راهکار برای موفقیت در بازاریابی اینترنتی
ایٌتشًت تشای اٍلیي تاس تِػٌَاى سساًِ ای تشای اًدام اهَس دفاػی ٍ یا استثاعات داًطگاّی هَسد استفادُ لرشاس هریگشفرت .اهرا اهرشٍصُ
ایٌتشًت تا تغییشات گستشدُای سٍتِسٍ ضذُ تِ عَسی کِ استفادُ اص ایٌتشًت تشای اًدام اهَس سفاّی ٍ خشیذ هایحتاج ًیض افضایص یافتِ
است ٍ پیصتیٌی هی ضَد کِ دس آیٌذُ کلیِ اهَس خاسی صًذگی اص تداست تا سٍاتظ اختواػی اص عشیك ایٌتشًت اهکاىپزیش خَاّذ ضرذ.
ت داست الکتشًٍیک ٍ داد ٍ ستذ ایٌتشًتی ًیض سٍ تِ افضایص است ٍ اگش ضشکتی تخَاّذ اص ایي سًٍرذ هٌتفرغ ضرَد تایرذ تکٌیرکّرای
تاصاسیاتی هتٌاسة تا ایٌتشًت سا تَسؼِ دّذّ .ش آًچِ کِ ها اص تاصاسیاتی دس ایٌتشًت هیداًین حاغل تدشتیاتی است کِ عی چٌذ سال
اخیش تِدست آهذُ .یکی اص ایي تدشتیات کاستشد هفَْم تاصاسیاتی ٍ هطتشییاتی دس تاصاسیاتی ایٌتشًتری اسرت کرِ ترش اّویرت س رایت
هطتشی تأکیذ داسدّ .ذف ایي گضاسش آى است کِ ػَاهل تاصاسیاتی سٌتی چگًَِ هیتَاًٌذ دس تاصاسیاتی ایٌتشًتی تشای کسة س رایت
هطتشی ًْائی هَسد استفادُ لشاس گیشًذ ٍ ًیاص خاًَادُّا سا دس هٌضل ٍ ًماط دیگش تأهیي کٌٌذ.
بازار هدف
ّذف ًخست اص تَسؼِ تاصاسیاتی ،تؼشیف تاصاس ّذف است .تِعَسی کِ یکی اص ٍیژگیّای اساسی تاصاس ّذف دستاسُ تاصاسیاتی ایٌتشًتی،
هشتَط تِ افشادی هی ضَد کِ تِ ایٌتشًت هتػل ّستٌذ ٍ دس آى فؼالیت تداسی هیکٌٌذ ٍ هثالً خاًَادُّا هیخَاٌّذ ًیاص خراًَادُّرا
سا اص عشیك خشیذ کاال اص فشٍضگاُ ایٌتشًتی اًدام دٌّذ .اص آًدا کِ اکثرش کاسکٌراى ضرشکتّرا دس اسرتفادُ ضخػری اص کاهتیَتشّرای
ضشکت ،تِ خػَظ دس استثاط تا اًدام اهَس سفاّی ٍ خشیذ کاالّا ٍ خذهات هحذٍد ّستٌذ ،توشکض اغلی تاصاس ّذف سٍی افشادی است
کِ اص خاًِ تِ ایٌتشًت هتػل هیضًَذ .هیضاى استفادُ کٌٌذُ اص ایٌتشًت ًطاى هیدّذ کِ آًْا غالثاً خَاى ٍ داسای تحػیالت ٍ دسآهذ
هتَسظ تِ تاال ّستٌذ ٍ اعالػات هشتَط تِ هحػَالت سا اص یکذیگش ٍ یا هدالت هختلف دسیافت هیکٌٌذ.
