
  انواع بازاریابی الکترونیکی و شیوه به کارگیری آنها

 

این را  دی، بابه آنجا به منظور نیل. اما شودمحسوب میدر تجارت  موفق جینتا کسب یبرا و شدنیسریع  یراه الکترونیکی یابیبازار

از آن قادریم که  الکترونیکی یابیانواع بازار؟ کند یکار مبه چه صورت  در رابطه با چه موضوعی است؟ یاستراتژ نیکه ا میبدان

 کنیم کدامند؟استفاده 

ن ؟ برای تمامی ایمشهور کنیدرا خواهید برندتان می د؟ آیایجذب کن بیشتری یمشتر ؟دیده شیرا افزا کاری کیتراف تصمیم داریدآیا 

 ضرورت دارد. الکترونیکی یابیبازارانواع درک موارد 

رابطه با بازاریابی  در شتریب یریادگیکمک به شما در  یبرا انواع بازاریابی الکترونیکی و شیوه به کارگیری آنها در این مقاله ما

 بحث کرده ایم. دیجیتال 

 ونیک در کسب و کارهای به شیوه الکتربازاریابی

 محتوا الکترونیکی یابیبازار .1

 وبالگ ،وب سایت قرار دادن محتوا در  از طریق . این نوعشودازاریابی محتوایی از انواع بازاریابی الکترونیکی محسوب میب

خود  یهاخواسته فعر ایشان حل مشکالت یاطالعات در مورد چگونگنیازمند  انکاربر گیرد.های اجتماعی صورت میوشبکه

 باشند.می

، مشاغل شما در بازار مقام قدرت نیبنابرا کرد. دی، اعتماد آنها را جلب خواهارائه دهد دیو مف تیفیبا ک یمحتوا به آنها برند شما اگر

شامل  الکترونیکی یابیبازار انواعاز  روش نیادر خواهد بود. ی، انتخاب مشتریریگ میبه تصم ازیرا خواهند داشت و در صورت ن

 است. و با کیفیت دیمطالب مف نشربا  مشترکینارائه پاسخ به سواالت 

از اهداف  وجود دارد.تلفن همراه  یهادستگاه یبرا یخاص یهافرمتشود. میانجام  و...ها لیمی، ایاجتماع یها، رسانههاوبالگ در

 یابد.تحقق می رهیو غ ها، آزمونهالمی، فعکس، یکیالکترون یهاوبالگ، کتاب از جمله، انواع مختلف محتوا قیطر

https://mr-seyedi.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%a9/


 گذارد.یم ریتأث کاربردمورد  ی، که بر نوع محتواشودیم میتنظ فیلتر کیبه وسیله محتوا الکترونیکی  یابیبازار

در . است به سرنخ دکنندگانیبازد لیآنها تبد مرسوم ترین. به کار گرفته شودمحتوا ممکن است با توجه به اهداف مختلف  یابیبازار

 خواهند بود. یشتریب طی، واجد شرایلیمیا یابی، مانند بازارراهبردها به وسیله سایرمرتبط  یصورت استفاده از محتواها

 

2. SEO -  جستجو موتوردر جهت بهینه سازی 

ا کنید حاال یا از طریق وب سایت یدر شرکت استفاده می انواع بازاریابی الکترونیکی به عنوانمحتوا  دیتول شما از ترفند یوقت

شما این فرصت را ایجاد  مطالب برایجستجو  یموتورها برای یساز نهیبه بیابند.آن را  قادر باشند دیمردم باهای اجتماعی شبکه

آنچه  یکه به طور فعال در حال جستجو یافرادبه وسیله شما  تیوب سا با این کارباشند.  جستجو یبرتر موتورها یهادر رتبه کندمی

 گردد.هستند، پیدا می ه ایددادشما ارائه 

به آنها  کند هخواهد از آن مطالب استفادمیکه  یمخاطب. دیرا بدان که برای سایت اهمیت دارد یدیکلمات کل دی، باسئو انجام یبرا

 .منتشر کنیدتهیه و  طیشرا نیخود را حول ا یمحتوا دیبا کند. دایپ یدسترس

 32.5، خود گوگل یجستجو نی. اولقرار گرفته انداست که در صفحه اول گوگل  ییهاتیوب سا ،جوهاو جست کیاز تراف % 91.5

