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که ممکن است به ذهن هر فرد   یزی چ نی اول م یشنو  یم ی را وقت نگ یمارکت تال یجید

  ادی کلمه به  ن ی ا دنی مشاغل احتماال با شن ن یمثال صاحب ی برسد متفاوت است، برا

  …وبالگ ها و  ا ی یاجتماع  ی شبکه ها اد یبه   ز یافراد ن ی افتند، برخ ی ها م ت یوب سا

و هر کدام در کنار هم مانند پازل   ندهست  یموارد ذکر شده موارد درست یتمام. 

آورند که ما آن را   یبه وجود م   یابی جامع و گسترده را در حوزه بازار  ی مجموعه ا کی

  ی ابی بازار  ن،ی آنال ی ابی بازار  ا ی)  digital marketing نگیمارکت  تالیج یبه نام د

جنبه   ندوکار بتواکسب ک یکه   ن یا  ی . برام یشناس   ی( م ینترنتی ا  ی ابیبازار  تال،یجید

  تال یجید  یهااز جنبه ی بتواند حداقل بعض د یخود را حفظ کند، با ی رقابت  یها

 .کرده و از درست و به جا از آن ها استفاده کند جاد یرا در خود ا   نگیمارکت

آن    ی و انواع روش ها  نگ ی مارکت   تال ی ج ی د 

 شتر ی فروش ب  ی برا 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

است.   ی نترنتیا  ی ابی دارد بازار  ازی به آن ن یکه هر کسب و کار  ی از ملزومات یکی

و حضور فعال و موثر در   یدر سطح محل ت یهرچند کوچک با فعال  یکسبوکار ها

کرده   یمعرف گران ی خود را به د  یتوانند تخصص، محصول و حوزه کار   یم نترنت،یا

 .کنند دای دست پ  یدیراغب جد   یها یو به مشتر

 ست؟ یچ نگیمارکت تالیجید

که در   ی تیبه هر فعال  یابی است. بازار  ی ابی از انواع بازار  یک ی نگ یمارکت تال یجید

با   یامروز   یابیشود. اما بازار   یگفته م ردی انجام گ ی جذب و حفظ مشتر ی راستا

  قیدارد، چرا که در گذشته کسب و کار ها از طر  یادی تفاوت ز  یسنت  ی ابیبازار

  ی و.. استفاده م لبورد،یب ، یونیزیلوت  غی مانند چاپ بروشور، تبل یسنت  ی ابیبازار

 ،یتالیجیو د  ینترنت یا ی ادامه دارد. اما با گسترش فضا  زی کردند که هم چنان ن

  یابی که به آن بازار  ردی گ یانجام م  نترنتیدر بستر ا ی جذب و حفظ مشتر ت یفعال

 .شود  یگفته م ینترنتیا  ی ابیبازار ا ی تال یجید

خود را   غات یکمتر تبل یا  نهیتوانند با هز ی کسبو کارها م digital marketing در 

نظر   ری خود را ز  یغات یتبل  نی کنند، در هر مرحله کمپ ی اجرا و محصول خود را معرف

دهند تا به    ریبوند آن را تغ  لی کنند و در هر مرحله که ما  ز یداشته باشند، آنال

 .مطلوب و مورد نظر خود برسند جهینت

 

 غات یتبل ی : انواع روش هادی بخوان شتریب

 

شود که باعث    یگفته م یاستراتژ ا یدر واقع به هر ابزار، روش   نگ یمارکت تال یجید

وب و   ی شود. با گسترش فضا  نی آنال ی و شناخته شدن نام کسبو کار در فضا ی معرف

شروع به انواع    یادیز   یمردم، کسب و کارها نی شدن آن ب  ج یو را  نترنتیا
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را   اریجهت گسترش برند خود کردند، تا بتوانند کاربران بس تالیج ید ی ابیبازار

 .محصول و خدمات خود آشنا کنند

 

  ی ساز   نهیبه نگ،یمارکت لی میهستند مثل ا اد ی ز   ینترنتیا   یابیبازار  یها روش 

 . …و ن ی آنال غات یتبل ،یسئو، شبکه ها اجتماع ا یموتور جستجو  

 

 ست؟یچ تالیجید یابیبازار هدف

است که کسب وکارها توجه کاربران را هنگام   ن یا  تالیجی د  یابیاز بازار  هدف 

و..   یاجتماع ی استفاده از شبکه ها ،یجستجو کردن، وب گرد  نترنت، یاستفاده از ا

 .کنند ل یتبد  یکننده را به مشتر دیمتوجه خود کنند و بازد

 نگ یمارکت تال یجید  یها ت یمز

  ش یسوال پ  نی ا یبرخ  یهنوز برا  دیشا   ی ابی نوع بازار  ن یو شناخت ا ف یاز تعر بعد

