
 

 

 بازاریابی امروز، بازاریابی هدفمند

تاصاسیاتی ّذفوٌذ اص سٍیکشدّای دًیای تاصاسیاتی اهشٍص هی تاضذ. دس تاصاسیاتی ّذفوٌذ لسوت خاغی اص هػشف کٌٌذُ تِ ػٌَاى 

تاصاسیاتی تشای هػشف کٌٌذُ هَسد ًظش ٍ ًیاصّای آًْا تِ طَس کاهل ٍ دلیك هَسد تشسسی لشاس هی گیشد. سپس تا استفادُ اص اتضاسّای 

ایي هػشف کٌٌذگاى ٍ جزب آًْا الذاهات تاصاسیاتی غَست هی گیشد. تِ ػثاست دیگش اتتذا تاصاس ّذف اًتخاب هی ضَد ٍ سپس تشای 

اًجام تاصاسیاتی الذام هی گشدد. هطخع ًوَدى تاصاس ّذف اٍلیي گاهی است کِ ضوا دس ایي صهیٌِ تش هی داسیذ. ضٌاخت ًَع تجاست، 

شف کٌٌذُ ّذف کوک صیادی تِ ضوا هی ًوایذ. تاصاسیاتی ّذفوٌذ تشخالف تاصاسیاتی است کِ اهشٍصُ دس کطَس ها هتذاٍل سلثا ٍ هػ

 است.

هؼوَال سٍش تاصاسیاتاى ها تذیي تشتیة هی تاضذ کِ اتتذا یک تاًک اطالػاتی سا تْیِ هیی کٌٌیذ ٍ سیپس تیا اسیتفادُ اص اییي تاًیک        

ا تلفي هی تاضذ( تػَست هذاٍم تا تواس ٍ یا اسسال فکس سؼی دس صیاد کیشدى هطیتشیاى خیَد    اطالػاتی )کِ ػوَها تػَست فکس ی

 داسًذ. ایي اهش تِ اثثات سسیذُ کِ تیٌٌذگاى ایي هطالة کوتش ػاللوٌذ تِ خَاًیذى اییي فکیس، ًاهیِ ّیای ٍ ییا تویاس ّیای ضیوا          

طَسی کِ تؼضا هطاّذُ ضذُ تا خَاًیذى ًیام ضیشکت اسسیال     هی تاضٌذ ٍ ایي هَسد رٌّیت تذی سا دس تیٌٌذگاى ایجاد هی ًوایذ. تِ 

کٌٌذُ فکس ٍ یا ًاهِ تذٍى خَاًذى کَچکتشیي کلوِ ًاهِ سا تِ تایگاًی هی سیپاسًذ ٍ ییا هٌطیی ضیشکت تیا ضیٌیذى غیذای فیالى         

یک ًاهِ ّایی تیشای  تاصاسیاب تِ ًحَی ٍی سا دست تِ سش هی کٌذ. اخیشا ًیض هطاّذُ ضذُ کِ تا تْیِ لیستی اص آدسس پست الکتشًٍ

 افشاد اسسال هی ضَد ٍ ایي هَسد تِ جض ٍسٍد تِ لیست سیاُ ٍ ضٌاختِ ضذى تؼٌَاى اسپوش تاثیش دیگشی ًذاسد.

 ّیا تلیِ    هیی تَاًیذ هفییذ ّین تاضیذو دسغیَست طثمیِ تٌیذی لیسیت         بازاریاابی  اها تا تَجِ تِ هطالة فَق استفادُ اص لیسیت دس  

یاى خَد سا تا تَجِ تِ هیضاى خشیذ، ًَع سلیمِ ٍ دس غَست تٌَع صیاد اجٌیاس هیَسد ػش یِ اص    ضوا تِ ساحتی هی تَاًیذ لیست هطتش

طشف ضوا، تا تَجِ تِ ًَع کاال هطتشیاى سا طثمِ تٌذی ًواییذ ٍ سؼی ًواییذ تا داضتي هطلَتیت هٌاسة دس کاال هطتشیاى سا لاًغ تیِ  

 یي هٌظَس تایستی کل ضشکت داسای ّواٌّگی هٌاسیة تاضیٌذ. یؼٌیی تخیص    خشیذ اص خَد ًواییذ. یؼٌی تاصاسیاتی ّذفوٌذ. الثتِ تِ ا

بازاریاابی  اها اییي ًیَع تاصاسییاتی دس دًییای دیجیتیال ٍ       ّوگی تِ ایي اهش کوک ًوایٌذ. R&Dّای تاصاسیاتی ٍ فشٍش، تَلیذ ٍ یا 

