
 

 بازاریابی مستقیممتداول انواع 
 

 

 نمود پیدا کند. میمستق یابیکه بازار موجب گردیده است آنالیزهای قدرتمندو فناوری ، عصر خالقیت، گذشته یسالها در

 قرار داده اند.خود  یابیبازار یرا در استراتژ یابیبازار میاز مبارزات مستق ینوع اکثریت برندها، امروزه

گروه  کیبا  ما  یمستق برندها و کسب و کارها این نوع بازاریابی به وسیله آید.به حساب می غاتیتبل ینوع میمستق یابیبازار

کردن  مجاب، میمستق یابیهدف از بازار .سروکار دارندمحصول  ای خدمات کیفروش  یهدفمند از مصرف کنندگان برا

 .با شرکت است ارتباط ایخبرنامه  در، ثبت نام دیخراز جمله  عملی یانجام اقدام یمصرف کنندگان برا

 .ستدستیابی به هدف مدنظراها و یآگه دی، تولمورد هدف انیبه مشتر رسیدن یقدرتمند برا راهی این نوع بازاریابی

 .انجام داد نترنتیاهای اجتماعی و شبکه و کیپست الکترون متنوعی چون یهارسانه قیتوان از طریرا م میمستق یابیبازار

 میمستق یابیبازارمختلف  انواع
توجه ویژه ای  یخدمتیا  به کاالهای اخیر سالدهند که در یقرار مخود را هدف  یانیمشترتمامی  میمستق یابیبازار هایتیم

 مورد نظر قادر هستند یهانیکمپ نی. اکنند یداریرا خر یخدمت ایمحصول  قصد دارند ندهیدر آ . همچنین شایدنشان داده اند

 به وجود آورندگسترده  یابینسبت بازاربه  یبهتر جینتا

 ارتباط برقرار مصرف کنندگان یحلزون برا ایمیل از طریق ارسال یادیز میزانتا  میمستق یابی، بازارهای اخیردر سال

بهتر از انتظار است اما  حقیقتشود در یم دهینام میپست مستق یابیکه بازار های راهبردیگیریتصمیم  نیا هرچند کرد.می

به کسب و کارها از  یاریبس یبرا است. این سبک بازاریابی رسانده یدیرا به سطح جد میمستق یابیبازار تالیجید مجراهای

 است.شده  لیتبد یروش انتخاب

نوع بازاریابی ه کار رفته برای هر کسب و کار وابسته به اهداف، میزان بودجه در نظر گرفته شده، نوع کار و مشتریان 

 هدف متفاوت است 

  دهیم. امیدواریم که این مطلب مفید واقع گردد.را  به اختثار توضیح می میمستق یابیبازار رایجنوع  10
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 بازاریابی اینترنتی .1
و  فروش  عملکرد یبرا و اینترنت شود از قدرت وبیشناخته م زین هم تالیجید یابیبه عنوان بازار ینتنتریا یابیبازار

 .کندیاستفاده مرسیدن به هدف 

 به وجود آوردن یبرا نترنتیا به وسیلهخدمات و محصوالت سازمان شما  ارتقا یبرا راهی در جهت ینترنتیا یابیبازار

مدنظر بازار هدف  ارتباط داشتن با یبراوسیع و  سبکی مقرون به صرفه یابینوع بازار نیاست. ا دیو تجارت جد خرید باال

 شما است.

 

قدرت سئو یک است.  ینترنتیا یابیبازار نوع پرطرفدارتریناز یک نمونه  و یا همان مبحث سئو موتور جست یساز نهیبه

 ری. ساشود نهیبهباال رود و موتور جستجو  جینتا به وسیله بازدید سایتکند تا یکسب و کار کمک م کیبه  وب سایت

 .ها استخبرنامهانواع و  رگذاریتأث یابی، بازاروابسته یابیبازار شامل ینترنتیا یابیبازار های مرسومفعالیت

 

 محتوا یابیبازار .2

این نوع . پیدا کرده استکاربرد فراوان  های اخیرسالکه در شود محسوب می ینترنتیا یابیبازار ینوع ییمحتوا یابیبازار

