّب ٍ خَاستِ ّبی هطتریبى را اعییي ًوبیذ .سبزهبى جْت اَلیذ هحصَ ت ٍ یب ارائِ
خذهبت خَد ًیبزهٌذ ا جسیِ ٍ احلیل ًیبزّبی هطتریبى هی ثبضذ ٍ ایي عودل از طریدك افىیده هطدتریبى صدَرت خَاّدذ ارفدت.
زهبًی وِ هحصَل (یب خذهت) هطبثك سلیمِ ٍ خَاستِ هطتری طراحی ضذ هرحلِ اراجبر آغبز هدی ضدَد .ثدرای ضدروت (سدبزهبى)
ضرٍری است در هَرد ارائِ وب ی هَرد ً ر ثِ هطتری ثب اٍ هىباجِ ًوبیذ .هرحلِ اراجبر دارای چْبر زیر هجوَعِ هیجبضذ وِ هخفف
آى ولوِ  AIDAهی ثبضذ ( Attentionاَجِ –  Informationاطالعبت –  Desireخَاست ٍ عاللِ –  Actionعولىرد) (.)۱
اراجدددبر هتمبثدددل هیدددبى ضدددوب ٍ هطدددتری در طدددَل هرحلدددِ اراجدددبر ثبیدددذ ثسدددیبر ًسدیددده ٍ صدددویوی ثبضدددذ.
سبزهبى ثبیذ در اثتذا ً رات هطتریبى را در راثطِ ثب هحصَ ت ٍ خذهبت جذیذی وِ ارائِ ًوَدُ است جلت ًوبیدذ .اجلیدا از طریدك
ثٌر ٍسیلِ ای هٌبست ثرای جدة هطتریبى هی ثبضذ .ثرای هَفمیت در ایي رٍش ثبیذ ثٌرّبی طراحی ضذُ لذرت جلت ً ر هطدتری
را داضتِ ثبضٌذ .پس از ایي هرحلِ ،سبزهبى ثبیذ ا طالعبت هَرد ًیبز را در اختیدبر هطدتری لراردّدذ ادب اٍ ً درات خدَد را در هدَرد
هحصَ ت ٍ خذهبت ارائِ ضذُ هطرح ًوبیذ .هطتری ثبیذ لذرت اًتخبة اطالعبت هَرد ًیدبز خدَد را از هیدبى عٌدَاى ّدبی هختلدف
داضتِ ثبضذ.
ضروت (سبزهبى) ثبیذ ثرای خریذ هحصَ ت ٍ خذهبت جذیذ در هطتری اًگیسُ زم را ایجبد ًوبیذ .ثرای رسیذى ثِ ایدي ّدذف هدی
اَاى از ولیِ اهىبًبت رسبًِ ای هَجَد در ایٌترًت ثْرُ جست .فرآیٌذّبی فَق هٌجر ثِ خریذاری هحصدَل یدب سدفبرش خدذهتی از
سَی هطتری هی اردد(.آغبز حروت!) زهبًیىِ مشتری اصوین ثِ خریذاری هحصدَل (یدب سدفبرش خدذهتی) ارفدت ثبیدذ اراجدبر
هستمین هیبى اٍ ٍ ثخص فرٍش ضروت ثرلرار ضَد .اار دٍ هرحلِ اٍل ثب هَفمیت پطدت سدر اداضدتِ ضدًَذ ،هطدتری هحصدَل یدب
خذهتی را وِ ارائِ هی دّیذ خریذاری خَاّذ ًوَد.
هرحلِ احَیل وب (خذهبت) ًیس اّویت ثسسایی درفرآیٌذ بازاریابی ضوب دارد (هىبًیسم هطوئي ثرای پرداخت پَل اَسر خریدذار ٍ
ّوچٌیي احَیل ثوَلع سفبرش ثِ هطتری) .پس از فرٍش هحصَل (یب خذهبت) ًجبیذ فعبلیت ّبی ثبزاریبثی لطع اردًدذ .در هرحلدِ
خذهبت پس از فرٍش االش ثرای ایجبد اراجبر هیبى هطتری ٍ فرٍضٌذُ هی ثبضذ .جدة هطتری جذیذ هطىل ار ٍ پرّسیٌدِ ادر از
ًگْذاری ٍ حفظ هطتریب ى لجلی هی ثبضذ .حفظ هطتری ًیبزهٌذ االش ثیطتر ًیدرٍی اًسدبًی سدبزهبى هرثَطدِ ٍ اَاًوٌدذ ًودَدى
سیستن اطالع رسبًی هی ثبضذ.
