
 

 

 توصیه هایی برای بازاریابی از طریق پست الکترونیکی

کٌٌاذابى ایاي    احساب  ٍ ًراش دسیب ا    ” ّبی الکتشًٍیکی ثِ هطتشیبى اسسبل پیبم”ثب عٌَاى 2004دس سبل  DoubleClickتحمیك 

تش سا طا ایجابد ثابصدّی ثی  ّبی هاَرش دس   کبسّب سا دس ثبة ثبصاسیبثی الکتشًٍیکی ثِ ضکلی جبلت تَجِ ثبصاَ هی کٌذ ٍ ّوچٌیي ساّ پیبم

کٌذ. ثش اسب  ایي تحمیك هطتشیبى ّش سٍص ثیطتش اص لجل ثِ اسصش ثبصاسیابثی الکتشًٍیکای پای     ثشای ثبصاسیبثی الکتشًٍیکی پیطٌْبد هی

 دٌّذ: ّبی ثبصاسیبثی تشجیح هی ثشدُ ٍ حتی ایي سٍش سا ثِ دیگش سٍش

 ثبصاسیبثی تلفٌی ضَد.عمیذُ داسًذ کِ ثبصاسیبثی ایٌتشًتی ثبیذ جبیگضیي  54۵

 ّبی تلفٌی  شدی ضَد. هعتمذًذ ثبصاسیبة ایٌتشًتی ثبیذ جبیگضیي توب  45۵

 دٌّذ. ّب پس  الکتشًٍیکی سا ثِ پس  هعوَلی تشجیح هی آى 40۵

 ّبی خشدُ  شٍضی سا ثِ عْذُ ثگیشًذ.  شم خَاٌّذ پس  الکتشًٍیکی ًمص تمبضبّب ٍ هی 33۵

ّابیی کاِ    ثِ عَس خبظ پیبم ٍ inboxّبی الکتشًٍیکی سا دس کٌتشل  کٌٌذابى پیبم ابّی دسیب  ایي ثشسسی ّوچٌیي سضذ ضعَس ٍ آ

کلیاذّبی اسبسای ثبصاسیابثی     ،ضٌبسبیی  شستٌذُ ٍ هَضَع هغشح ضذُ“ دّذ: دٌّذ سا ًطبى هی ثِ آًْب پبسخ هی اطبیٌذ ٍ ّب سا هی آى

ِ  ایااش دس الکتشًٍیکاای هَ ااك ّسااتٌذ، هشاکااِ ّااشدٍ تاابریشی هطاان        ” ااشد ثااِ ثاابص کااشدى پیداابم داسًااذ.       ایجاابد عهلاا

ّبی ثبصاسیبثی الکتشًٍیکی ٍ جزة هطاتشی ثاِ    آى سا دس  عبلی  تَاى ثِ اعهعبت هشثَط ثِ ایي هَضَع دس  یب   ٍ حبل هگًَِ هی

 کبس ثشد؟

هحال   ،ّبی ایي تحمیك پشسص دٌّذابى ثِ پبسخ 64۵ ضٌبسٌذ. ّب ضوب سا هی کٌٌذابى پیبم دس لذم اٍل اعویٌبى حبغل کٌیذ دسیب  

 (Doubleclickّب ًبم هی ثشًذ. )هٌجع: emailتشیي عبهل تحشیک کٌٌذُ ثِ اطَدى  رکش آدس  سا ثِ عٌَاى هْن

 عهه  هطخػِ ی تجبستی خَد سا دس هحل رکش آدس  ثگٌجبًیذ.. 1

ی اعهعبت هَسد ًیبص هطتشی( سا  ِ )ّوِدس هحل آدس  ثشای هعش ی ثْتش خَد ًبم، ًبم ضشک ، ًَع تَلیذات ضشک  ٍ خذهبت هشثَع

ٍ       آسم ضاشک ، ایشًاذُ   تشیي ثخص کبس ّویي لسو  اس . ًبم ٍ رکش کٌیذ. هْن  ی پیابم سا اص غاح  ٍ لبثال اعویٌابى ثاَدى پیابم 

 کٌذ.  غذال  ایجبد هی آى هغوئي هی سبصد ٍ ثِ خػَظ دس غَست تذاٍم ایي سٍاثظ، ضٌبخ  ٍ   شستٌذُ