، شودی میسرگرمموجب ، دهدیم و اشتیاق زهی، انگدهدی، آموزش مدهدیماطالعاتی که به شما  ییمحتوابه وسیله  بازاریابی

 .کندیم ارزش ایجاد هدف سازمان ینمخاطب یبرا

 

 ابانیدرصد بازار 90بیشتر از  ،عالوهبه  .درصد است 60کمتر از   یسنت یابیبازار به نسبت ییمحتوا یابیبازار کرد نهیهز

 توجه دارند. یتجار سرمایه کیآنها به محتوا به عنوان  سازمان که گویندمی

در استفاده  یمحتوا برا یابینرم افزار بازار یابتکار یبه همه ابزارها ینگاهبازاریابی بهتر است مناسبتر برای بررسی 

 .دیندازیب حال حاضر



 

                                                                                                                                یاجتماع یشبکه ها توسط یابیبازار .3

بزرگ و  کسب و کارهای مختلف یو قدرتمند برا میمستق یابیبازار ی در جهتیاز ابزارها گرید یکی یاجتماع یهارسانه

 .ستکوچک ا

شرکت تمرکز  کی مارک تجاری غیتبل یجامعه و روابط با کاربران برا جادیبر ا یاجتماع هایشبکهدر  کیارگان یابیبازار

 شود.محسوب می میمستق یابیبازار نوع نیاز پر کاربردتر یکی .دارد

 یو حت مارک تجاریاز  اطالعات شی، افزاانیبا مشتر برقراری ارتباط یبرا یاجتماع هایرسانهها از از شرکت یاریبس

 Business مانند یمناسب تجار خصوصیات را  یبوک اخ سیفشبکه اجتماعی . برندبه کار می یانجام معامالت تجار

Manager  و Marketplace  کند.بوجود آورده واستفاده میرا 

ند که ه اکرد اعالمافراد درصد  50بیشتر از  است که به اندازه ای تاثیرگذار است یاجتماع هایکردن در رسانه  یابیبازار

 تصمیم به خرید گرفته اند. یاجتماع یهادر شبکه کاال مشاهده یکپس از 

کاربری های  تیریمد یبرا سومیشخص  ای یاجتماع یشبکه ها متخصص در ریمد کی غالبا  در هر سازمان یا شرکتی 

Facebook  ،Twitter ، LinkedIn  با اخبار مرتبا   هاکاربری نیکنند. ا یخود استخدام م یاجتماع دیگر شبکه هایو ،

 کنند.ارتباط برقرار می یاحتمال انیمطالب مرتبط با مشتر ریو سا غاتیتبل

 

 غاتیتبل شینما .4

با  غالبا  شرکت  .کنندیم کیکل کند،که در این زمینه فعالیت می شرکت کی تیوب سا اغلب به وسیله یشینما ارنوع غاتیتبل

 یگذار هیبازده سرما قادر هستند یبه راحت کسب وکارها نیبنابرا .کندیم افتیدر ای را نهیهز که انجام میشود کیهر کل

 و طبق آن عمل کنند. رندیرا اندازه بگخود 

 یبرا هیحداکثر سه ثانبه طور متوسط  یشینما غاتیباشد. تبل سختتواند یم نمایشی غاتیتبل گونه نیا ی، اجراوجود نیا با

افزایش و همگام با  دیبا غاتی، تبلشوندیم ومحتاط تر ترباهوشاینترنتی کاربر دارند. همانطور که کاربران  مجاب کردن

 .است دینظر شما مف دم یتیجمع عاتورود به اطال یبرا یشینما غاتی. تبلتغییر کندمخاطبان روزافزون تحول 

 

 غاتیرا با تبل یکاربر احتمال کی، مجدد یهدف گذار نیکمپ کی، کرده باشد دیمرتبط بازد یهاتیدر گذشته از وب سا اگر

، کرده باشد دیشرکت پوشاک بازد کیدر هفته گذشته از  ی، اگر شخصبرای نمونهدهد. یشما قرار م اریشرکت در اخت کی

 بیند.میپوشاک است  گرید یهاتیرا که مربوط به سا یغاتیتبل به احتمال زیاد

 

 لیمیا قیاز طر یابیبازار .5

 یابی، بازارهستند پست الکترونیک یاست و از آنجا که اکثر کاربران وب دارا ینترنتیارز ا یا پست الکترونیکی یک لیمیا

