جذب مشتری با پست الکترونیک
دٍستبى اص هي هیپشسٌذ کِ «چگًَِ اص طشیق ایٌتشًت خزة هطتشی کٌن؟» ٍ ایٌکِ آیب ثب استفبدُ اص اثضاسی چَى پست الکتشًٍیک
یب ثِ ػجبست دیگش ثب «ثبصاسیبثی اص طشیق پست الکتشًٍی » ( )Email Marketingهیتَاًین هطتشی خزة کٌکین ٍ دس ثکبب ثکشدى
هیضاى فشٍش هَفق ضَین؟ دس ایي هقبلِ سؼی هیکٌن ثِ پشسص ٍ پشسطْبیی اص ایي دست پبسخ ثذّن.
دس دًیبی ٍاقؼی ٍ ًیض دس دًیبی هدبصی ثبیذ ثشای خزة هطتشی استشاتژی داضت .دس ضیَُّب ٍ سٍشّبی ثبصاسیکبثی اسکتشاتژیّکبی
هختلف ٍ هتؼذدی ثشای خزة هطتشی ٍخَد داسد کِ هب ثبیذ ثب تَخِ ثِ ًَع هخبطجیيهبى ٍ صذ الجتِ هْکن تکش اص آى ثکب تَخکِ ثکِ
ثبصخَسّبیی کِ اص هخبطجیيهبى هیگیشین استشاتژی یب استشاتژی ّبی خزة هطتشی هَسد ًظشهبى سا اًتخبة کٌین ٍ ثِ کبس ثگیکشین.
هب هطوئي ّستین کِ هطتشیّبی احتوبلی هب – ثشای کبب یب خذهبتی کِ اسائِ هکی کٌکین – سٍی ایٌتشًکت حوکَس داسًکذ (آًْکب یکب
سشگشم خستدَ ّستٌذ یب ایٌکِ اص سبیتی ثِ سبیت دیگش هیسًٍذ) – ثبصدیذ کٌٌذُ اص سبیت هب صهبًی هطتشی ٍاقؼی اسکت ککِ یک
ًیبص ٍاقؼی داضتِ ثبضذ ٍ صهبًی کِ هب ثتَاًین «ًیبص» اٍ سا ثفْوین ٍ «پبسخی» (کبب یب خذهبت) هٌبست ثکشای آى داضکتِ ثبضکین دس
صَستی کِ ثبصدیذ کٌٌذُ «قذست خشیذ» داضتِ ثبضذ ٍ هب تَاًستِ ثبضین دس هذتی کِ ثِ سبیت هب آهذُ است تَخِ اٍ ٍ ثؼذ ثِ هشٍس
صهبى اػتوبدش سا خلت کٌین هیتَاًین اًتظبس داضتِ ثبضین کِ ثبصدیذ کٌٌذُ ثِ هطتشی احتوبلی هب تجذیل ضَد.
ثش سٍی ایٌتشًت اهکبى استجبط سٍ دس سٍ ٌَّص آًقذسّب فشاگیش ًطذُ است ٍ هتَى ٍ تصبٍیش گشافیکی ساُ ّبی اصکلی ارشگکزاسی هکب ثکش
سٍی ثبصدیذ کٌٌذُ ّب است هب ثشای خلت تَخِ ثبصدیذ کٌٌذُ فشصت ثسیبس کوی دس اختیبس داسین ثِ قَلی  ۳۳تب  ۴۵ربًیِ ٍ ثؼکذ اٍ اص
سبیت هب خبسج هیضَد اگش تَاًستِ ثبضین تَخِ اٍ سا خلت کٌین اٍ هدذداً ثبص هی گشدد اهب یبدتبى ثبضکذ ککِ طجکق آخکشیي آهکبس ٍ
اسقبم ٍ یبفتِ ّب  ۰۳تب  ۰۵دسصذ اص ثبصدیذ کٌٌذگبى سا دس ّوبى ثبصدیذ اٍلطبى اص دست هیدّکین ثکذٍى ایٌککِ دلیکل آى سا ثکذاًین
(ضبیذ اص طشاحی هب خَضص ًیبهذُ است ضبیذ اص ًحَُ ثشخَسد هب خَضص ًیبهذُ است هوکي است ککبب یکب خکذهبت هکب ًیکبص اٍ سا
ثشآٍسدُ ًسبختِ است ٍ ثسیبسی اص ضبیذّبی دیگش …) هب ثبیذ ثذاًین کِ کالً سٍی ایٌتشًت پٌح ًَع آدم حوَس داسًذ:
 -۱افشادی کِ ثِ دًجبل اطالػبت ثخصَصی هیگشدًذ ایي افشاد خَة هی داًٌذ کِ ثِ دًجبل چِ آهذُاًذ.