هطتری هْن اریي عبهل در اجلیا خذهبت ٍ وب ی ارائِ ضذُ ثَدُ ٍ ثِ ّویي دلیل ثبیذ از خذهبت پس از فرٍش هٌبسجی ثْدرُ هٌدذ
اردد .ثرلراری یه خر اراجبطی فعبل ضجبًِ رٍزی ضبهل پست الىترًٍیده ٍ سیسدتن پبسدخگَی زًدذُ ثسدیبر ثدب اّویدت ثدَدُ ٍ
هی اَاًذ ثبعث اطَیك هطتری در اراجبر ثب تبلیغ وب ی خریذاری ضذُ اردد .اطالعبای وِ از طریك اراجبر ثدب هطدتری در هرحلدِ
خذهبت پس از فرٍش جوع آٍری هی اردًذ ثبعث ثَجَد آهذى هرحلِ اْیِ ٍ اذارن هی ضَد.

فرآیٌذ بازاریابی الىترًٍیه صرفب” ثر استفبدُ از اهىبًبت ایٌترًت اصرار ًَرزیذُ ٍ از ّوِ رٍش ّبی ثبزاریبثی ثْرُ ثرداری هی وٌدذ،
اهب اهىبًبای را دراختیبر هب هی ادارد وِ ثبزاریبثی سٌتی فبلذ آًْب هی ثبضذ .ثِ عٌَاى ًوًَِ ،رٍش بازاریابی اه ثدِ اده ( one to
 ٍ )oneیب اراجبر هستمین ثب هطتریبى .در حمیمت ثبزاریبثی سٌتی ٍ ثبزاریبثی الىترًٍیه اىویل وٌٌذُ یىذیگر هی ثبضٌذ ٍ ثبزاریبثی
الىترًٍیه ًوی اَاًذ ثِ طَر وبهل جبیگسیي بازاریابی سٌتی اردد.
● عَاهل هَفمیت در بازاریابی الىترًٍیه(:)BONI
چْبر عبهل هْن در وست هَفمیت ثبزاریبثی الىترًٍیه عجبراٌذ از:
 )۱سَد رسبًی ثِ هطتری.
 )۲اَاًبیی در ارائِ خذهبت ٍ اطالعبت هَرد ًیبز هطتری ثصَرت .Online
 )۳اَاًبیی وٌترل ٍ ّذایت ٍة سبیت.
 )۴ایجبد یىپبرچگی هیبى فعبلیت ّبی ثبزاریبثی الىترًٍیه ثب سبیر فعبلیت ّب.
ثرای جدة هطتری ثبیذ فعبلیت ّبی  onlineضروت ثرای اٍ سَد آٍر ثبضدذّ .وچٌدیي ثبیدذ خدذهبت هتٌدَعی ثدِ اٍ ارائدِ ادردد.
خذهبت ٍ اسْیالای وِ ثبعث ایجبد اًگیسُ زم در هطتری جْت خریذ (حبل ٍ آیٌذُ) اردد .ثٌبثرایي هحتَای ٍة سبیت ٍ خذهبای
وِ در ٍة سبیت ارائِ هی اردًذ ثبیذ خَاستِ ّب ٍ عالیك ضخصی هطتری را در ً ر ارفتِ ٍ حتی اهىبًبای ثرای ایجبد ثخدص ّدبی
ضخصی را ثرای اٍ فراّن آٍرد (ً یر خذهبای وِ  Yahooارائِ هی دّذ) .ضروت ثبیذ خذهبت هٌحصر ثفردی ارائدِ دّدذ .خدذهبای
وِ ثب سبیر رلجب افبٍت داضتِ ثبضذٍ .ة از اهىبًبت هختلفی ثرای هعرفی ٍ ثرلدراری اراجبطدبت  onlineاسدتفبدُ هدی وٌدذّ .در ٍة
سبیت ثبیذ ارویجی از اطالعبت هٌبست ،ثرلراری اراجبر آسبى ٍ هطوئي ٍ اًتمبل اطالعبت هَرد ًیبز هطتری را درخَد داضدتِ ثبضدذ.
