دٌ دلیل برای لسيم داشته يب سایت در استراتژی بازاریابی
ٕٟٔتزیٗ دِیُ تٛجی ٝوٙٙذ ٜی ٘یاس شزوت ٞا ت ٝاستفاد ٜاس راٞىار تاساریاتی اِىتز٘ٚیىی ،تغییزاتیی اسیت وی ٝدر ٘ ی ٜٛجییت ٛی
اعالػات تٛسظ ٔشتزیاٖ طٛرت ٌزفت ٝاستٕٔ .ىٗ است در ٍ٘ا ٜا َٚحیزت اٍ٘یش ت٘ ٝظز تزسذ ِٚیی تیییاری اس شیزوت ٞیا ،هیٝ
وٛهه  ٚه ٝتشري ،تایذ ت ٝفىز تٛسؼ ٝی یه راٞىار ٔٙغمی در سٔی ٝٙتاساریاتی اِىتز٘ٚیىی تاشٙذ.
تا تٛج ٝت ٝایٗ و ٝاس ساَ  ۴۹۹۴تا و ٖٛٙطٙؼت تاساریاتی ت ٝشىُ ٔٛثزی اس ایٙتز٘ت تٟزٌ ٜزفت ٝاستٔ ،ی تٛاٖ اییٗ عیٛر ٘تی یٝ
ٌزفت و ٝساسٔاٖ ٞایی و ٝدر فؼاِیت تاساریاتی خٛد راٞىاری تزای استفاد ٜاس ایٙتز٘ت در٘ظز ٍ٘زفت ٝا٘یذ اشیتثا ٜتشرٌیی را ٔزتىیة
ٔی ش٘ٛذ .در ایٗ ٔماِ ٝد ٜدِیُ تزای استفاد ٜاس ایٗ فٙاٚری ،ت ٝساسٔاٖ ٞایی و ٝتاوٞ ٖٛٙیچ تالش ٞذفٕٙذی در سٔیٙی ٝتاسارییاتی
اِىتز٘ٚیىی ٘ىزد ٜا٘ذ ،ارایٔ ٝی شٛدۺ
 -۴مکاوی برای جستجًی اطالعات
احتٕاال ٕٟٔتزیٗ دِیُ تٛجی ٝوٙٙذ ٜی ٘یاس شزوت ٞا ت ٝاستفاد ٜاس راٞىار تاساریاتی اِىتز٘ٚیىیی ،تغییزاتیی اسیت وی ٝدر ٘ ی ٜٛی
جیت ٛی اعالػات تٛسظ ٔشتزیاٖ طٛرت ٌزفت ٝاست .تا آٖ وٛٙٞ ٝس  ٓٞتزخی ٔشتزیاٖ تزای جٕغ آٚری اعالػات تا ٔزاجؼی ٝتیٝ
ٔزاوش خزیذٔ ،شٛرت تا ٕ٘ایٙذٌاٖ فزٚش ،جیت  ٛدر ٔغاسٞ ٜا  ٚط ثت تا دٚستاٖ ٘یاسٞای خٛد را رفغ ٔی وٙٙذ ،شٕار فشایٙذٞای
اس آٟ٘یییییا ٘ییییییش شیییییثى ٝایٙتز٘تیییییی را تییییی ٝػٙیییییٛاٖ ٔٙثیییییغ آٌیییییاٞی اِٚیییییی ٝخیییییٛد تزٔیییییی ٌشیٙٙیییییذ.
اس سٔا٘ی و ٝسایت ٞای جیت  ٛتٔ ٝمظذ ٟ٘ایی تییاری اس وارتزاٖ تثذیُ شذ ٜاستٔ ،شتزیاٖ ت ٝعٛر خاص اس ٔٛتٛرٞای جییت ٛ
ت ٝػٛٙاٖ پٛرتاَ ٞای اعالػاتی ٔٛرد ٘یاس خٛد استفادٔ ٜی وٙٙذ .تخش تاساریاتی تایذ تشخیض دٞذ وی ٝایٙتز٘یت ٔ ّیی اسیت ویٝ
ٔشتزیاٖ آ٘زا تزٌشیذ ٜا٘ذ  ٚایٗ ٔٛضٛع تزای حضٛر  ٚتما تاساریاب ٞا در د٘یای ت ارت ،تایذ ٔٛرد تٛج ٝلزار ٌیزد.