 -۲افشادی کِ ثِ دًجبل ّوِ خَس اطالػبتی ّستٌذ ایي افشاد ّذف خبصی ًذاسًذ ثِ ّوِ چیض ػالقِ داسًذ ٍ ایي افشاد چیض ّکبیی سا
هیخشًذ کِ دس ّوبى لحظِ ثِ آى ًیبص داسًذ.
 -۳افشادی کِ دًجبل چیضّبی سایگبى ّستٌذ خیلی سخت هیتَاى ثِ آًْب چیضی فشٍخت چَى فکش هیکٌٌذ چیضی کِ ثِ دًجبلص
ّستٌذ سا هی تَاًٌذ خبیی دیگش هفت (یب سایگبى ) پیذا کٌٌذ.
 -۴افشادی کِ دًجبل تفشیح ٍ سشگشهی ّستٌذ .ایي افشاد خیلی صٍد خستِ هیضًَذ چشا کِ اصَبً ٍقتی خیلی خستِ ضذُاًذ ثکشای
ایٌکِ حَصلِ ضبى ثیطتش اص ایي سش ًشٍد ثِ ایٌتشًت هیآیٌذ ػالیق ٍیژُ ای داسًذ هثالً دًجبل ثبصیّبی کبهپیَتشی یب دیکذى فکیلن ٍ
دسیبفت فبیلّبی هَسیقی ّستٌذ خزة کشدى آًْب ساحت تش است ٍ الجتِ استشاتژی ّبی خبظ خَد سا داسد.
 -۵افشادی کِ حقیقتبً خشیذاس ّستٌذ .ایي افشاد خیلی خَة هیداًٌذ کِ ثِ دًجبل چِ ّستٌذ :آًْب کبب یب خذهبتی سا هی خَاٌّذ کِ
خیلی ساحت سفبسش ثذٌّذ ٍ خیلی سشیغ دسیبفت کٌٌذ ػبضق ایذُ ّبی خذیذ ٍ خالقیت ّسکتٌذ ٍ اػتوکبد ایکي افکشاد سا ثبیکذ ثکب
ثشضوشدى ٍیژگیّبی کبب یب خذهبتی کِ اسائِ هی دّین خلت کٌین .ثجیٌیذ ضوب ثبیذ هخبطکت خَدتکبى سا هطکتشی خَدتکبى سا ثکِ

خَثی ثطٌبسیذ ثبیذ اص تکٌی ّب ٍ تبکتی ّبی خزة هطتشی آگبُ ثبضیذ تب ثتَاًیذ هطتشیبى احتوبلی خَدتبى سا دس ثیي ایي پٌح
ًَع آدهی کِ ثِ ایٌتشًت آهذُ است خزة کٌیذ .ضوب ثبیذ هطتشی سا ثِ خَثی ثطٌبسیذ ٍ ثذاًیذ کِ دقیقبً ثکِ دًجکبل چیسکت ٍ چکِ
هی خَاّذ ثبیذ ثذاًیذ کِ آیب کبب یب خذهبتی سا کِ اسائِ هی کٌیذ تب چِ هذت هی تَاًذ ًیبص اٍ سا ثشطشف کٌذ ثؼذ ثْتشیي ساُ ٍ سٍش
سا ثشای خزة ایي خشیذاساى اًتخبة کٌیذ ٍ سٍش خشیذ یب سفبسش سا ثشای اٍ سبدُ کٌیذ.
