
 

 

 Email Marketingو  Direct Mailتفاوت 

تاساریاتی اس طزیك پست الىتزًٍیه، اتشاری لَی تز، ون ّشیٌِ تز ٍ سزیعتزی تِ ًام پست الىتزًٍیکه را رر اتتیکار رارر وکِ اتکشاری     

 ارتثاطی ٍ رٍ طزفِ است.

ٍ حفظ آى تزای ارسال هعزفی ًاهِ ّا واال ٍ تدهات یه اهز رل تخَاُ یا اتتیکاری  « اجاسُ»رر راُ تاساریاتی تز رٍی ایٌتزًت، وسة  

است. رر ایي همالِ تِ ایي اصلی تزیي تفاٍت پزراتتِ ام ٍ اهیدٍارم تاساریاب ّکای الىتزًٍیىکی   « اجثار»ًیست، یه « لطف»یا حتی 

تَاّید تَرر ٍ ایکي هَجکة اس    Spammerاس هخاطثیي، ضوا ّن هارن « وسة اجاسُ»راضتِ تاضٌد. تدٍى وطَرهاى تِ اهز تَجِ 

 رست رارى توام اعتثار واری ٍ حزفِ ای ٍ تجاری ضوا هی ضَر.

ا یک « ًاهِ ًگکاری هسکتمین  »اوثز آى رستِ اس افزاری وِ تِ صَرت حزفِ ای تِ تاساریاتی هحصَل یا تدهاتی هطغَل ّستٌد تا ضیَُ 

آضٌا ّستٌد. رر ایي ضیَُ، صاحثاى وکاال ٍ یکا عز کِ وٌٌکدخاى تکدهات فْزسکتی اس هخکاطثیي ٍ         Direct Mailاصطالحاً ضیَُ 

وِ   هطتزیاى احتوالی )ّدف( تَر را تِ ّوزاُ آررس ّای پستی ٍ جشئیات تواسطاى فزاّن هی آٍرًد ٍ سپس ًاهِ )یا ًاهِ ّا( یی 

تکا اسکتفارُ     را ًگارش، تْیِ ٍ تٌظین هی وٌٌد ٍ رر یه سهاى هعیي تزای آى فْزست  هی خَیٌد Sales Lettersاصطالحاً تِ آًْا 

پس اس چٌکدیي    ارسال هی وٌٌد. خیزًدخاى تیي رٍر اًداتتي یا تایگاًی وزرى آى ًاهِ )یا ًاهِ ّا    Snail Mailاس پست هعوَلی یا 

 تار وِ آًْا را رریافت وزرُ اًد( تصوین هی خیزًد.

ف ررستی ٍ حزفِ ای ًَضتِ ضدُ تاضد، احتوال ایٌىِ آى ًاهکِ تکزای هصکار   ِ ٍ الثال رر ایي هیاى جایی ًدارر، اخز هتي ًاهِ ت تخت

تعدی یا سهاًی وِ  زٍرت ٍ اّویت آى تزای خیزًدُ هسجل ضدُ تاضد، رر پزًٍدُ ای تایگاًی هی ضکَر ٍ رر ییکز ایٌصکَرت راّکی     

 ،وِ هوىي است تٌْا فزر یا یىی اس افزار تصوین خیزًدُ رر ضزوت یا هَسسِ هَرر ًظز تاضکد   سطل وایذ ّای تاطلِ ی فزر خیزًدُ 

 هی ضَر.

تِ پزٍسِ ای اطالق هی ضَر وِ عولیکات ٍ اسکتزات ی ّکای     Email Marketingپست الىتزًٍیه یا اصطالحاً تاساریاتی اس طزیك 

تدهات ٍ تسْیالتی وِ ایٌتزًت رر رِّ خذضتِ رر اتتیکار وکارتزاًص لکزار     تزیي ٍ واراتزیي اتشارّا ٍ تاساریاتی اس طزیك یىی اس هْن

رارُ است اًجام هی ضَر. هسلواً ضثاّت ّایی هیاى ایي رٍ ضیَُ تاساریاتی ٍجَر رارر، اها آًچِ رر ایٌجا تزای ها هْن اسکت ٍ الثتکِ   

 –« ًاهِ ًگکاری هسکتمین  »ست. یارهاى تاضد وِ ضیَُ تیي ایي رٍ ضیَُ تاساریاتی ا« تفاٍت اصلی ٍ ولیدی»هَ َع ایي همالِ است، 

Direct Mail –  تِ عٌَاى یىی اس لَی تزیي ٍ اصلی   حتی رر حال حا ز ٍ   ضیَُ ای لدیوی ٍ تمزیثاً سٌتی است ٍ رر سهاى تَر

الی تلمکی ضکدُ   تزیي راُ ّای هعزفی، ضٌاساًدى ٍ تاساریاتی هحصَل یا تدهاتی هطخص تِ جوعی اس هخکاطثیي ٍ هطکتزیاى احتوک   

 است.

ه را رر اتتیکار رارر وکِ اتکشاری    اها تاساریاتی اس طزیك پست الىتزًٍیه، اتشاری لَی تز، ون ّشیٌِ تز ٍ سزیعتز تِ ًام پست الىتزًٍی

 Snailایي اتشار تا پست هعوَلی یا « فزٌّگ وارتزر لَاعد ٍ لَاًیي ٍ ضیَُ ٍ»ارتثاطی ٍ رٍ طزفِ است. تاید تَجِ راضتِ تاضین وِ 

Mail .واهالً هتفاٍت است 

اصلی تزیي ٍ ولیدی تزیي تفاٍت هیاى ایي رٍ ضیَُ تاساریاتی است. تاساریاب ّکای ایٌتزًتکی تایسکتی تَجکِ راضکتِ      « اجاسُ خزفتي»

اتشاری رٍ طزفِ است، تایستی پیص اس ارسال تثلیغات یا ًاهِ ّای هعزفکی ٍ یکا پیاهْکایی وکِ     « پست الىتزًٍیه»تاضٌد هاراهی وِ 



 

 

ایي وار تا استفارُ اس فزم ّایی اًجام هی ضَر وِ رر آًْکا   –« وسة اجاسُ وٌٌد»رارًد اس خیزًدخاى  را Sales Letterحال ٍ َّای 

 تشًید. Xاخز هایل تِ رریافت )خاُ( ًاهِ / تثزًاهِ اس ها ّستید رر ایي لسوت عالهت » :صزاحتاً تِ هخاطثیي خفتِ ضدُ است وِ

« اجثکار »ًیسکت، یکه   « لطف»ت یه اهز رل تخَاُ یا اتتیاری یا حتی یه تز رٍی ایٌتزً  ٍ حفظ آى هجَس« اجاسُ»تدست آٍررى 

است. رر ارسال ًاهِ تِ صَرت پستی ّیچ اجثاری تِ وسة اجاسُ اس رریافت وٌٌدُ ًیست اها رٍی ایٌتزًت ٍ رر جْکت تاساریکاتی اس   

ا ضیَُ اصکلی ٍجکَر رارر وکِ تاساریکاب     طزیك پست الىتزًٍیه تایستی اجاسُ خزفت. رر راستای وسة اجاسُ اس هخاطثیي چْار راُ ی

( تاید یىی )یا تزویثی( اس آًْا را تکِ عٌکَاى ضکیَُ یکا هتکَر اصکلی تکَر        E-Marketersّای ایٌتزًتی )تاساریاب ّای الىتزًٍیىی 

 اًتخاب وٌٌد.
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