 -۲آوچٍ مشتری تًقع دارد
أزٚس ٝ٘ ٜتٟٙا ایٙتز٘ت تٙٔ ٝثؼی ٔٙتخة تزای جیت ٛی اعالػات تثذیُ شذ ٜاست ،ا٘تظار ٔی رٚد در هٙذ ساَ آیٙذ ٜافیزاد تٛلیغ
خٛاٙٞذ داشت ؤ ٝغاِة ٔٛرد ٘ظز خٛد درتار ٜواال را در آٖ یافتٔ ،ٝؼأالت خٛد را اس عزیك ایٙتز٘ت ا٘ اْ دٙٞیذ .اییٗ ٔغّیة تیٝ
خظٛص در ٔٛرد ٔشتزیاٖ سیز  ۲۵ساَ طذق ٔیىٙذ .در تیشتز وشٛرٞا تمزیثا تٕاْ وٛدواٖ ٛ٘ ٚجٛا٘اٖ تا آٌاٞی اس ٘  ٜٛی استفادٜ
اس ایٙتز٘ت ،پزٚرش ٔی یاتٙذ .تا تیّظ ایٗ ٘یُ تز ٔؼأالت خاٍ٘ی  ٚت اری ،تذیٟی است و ٝآٟ٘ا خٛاٞاٖ پزر٘یً تیز تیٛدٖ حضیٛر
شزوت ٞا در شثى ٝایٙتز٘تی خٛاٙٞذ تٛد.
 -۳ضبط اطالعات گستردٌ دربارٌ مشتری
شثى ٝایٙتز٘ت (ت ٝػٛٙاٖ یه اتشار جٕغ آٚری اعالػات) در ٔماْ تٟی ٝاعالػات درتار ٜی هٍٍ٘ٛی فؼاِیت ٔشتزی در ٚب اتشاری تی
ٕٞتا استٞ .ز تاسدیذوٙٙذ ٜتا ٚرٚد ت ٝیه سایت ،اعالػاتی درتار ٜهٍٍ٘ٛی ٚرٚد خٛد ت ٝسایت ،جٟت یاتیٛٔ ،ضٛػاتی وی ٝرٚی آٖ
وّیه وزد ،ٜجٙس خزیذاری شذ ٚ ٜجشییات تی شٕار دیٍزی اس ایٗ دست ت ٝجا ٔی ٌذارد .تیا اسیتفاد ٜاس رٚشیی تیزای شٙاسیایی
ٛٞیت ٔشتزی (ٔا٘ٙذ اعالػات ٚرٚد ت ٝسایت) ،تاساریاب لادر است فؼاِیت ٔشیتزی را در جزییاٖ تاسدییذٞای ٔىیزر پیٍییزی وٙیذ.
شٙاخت رفتار  ٚاِٛٚیت ٞای ٔشتزی فزطت ٞای سیادی را تزای پاسخٍٛیی ت٘ ٝیاسٞیای ا ٚای یاد ٔیی وٙیذ  ٚدر طیٛرت تشیخیض
ط یحٔ ،شتزی تا ٚفاداری دراسٔذت خٛد پاسخٍٛی ایٗ الذاْ خٛاٞذتٛد.

 -۴بازاریابی َذفمىذ
تٟتزیٗ راٞ ٜشی ٝٙوزدٖ تزای تاساریاب ٞا ،سزٔایٌ ٝذاری ٔیتمیٓ رٚی افزادی است و ٝتیش اس تمی ٝاحتٕاَ ٔیزٚد جذب تِٛییذات
آٟ٘ا تش٘ٛذٔ .تاسفا٘ ٝتالش تزای ٘شاٌ٘ ٝزفتٗ ٔشتزیا٘ی تا تیشتزیٗ احتٕاَ خزیذ هٙذاٖ آساٖ ٘خٛاٞذ تٛد .ت ٝػٛٙاٖ ٔثیاَ ٔییشاٖ
پِٛی را در ٘ظز تٍیزیذ و ٝهٍ ٝ٘ٛدر تثّیغات تّٛیشی٘ٛی تزای افزادی ٞشیٔ ٝٙی شٛد و ٝاحتٕاال واالی ٔٛرد ٘ظز را ٘خٛاٙٞیذ خزییذ.