سوال    نی پاسخ به ا  یشود؟ برا ی توجه م  نگیمارکت تالیجیبه د نقدریکه چرا ا د یایب

 .کرد یآن را برس  ی ایمزا د یبا

 

 ن یآنال   یابیمختلف بازار  ی کانال ها  ر یتاث ی ریاندازه گ .۱

کنندگان را   دیتوان بازد   یاست که م  نی ا نگ یمارکت تال یجید  یاصل  یای از مزا یکی

  یم ی صفحه را ط  ای  ت یبه وب سا  دنیرس ی که کاربران برا یی دنبال کرد و راه ها

  ی که کدام کانال ها دی توان فهم یم  زیبا آنال نی نظر گرفت. همچن ر یکنند را ز

 .شوند  یبه کسبو کار م انیشتردارند و باعث جذب م  ی شتری ب  یبازده نگیمارکت
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 ان ی رفتار مشتر ی بررس  ت یقابل .۲

  قیطر   از  …و  ت یسن، جنس ل یاز قب یی ها  یژگیو و  ان یرفتار مشتر  ی بررس  با

را که    یانی توان مشتر ی موجود است، م تال یجید  یابیکه در بازار یی ابزارها

 .کرد دا یدارند پ دیخر  ی برا یباالتر ل ی پتانس

 

 مخاطبان به محصول شما  ع یراحت و سر   یدسترس  .۳

  د،یدرست استفاده کن نی آنال ی ابی وب، اگر از بازار  ی و فضا نترنت یگسترش ا با

 .با محصول شما آشنا شوند کی کل کی و با  ی شود کاربران بتوانند به راحت  یسبب م

 

 تال یجید  یابی در بازار  نیی پا ییاجرا  نهیهز .۴

ها است.    نهیدر زمان و هز ییصرفه جو ی نترنتیا ی ابیبازار  یمهم یای از مزا یکی

چاپ    یرا برا  یادی ز   نهیزمان و هز  دیبا  ی غاتیتبل یبروشورها د یتول ی مثال برا ی برا

مثال تنها با   یتوان برا ی م یابی نوع بازار  نی و پخش بروشور ها صرف کرد، اما در ا

 .رساند ان ی خود را به گوش مشتر امیآن پ رو انتشا پی ساخت کل ا ی  لی میارسال ا

 

 نگی مارکت  تالیج یدر د یمشتر  یری هدف گ .۵

  شنهادیو پ دیکن یخود را دسته بند  ان یمشتر  دیتوان ی شما م ی نترنتیا  یابی بازار   در 

مانند سن،   ییها  ی. دسته بند دیآن ها قرار ده  ار ی مختص هر دسته را در اخت یها

 …و  تی ها، جنس یعالقه مند  الت،ی تحص
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 نگ یمارکت تالیجید یابزارها

  تالیج ید ی ابتدا با ابزارها د یبا تالیجی د  یابی در حوزه بازار   تیحضور و فعال ی برا

 :است یشاخه اصل ر ی ز   ۷ یدارا  نگ یمارکت تال یجی. دم ی آشنا شو  نگیمارکت

 

 جستجو  یموتور ها  یبرا  یساز   نهیبه  ای  SEO سئو .۱

 SEM ای جستجو  یموتورها  یابی بازار  .۲

 یی محتوا یابی بازار  .۳

 یاجتماع یشبکه ها   یابی بازار  .۴

 PPC ای ی کیکل غاتیتبل .۵

 Affiliate Marketing در فروش ی همکار  ای وابسته   یابی بازار  .۶

 نگ یمارکت لی میا ا ی ی لیمیا  یابی بازار  .۷

 

کسب و کار   نی کند، رقابت ب ی م دایپ شی وب و کاربران آن افزا  یچقدر که فضا هر

بازار انجام دهد و   قات یتحق ی وجود اگر کسب و کار  ن یشود. با ا   یم دتر یشد ز یها ن 

  یابیتواند بازار  یمناسب م  یبشناسد، با داشتن استراتژ یخود را به خوب  ی مشتر

  ی ادیز ی فرصت ها تال یجید  یابیوب را به صورت موثر انجام دهد. بازار  ی در فضا

 .را جذب کنند  یشتریب  انی دهد تا مشتر ی کسب و کارها قرار م ی رو ش یرا پ
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digital marketing که   ی تیاست و هر فعال  یو مباحث گسترده ا م یشامل مفاه

