
 

 

 ده نکته مهم باصاسیابی الکتشونیکی با پست الکتشونیکی

 ”.کبرّبی خَد را طجق رٍال اًدبم دّیذ ٍ ًکتِ ّبی سیز را ثخبطز ثسپبریذ”  ؛قبثل تَخِ ثبساریبى الکتزًٍیکی

 .نامههه یههال غاتی ههاغی  ههطد سا  اهها بههشال ا ههشادل ب شرههتیذ نههه بههشال دسیا ههت    دس طارههت داده انههذ    ۱#

آل، ثؼذ اس دریبفت درخَاست افزاد، ثبیذ یک پیبم ثزای آًْب ثفزستیذ ٍ اس آًْب تبئیذیِ ای هجٌی ثرز هَافترت آًْرب ثرزای     در حبلت ایذُ 

دریبفت ًبهِ ّب ثگیزیذ. اضتجبّی کِ ثؼضی اس ثبساریبثبى اًدبم هی دٌّذ آى است کِ ًبهِ ّبی تجلیغبتی را ثزای افزاد هختلر  ارسربل   

هبًی اداهِ هی دٌّذ کِ درخَاست ػذم توبیل ثِ دریبفت ًبهِ اس طزف گیزًذُ غبدر ضَد. اسرتفبدُ ٍسریغ   هی کٌٌذ ٍ ایي کبر را تب س

ًطبى هی دّذ  ۲۰۰۱ثزرسی اًدبم ضذُ در سبل  ّبی گذضتِ ثبػث سست ضذى تدبرت الکتزًٍیکی ضذُ است. اس ایي رٍش در سبل

 ّرب، ثرزای آًربى هشاحورت ایدربد       ثِ سجت خزیذ اس طزیق ٍة سبیتارسبل ًبهِ ّبی ًبخَاستِ “اس کبرثزاى ٍة هؼتتذًذ کِ  "۶۳کِ 

ایي هطلت ثبػث ضذُ است کِ اکثز افرزاد در ٌّگربم    افزاد ایي چٌیي ًظزی داضتٌذ. "۵۸تٌْب  ۱۹۹۸در حبلیکِ در سبل ” هی کٌذ 

 "۶۰حرذٍد  ۱۹۹۵ضذُ در سربل  ّب، اس آدرس ّبی خؼلی ٍ غیزٍاقؼی استفبدُ کٌٌذ. طجق ثزرسی اًدبم  خزیذ ٍ ثبسدیذ اس ٍة سبیت

 ثبسدیذکٌٌذگبى ٌّگبم پز کزدى فزم ّبی ایٌتزًتی، اطالػبت غلط ٍارد کزدُ اًذ.

ّبی خلت اػتوبد، احتزام ثِ ػتبیذ هطتزی در هَرد دریبفرت   ًکتِ هْنۺ اػتوبد هطتزی خلت کزدًی است. یکی اس ثْتزیي راُ حل ▪

 ًبهِ ّبی تجلیغبتی یب ػذم دریبفت آًْبست.

 .یال مشتشل بشال عذم دسیا ت نامه یا احتشام بگزاسیذ طاسه به دس طارتیم ۲#

رٍش سبدُ ای را ثزای خزٍج اس سیستن ًبهِ ّب در اختیبر افزاد قزار دّیذ. در توبم ًبهرِ ّرب آدرسری قرزار دّیرذ کرِ اس طزیرق آى        

ادی کِ تتبضبی خزٍج اس سیسرتن ضروب را دارًرذ اس    ثیطتز افز هطتزی ثتَاًذ توبیل خَد ثِ ػذم دریبفت ًبهِ ّب را ثِ ضوب اػالم کٌذ.

تؼذاد سیبد ًبهِ ّب رًح هی ثزًذ. ثزای رفغ ایي هطکل هی تَاًیذ گشیٌِ ای در اختیبر آًْب قزار دّیذ. ثِ طَر هثبلۺ ثرِ خربی دریبفرت    

 ًبهِ ّبی رٍساًِ، ًبهِ ّبی خالغِ ضذُ ّفتگی را دریبفت کٌٌذ.

 ز هَرد تَخِ قزار هی گیزد.ثیطت” ًکتِ هْنۺحدن کوتز هؼوَال ▪

 .بشال یش غ ییشل غطرا اسرال یک نامه، غائیذیه بگیشیذ ۳#

ػضَیت اٍلیِ، سفبرضبت، ارسبل سفبرضبت ٍ ّز تغییزی در هطخػبت ٍ ٍضؼیت هطتزی ًیبس ثِ اخذ تبئیذیِ اس ٍی دارد. ثب ایري کربر   

طزیرق یرک آدرس خؼلری درخَاسرتی دریبفرت کٌیرذ، ثؼرذ اس        درغذ اهکبى ثزٍس اضتجبُ ٍ اطالػبت غلط را کبّص هی دّیذ. اگز اس 

ّزگش خَاثی دریبفت ًخَاّیذ کزد. هی تَاًیذ اس ایي ًَع ًبهِ ّب ثزای افشایص فزٍش ًیش ثْزُ ثجزیذ. ثزای  ،فزستبدى ًبهِ اخذ تبئیذیِ

 هثبل پیطٌْبدات هطبثِ ٍ هزتجطی را در آًْب ثگٌدبًیذ.