استفادُ کٌٌذگاى ایٌتشًت سا هیتَاى تِ دٍ دستِ جستجوگر ( ٍ )Surferخریداران تمسین کشد .اغلرة خسرتدَگشاى اص ایٌتشًرت
تشای تفشیح استفادُ هیکٌٌذ تِعَسی کِ آًْا ٍبسایتّا سا خستدَ هیکٌٌذ ٍ اص سایتی تِ سایت دیگش هریسًٍرذ ٍ ترا صهراًی کرِ
سایت سشگشم کٌٌذُ ٍ هْیدی سا ًیاتٌذ ،ایٌتشًت سا سّا ًویکٌٌذ .خشیذاساى ًیض ایٌتشًت سا تشای یک ّذف سٍضي یؼٌری خورغآٍسی
اعالػات دستاسُ هَ َع هَسد ػاللِ خَد ،تػوینّای خشیذ یا اًدام هؼاهلِ هَسد اسرتفادُ لرشاس هریدٌّرذ .دس حرال حا رش یکری اص
تیطتشیي هَاسد استفادُ اص ایٌتشًت دس تاصاسیاتی ،هثادالت ضشکت تا ضشکت است ٍ خشیذ کاال ٍ خذهات تَسظ هػشفکٌٌذگاى ،یکری
دیگش اص هَاسد هَسد استفادُ اص ایٌتشًت است ٍ تِ ًظش هی سسذ کِ تِ تذسیح خشیذ خاًَاسّا اص فشٍضگاُّا ًیض افضایص یاترذ ٍ ایٌتشًرت
تِ اتضاسی هؤثش دس خشیذ هایحتاج خاًَادُ تثذیل ضَد.
عناصر بازاریابی
 -1محصول
ػٌاغش اغلی تاصاسیاتی ضاهل چْاس ػٌػرش ،P۴هحػرَل ( ،)Productلیورت( ،)Priceتَصیرغ ( ٍ )Placeترشٍیح ()Promotion
هیتاضذ کِ ایي ػٌاغش هی تَاًٌذ دس تَسؼِ استشاتژی تاصاسیاتی ایٌتشًتی ،هَسد استفادُ لشاس گیشًذ .اٍلیي ػٌػش دس تاصاسیاتی ایٌتشًتی،
هحػَل است .هحػَالت هػشفی تِ  ۳دسرتِ ”کاالهای ویژه“” ،کاالهای فروشی“ ٍ ”کاالهای سااده“ دسرتِتٌرذی هریضرًَذ.
کاالّای ٍیژُ تِ کاالئی گفتِ هیضَد کِ تشای هػشفکٌٌذُ اّویت خاغی داسد ٍ هػشفکٌٌذُ ترشای ترِدسرت آٍسدى آى ،سرفاسش
هیدّذ.

 کاالهای ویژه تضسگتشیي هضیت سا تشای فشٍش دس ایٌتشًت تِدست آٍسدُاًذ .صیشا هطتشی ٍیژگیّای هحػَلی سا کِ دس خستدَیآى است ،هی داًذ .هثالً اص اسن تداسی هحػَل ٍ ًَع استاًذاسد آى تِ خَتی آگاّی داسد .دس تسیاسی اص هَاسد کیفیرت ٍ ٍیژگریّرای
هحػررَل ،ضررٌاختِ ضررذُ اسررت .تررشای ًوًَررِ هرریتررَاى اص ( Amazon.comکترراب فررشٍش آىالیرري) تررشای خشیررذ کترراب ٍ اص
( CDnow.comفشٍضررٌذُ  ٍ CDهَصیررکّررای آى الیرري) تررشای خشیررذ هَصیررک ٍ کتررابّررای خذیررذ خرراظً ،ررام تررشد.
دس ایي ضشایظ هطتشی ٌّگاهی کِ کاال سا تحَیل هیگیشد هی داًذ هٌتظش چِ چیضی است .دس ایري ساتغرِ هریترَاى ادػرا کرشد کرِ
ایٌتشًت هکاى هٌاسثی تشای خستدَ ٍ خشیذ کتابّای لذیوی ،کویاب یا کاست خَاًٌذُّای گوٌام است.