بازاریاابی  ، تایستی ییک  ی الکترونیکبازاریابٍ تبلیغات ًیض تسیاس هْن است. ضوا اص اتتذای طشاحی سایت خَد تا  الکترونیکی

تبلیغات ایٌتشًت کِ ضاهل پی پی سی ّا، تٌشّای ایٌتشًتی، تاصاسیاتی پست الکتشًٍیک ٍ سیایش  تبلیغات ّذفوٌذ سا اسائِ ًواییذ. دس 

ستفادُ اص تٌیش  خَد داضتِ تاضیذ. ضوا ٍلتی لػذ ابازاریابی دس سایتْای دیگش هی گشدد، ضوا تایستی تَجِ صیادی تِ ّذفوٌذ تَدى 

خیَد سا  تبلیغاات  خَد سا داسیذ اتتذا تایستی تاصدیذ کٌٌذگاى ّذف خَد سا ضٌاسایی کشدُ سپس تشای آًْیا هیتي ٍ   تبلیغات تشای 

دس ایٌتشًیت  تبلیغاات  . ًیض اص ًکاتی است کِ کِ تشای اًتخاب تاصدیذ کٌٌذُ ّیذف ٍ  …تْیِ ًواییذ. سفتاس ضٌاسی، ضٌاخت تاصاس ٍ 

 غیش الکتشًٍیک ًیض کوک صیادی هی ًوایذ. بازاریابیِ لشاس گیشد. الثتِ ّواٌّگی تایذ هَسد تَج

پس اص هطخع ًوَدى تاصدیذ کٌٌذُ ّذف تایستی هحل هَسد ًظش سا تشای آًْا آهادُ کٌیذ. یؼٌی سایت ضیوا تاییذ داسای غیفحِ ییا     

ّوِ تستگی تِ ًَع فؼالیت سایت داسد. ًحیَُ کیاس تیشای    غفحاتی تاضذ کِ تشای تاصدیذ کٌٌذُ هَسد ًظش هفیذ تاضذ. الثتِ ایي هَاسد 

یک سایت فشٍضگاُ تا یک سایت خذهاتی کاهال هتفاٍت است ٍ ّش کذام استشاتژی ّای خاظ خیَد سا هیی طلثٌیذ. تٌیاتشایي آهیادُ      

تاضذ کِ تاصدییذ  کشدى یک غفحِ تا اطالػات جاهغ ٍ هٌاسة تشای تاصدیذکٌٌذگاى تسیاس هْن است. ًَع ًَضتي هتي تایستی طَسی 

کٌٌذُ ّذف ضوا تِ آى احساس تؼلك کٌذ. تشای هثال ضوا تشای فشٍش یک اسثاب تاصی دس سایت ًیاص تیِ اسیتفادُ اص ػکیس ّیای     

جزاب ٍ یا اًیویطي تِ غَست فلص داسیذ اها دس یک سایت خذهاتی کِ تشای استفادُ اص اخثاس ٍ اطالػات طشاحی ضذُ هیتي ضیوا ٍ   

 تَدى ضوا حشف اٍل سا هی صًذ. تِ سٍص تَدى ٍ پیطشٍ



 

 

( ییاد هیی کٌیین، حیال تایسیتی تیا اسیتفادُ اص هیتي ٍ         landing pageپس اص آهادُ کشدى غفحِ ضوا کِ اص آى تِ غفحِ ّذف )

ضؼاسّای تثلیغاتی هٌاسة، تَجِ تاصدیذ کٌٌذُ سا جلة ٍ آًاى سا تشای ٍسٍد تِ سایت خَد هتماػذ ًواییذ. تَجِ داضتِ تاضیذ کیِ دس  

تاصدییذ کٌٌیذگاى سا جلیة     ًَضتي هتي ّای تثلیغاتی اغشاق ًکٌیذ ٍ ّوَاسُ تا ًَضتي حمیمت ٍ تِ دٍس اص هتي ّای کیارب، اػتویاد  

سٍی افیشاد خیاظ، غیٌؼت    بازاریابی ضوا ّش چِ دلیك تش تاضذ، داسای تاصدّی تیطتشی است. ضوا دس ایي بازاریابی ًواییذ. فؼالیت 

 خَد سا تش آى هثٌا لشاس خَاّیذ داداستراتژی خاظ، یا یک ًَع هحػَل خاظ توشکض کشدُ ٍ 
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