 .است و اگاهی از اطالعات دیتول یبرا اثرگذارروش  کی لیمیا قیاز طر



 

 یکیالکترون یها امیپ قیمحصوالت و خدمات خود را از طر ی تجاریها، مارکلیمیا از طریق یابینرم افزار بازار قیطر از

شرکت ها به  رایز مجدد فعالتر شده است لیمیا قیاز طر یابیکنند. بازاریم غیو چشم اندازان تبل انیبه مشتر با ظاهری زیبا

 کردند.داشتن آنها استفاده مینگه و  انیشتربه م رسیدن یرا برا سختی هایراه یا ندهیطور فزا

 

 یامکیپ یابیبازار .6
 نیکند. ایشرکت استفاده م کیمحصوالت  ایخدمات  غیتبل یبرا یمتن یهاامیاز پ یا اس ام اسکوتاه  امیپاز طریق  یابیبازار

 انیو اطالعات را به مشتر غاتی، تبلهای، به روزرسانتعامل و فروش شیو افزا مارک تجاریاز نام  یافتن یآگاه یبرا هاپیام

 کنند.منتقل می

به  .به بازار هدف خود است رسیدن کسب و کارها یو مقرون به صرفه برا عیسر روشی امکیپ از طریق یابیبازار

 بسیار اثربخش است.شود یم لیهوشمند تشک یهاتلفن با تعداد باال که ازاز کاربران  یتیجمع یبرا خصوص

 یتجرب یابیبازار .7

افزایش  انی، مشتریو اعتماد به نام تجار یوفادار، بردرا باال می از برند یسطح آگاه عالوه بر این که یتجرب یابیبازار

 دهد.می

کنند. نمونه  یدهند که در آن شرکت میم بیرا ترت یتیفعالاغلب ، شودهم نامیده میمشارکت"  یابیکه "بازار این بازاریابی

 ها است.و کنفرانس نارهای، سمهاشگاهی، نمایتجار یهاشگاهی، نما، پادکست هانارهایشامل وب یتجرب یابیبازار رایج یها

کمک برندها تواند به  یمبازاریابی نوع  نیاما ا  نیازمند است. یو به تالش قابل توجه اغلب زمانبر است یتجرب یابیبازار

 مشتری جدید پیدا کنند و ارتباط برقرا کنند.کند تا 

 



 میمستقپست  .8
با کند که ارسال می یخدمات پست قیآن شرکت از طر قیاست که از طر یسنت یابیبازار ینوع مستقیمپست  یابیبازار

و کاتالوگ ها را داشته  ، بروشورهاهامانند نامههای مختلف این ارتباط انواع شکلند. تواند اکیارتباط برقرار م یمشتر

 باشد.

 ند.نک یاستفاده م مجاب کردن یساخته شده برا قیدق یهاامیو پ ییایجغراف یریاز هدف گ های مستقیمپست

 غاتیچاپ تبل .9

 هایدیگر شبکهو  لبوردهای، بمحصوالت و خدمات در روزنامه ها، مجالت غیتبل یبرا یچاپ غاتیها از تبلشرکتاکثریت 

 کنند.یاستفاده م یچاپ

 غاتیتبل تیمحبوب لتایجید یهارسانه روی کار آمدن، اگرچه با استفاده کرده اند یچاپ غاتیتبل سالیان سال از یبرا هاشرکت

 است. تالیجید یابیبازار یهااز روشسختتر  یچاپ غاتیتبل یاثربخش کردن یابی. ارزبسیار کم شد یچاپ

 

 کاتالوگ یابیبازار .10

از محصوالت  ییهاارسال کتابچه مثل است. کاتالوگ از طریق یابی، بازارمیمستق یابیبازار هایراه نیتر یمیاز قد یکی

 .لیمیا ایپست  اغلب به وسیله . است یبازگشتمشتریان ای یاحتمال انیمشتر یبرا

 

بالقوه  صورت، که به دهدنشان میدهد و در معرض نمایش قرار میسازمان را به  کیو خدمات  ها محصوالت کاتالوگ