لرارایری ایي اطالعبت در اختیبر هطتری هَجت آابُ ًوَدى اٍ هی اردد.
اجبدل ً ر هطتریبى هَجت اراجبر آًْب ثب سبیریي هی اردد ٍ ایي اهىبى را ثَجَد هی آٍرد وِ اطالعبت هَرد ًیبز هطدتریبى در وٌدبر
ّن لرار ایرد .ثرٍز ًوَدى اطالعبت ٍ خذهبت ٍة سبیت از اّویت ثب یی ثرخَردار هی ثبضدذ .اطالعدبت ٍة سدبیت ثبیدذ هختصدر ٍ
هفیذ ثبضٌذ .صفحبت ٍة ثبیذ از سبختبر هٌبسجی ثرخَردار ثَدُ ٍ پیىرُ ثٌذی ٍ وٌتراست صفحبت ثب یىذیگر اطدبثك داضدتِ ثبضدذ.
هسئلِ هْن ّوىبری ّوِ اعضبی ضروت در فرآیٌذ ثبزاریبثی الىترًٍیه هی ثبضذ چرا وِ رضبیت هطتری ثستگی ثِ هیساى عولىدرد
ّوِ اعضبی ضروت ثِ اعْذااطبى دارد.
● ًتیجِ ایری:
 ثبزاریبثی الىترًٍیه ّوبى اّذاف ثبزاریبثی سٌتی را دًجبل هی وٌذ :جدة هطتری ٍ حفظ آى. فٌبٍری اراجبطبت ٍ اطالعبت ثبعث ثَجَد آهذى فرصت ّبی جذیذ جْت اعریف دٍثبرُ اراجبر ثیي فرٍضٌذُ ٍ هطتری هی اردد. استفبدُ از رٍش ّبی ثبزاریبثی الىترًٍیه هَجت امَیت اراجبر هیبى هطتری ٍ فرٍضٌذُ از طریك درن خَاستِ ّب ٍ ًیبزّبیهطتری ٍ ٍاثستِ ًوَدى اٍ ثِ وب ّب ٍ خذهبت فرٍضٌذُ هی اردد.
 ثب اَجِ ثِ اهىبى ثرلراری اراجبر اه ثِ اه در ثبزاریبثی الىترًٍیه ،فرٍضٌذُ ثبیذ ضٌبخت صحیحی از هطتریبى خَد داضتِثبضذ.
ّ -ر چِ هیساى ضٌبخت ضوب از هطتریبى خَد (ًیبز ّب ،خَاستِ ّب ،عالیك ٍ سلیمِ ّب) ثیطتر ثبضذ ثِ ّوبى اًذازُ فرآیٌذ ثبزاریبثی

الىترًٍیه ضوب هَثر ار ٍ ثْتر عول خَاّذ ًوَد.
 ثبزاریبثی الىترًٍیه هَفك ،پیطرفت ضروت را در دًیبی الىترًٍیه ثِ ّوراُ خَاّذ داضت ٍ ثبیذ عضَ ثبثت ٍ دائن استرااژی ّبیثبزاریبثی ضروت ثبضذ
( )۱فرمول  AIDAدر حال حاضر به  AIDASتغییر کرده که به ترتیب:
 Attentionایجبد ٍ جلت اَجِ
 Interestعاللِ هٌذ وردى
 Desireخَاست ٍ اضتیبق ثِ خریذ
 Actionعول ٍ اًجبم خریذ
 Satisfactionرضبیت داضتي ٍ اىرار خریذ
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