 هعش ی هَضَع ثیبٍسیذ. آسم ضشک  سا دس خظ. 2

هوکي اس  آسم ضشک  سا ثِ ٌّگبم هعش ی هَضَع ضویوِ کٌیذ. ایي سٍش صهبًی ثکبس هی آیذ کِ آسم سا دس هحل آدس  رکش ًکشدُ 

ّبی الکتشًٍیکی ثستِ ثِ ایي اس  کِ هَضَعبت تب هِ حاذ ثاش عهیاك خابظ ا اشاد       هیضاى توبیل ا شاد دس پبسخ ثِ ایي پیبم“ ثبضیذ.

دٌّذابى ثِ ساَاتت ثشلاشاسی استجابط سا هْان داًساتٌذ. ٍاضاح اسا  کاِ          دسغذ پبسخ 68، دس ایي ثیي (72ضذُ ثبضٌذ )۵ هتوشکض

 (doubleclick)هٌجع: ” ّبی خَد سا هذ ًرش داسًذ. ایشًذابى پیبم اٍلَی 

ی پیابم   کٌٌاذُ  سٍد کِ دسیب ا   تش احتوبل هی ثیص ،عجیعتبً دس هَسد یک پیبم الکتشًٍیکی ثِ دلیل اهکبى استجبط هستمین ٍ سشع  آى

آى سا ثبص کشدُ، خَاًذُ ٍ ثِ هغبلت آى تَجِ کٌذ. هَضَعبت دلخَاُ ٍ تٌَع استجبعبت ثبصاسیبثی الکتشًٍیکی دس هَسد ّاش ضادل ٍ ّاش    

َاًیاذ هطاکل سا حال    ت آٍسیذ. ثذیْی اس  کِ ثب سَال پشسیذى هی خَد ضوب هغَس اص ثشخی هسبیل سش دسهی هخبعت هتفبٍت اس .



 

 

ّابی   تَاى ّن ثِ ضکل سسوی ٍ ّن غیشسسوی اًجبم داد. هغوئي ثبضیذ هطتشیبى ضوب اص اًتطبس عمبیاذ ٍ اٍلَیا    کٌیذ. پشسص سا هی

تَاًیاذ اص ایاي    کاِ های   تش ایاي  ّب ًرشخَاّی ضَد، ساضی خَاٌّذ ثَد. اص ّوِ هْن کِ اص آى هَسد ًرشضبى ثسیبس خشسٌذ ضذُ ٍ اص ایي

ّبی الکتشًٍیکی ٍ ثشلشاسی استجبط غحیح ثب هخبعت اساتفبدُ کٌیاذ، کاِ دس ثیطاتش هاَاسد ثاشای        دس تٌرین هحتَیبت پیبم اعهعبت

 ثخطذ. ّب سا ثْجَد هی هطتشیبى یکسبى ثَدُ ٍ آهبس پبسخگَیی ثِ پیبم

 عهیك هطتشیبى.. 3

آى استفبدُ کٌیذ. ابُ هوکي اس ، ٍسَساِ ضاذُ ٍ   آٍسی ٍ اص  سبی  خَد جوع هطتشی سا دس  شم عضَی  ٍة  هَضَعبت هَسد عهلِ

ّبی رج  ضاذُ ٍ تحمیاك اخیاش     ّب ثفشستیذ. اهب  عبلی  یک پیبم الکتشًٍیکی هٌذ هٌرَسُ ثِ توبم هخبعجبى ثذٍى تَجِ ثِ عهیك آى

doubleclick عاذم ثشلاشاسی استجابط     ی پیبم )تٌْب هیضی کِ ٍالعابً اّویا  داسد(   کٌٌذ کِ اص دیذابُ ایشًذُ ثِ ایي ًکتِ اضبسُ هی

تَاًذ یک پیبم الکتشًٍیکی خَة سا ثِ یک ّشصًبهِ تجذیل کٌذ. ثِ ایي تشتیت ثشای تشغیت هشاجعیي، هطتشیبى یب اعضابی ضاشک     هی

 ثااِ اًتخاابة اعهعاابت هااَسد ًرشضاابى، ًیاابص داسیااذ صهاابًی سا ثااِ تْیااِ هَضااَع، ثشلااشاسی استجاابط ٍ تااذاٍم آى اختػاابظ دّیااذ.  