ساُ ّب ٍ استشاتژی ّبی خزة هطتشی ثش سٍی ایٌتشًت ثسیبس هتؼذد ٍ صیبد است ٍ اهکبى ایٌکِ ّوِ آًْب سا دس ایي هقبلِ ثیبٍسم ًیست
اهب دس ّویي هختصش اضبساتی داضتن ثِ ثشخی اص آًْب .ثش سٍی ایٌتشًت اثتذا ثبیذ ثشای سبیتتبى ثبصدیذ کٌٌذُ داضتِ ثبضکیذ تشافیک
سبیت سا ثبیذ ثب استفبدُ اص سٍشّب ٍ استشاتژی ّبی هختلف ثبب ثجشیذ ثؼذ دس حبلی کِ ضٌبخت خَثی ًسجت ثِ هخبطجیي ّذف خَد
داسیذ تَخِ ٍ اػتوبد آًْب سا ثبیذ ثِ خَدتبى خلت کٌیذ .ایي صهبى هیثشد ٍ ًیکبص داسد تکب ضکوب دس ایکي ساُ اص ٍقکت ٍ پکَل خَدتکبى
سشهبیِ گزاسی کٌیذ .هب هؼتقذین کِ فکش کشدى سختتشیي کبس دس ثبصاسیبثی ٍ ثَیژُ ثبصاسیبثی ایٌتشًتی است.
هي هؼتقذم کِ دس ثبصاسیبثی ثبب ثشدى هیضاى استجبط ثب هطتشیبى احتوبلی ٍ خفظ آى ٍ ًیض خلت اػتوکبد آًْکب ثکِ هکشٍس صهکبى کلیکذ
هَفقیت ضوب دس خزة هطتشی است .اگش سٍی ایٌتشًت ثتَاًیذ اص طشیق سبیتتبى ایي کبس سا اًدبم دّیذ هطوئي ثبضکیذ ککِ هَفکق
هیضَیذ .اص طشف دیگش پست الکتشًٍی یکی اص اثضاسّبی ثسیبس قَی ٍ هٌحصشثفشد است کِ ایٌتشًت دس اختیبس هب قشاس دادُ است .ثب
استفبدُ اص ایي اثضاس ا ستجبطی کبسثشاى ایٌتشًت هی تَاًٌذ ثب صشف کوتشیي ّضیٌِ ٍ ثِ سشػت ٍ ثِ صَستی کبهالً حشفِای پیبم خَد سا
ثِ یکذیگش ثشسبًٌذ.
ّوبًطَس کِ قجالً ًیض گفتِام «ثبصاسیبثی» یؼٌی هدوَػِ فؼبلیتّبیی کِ اًدبم هیدّین تکب «کوک » کٌکین هخکبطجیي «ّکذف» یکب
«هطشیبى احتوبلی»هبى کِ داسای «قذست خشیذ» ًیض ّستٌذ ثکب آضکٌبیی کسکت اطالػکبت ثیطکتش ٍ ًْبیتک ًب اسکتفبدُ اص «ککبب» یکب
«خذهبت» هب ثِ «ًیبص»ّبی خَد پبسخ گَیٌذ .ثشای ایي هٌظَس هیتَاًین اص اثضاسّب تکٌی ّب ٍ تبکتی ّب ٍ استشاتژیّبی هختلکف
ٍ هتٌَػی کِ دس اختیبس داسین استفبدُ کٌین تب ثب هخبطجیي ّذف «استجبط» ثشقشاس کٌین ٍ ثب حفظ ایي استجبط آى سا تَسؼِ ثخطکین.
اثضاس پست الکتشًٍی یکی اص اثضاسّبی هْن دس ثبصاسیبثی ایٌتشًتی است کِ ثشای ایدبد استجبط ٍ حفظ ٍ استوشاس آى ثِ خَثی هیتَاًذ
ایي هْن سا اًدبم دّذ .هتبسفبًِ ایي اثضاس هثل ّش اثضاس دیگش ی ّویطِ دس دست افشاد آگبُ اص اصَل اخالقی ٍ اختوبػی ٍ هتؼْذ ثکِ
آى ًجَدُ است .ثشخی ثب استفبدُ اص ایي اثضاس ایدبد هضاحوت ٍ ًبساحتی سا ثب «ثبصاسیکبثی» اضکتجبُ گشفتٌکذ ٍ دس سشتبسکش دًیکب ضکشٍع
کشدًذ ثِ اسسبل «ّشصًبهِ» یب «اسپن» ثِ طَسی کِ اهشٍصُ  ۰۳تب  ۰۵دسصذ اص ًبهِّکبیی ککِ دسیبفکت هکیکٌکین ثکِ ًکَػی دس ایکي
طجقِثٌذی قشاس هی گیشًذ.