تا ایٗ حاَ لاتّیت تی ٕٞتای شثى ٝایٙتز٘ت در شٙاسایی  ٚردیاتی رفتار ٔشتزی ،تٛا٘ایی تخش تاساریاتی را در ٞذف ٌیزی افزادی تا
تیشتزیٗ پتا٘ییُ تزای خزیذ واالٞای ٔذوٛر افشایش داد ٜاست.
 -۵براوگیخته میل افراد بٍ خریذ
ایٙتز٘ت ،خٛا ٜخٛشایٙذ ٔشتزی تاشذ  ٚخٛا٘ ٜثاشذ ،ت ٝتٟتزیٗ ػزط ٝتزای ت زیه افزاد ت ٝخزیذ ،تثذیُ شذ ٜاست .لییٕت اػظیٓ
ایٗ اتفاق را ٔی تٛاٖ ت ٝتٟزٌ ٜیزی تخش تاساریاتی اس پیشزفت ٞای حاطُ در حٛس ٜفٙاٚری ٔزتثظ دا٘یت و )۴ ٝتٚ ٝب سیایت ٞیا
اجاسٔ ٜی دٞذ پیشٟٙادات خٛد را تزاساس رفتار تزخظ ٔشتزی تٙظییٓ وٙٙیذ  )۲ ٚفزایٙیذ ٔؼیأالت تیزخظ را تٟثیٛد ٔیی تخشیذ.
أا ایٗ ٘ٛع خزیذٞا ٕٞچٙیٗ اس رٚش "حاال تخزیذ ،تؼذ پزداخت وٙیذ"  ،رٚیىیزد راییج جأؼی ٝای وی ٝدر آٖ ٔظیزف ویارت ٞیای
اػتثاری تیش اس ا٘ذاس ٜرایج شذ ٜاست ،تٟزٔ ٜی ٌیزد .حاَ هٍٍ٘ٛی تاثیز ایٗ ٔغّة در ع َٛسٔاٖ  ٚدر حاِی و ٝتیشیتز ٔشیتزیاٖ
در لزٚع خٛد غٛعٚ ٝر خٛاٙٞذ تٛد٘ ،یاس تٔ ٝزالثت داشتٔ ،ٝی تٛا٘ذ تز فؼاِیت تزخظ تخش تاساریاتی ٔٛثز تاشذ.
 -۶ارایٍ تًلیذات ي خذمات سفارشی
شزوت ٞا ت ٝخٛتی ت ٝایٗ ٘ىتٚ ٝالفٙذ و ٝتا عزاحی تِٛیذات  ٚارای ٝخذٔات تٙٔ ٝظٛر تزآٚرد ٜوزدٖ ٘یاسٞای اشیخاص ٔیی تٛا٘ٙیذ
ٔشتزیاٖ دایٕی خٛد را افشایش دٙٞذ .ایٗ ٔٛضٛع تییاری اس تخش ٞای تاساریاتی آ٘الیٗ را ت ٝا٘ اْ راٞىارٞای سفارشیی سیاسی در
سغح ػٕذ ٜسٛق داد ٜاست .ت ٝایٗ تزتیة و ٝآٟ٘ا تٔ ٝشتزی ٌشیٞ ٝٙای آ٘الیٙی را تزای عزاحی تِٛیذات  ٚخذٔات ارایٔ ٝی وٙٙذ.
ٔاٞیت تؼأّی شثى ٝایٙتز٘ت رٚش "تٔ ٝیُ خٛدتاٖ تیاسیذ" را تٌ ٝشی ٝٙای تیٟیُ وٙٙذ ٜدر ت میك حیك ا٘تخیاب در أیز خزییذ
تثذیُ ٔی وٙذٔ .شتزیاٖ ٔختار ت ٝا٘تخابٚ ،لتی احیاس وٙٙذ شزوت عزف ٔؼأّ ٝی آٟ٘ا دلیما واالی ٔٛرد ٘ظز ایشیاٖ را تٛسییغ
خٛاٞذ وزد ،در دراس ٔذت تٔ ٝشتزیاٖ ٚفادار شزوت تثذیُ خٛاٙٞذ شذ.