 شود.شامل میرا  کیدرصد از تراف



 

 SMMویا  یاجتماع یهارسانه یابیبازار .3

 ای، محصول برند به منظور تبلیغات برای یاجتماع یهاکه از رسانه روندی باشد.می SMM انواع بازاریابی الکترونیکییکی از 

یا هردو با هم انجام  و نهیپرداخت هز یا کیآن را به صورت ارگان قادریم جستجو  یموتورها یابیبازار همانند برد.میمحتوا استفاده 

 داد.

از  جامعه کیبه  رسیدن یبرا انجام دهید. غاتیتبلبه صورت  ای نشر دهید یاجتماع یهاخود را در رسانه یمحتوا دینتوا یم شما

ل، ، محصوبرند یبرا مناسبی یکه شبکه اجتماعاین  دارد چیزی که بسیار اهمیت .دیکن نهیهز کسب و کار خود باید خاص افراد

 نمایید.خود انتخاب  یمحتوا ایخدمات 

به وسیله . توان بیان کردرا میتعامل  لیشدن به مخاطبان و پتانس کیامکان نزد یاجتماع یهارسانه یابیبازار از مهمترین مزیت

SSM ، مانند  یاجتماع یشبکه ها نیهمچن شود.برای شما می یاعتبار عموم این سبب، کنداشتراک گذاری میشما  یکه محتوازمانی

 باشند.به روز و تحت نظارت  شهیهمپس این اهمیت دارد که مطالب . هستندا مخاطبان ب میکانال ارتباط مستق کی

 یپول به صورت غاتیتبل .4

 فراهمجستجو  یموتورها یکه برا یپول غاتیتبلرسانه ها در وب وجود دارد.  تبلیغات در نهیپرداخت هز یبرا های متنوعیبکس

 یپرداخت متفاوت هایروشممکن است  تالیجید یابینوع بازار نیاشود.  یظاهر م SERP یدر باال کیارگان جی، قبل از نتاشودیم

 :آنها پرکاربردترین و مرسوم ترینداشته باشد. 

 : pay-per-click تمامی راهبردهایدر  توان گفتمی گردد.محسوب میها در وب رسانه تبلیغات پرداخت متداول ترین سبک 

 .دیکنیم کیخود کل غاتیتبل یرو ، شماکه از نامش مشخص است گونه . همانرودبه کار می لکترونیکیا یابیبازار

CPM  :مدل  اغلب دارد.  یشتریب تیمز کنیدکوتاهتر فعالیت می یدیبا کلمه کل ی. وقتیک روش رایج دیگر استها برداشتPPC 

 شود.یآنچه استفاده م یپرداخت فقط برا یاست برا یراه



 

 یا پست الکترونیک لیمیابه وسیله  یابیبازار .5

به  ایمیلیبازاریابی  از اگر .منسوخ شده است یلیمیا یابیبازار گویندای میولی عدهشود یارسال م لیمیا امیپ یادیز در روز شمار

 .دیبرس یقابل توجهبرآیندهای به  شاید، دیاستفاده کن کیاستراتژ ایشیوه به انواع بازاریابی الکترونیکیعنوان 

 کی زیمحصوالت و خدمات ن غیتبل .دیو مرتبط به روز نگه دار دیکه مشترکان خود را با مطالب مف کسب این هدف این روش کی

 نفرستید.هرزنامه و دیمخاطبان احترام بگذار یخصوص میکه به حر ی، به شرطتاثیرگذار است راهبرد

 دیتوانی، ماتوماتیک انجام دهیدرا  ندیفرآ نیاگر ا شود.شما محسوب می تیاز موفق یبخش مهم لیمی، ایورود یابیبازار یاستراتژ در

 راهنمایی کنید. یابیبازار به وسیله فیلترخود را  یمشتر

 

 یفور امیپ به صورت یابیبازار .6

 یهاعامل ستمیهمه س با  ی، تقرWhatsAppبر  افزوناست.  شیدر حال افزاروز به روز   یفور امیپ با قابلیت یهابرنامه به کارگیری