«ثبصاسیبثی اص طشیق پست الکتشًٍی » ّذف دیگشی داسد ٍ هسلوبً ایدبد ًبساحتی ٍ هضاحوت ّذف آى ًیست .هب ثب اتخبر ایکي سٍش ٍ
ثب استفبدُ اص ایي اثضاس قَی پیبم ّبیی سا اسسبل هیکٌین کِ ثِ ًَػی هیتَاًٌذ دس خلت اػتوبد هطتشیبى احتوبلیهبى ٍ ایدکبد ًکَػی
حس اطویٌبى دس هخبطجیي ّذف هبى ثِ هب کو کٌٌذ .دس ایي ضیَُ هخبطجیي ّکذف سا ثبیکذ اص هیکبى سکیل ثبصدیکذ کٌٌکذگبى اص
سبیت ّبیوبى پیذا کٌین ٍ تَخِ آًبى سا ثِ کبب یب خذهبتی کِ اسائِ هیکٌین خلت کٌین .سپس ثکشای ایکي افکشاد ککِ خکَد خَاسکتبس
دسیبفت اطالػبت ثیطتش دس هَسد کبب یب خذهبتوبى ضذُاًذ اطالػبت ثیطتشی دس هتي پیبمّکبیی تکویلکی (خجشًبهکِّکب) ثکِ صکَستی
سٍصاًِ ّفتگی یب هبّبًِ ٍ سببًِ اسسبل کٌینّ .وبًطَسی کِ گفتن ایي پیبم ّب ثبیذ ثٌبثش دسخَاست هخکبطجیي ثبضکذ ٍ صکحت ایکي
دسخَاست ّب (ثِ ػٌَاى هثبل ػوَیت دس خجشًبهِ ّب) حتی ابهکبى دٍ یب سِ ثبس هَسد تبییذ هخبطت قشاس گشفتِ ثبضذ .دس ایي حبلت
استجبطی هستوش ٍ دائوی ثیي فشٍضٌذُ کبب یب خذهبت ٍ خشیذاس احتوبلی ثشقشاس هی ضَد ٍ ثِ هشٍس صهبى حس اػتوبد ٍ اطویٌکبى دس
طشفیي افضایص هییبثذ« .ثبصاسیبثی اص طشیق پست الکتشًٍی » فقط ثِ اسسبل «خجشًبهِّب» ختن ًویضکَد ساُ ّکب ٍ اسکتشاتژیّکبی
هختلفی داسد کِ دس ایي هختصش ًویتَاًن ثِ ّوِ آًْب اضبسُ کٌن اهب دس هیبى استشاتژیّبی آى اسسبل «خجشًبهِ»ّکبی دٍسُای ککِ

هخبطت ّش صهبى کِ هبیل ثبضذ هی تَاًذ ثِ آى فْشست ثپیًَذد ( ٍ )Opt-inیب ّش صهبى کِ توبیل داضت اص آى فْشست خبسج ضَد
( )Opt-outخضٍ هؼشف تشیي ٍ هَفق تشیي استشاتژیّب است.
«ثبصاسیبثی اص طشیق پست الکتشًٍی » ثب سػبیت اصَل اخالقی ٍ حشفِای ضوي هؼشفی کبب ٍ خذهبت ضوب ثکِ هخکبطجیي ّکذفتکبى
هیتَاًذ ًبم ٍ ػالهت ت دبسی ضوب سا دس هیبى هشدم خصَصبً هخبطجیي ٍ هطتشیبى احتوبلیتبى هطشح کشدُ ٍ هیضاى دسخِ ضٌبسکبیی
آى سا ثبب ثجشد ٍ خب ثیبًذاصد هیضاى حس اػتوبد ٍ اطویٌبى ثیي طشفیي سا ثبب ثجکشد هَخکت افکضایص تشافیک سکبیت ٍ ثبصدیکذّبی
پیبپی اص سبیت ضَد (ثبب ثشدى  ٍ )Repeat Visitsحدن «استجبط» ضوب ثب هخبطجیي سا ثبب ثجشد ٍ دس ًْبیت هَخت افضایص فکشٍش
ضَد.
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