 -۷بٍ دام اوذاخته فًری مشتریان در زمان حراج ي تخفیف
ٞیچ شی ٜٛارتثاعی تا ایٙتز٘ت در ر٘ٚذ تاثیز تثّیغات تٚ ٝاوٙش تی درً٘ ٔشتزی تزاتزی ٕ٘ی وٙذ .هزا وی ٝدر اییٗ شییٔ ٜٛشیتزی
تالفاطّ ٝتؼذ اس تثّیغات شزٚع ت ٝخزیذ ٔی وٙذ .پیش اس ایٙتز٘ت ،ثٕزتخش تزیٗ رٚش "فزاخٛاٖ تزای خزیذ" اس عزیك تز٘أٞ ٝیای
تّٛیشی٘ٛی طٛرت ٔی ٌزفت .ایٗ تز٘أٞٝا تیٙٙذٌاٖ را تشٛیك ٔیوزد٘ذ تا شٕار ٜتّفٗ ٞای رایٍاٖ تٕیاس حاطیُ وٙٙیذ  ٚسیفارش
دٙٞذ .تا ایٗ حاَ ،تغییز ٔشتزی اس حاِت ٔٙفؼُ (تٕاشاٌز تّٛیشی )ٖٛتٚ ٝضؼیت فؼاَ (تزداشتٗ ٌٛشی تّفٗ  ٚتزلزاری تٕاس) ،تیٝ
ا٘ذاسٚ ٜاداشتٗ افزاد ت ٝوّیه رٚی تثّیغات ایٙتز٘تی ،ساد٘ ٜییت.
 -۸القا مفًُم "تامیه کىىذٌ" تمام عیار در رَه مشتری
ایٙتز٘ت ت ٝسادٌی تٛسیغ وٙٙذٌاٖ  ٚخزد ٜفزٚشاٖ را ت ٝتأیٗ وٙٙذٌا٘ی  ٕٝٞجا٘ث ٝتثذیُ ٔی وٙیذ .تیز خیالف تیأیٗ وٙٙیذٌاٖ
ت ارت سٙتی و ٝغاِثا تز ٔثٙای ِییت ٔٛجٛدی در ا٘ثار یا خذٔاتی و ٝدر ٔ ُ ارایٔ ٝی دٙٞذ راجغ تی ٝآٟ٘یا لضیاٚت ٔیی وٙییٓ،

سایت ٞای ت ارت اِىتز٘ٚیىی ایٗ تظٛر را ای اد ٔی وٙٙذ و ٝح ٓ سیادی واالی ٔٛجیٛد در ا٘ثیار  ٚخیذٔات ٌییتزدٔ ٚ ٜتٙیٛػی
دار٘ذ .تایذ تٛج ٝداشت ٝتاشیذ ؤ ٝی تٛاٖ ایٗ فؼاِیت را تا لزار دادٖ اعالػات ٔزتٛط ت ٝواالٞا  ٚخذٔات در ٚب سایت تىٕیُ وزد.
در ػیٗ حاَ ٔی تٛا٘یذ در پشت پزد ٜایٗ فؼاِیت را تا تزخی تأیٗ وٙٙذٌاٖ تیز٘ٚی ،تز اسیاس لزاردادٞیای حٕیُ ٘ ٚمیُ  ٚتٛافیك
ٞای خذٔاتیٕٞ ،زا ٜوٙیذ .تا هٙیٗ تٕٟیذاتیٔ ،شتزیاٖ احیاس ٔی وٙٙذ تا تأیٗ وٙٙذٌا٘ی رٚتی ٝرٞ ٚییتٙذ وی ٝخیذٔات ٕٞیٝ
جا٘ث ٝای را ارایٔ ٝی وٙٙذ .ایٗ در حاِی است و ٝدرطذ خاطی اس ایٗ تِٛیذات  ٚخذٔات اس ٔٙاتغ دیٍز تأیٗ شذ ٜا٘ذ.
 -۹سربار کمترَ ،سیىٍ َای پاییه تر ي خذمات بُتر
أزٚس ٜفٙاٚری ایٙتز٘ت جایٍشیٗ رٚش ٞای پزٞشی ٝٙتٛسیغ ٔ ظٛالت  ٚارای ٝخذٔات ٕٞ ٚچٙیٗ ٔذیزیت ٘یاسٞای اعالػاتی ٔشتزی
ٔی شٛد .در تٛسیغ تِٛیذات  ٚارای ٝخذٔات ت ٝشی ٜٛدی یتاِی(ٔا٘ٙذ ٔٛسیمی٘ ،شزٌ ،زافیه  ٚغیزٔ )ٜمادیز سیادی اس ٞشیٞ ٝٙا طزفٝ
جیییٛیی ٔیشیییٛد ،سییییزا در اییییٗ رٚشٞ ،شیٙیییٞ ٝیییای حٕیییُ ٘ ٚمیییُ اس ٔؼادِیییٞ ٝشیٙییی ٝاساسیییا پیییان شیییذ ٜاسیییت.