 .به مشتشیا   طد حق انتخاب بذییذ غا بذاننذ نه بشال شما اسصشمنذ یستنذ ۴#

 هطتزی ػالقِ دارد چِ ًَع اطالػبتی دریبفت کٌذ؟

 فبغلِ سهبًی ایي اطالػبت ثبیذ چگًَِ ثبضذ؟



 

 

پیطجزد اّذاف تدبرت  ثِ هطتزی خزات دّیذ تب اطالػبت ثیطتزی در اختیبر ضوب قزار دّذ تب ثِ ایي تزتیت ثتَاًیذ خبیگبُ آًْب را در

خَد هطخع کٌیذ. اهب اس گزفتي اطالػبت ضخػی افزاد خَدداری کٌیذ. ثبیذ طَری ثزًبهِ ریشی کٌیذ کِ ثرِ ترذریح ثرِ هطرتزیبى     

 خَد ًشدیک ضَیذ ٍ اطالػبت ثیطتزی را در هَرد آًْب کست کٌیذ.

 اسغااط و من عت دوطش ه ۵#

ضخػی خَد را ثزای ًَػذٍستی ثِ ضوب ًوی دٌّذ، ثلکِ در هتبثل ثبیرذ چیرش ثرب     هطتزیبى آدرس پست الکتزًٍیکی ٍ دیگز اطالػبت

ارسضی دریبفت کٌٌذ. ایي ارسش هی تَاًذ در غبلت در یبفت اطالػبت خبظ $رٍی سبیت ضوب یب اس طزیق#، ّذیِ ّبی رایگربى، کربرت   

 تخفی  یب قزػِ کطی ثبضذ.

ثِ یبد داضتِ ثبضیذ کِ ػالٍُ ثز ایي هَارد ثبیذ در توبم ًبهرِ ّربئی کرِ ثرزای      خالقیت ػبهل هْوی در ایي اهز است، اهب ۺًکتِ هْن ▪

 هطتزیبى ارسبل هی کٌیذ هطبلت ثب ارسضی قزار دّیذ.

 !لیست مشتشیا  شما رشمایه ال ارت مخصطص شما، یشگض  نشا به دیگشا  ن شوشیذ ۶#

خَد را ًیش افشایص دّیذ، در ًبهرِ ّربی تجلیغربتی خرَد ثرِ      اگز هبیلیذ ثِ ّوکبراى خَد کوک کٌیذ ٍ اس طزیق ّوکبری درآهذّبی 

رٍی ًبم ضزکت ضروب  ” ّبی ّوکبراى ضوب ًیش استفبدُ کٌٌذ. اهب دقت کٌیذ کِ تجلیغبت حتوب هطتزیبى پیطٌْبد دّیذ کِ اس سزٍیس

دیگرزاى ًیرش   غاتی ها   ّبی  نایي قزارداد ثبیذ در هذت هؼیٌی اخزا ضَد ٍ هطتزیبى را تزغیت کٌذ کِ در سیست تبکیذ داضتِ ثبضذ.

 ػضَ ضًَذ.

 .ریارت ح ظ حشیم  صطصی مشتشیا  سا غذوین و بشال  نها اسرال ننیذ ۷#

 ثب ایي کبر راثطِ ضوب هحکن تز خَاّذ ضذ ٍ ثِ آًْب خَاّیذ فْوبًذ کِ در پطت پزدُ ایي سبیت، افزاد ٍاقؼی ٍ هسئَلی ٍخَد دارًذ.

 .خ دییذپار” به نیاصیال مشتشیا   طد رشیعا ۸#

 .نه دس باال رنش شذ ۶اص لیست مشتشیا  دیگشا  ارت اده نکنیذ. مگش دس مطاسدل ماننذ مطسد  ۹#

 .قذس  شاکه یا سا اص یاد ناشیذ ۱۰#

تز اس اخجبر خَة پخص هی ضًَذ. یک هطتزی خطوگیي هی تَاًذ ثرب ارسربل یرک پیربم کَتربُ،       اخجبر ثذ رٍی ایٌتزًت ثسیبر سزیغ

ّب ًفز هٌتتل کٌذ. اس اضتجبّبت کَچک پزّیش کٌیذ سیزا اضتجبّبت دًیبی الکتزًٍیکری هبًٌرذ    ت ضوب ثِ هیلیَىخطن خَد را اس ضزک

 . ًیستٌذ کِ ثِ آسبًی قبثل خجزاى ثبضٌذ.…اضتجبّبت تلفٌی یب 
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