  یمجموعه  ری انجام شود، به عنوان ز   نترنتیا  یباشد و در فضا یابیمرتبط با بازار 

 .شود ی آن شناخته م

 

 نگ یمارکت تالیجید یابزارها

 جستجو  یموتورها  ی برا یساز  نهیبه  ای  (SEO) سئو .۱

سئو است. سئو که مخفف   تال، یجید یاب ی بازار  ی کانال ها نی از قدرتمند تر یکی

  یموتورها ی برا یساز   نهیبه ی است به معنا Search Engine Optimization عبارت 

  ک یتراف تیفی ک شی که به افزا ییها ت یجستجو است. سئو را به مجموعه فعال

ها   تی فعال  نی شود که ا  یکند گفته م یموتور جستجو کمک م قی از طر  تی سا ی ورود

 .فروش را به دنبال دارد ش یو افزا ت یسا  دیبازد ش یافزا   تی در نها

 

SEO  میده ی م حیشما توض  یمثال برا ک یرا با: 

 

در   د یخواه ی و م ”ینترنتی: “کسب و کار ادیکن یمثال شما در گوگل جستجو م ی برا

جستجو و   ج یکه در صفحه اول نتا یتی. سا دیآن اطالعات کسب کن  یمورد راه انداز 

ها است.    نکیل ر یبخش تر از سا  نان یاطم  اری شما بس ی در رتبه اول قرار دارد برا  ای

  یدرست در رتبه ها ی کنند که با سئو یهمه کسب و کارها تالش م   لی دل نی به هم

 .رندی مناسب قرار بگ
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 SEM ا یوتور جستجو م یابی بازار  .۲

شود به منظور    یشناخته م SEM یموتور جستجو که با کلمه اختصار ی ابیبازار

کسب و کارها است به خصوص   ت یو راحت تر کاربران به وب سا  شتر ی ب ی دسترس 

  غات یبا استفاده از تبل SEM یابی جستجو مانند گوگل. بازار  یموقع سرچ در موتورها

شدن آن    دهید  شتریب  قیطرها از  ت یشود و هدف آن ارتقا وب سا  یانجام م یپول

 .جست و جو است  یها در صفحات موتور ها

  ی انیرا درقسمت م  یی ها تی وب سا د،یکن ی را در وب جستجو م  یزی که شما چ ی زمان

  گانیرا ی ها  یسئو خوب هستند و در دسته استراتژ  کی حاصل  د،یکن یمشاهده م

صفحه   نیی که در قسمت باال و پا ییها  ت یرند. وب ساقرار دا نگ یمارکت تال یجید

 .سئو است  یپول ی شوند، حاصل استراتژ  یمشاهده م

 

)   د یکه انتخاب کرده ا یکننده ا غی خواهند جستجو کرده و تبل  یآنچه را که م  مردم

مثال گوگل ادووردز( کلمات مرتبط با جستجو ها را هدف قرار داده و شما تنها در  

  نکیل ی بالقوه بر رو انیکه مشتر دی کنندگان پول بپرداز   غی بلبه ت دی با یصورت

 .کنند  ک یشما کل  غیتبل

 

 یی محتوا یابی بازار  .۳

و توسعه کسب و کار است که بر   یابیبازار  یاز استراتژ  یبخش ییمحتوا ی ابیبازار

نوع    نی ا ی تمرکز دارد. هدف کل کپارچهیارزشمند، مرتبط و  ی محتوا عی و توز  جادیا

است که مخاطب در   ی و قبل یفعل  انیو حفظ مشتر د یجد نیجذب مخاطب  ی ابیبازار

 .شود  یجذب م ندارزشم ی ارائه محتوا لهیبه وس  یاستراتژ ن یا
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خود   یاجتماع یشبکه ها   ای  ت یکه در وب سا  یتواند مطالب ی م ییمحتوا ی ابیبازار

  یمنتشر م گری د  یها ت یسا  یکه به عنوان مهمان برا یمطالب ا ی  دیکن یمنتشر م

ها،    کی نفوگرافیا ا یو   د یده یم نکی خود ل  تی آن ها به سا  تی و در وبسا دیکن

وجود    یمجاز  ی شبکه ها  یها رمدر پلتف   یها و.. که امکان به اشتراک گذار  دئویو

 .داشته باشد

 