در حٛسٞ ٜای دیٍز تاساریاتی ٔا٘ٙذ تخش خذٔات ٔشتزی ٘یش ٔی تٛا٘یٓ شاٞذ هٙیٗ طزف ٝجٛیی ٞایی تاشیٓۺ شزوت ٞا تیا فیزآٞ
وزدٖ أىاٖ دستزسی آ٘الیٗ ت ٝاعالػات ٔزتٛط ت ٝتِٛیذات اس عزیك سییتٓ ٞای ٔذیزیت دا٘ش ( ٚ )Knowledge Baseپاسی
ت ٝسٛاالت تىزاری( ، )FAQلادر٘ذ اس ح ٓ تٕاس ٞای تّفٙی ٔشتزی تىاٙٞذ .فزٚشٙذٌاٖ ٘یش ٔی تٛا٘ٙذ تا تشٛیك ٔشتزیاٖ تیاِمٜٛ
ت ٝویة اعالػات تزخظ درتار ٜی واالی ٔٛرد ٘ظز ،لثُ اس جّیات ر ٚدر ر ،ٚآٔادٌی ٔشتزی را تزای خزیذ افیشایش دٙٞیذ .تیا اییٗ
رٚش سٔا٘ی و ٝپیش اس ایٗ طزف تٛضیح اعالػات اتتذایی شزوت  ٚاعالػات ٔزتٛط ت ٝواالٞا ٔی شذ واٞش یافت ،ٝسٔیاٖ تیشیتزی
ت ٝدرن  ٚارای ٝرا ٜحُ تزای ٔشىالت ٔشتزی اختظاص ٔی یاتذ .تا تٛج ٝت ٝایٗ ٔثاَ ٞا ،ایٙتز٘ت ٔیتٛا٘ذ ػال ٜٚتیز ویاٞش ٞشیٙیٝ
ٞای ػّٕیاتی  ٚاجزایی ،ارسش تیشتزی تٔ ٝشتزی ٞا تذٞذ.
 -۴۱دامىٍ حضًر خًد را جُاوی کىیذ
شثى ٝایٙتز٘ت وا٘اِی ارتثاعی  ٚتٛسیؼی است و ٝلاتّیت در دستزس تٛدٖ جٟا٘ی را تزای تِٛیذات  ٚخذٔات یه شزوت فزأ ٓٞیی وٙیذ .ییه
تاساریاب ٔ ّی ٔی تٛا٘ذ تا داشتٗ یه ٚب سایت ت ٝتاساریاتی جٟا٘ی تثذیُ شٛد  ٚت ٝایٗ تزتیة تاسار ٞذف تاِم ٜٛخٛد را در ٔماییی ٝتیا ٔییشاٖ
و٘ٛٙی تا هٙذتزاتز افشایش دٞذ .تزخالف سٔا٘ی و ٝت ارت اِىتز٘ٚیىی ٛٙٞس تاب ٘شذ ٜتٛد  ٚتاساریاتی تیٗ إِّّی واری ٚلت ٌیز  ٚپزٞشیٙی ٝتیٝ
شٕار ٔی رفت ،او ٖٛٙتارٌذاری وزدٖ فایُ ٞا در ایٙتز٘ت تزای ای اد یه ٚب سایت تٟٙا واری است و ٝتاییذ تیزای حضیٛر در ػزطی ٝجٟیا٘ی
ا٘ اْ دٞیذ .درحاِی و ٝتاسیس یه ٚب سایت ت ٝتٟٙایی فزٚش تیٗ إِّّی را تضٕیٗ ٕ٘ی وٙذ (تزای ایٗ و ٝیه سیایت اس ٘ظیز تییٗ إِّّیی
وارآٔذ تاشذ ،ت ٝفؼاِیت تاساریاتی سیادی ٘یاسٔٙذ ٞیت)ِٚ ،ی ایٙتز٘ت در ٔمایی ٝتا رٚسٞای لثُ اس ٌ ٕٝٞیزشذٖ آٖ ،جٟشی ػظیٓ را ت ٝسیٕت
ت ارت جٟا٘ی فزأ ٓٞی وٙذ.