 کاالهای فروشی ،کاالّائی ّستٌذ کِ خشیذاساى ٍلت ٍ تالش تسیاس دس فشآیٌذ خشیذ آى هػشف هیکٌٌذ .ترِعرَسی کرِ فمرذاىفشغتّای تالمَُ تشای تست کاالّا یا دیذى ًوًَِ ای اص آًْا هاًؼی تشای تاصاسیاتی کاالّای فشٍضی دس ایٌتشًت اسرت .اص سرَی دیگرش
اهکاى اًغثاق سادُ هحػَل تا ٍیژگیّای هَسدًظش خشیذاس (هثالً دس هَسد یک سایاًِ آىالیي) یکی اص هضایای خشیذ ایٌتشًتی تِضرواس
هیسٍدّ .وچٌیي اگش هطتشی تِدًثال یافتي هٌاسة تشیي لیوت دس فشآیٌذ خشیذ تاضذ ایي اهکاى ٍخَد داسد کِ داهٌِ گستشدُای اص
گضیٌِّا سا تِ سشػت تشسسی کٌذ .دس تشخی هَاسد ٍاسغِّا ،تا اسائِ اعالػات هْن ،هثالً دس هَسد پشٍاصّای َّاپیوا ،تا اسائرِ اعالػراتی
ًظیش لیوت تلیت ،صهاى حشکت یا تشًاهِ پشٍاصّا ،فشآیٌذ خشیذ سا تسْیل هیکٌٌذ.
 کاالهای ساده ،کاالّائی ّستٌذ کِ خشیذاساى کوتشیي صحوت سا تشای خشیذ آًْا هتحول هیضًَذ .تِعَسی کِ ایري هحػرَالتکوتشیي فشغت سا تشای تاصاسیاتی دس ایٌتشًت هی گیشًذ .دس هَسد خشیذ کاالّای سادُ ،تأخیش تیي تػروین ترِ خشیرذ ٍ دستشسری ترِ
هحػَل یا خذهات یکی اص هطکالت خشیذ ایي ًَع کاالّا است ٍ دس ًْایت ّضیٌرِّرای ا رافی ًاضری اص سرفاسش خشیرذ ٍ تحَیرل
هحػَل ًوی تَاًذ تا تٌَع کاالّای سادُ اسصاى لیوت خثشاى ضًَذ .ایي دس حالی است کرِ ًرَع دیگرشی اص هحػرَالت کرِ خراسج اص
تمسین تٌذی سٌتی کاالّا ٍخَد داسد ،هحػَالتی است کِ هاّیتی حساس ٍ هطخع داسد( .هاًٌذ لاچاق) فمذاى توراسّرای سٍ دس
سٍ ٍ ضخػی کِ دس خشیذّای آىالیي اسائِ هیضَد تِ هػشفکٌٌذگاى اخاصُ هیدّذ دس حالی کِ سغح تاالئی اص خذهات هػرشفی سا
دسیافت هیکٌٌذَّ ،یتطاى سا هخفی ًگِ داسًذ.
 -2قیمت
لیوررت یکرری اص هْوتررشیي ػٌاغررش تاصاسیرراتی اسررت ٍ تررِعررَس خرراظ آضررکاستشیي ػٌػررش تررشای همایسررِ هحػررَالت اسررت.
