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 وری و منابع انسانی دست می یابیدجدیدترین مطالب در زمینه های مالی، مدیریت، فنادر سایت آرک به 

 بازاریابی دیجیتال: نگاهی به روندهای ایران و جهان

 انتشار این مقاله بدون تغییر در آن مجاز است.

 

های بازاریابی در ایران در فضای کسب و کار ایران واژه ای تازه وارد است اما عمر فعالیت بازاریابی دیجیتالاگر چه 
 ۴۰ها، مجالت و تلویزیون ملی در دهه های رسمی نظیر روزنامهرسد. اولین تبلیغات در رسانهسال می ۵۰به حدود 

 .ن هستیم رسیدشمسی آغاز شده و به مرور زمان رشد کرد تا به فضایی که این روزها شاهد آ

های بازاریابی به میزان زیادی به دوران ها در حوزه فعالیتواقعیت آن است که همانند روند جهانی، فراز و نشیب

وکار وابسته بوده است. اما گذشته از این موضوع آنچه که در سالیان گذشته به طور رکود و رونق در فضای کسب

های آنالین ی جهانی تحوالت بازاریابی اتفاق افتاده، توجه روزافزون فعاالن این حوزه به کانالجدی در روندها
 .بازاریابی و تبلیغات بوده است

است. این های اخیر به طور چشمگیری در بین فعاالن حوزه بازاریابی افزایش یافته های آنالین در سالتوجه به کانال
به انجام رسیده و تغییرات در  د بازاریابیشورای مدیران ارشاست که با همکاری  تحقیق پیمایشینمودار نتیجه یک 

 .مورد بررسی قرار داده است ۲۰۱۴های مختلف در سال های بازاریابی را در شرکتهزینه

های های بازاریابی در کانالکنزی به انجام رسیده سهم رشد جهانی از هزینهکه توسط مک تحقیق دیگریدر 

بینی شده است. این افزایش رشد های غیردیجیتال پیشبه طور محسوسی بیش از کانال ۲۰۱۹دیجیتال تا سال 
 .های دیجیتال از غیردیجیتال پیشی خواهد گرفتکرد در کانالمیزان هزینه ۲۰۱۹باعث خواهد شد تا در سال 

 هامزایای بازاریابی دیجیتال برای بازاریاب 

های دیجیتالی ترین دلیلی که برای اقبال گسترده و رو به افزایش فعاالن حوزه بازاریابی به کانالشاید بتوان مهم

ترین ها نسبت به اجداد سنتی خود دارند. در ادامه برخی از عمدهمزایایی است که این نوع جدید از کانالبرشمرد 
 .شوندموارد از این مزایا معرفی می

 هزینه پایین

توان است که می های مهمیهای دیجیتالی یکی از ویژگیدر کانال پایین بودن هزینه سرانه به دست آوردن مشتری

های ارسال نامه به هزار مشتری ها به آن اشاره کرد. مقایسه هزینهکانال گونههای بازاریابی در ایندر مورد فعالیت
سایت  SEO سازیای نیست. از سوی دیگر بهینهبالقوه به صورت فیزیکی و یا در شکل ایمیلی چندان چیز پیچیده

هایی به انجام تواند با بودجهرهای الکترونیکی و مواردی از این قبیل همگی میشرکت و یا حتی تبلیغات به شکل بن

  های فیزیکی نیستند. های بازاریابی در کانالترین فعالیتبرسد که قابل مقایسه با ساده
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 نرخ تبدیل باال 

های بازاریابی به مشتری را مورد سنجش میزان تبدیل افراد هدف در فعالیتشاخصی است که  نرخ تبدیل مشتری

 .دهدقرار می

 .هستنددارا  خود، اثربخشی بسیار باالتری را های پایینهزینه های دیجیتالی علیرغمکانال

 سهولت در اجرا 

ها در دنیای امروز با استفاده از بازاریابی در توان این واقعیت را انکار نمود که بسیاری از شرکتاگر چه نمی

نکته نیز توجه داشت که معموال رقابت بایست به این اما می ،آورندهای غیردیجیتالی منافع زیادی به دست میکانال
های ها برای بسیاری از شرکتهای باالی آنهای اجرا و هزینهها، با توجه به پیچیدگیگونه کانالکردن در این

 .پذیر نیستکوچک و یا حتی متوسط امکان

یک زمین نسبتا  های کوچکتر نیز بتوانند درای را فراهم ساخته است تا شرکتدر حقیقت فضای مجازی زمینه

 .تر عمل نمایندهای بزرگ موفقهای خود پرداخته و چه بسا در رقابت با شرکتتر به عرضه قابلیتعادالنه

های غیردیجیتالی عمال عرصه را برای کوچکترها های سرسام آور در کانالهای بزرگ نیز با هزینهدر این بین شرکت