 فرمت محتوا  انواع 

 :ودش  دیتول  ری ز   یتواند در فرمت ها ی م محتوا

 

 ت ی سادر وب ی متن یو انتشار محتوا ی سینو  وبالگ  •

 ل یمیا •

 عکس •

 دئویو •

 …( ویری تصو ،یمتن ،ی)صوت ی کیالکترون  یهاکتاب •

  یبه عنوان نوع سنت توان یم زیمجالت را ن ا یمانند بروشورها  یچاپ  یهاتمیآ •

 .قلمداد کرد  ییمحتوا ی ابیبازار

 ییمحتوا  ی ابی بازار  ت یمز

  یانی شما کمک شا  تی است که به سئو سا  ییندهایاز فرا یکی  ییمحتوا ی ابیبازار

دهنده قدرت، اعتبار و   ش ی شما نما  ت یمورد استفاده در وبسا  ی. محتواکندیم

و متناسب با   نی آنال  یابی برند شما است. محتوا اگر بر اساس اصول بازار  ت یشخص 

  ان یقدرتمند، مشتر  ی رباک آهنی مانند   تواندیشود، م میو تنظ ه یشما ته  نسیزیب

 .بالقوه و مخاطبان شما را به سمت کسب وکارتان جذب کند
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 

 ان ی مشتر یوفادار   شی حفظ و افزا ی : راهکارهادی بخوان شتریب

 

 (SSM) یاجتماع یشبکه ها   یابی بازار  .۴

 SSM ای  یاجتماع ی شبکه ها  ی ابیبازار  نگیمارکت تال یجید یاز روش ها   گرید یکی

  یادی ز   نی توان مخاطب  یم یاجتماع ی و مناسب در شبکه ها حیصح یابیاست. با بازار 

  یادی بخش ز  تی. با توجه به فعالدیرا جذب کرده و کسب و کار خود را رونق ببخش

در آن ها   یابیکه حضور و بازار  تتوان گف یم ،یاجتماع یاز جامعه در شبکه ها 

  یابی هم شامل بازار  یابینوع بازار   نیا   است.  دیمف ی هر کسب و کار   یبرا با یتقر

است، مثل    یا نه یهز غاتی( و هم شامل تبلنهی)بدون پرداخت هز ک یارگان

 .نگینفلوئنسرمارکتیا

 

محبوب مورد   یشبکه ها ان ی در م یابیبازار  یبرا  یاجتماع یشبکه ها  نی تر محبوب

 .و تلگرام هستند  نستاگرامیا ران ی استفاده در ا

 

 ی اجتماع  یشبکه ها  ی ابیبازار یها ت یمز

 وسته ینام کسب وکار شما به صورت پ ی ادآور ی و  ار ی بالقوه بس ن یمخاطب حضور 

 درست کسب و کارتان  یاعتماد مخاطب با معرف  جلب

 ی ورود ک ی تراف  شیو افزا  ت یمخاطبان به سمت وب سا  تی هدا
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 دارد؟  ازی به کمک ن یاجتماع ی هارسانه  یابی در بازار  تانیاستراتژ د یبفهم چگونه

نداشته   یخاص تیفعال ا ی  دی فعال باش  ی لیخ  یاجتماع  یهادر شبکه  دیتوان یم شما 

  جهیمخاطبان و در نت ش ی به افزا  تواندیم یاجتماع  یهادر شبکه تی . فعالدیباش

  دهد یسه عالمت وجود دارد که نشان م  نجایفروش شما کمک کند. در ا  شی افزا

 .چه اندازه ناکارآمد بوده است ات  یاجتماع ی هاشما در شبکه  یابی بازار  ی استراتژ

 

۱ 

 .دیکنیمشاهده نم ی اجتماع  یاز حضور در شبکه ها ید یمف جه ینت  چیه شما 

فروش،    شی مردم از وجود برند شما، افزا یآگاه ش یمثل افزا ی ادیز موارد 

به بهبود   توانندیم … و  انیمشتر یده سی سرو  ،یمذاکرات با مشتر شی افزا

عوامل را در   نی همه ا  تواندیشما نم  یکار شما کمک کنند. رسانه اجتماع جهینت

هدف مهم تمرکز   دو  ا ی ک ی  یشروع، رو یبرا  د یکن یداشته باشد، پس سع زمان کی

 .دیخود را مشخص کن ی هاتیو اولو دیکن

۲ 

 .دیکردن به هوا هست ک یدر حال شل شما 

که   د یهست  ی. اگر شما شرکتدیکن یاستفاده نم ی شما از رسانه درست  دیشا 

  ت یوارد سا  یقیشما از چه طر  ن یکه اکثر مخاطب دی بدان دیدارد، با  ی ادیز ن یمخاطب