خشیذاساى ایٌتشًتی تِ سادگی هیتَاًٌذ تِ لیوت ّای تسیاسی اص تَلیذکٌٌذگاى دستشسی پیذا کٌٌذّ .وچٌیي هوکري اسرت لیورت
تشخی کاالّا دس ایٌتشًت پائیي تش تاضذ ،صیشا ّضیٌِ سشتاس ًگْذاسی اص یک ٍب سایت تداسی تسیاس کوتش اص یک فشٍضگاُ خشدُفشٍضری
است .تِ ّش حال ػش ِکٌٌذگاى کاالّای ایٌتشًتی دٍ ًَع ػولیات سا تشای فرشٍش اًدرام هریدٌّرذ ،کرِ یکری اداسُ فشٍضرگاُّرای
خشدُفشٍضی سٌتی ٍ دیگشی فشٍضگاُّای آىالیي است .ایي ػش ِکٌٌذُّا اص هضایای ّضیٌِ سشتاس ،سَد کوتشی هریتشًرذ .دس حرال
حا ش یکی اص هضایائی کِ خشیذاساى ایٌتشًتی اص خٌثِ لیوت دسیافت هیکٌٌذ ،ػذم ٍخَد هالیاتّای دٍلتی تشای فشٍش هحػرَالتی
است کِ تشای خاسج اص کطَس اسسال هی ضَد .دس ًْایت ایٌکِ هوکي اسرت لیورت تحرَیلی هحػرَالت خشیرذاسی ضرذُ اص ایٌتشًرت
تِخاعش ّضیٌِّای اسسال هحػَل افضایص یاتذ .تایذ ارػاى کشد کِ یکی اص ؼفّای خشیذّای ایٌتشًتی اص دیذگاُ هػرشفکٌٌرذگاى
هسائل اهٌیتی است چشا کِ ایي خغش ٍخَد داسد کِ ػش ِکٌٌذگاى ًتَاًٌذ کاالّای سفاسش دادُ ضذُ سا تِغَست هغلرَب تحَیرل
دٌّذ .تِ ایي هؼٌی کِ هوکي است هحػَل ًاهشغَب تاضذ ٍ اضتثاّی اًتخاب ضَد ٍ یا هوکي است کاالی اسسالی ّشگرض ترِدسرت
هػشفکٌٌذُ ًشسذ .تا دٍ سٍش هیتَاى ًگشاًیّای هػشفکٌٌذگاى سا دس ایي ساتغِ کاّص داد .اٍل داضرتي سیاسرتّرای سٍضري ٍ
ػادالًِ دس خػَظ تشگطت هحػَالت ًاهشغَب است ٍ دٍم اعویٌاى دادى تِ هطتشی اص خٌثِ هسائل اهٌیتی تا کوک ضرشکتّرای
غادسکٌٌذُ کاستّای اػتثاسی است .تِ ایي هؼٌی کِ اگش کاالّا ًاهٌاسة تاضٌذ ،ضشکت غرادسکٌٌذُ کراست اػتثراسی ترشای خثرشاى

خساست هطتشی ،اػتثاسی سا تِ آى اختػاظ هیدّذ کِ هیتَاًذ خساست سا اص ضشکت ػش ِکٌٌذُ کاال ٍ خذهات دسیافت کٌرذ.یکی
دیگش اص ًگشاًیّای هػشفکٌٌذگاى ،اهٌیت فشآیٌذ هثادلِ هحػَل است .تِعَسی کِ دس تؼضی اٍلات اعالػات کراستّرای اػتثراسی
تِ غَست ًاهٌاسثی دس اختیاس دیگشاى لشاس هیگیشد ٍ هػشفکٌٌذُ اغلی کِ غاحة کاست اػتثاسی است ،تِخاعش خشیذّای ًاهٌاسة
دیگشی ،صیاى هیتیٌذ کِ الثتِ عی سال ّای اخیش تا گستشش تاًکذاسی الکتشًٍیکی چِ دس خاسج ٍ چِ دس کطَسهاى ،ایي خغشات ترا
تْثَد اهٌیت فشآیٌذ هثادالت الکتشًٍیکی ٍ گستشش سیاستّای اهٌیتی اص خاًة ضشکتّای غادسکٌٌذُ کاستّای اػتثاسی کاّص
یافتِ است.
 -3ترویج یا پیشبرد فروش
تشٍیح سَد ،تِػٌَاى یک اتضاس تثلیغاتی تلمی هیضَد ٍ ایٌتشًت سا تِػٌَاى یک سساًِ تثلیغاتی خذیذ تشای اسائِ پیامّای تثلیغاتی تِ
هػشفکٌٌذگاى ،ضٌاساًذُ است .اص دیذگاُ هػشفکٌٌذُ ؼف خشیذّای ایٌتشًتی ،هطکل یافتي ٍبسایتّای فشٍضٌذگاى هٌاسرة
کاال دس ایٌتشًت است .ایي ٍ ؼیت ضثیِ تِ یافتي یک سستَساى سٌتی دس یک ضْش غشیة است .تِعَسی کِ یکی اص سٍشّای یافتي
سستَساى سٌتی ایي است کِ کل ضْش سا تِ اهیذ یافتي هکاى هٌاسثی تشای غشف غزا خستدَ کٌین کِ تا دسدسش تسیاس ّوشاُ است.