 .انددر حوزه دیجیتالی خالی کرده

 سازی عملکردگیری و بهینهندازهسهولت ا 

های دیجیتالی امکان برداری از کانالترین ابزارهای فراهم شده در کنار بهرهتوان گفت که یکی از بزرگبه جرات می
آوری شده از هر کانال های حوزه بازاریابی است. اطالعات جمعسازی تمامی اقدامات و فعالیتپایش، پیگیری و بهینه

گیری ها و ابزارهای مدرن مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گرفته و مبنای اصلی برای تصمیمسط روشبازاریابی تو

 .سازنددر اقدامات آتی را فراهم می

 ترتر و درگیرکنندهمحتوای مرتبط 

صلی موفقیت در مشتریان هدف با برند و محتوای بازاریابی ارایه شده توسط شما یکی از عناصر ا بحث درگیر شدن

بازاریابی است. به عبارت دیگر به هر میزان که یک تیم بازاریابی بتواند توجه مشتریان هدف را با خود همراه سازد، 
 .سازی در مورد برند بیشتر بوده ومی توان نتایج بسیار بیشتری را در فرم افزایش خرید او انتظار داشتامکان جایگاه
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های های دیجیتالی از یک سو با توجه به ویژگیکه محتوای ارایه شده از طریق کانالدر این بین نکته مهم آن است 

های اجتماعی و یا نقش موتورهای جستجو برداری از ارتباطات دوستانه روی رسانهها )نظیر بهرهگونه کانالخاص این

ای محتواهای دیجیتالی، نهدهی به پاسخ سواالت ذهنی مشتری( و از سوی دیگر به دلیل ماهیت چند رسادر شکل
 .از ظرفیت بیشتری برای درگیر ساختن ذهن افراد با خود برخوردار است

 وکارهای ایرانیبازاریابی دیجیتال و کسب 

های دیجیتال در بین بدون شک یکی از فاکتورهای اصلی در توسعه بازاریابی دیجیتالی در هر بازار، نرخ نفوذ رسانه
هاست. چرا که بنا بر یک منطق ساده عقالیی، شما باید در جایی گونه از رسانهاربران به اینافراد و همچنین اقبال ک

جا هستند. این امر در حالی است که این های بازاریابی بپردازید که مشتریان هدف شما در آنبه اجرای فعالیت

های دیجیتال در بین جامعه ربرد رسانهروزها آمار و ارقام منتشر شده در منابع مختلف، نشان از رشد روز افزون کا
 .ایرانی دارد

ترین جامعه های فناوری اطالعات، کشور ایران با جمعیت جوان و تحصیل کرده خود بزرگعالوه بر توسعه زیرساخت
 .کاربران آنالین در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است

های اجتماعی آنالین روز به روز در حال توسعه و گسترش است به شکلی که از سوی دیگر اقبال ایرانیان به رسانه
رسان موبایلی تلگرام را در جهان به خود اختصاص داده و بنا به ترین جامعه کاربران پیاماکنون بزرگاین کشور هم

 .میلیون ایرانی در این شبکه عضویت دارند ۲۳بیش از  برخی گزارشات

های بازاریابی ها در حوزه فعالیتاما علیرغم تمامی این رشد و توسعه روزافزون، میزان بودجه تخصیص یافته شرکت

وجه به سطوحی که در به هیچ های بزرگالخصوص در مورد شرکتعلی یتال نسبت به کل بودجه بازاریابیدیج

ن اتفاق افتاده نزدیک نشده است. عدم آشنایی کافی با مباحث تخصصی حوزه بازاریابی دیجیتال، سابقه سطح جها
کم مشاوران ایرانی در این حوزه، عدم شناخت فضای مجازی توسط بخش بزرگی از مدیران ایرانی )علی الخصوص 

های این ترین ریشهتوان مهممیهای مطرح دولتی و خصوصی( و مواردی از این قبیل را مدیران باسابقه شرکت

 .موضوع قلمداد نمود

وکارهای جهانی در حوزه بازاریابی دیجیتال، های گسترده و نیز تجارب موفق کسبدر مجموع با عنایت به مزیت

های غیرقابل انکار بسیاری از های بازاریابی از ضرورترسد که بازنگری اساسی در استراتژیچنین به نظر می
 تر در این حوزه مطرحها که خود را سریعهای ورود به این حوزه برای آنایرانی است. چرا که مزیتهای شرکت

 .کنند، به طور بالقوه بسیار بیشتر خواهد بود
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بایست با الگوبرداری هوشمندانه از تجارب در کنار این امر مشاوران و متخصصان حوزه بازاریابی دیجیتال نیز می

المللی بازاریابی دیجیتال، ظرفیت خود را های موفق بینهای همکاری مشترک با شبکهیجاد کانالالمللی و نیز ابین

 .برداری از این بازار بکر توسعه دهندبرای بهره
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