  یورود ک یتراف  دینیتا بب  دیکن ی را بررس   کسیتیگوگل آنال ج ی. نتاشوندیشما م

تا   د یده ش ی آن بخش افزا  یتمرکز خود را رو د یکن یشما از کجا است و سع ت یسا 

 .دیجذب کن ی شتری ب ان ی مشتر

۳ 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 .شما کم است ی محتوا یو اشتراک گذار ک یال

  یدهند، سع ینشان نم تانیمحتوا  ی به اشتراک گذار  ی شما عالقه ا ی فالوئرها  اگر

به مردم   تواند یکه محصول شما م ییها. به راهدیکن جادیآن ها ارزش ا  یبرا دیکن

به اشتراک گذاشته   شتر یتا ب دی ها را به مردم نشان دهو آن دیکمک کند فکر کن

 .کنند د یاز شما خر شتر ی و ب د یشو

 ینستاگرام یا  ی ابیدر بازار ی نکته کاربرد ۱۰

 

 PPC ای ی کیکل غاتیتبل .۵

شود که در   یگفته م  ینترنتیا  غاتیلدر تب  یبه روش  (pay per click) یکیکل غات یتبل

  ت یدر سا غات،ینوع تبل نی دهنده ا س یخود را توسط سرو غیکسب و کار تبل ک یآن  

  یخود مبلغ غ یو توجه کاربران به تبل کیهر کل  ی قرار داده و به ازا  یشنی کیاپل ا یو 

نوع   ن یدر ا  یغات یتبل نی کمپ نی و تدو یسی نو  غیکند. مهارت تبل یرا پرداخت م

 .به شما کمک کند  ار یتواند بس یم ی ابیبازار

 (Affiliate Marketing) در فروش ی همکار  ای وابسته   یابی بازار  .۶

  یمیمستق ری تواند تاث یاست که م  یابیاز بازار   ییدر فروش جزء روش ها   یهمکار 

توسط افراد خارج از   یابی نوع بازار  ن یفروش محصوالت داشته باشد. ا  ی بر رو

  ی ابیبازار ا یوابسته  یابی شود. به زبان ساده تر در بازار   ی انجام مکسب و کار 

  ی اجتماع  یشبکه ها  ا یوبالگ    ت،یوب سا  ی محصول شما را بر رو یفرد  ،یپورسانت

را از طرف   یمنجر به فروش شود، مبلغ غات یتبل ن یکند و اگر ا  ی م غی خود تبل

 .ردیگ ی م دی صاحب محصول که شما باش 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 نگ یمارکت لی میا ا ی ی لیمیا  یابی بازار  .۷

است    نگیمارکت لی می، اdirect marketing ای  م یمستق ی ابی بازار  یاز روش ها یکی

رود. به زبان   یبه شمار م نگیمارکت تالیجید  یبرا ی ضرور   یاز ابزارها یکیکه 

  ای خدمت  ی معرف ی به افراد برا یگروه ل ی میارسال ا  نگیمارکت ل ی میساده ا

فوق   ر ی شود، تاث  نهیشود و مدام به  لی روش اگر درست تحل ن یمحصول است. ا 

 .در فروش شما خواهد داشت یالعاده ا

 

 ۲۰۲۱  یابیبازار  دی جد ی : روش هادی بخوان شتریب

 

 نگیمارکت  تال یجید  یای مزا

 بودن   سکیر کم

 ها   نهیبودن هز کم

 کاربر   یهم برا اب ی بازار  یاز کار، هم برا  ع یگرفتن سر  جهینت امکان

 داده ها  ی و جمع آور  یری اندازه گ  امکان

 یتعامل  طیبودن شرا فراهم 

 ی ساز   یشخص  امکان

 بودن  دیدر معرض د  ی راحت به

 ی حد و مرز جهان  یب ی دسترس 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 نگیمارکت  تالیج ید ب یمعا

 یبه تکنولوژ  یوابستگ

 یخصوص م یو حر تیمربوط به امن  مشکالت 

 تحول مداوم ابزار کار ل یبه دل  ی نگهدار  ی ها نه یهز

 ها  متی رقابت در خصوص ق   ش یو افزا  ی گذار  متیدر ق  تی شفاف ملزو

 ی رقابت جهان  وجود
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