 شود.محسوب می یابیبازار راهبردهای یفوق العاده برا یفرصت نیا .خود را دارند میمستق یهاامیپ یاجتماع یهارسانه

نام  یبرا .کنند افتیدرپاسخ سریعا تا  رندیکانالها تماس بگ نیبا ا این فرصت را دارند، دارند احتیاج به حمایتشما  انیمشتر زمانی که

 است. و مفید مثبت اریشما بس انیو مشترپیام رسان فوری  نیشما و رابطه ب یتجار

، دیخود باش انیدر دسترس مشتر دیخواه ی. اگر مدیریبگ دهیرا ناد الکترونیکی یابیبازار انواعاز  نوع نیا دیتوان یشما نم سرانجام

 نمایید. یساز ادهیرا پ یرسان فور امیپ یاستراتژ کی دیبا

 

 وابستهبه شکل  یابیبازار .7

 



محصول  کی یکه برا لیهر تبد یمحتوا برا وردندگانآگرد، شودمحسوب می انواع بازاریابی الکترونیکیکه از  وابسته یابیبازار در

کسب و کار شما عمل  یفروش برا میت کی همانندمحتوا  دکنندگانیتول نیا اصوالشوند.  یکنند ، سفارش داده میم افتیخدمات در ای

 کنند.یم

کنندگان محتوا  دیتولبه وسیله که  افتی دیخواه یدسترس یبه مخاطب رایز است. نداشتن به مخاطب ازینوابسته  یابیبازار مزیت اصلی

متناسب با خدمات و محصوالت خود را انتخاب  دکنندگانیتول دی، شما بایاجتماع یهارسانه به وسیله یابیبازار همانند .ایجاد شده است

 .دیکن

 یابینفوذ در بازارالکترونیکی  بازاریابی .8

در بازاریابی مشارکتی دخیل گفتیم  کهالکترونیکی  ینفلوئنسرهایا آید.به حساب می انواع بازاریابی اکترونیکیاز  یابینفوذ در بازار

 عالقه مند هستند. ندیگویکه به آنچه م یادیخاص با مخاطبان ز مباحثمتخصصان در  به .هستند یچه کسان، هستند

محصوالت شما  یعموم شاتیتوانند آزما یم آنها، فراهم کنندشما  ینام تجار یرا برا یخاص یمحتوا الکترونیکی ینفلوئنسرهایا اگر

شما  یتوانند نام تجاریآنها م پس. دهندمیبه عموم نشان بودن آنها  یمنف ایرا بدون توجه به مثبت  به دست آمده جینتا دهند.را انجام 

 ببرند. نیبکال از  ای باال بردهرا 

 یوفادار. بگذارد یمنف ریشما تأث ریانجام دهد که بر تصو یکار ایصحبت کند  رگذاریفرد تأث شایدخطرات  یبا وجود برخ یحت

 برای برند شما به ارمغان بیاورد. یاریبس دیجد انیآنها ممکن است مشتر مخاطبان

 یا تلفن همراه لیموبااز طریق  یابیبازار .9

 است. و اضطرار روشی اجباریتلفن همراه  یابیبازار، داریدمشتری ی زیاد رااگر در عصر امروزی نیاز به شم

 کنند.میتجسس و کندوکاو  لیدر موبا یصوت یجستجو به وسیله دنیا تیجمعکل درصد از  27 گویددر گوگل می قاتیتحق

از حل مشکل با تلفن هوشمند  سریع تر زیچ چیه. کندتلقی میمهم  اریبسرا  یواسطه بودن به اندازه وفادار یب چنین این پژوهشهم

 .ستیدر هر کجا و هر زمان ن

 :تلفن یابیدر بازار یگذار هیسرما یهااز روش یبرخ

 منتشر نمایید.فشار را  ی، اعالن هادیبا مخاطبان خود صحبت کن زمانی که قصد دارید :فراهم کنیدبرنامه  کی

 مکالمه کنید.با مردم به طور مستقیم  :دیرا اتخاذ کن یرسان فور امیپ یابیبازار

در آنجا حضور که مصرف کنندگان شما  قرار بگیرید  ییو در جا :دیارائه ده ییایجغراف یمکان تیخدمات را با موقع ای محصوالت

 دارند.