دس ٍالغ ایي استشاتژی غیشهستمین ضثیِ آى است کِ خستدَگش ایٌتشًتی اص سایتی تِ سایت دیگش ترشای خسرتدَی هَ رَع هرَسد
ػاللِ خَد هیسٍد .اها استشاتژی تْیٌِتش ایي است کِ خشیذاسی کِ اًَاع سایتّا ٍ هٌاتغ سا ترشای اًتخراب همػرذ دلخرَاُ خسرتدَ
هی کٌذ ،تشای سسیذى تِ هَلؼیت دلخَاّص اص یک ًمطِ سایت استفادُ کٌذ .خشیذاساى ایٌتشًتی تشای ایي هٌظَس هیتَاًٌذ ترِ یرک
هَتَس خستدَ ( )Searchengineیا هٌاتغ دستِ تٌذی ضذُ ترشای ضٌاسرائی فشٍضرٌذگاى هَخرَد هشاخؼرِ کٌٌرذ .ترشای هَفمیرت
بازاریابی دس ایٌتشًت ایي هغلة کِ ًام ضشکت ،آدسس سایت ٍ ًَع فؼالیت ،دس هَتَس خستدَ رکش ضَد اص اّویت ٍیژُای تشخرَسداس
است اگشچِ فشاپیًَذّائی  Hyper linkکِ تِ سایت هَسدًظش هشتثظاًذ ٍ تبلیغات ضشکت دس سایتّای هؼشٍف ٍ تا تشافیرک تراال
هیتَاًذ دستشسی آساى ٍ سشیغ تِ سایتّا ٍ فشٍضٌذگاى سا هیسش ساصد ٍ تؼذاد هطتشیاى تالمَُ آًْا سا افضایص دّذ.دس ًْایت ایٌکرِ
هیتَاى تا تبلیغات دس سایتّای لذیوی ٍ سساًِّای سٌتی تشای ّذایت ٍ ساٌّوائی افشاد تِ سایتّای هَسدًظشضاى استفادُ کشد.
 -4توزیع کاال از خانه تا خانه
هضیت اغلی کِ خشیذاساى ایٌتشًتی اص آى سَد هیتشًذ ساحتی آًْا اص خٌثِ هکاًی است کِ اص آًدا تِ خشیذ هیسًٍذ کرِ دس ٍالرغ کرِ
ّواى خاًِ است داهٌِ ٍسؼ ت ایٌتشًت خْاًی است ٍ تشای سایاًِ خشیذّ ،ش هکاًی سٍی آى لاتل دستشسی اسرت .سرَْلت دیگرش آى
خشیذ  ۴۴ساػتِ ٍ اختٌاب اص هطکالتی ًظیش ضلَغی ،اصدحام ٍ تشافیک تشای هطتشیاى ٍ ّواًغَس کِ اضراسُ ضرذ تؼرذاد سرایتّرای
خایگضیٌی کِ هطتشی هیتَاًذ دس فشآیٌذ خشیذ خَد آًْا سا تا ّن همایسِ کٌذ ،تِ سشػت دس حال افضایص است.