از  دیبازد ای یقبل هایدیخر قیشوند که از طر یارسال م یانیمشتر یها براکاتالوگ، معموال. گرددیم ییمنجر به درآمدزا

 را به محصوالت و خدمات آن شرکت اعالم کرده اند.، عالقه خود تیوب سا

 

 .دیریاندازه بگبعد از نوع بازاریابی انجام شده، پاسخ ها را 

به شما  نیاست. ا یضرور گیریدمیکه از مصرف کنندگان  یپاسخ یری، اندازه گشروع شد یابیبازاراینکه کار  محض به

 یبه عنوان راهی دریافتی هادارد از پاسخ اثباتبه  ازین یزیکند و چه چیکار م سبکیچه بفهمید دهد یم این فرصت را

 .دیاستفاده کنارتباط و افزایش مشتری بهبود  یبرا

 هایشبکه، گسترش دهندینشان م یادیواکنش ز یاجتماع یشبکه ها غاتیکه مخاطبان هدف شما به تبل دیاگر متوجه شد

که مصرف کنندگان به فروش  دی. اگر متوجه شدداشته باشیدمصرف کنندگان در نظر  شتریجلب نظر ب یخود را برا یاجتماع

 متمرکز شوید.که مورد عالقه آنها است  میمستق یابیانواع بازار ریسا یبر رو شتری، بدهند یپاسخ نم میمستق



 

 :یپاسخ مشتر سنجش خود و یابیبازار یواکنش به تالش ها هایروش

 

پرسد چگونه در  یکه از آنها م دیخود ارائه ده انیمشتر یبرا ینظرسنج کی دیتوانیشما م :یبازخورد مشتر ینظرسنج

 بسنجید. کسب و کارتان یرا برا یابیند انواع بازارکیبه شما کمک م ؟کسب کرده اند یمورد کسب و کار شما اطالعات

 گیری کنید. اندازه کی، عملکرد فروش در شرکت خود را از نزدتیم و کمپین کی یبا راه انداز عملکرد فروش: بازخورد

 در کسب و کار شما دارد.اثری  چه نیدهد که کمپ ینشان م نیا

 کیبا کل ی، مشتردیده اندشما را  نیآنال غاتیتبل یکه چه تعداد مشتر نشان دهنده آن است نیا: نیآنال کیکل یکل یابیارز

 کند.میرا مشاهده  غیتبل کی یکه هر مشتر یو مدت زمان غاتیتبل یرو

 

 :خودمخاطب مورد نظر  نییتع یبرا سواالت متداول

                                                                                         برد؟  یخدمات شما سود م ایاز محصول  یکس چه

 .دیارتباط برقرار کن یبا چه کس تصمیم دارید یابیهنگام بازار شودیمشخص م قا  یکار دق نیبا ا

                                                                                         ؟ توسط مشتری چیستخدمات شما  ایمحصول  علت خرید

 .دیداشته باش یمشخص تر یتیشود تا مشخصات جمع یم کیکار مخاطب هدف شما بار نیبا ا

                                                                                    کنند؟  یم یداریخر محصوالت ارا چه زمان آنها

 .کمک کند دیزمان خر نییتواند به تعیمسوال  نیا

 

و  رانیروز بازار ا طیشرا لیو بازار با تحل تیریعرصه مد نیاز متخصص یبا کمک جمع یدیگروه مشاوره س تیریمد

برنامه  ت،یریمد یهانهینو و اثربخش در زم ی، مفتخر به کسب دستاورداین تیم   باشند.می اصناف انیبا متول یهمراه

 است. دهیجهت ارتقاء کسب و کار گرد کپارچهیبازار و فروش  قاتیتحق ت،یچرخه فعال یزیر



 !باشدیکوچک و متوسط م عیاقتصاد صنا یگروه مشاوره، کمک به چرخه ها نیاز خدمات ا هدف

خود دارد.  یو پژوهش یتیرا در رزومه فعال یمتفاوت یو صنعت یخدمات یبا واحدها یسابقه همکار یدیمشاوره س گروه

کسب و کار، رشد کسب و  جادیا ده،یا یساز یاتیشود، خلق، پرورش، ظهور وعملیانجام م یدیآنچه در گروه مشاوره س

 . باشدیم ییکار تا مرحله شکوفا
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