ِ   دّیذ کسی کِ عضَ لیس  ایویل ضوب هی دس یک کهم اجبصُ ِ  ضاَد، داهٌا اش سا تعیایي کٌاذب ثاِ عٌاَاى هبابل ثگزاسیاذ        ی عهلا

 هطتشکیي ایي ًکبت سا اًتخبة کٌٌذ.

ًَع استجبط هَسد ًرش )ثِ عٌَاى هبابل اص عشیاك خجشًبهاِ،    ، تَضیح عولکشد ضدلی یب هعش ی ضشک ، تَلیذات یب اًَاع هختلف خذهبت

 هٌیي هطخع کٌیذ، هطتشی هِ ًَع اعهعبتی دسیب   خَاّذ کاشد.  ّن. ی هشثَط ثِ خذهبت یب تَلیذات جذیذ(اضاسش  شٍش، آاْ

ثبصاسیبثی الکتشًٍیکی ّش سٍص ایي خجشًبهِ سا دسیب   کٌیذ ٍ ثاِ یاک ثبصاسیابة الکتشًٍیکای       ثب عضَ ضذى دس خجشًبهِ“ثِ عٌَاى هببل 

 هبّش تجذیل ضَیذ.

 یك اص دس  ًذّیذ.ّیچ  شغتی سا ثشای تحم. 4

 د تش کبس یب هحل  شٍش

 ّب ّبی هشثَط ثِ  شٍش، جلسبت، یب ثِ ٌّگبم ثشسسی حسبة توب 

 خذهبت هطتشی/ اسثبة سجَع، خذهبت پس اص  شٍش تلفٌی

 ّبی ًرشسٌجی ّب یب  شم کبست

 یک  شم ًرشسٌجی الکتشًٍیکی ثفشستیذ.. 5

یب تِ ثاَدُ کاِ هکوال     آٍسی ًرشات هطتشیبى، اص سٍضی سسوی هَرش ٍ سبصهبى جوعّبی الکتشًٍیکی اص عشیك ایجبد اهکبى  ًرشسٌجی

ساحا  ٍ ثاب لبثلیا      ZomerangTmاثضاسّبی ًرشساٌجی ایٌتشًتای    ی ثبصاسیبثی الکتشًٍیکی هی ثبضٌذ. ّبی ضوب دس صهیٌِ  عبلی 

 کٌذ. کَهک ٍ هتَسظ عشضِ هیّبی  شسی ثبت ّستٌذ ٍ خذهبت حوبی  اص هطتشی سا دس سغَح ثبت حتی ثشای ضدلدست

 تبى استفبدُ کٌیذ. ّبی اص اضاسش. 6

ِ  ّبی تَاًیذ اضاسش ثِ ٌّگبم استفبدُ اص خذهبت ثبصاسیبثی الکتشًٍیکی، هی ای هاٌرن سًٍاذ    تبى سا هشٍس کشدُ ٍ ثِ ایي تشتیت عجك سٍیا

ّابی   ى، عاذم تَا اك ٍ اابُ ثشخای اعتاشاؼ     ٍاکٌص هطتشکیي خَد سا ثشسسی کٌیذ. )ثبص کشدى پیبم، کلیک سٍی هَضَع، پبسخ ثاِ آ 

ّب ایجبد کٌیذ. ثاِ   ّبیی ثشای ضٌبخ  ایشًذابى پیدبم ثِ عولکشدّبی هَ ك ثبصاسیبثی الکتشًٍیکی ثِ دل  تَجِ کٌیذ.  شغ  ثیَْدُ(



 

 

عجبى پبسخگَ ٍ هخب  ی تهش خَد سا ثکٌیذ ٍ هغوئي ثبضیذ ضبیستِ ّب ّوِ ی خذهبت هَسد ًرش آى ّب تَجِ کٌیذ. سپس دس اسایِ آى

 غبدق ّستیذ کِ ضوب سا ثِ اّذاف هَسد ًرشتبى خَاّذ سسبًذ.
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