 .دی، جلب کناستفاده کنندتوانند در هر کجا ی، که مهالمیجذاب مانند ف یخود را با محتوا یتوجه عموم تلفن همراه: یمحتوا ارائه

 ییدئویو یابیبازار .10

، ، اخباریسرگرم گردند.می  YouTubeدر  یزینفر به دنبال چ اردیلیم 2ماهانه  های معتبر انجام شدهبراساس یک سری پژوهش

 یهایاستراتژ از آید.به حساب می دیجد انیبه مشتر رسیدن یفرصت بزرگ برا کی نی، امطالعه یمحتوا برا، ینحوه انجام کار

 .شودیاستفاده م یابیبازار کل فیلترهایدر  های به دست آمدهمایی نتیجهراهن یبرا ییدئویو یابیبازار

در مورد محصوالت و  شتریکسب اطالعات ب یکنند و از آن برا یاستفاده م لمیدرصد مردم به طور متناوب از موتور جستجو و ف 80

 یانجام مچیزی  دیکار را قبل از خر نیااز مصرف کنندگان  %50بیشتر ازکنند.  یاز آن استفاده م گرانیمشاهده نحوه استفاده د

 گردد.محسوب میفروش  در سهولت یفرصت خوب برا کی نیا بنابریان، دهند.

 

 یصوت به صورت یابیبازار .11



در  یا ندهیمانند پادکست به طور فزا ییهافرمت. قرار گرفته است ابانیتوجه بازاردر خور یصوت یابی، بازارتلفن همراهعصر  در

که مردم  خصوصا زمانی .کنند یرا به خود جذب م ویمعتبر هستند و مخاطبان راد دهیپد کی، پادکست ها واقع در استفاده هستند. حال

 یا درخانه در حال انجام کاری. در ماشین هستند در حال رفت و آمد

 مبدل سازید.فرصت فروش بزرگ  کی بهرا  یصوت یابیو بازار دیوارد کن یخدمات خود را به صورت متن ایمحصول  نتیجهدر 

 

 یمجاز تیواقعبه شکل  یابیبازار .12

. استفاده شود ینام تجار کیجلب مخاطبان  یبرا ابانیبازار شاید به وسیله .ما وجود دارد یدر حال حاضر در زندگ یمجاز تیواقع

 .دیخدمات را به عموم ارائه ده ای، محصول یاراز نام تج یقیدهد که تجربه عم یامکان را م نیبه شما ا نیا

متمایزتر در همان بخش بازار  گرانیشما را از د یممکن است نام تجار .است یفراموش نشدن با  ینوع ارتباطات در افراد تقر نیا ریتأث

 کند.

 یتیکسب و کار شما را در موقع . این تکنولوژیآورد یمدرن در م یا دهیشما را به عنوان ا ینام تجار یمجاز تیواقع یابیبازار

 از زمان شما. پیش تر ،دهدقرار می

 

 سخن پایانی

الکترونیکی  یابیدر مورد انواع بازار شتریب یکم ، اکنون شمادوارمیام به دنبال پیشرفت و توسعه کسب و کارتان هستیدآنجا شما 

، دیدار پرسشی الکترونیکی یابیبازار انواع . اگر در موردبیابیدخدمات مناسب خود را  قادر هستید که  یمعن نی. به ادیدرک کرده باش

کمک به  یبرنده برا عالی و یابیبازار یاستراتژ کیما . متخصصان و مشاوران ما در گروه سیدی تماس حاصل فرماییدبا  دیتوان یم

 کرد! میخواه یاهداف شما طراح



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

 ت،یچرخه فعال یزیبرنامه ر ت،یریمد یهاهنینو و اثربخش در زم یمختلف. مفتخر به کسب دستاورد یهاشیاصناف در گرا انیمتول

 است. دهیجهت ارتقاء کسب و کار گرد کپارچهیبازار و فروش  قاتیتحق

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

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

 ییکسب و کار، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفا جادیا ده،یا یساز یاتیشود، خلق، پرورش، ظهور وعمل یانجام م یدیمشاوره س

 . باشدیم

 021-44050300تماس : شماره

 