تأخیر از خرید تا تحویل
اها یکی اص هؼایة خشیذّای ایٌتشًتی ،تأخیش تیي هشحلِ خشیذ کاال ٍ تحَیل آى است .اکثش سٍشّای هشسَم خشدُفشٍضی اهرشٍصُ دس
ایٌتشًت تشای کسة س ایت هطتشی تِکاس هیسًٍرذ ٍ صهراى ثثرت سرفاسش کراال ٍ تحَیرل آى دس حرال کراّص اسرت .تسریاسی اص
خشدُ فشٍضاى تا ّذف کسة سَد تیطتش تا دٍ ًَع ػولیات فشٍش یؼٌی فشٍضگاُّای سٌتی ٍ فشٍضگاُّای آىالیي فؼالیت هیکٌٌرذ
ٍ اگش خشیذاساى تا ػولیات سٌتی ضوا آضٌا تاضٌذ دس خشیذ اص ٍب سایت ًیض ساحت خَاّذ تَد ٍ ترشای سرایش خشیرذاساًی کرِ تٌْرا اص
عشیك ایٌتشًت لاتل دستشس ّستٌذ ،فشآیٌذ خشیذ اص سیسک تیطتشی تشخَداس است .اها خشیذّای ایٌتشًتی س ایتتخرص هطرتشیاى
دس توام خْاى ثاتت کشدُ است کِ هیتَاًذ تاػث افضایص فشٍش ٍ سَد فشٍضگاُّای سٌتی ضَد.

نتیجهگیری
استفادُ اص ایٌتشًت تشای خشیذ کاالّا ٍ خذهات هضا یائی داسد کِ ػثراست اسرت اص سرَْلت خشیرذ ٍ سرشیغ ٍ آسراى ٍ همایسرِ تریي
هحػَالت هختلف تذٍى ٍخَد هطکالتی ًظیش اصدحام ٍ ضلَغی .تٌرَع داهٌرِ اًتخراب هطرتشی دس هرَسد اًرَاع هحػرَالت ٍ تٌرَع
فشٍضگاُّای اسائِ دٌّذُ ایي هحػَالت ٍ ًْایتاً اهکاى اسائِ لیوتّای پائیيتش دس ًتیدِ ّضیٌِّای سشتاس کوتش ٍ تؼرذاد صیراد سلثرا
خزاتیت اًدام خشیذّای ایٌتشًتی اص خولِ هضایای استفادُ اص ایي سٍش است.اها خشیذ اص ایٌتشًت هؼرایثی داسد کرِ ػثراست اسرت اص،
فاغلِ صهاًی هَخَد تیي فشآیٌذ تػوین گیشی تشای خشیذ ٍ اًتخاب هحػَل ٍ تحَیل آى ،ػذم اهکاى تست ٍ آصهایص هحػرَالت یرا
تشسسی ٍالؼی ًوًَِ ای اص کاال ٍ احتوال سیسک خشیذ اص یک تاخش ًاآضٌا ٍ احتواالً غیشلاتل اػتواد اص هؼایت خشیذّای ایٌتشًتی است
ٍ خررراًَادُّرررا تایرررذ دس خشیرررذّای ایٌتشًتررری ترررِ ایررري هَ رررَع تسررریاس تَخرررِ کٌٌرررذ ٍ ترررِ ساحتررری اػتوررراد ًکٌرررذ.
دس پایاى رکش ایي ًکتِ شٍسی است کِ کاسضٌاساى  ٍ ITالتػاد پیصتیٌی هیکٌٌذ دس آیٌذُ تیطرتش هػرشفکٌٌرذگاى اص ایٌتشًرت
تشای خشیذ کاالّای هَسدًیاص خَد تیطتش استفادُ کٌٌذ .اگشچِ ایٌتشًت کاًال تاصاسیاتی خذیذی است اهرا تیطرتش اغرَل سرٌتی کرِ
ضاهل هفَْم فشٍش ٍ تاصاسیاتی است دس آى کاستشد داسد .کاستشد هفَْم تاصاسیاتی تِ ایي هؼٌا است کِ تداس اگش تخَاٌّذ هَفرك تاضرٌذ
تایذ ّوِ چیض سا اص دیذگاُ هطتشی تثیٌٌذ .هػشفکٌٌذگاى تِ ػش ِ کٌٌذگاًی کِ هضایای تیطتشی سا دس یک تدشترِ خشیرذ ترِ آًْرا
اسائِ هیدٌّذٍ ،فاداس خَاٌّذ هاًذ.
هاٌّاهِ التػاد خاًَادُ

