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 گام تدوین کنید 7خود را در  2017برنامه دیجیتال مارکتینگ 

یجیتال ساده اما موثر تدوین کنید. در این پست تالش میکنیم به به کمک این هفت گام درمیابید که چگونه یک برنامه بازاریابی د

 دور از هرگونه اصطالحات و مفاهیم پیچیده، اصل موضوع را به شما منتقل کنیم.طور خالصه و به 

 

 . ) پرسونا چیست ؟ (بشناسید را خود هدف مخاطب:  اول گام

کنند؟ یکی از راه های شناخت مخاطب هدف ، ایجاد کنند؟ چه روزنامه ای مطالعه میآنها چه کسانی هستند؟ کجا رفت و آمد می

عبارت است از توصیف یک فرد خاص که قصد دارد  personaاران احتمالی شما است. پرسونا چیست ؟ برای خریدپرسونا 

پرسونا معموال شامل اطالعات جمعیتی خریداران، نیازها، عوامل انگیزش، عالیق ، خدمات یا کاالی شما را خریداری کند. 

 شود.ترجیحات و همچنین یک تصویر فرضی از آنها می

 

 کنید مطالعه خود رقبای روی بر:  دوم گام

یک فایل از بهترین رقبای خود تنظیم و سپس بررسی کنید که آنها به چه صورت از کانال های بازاریابی دیجیتال خود برای 

 Spider Frog Screaming  ،SEMrushتوانید از ابزارهایی مانند برای این کار میکنند. دسترسی به مشتریان استفاده می

 هم کمک بگیرید که کاربردهای متفاوت و متنوعی دارند.  IQ Rivalو 

 

 کنید بندی اولویت را خود دیجیتال ارتباطی های راه و ها تاکتیک:  سوم گام

ل های دیجیتال خود را مجدد بررسی کنید و سعی کنید آنها را ارزش گذاری و اولویت بندی کنید. کانال های دیجیتال شما کانا

شود و همچنین شبکه های دهند، اخباری که از شما منتشر می، سایت های دیگری که به شما ارجاع میبازاریابی ایمیلیشامل 

 بوک و ... ( است. در اولویت بندی شبکه های اجتماعی به موارد زیر توجه کنید :اجتماعی شما )اینستاگرام، یوتیوب، فیس

 : اولویت های سازمان شما چیست؟ آگاهی از برند؟ افزایش ترافیک سایت؟ فروش؟ اهداف سازمان

 : قصد دارید چه مقدار بودجه برای بازاریابی دیجیتال خود مصرف کنید؟ بودجه

 یروی کار در اختیار دارید؟: چه تعداد ن منابع در دسترس

 چه نوع محتوایی در اختیار دارید یا میتوانید تولید کنید ؟:  محتوای در دسترس

 

 باشید داشته مدت کوتاه اهداف:  چهارم گام

بسته به مشتریان و اهداف کسب و کارتان، ممکن است استفاده از یک کانال دیجیتال خاص برای شما بهتر باشد. مثال اگر 

میخواهید آگاهی از برند را افزایش و خدمات مشتریانتان را بهبود دهید، استفاده از تاکتیک بازاریابی شبکه های اجتماعی برای 

و ایمیل مارکتینگ را به  (SEOسئو )افزایش ترافیک سایت و فروش را دارید، بهتر است ترکیبی از هتر است و اگر قصد شما ب

و بر اساس کارآیی  برای خود مشخص کنید، بعد از اجرای برنامه ها، نتایج را اندازه گیری کنید کار بگیرید. اهداف کوتاه مدتی

 هرکدام، اصالحات الزم را انجام دهید.

 

 کنید گیری اندازه را نتایج:  پنجم گام

 که کمی و قابل اندازه گیری باشند. به طور مثال : شاخص های کارآیی هوشمندی ایجاد کنید

  درصدی فروش آنالین در مدت سه ماه 20افزایش 

  درصدی ترافیک ناشی از سرچ عبارات مختلف در موتورهای جستجو 25افزایش 

https://lnkd.in/eKDVi7j
http://www.screamingfrog.co.uk/
http://www.semrush.com/
https://www.rivaliq.com/


  درصدی  20افزایشRate  Engagement  در اینستاگرام 

 

 میکند کار درستی به شما برنامه شوید مطمئن:  ششم گام

در گوگل آنالیتیک و سایر ابزارها مثل  Convrsions و  Goalsبررسی ترافیک سایت، توانید از طرق مختلف از جمله شما می

کند یا نه. همچنین با متوجه شوید که کمپین بازاریابی شما به درستی کار می دهدآماری که اینستاگرام در اختیار شما قرار می

میتوانید فیلم ضبط شده از رفتار کاربران سایت خود را مشاهده کنید و تحلیل کنید که چه   Crazyeggاستفاده از ابزارهایی مثل 

از  دهد.چیزی باعث میشود مشتری های شما از سایت خارج شوند و یا به طور کلی چه چیزی در سایت، آنها را آزار می

 استفاده کنید. ها نیز میتوانید برای انالیز رفتار کاربران Heatmapابزارهای دیگری مثل 

 

 دهید بهبود را خود برنامه ماهانه:  هفتم گام

یک بار بررسی کنید که برنامه بازاریابی شما در چه قسمت هایی به نتیجه رسیده است و در چه قسمت هایی نیاز به هر ماه 

کنید. در قسمت عمده این  اصالح دارد. با توجه به اطالعات به دست آمده، کمپین های جدید را با هدف موفقیت بیشتر طراحی

مراحل دو ابزار اساسی و ضروری وجود دارد که به شما کمک میکند و کاربردهای مهمی دارند که این دو ابزار عبارت اند از 

Google Analytics  و Google Webmaster.استفاده از این ابزار ها را حتما بیاموزید و در کار خود از آنها بهره بگیرید . 

http://www.crazyegg.com/

