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اهداف دیجیتال مارکتینگ

دادنآگاهی•

ارتباط•

اتصال•

فروش•



ابزارهای دیجیتال مارکتینگ

(SEO)سئو •
(SEM)بازاریابی موتورهای جست و جو •
(Content Marketing)بازاریابی محتوایی •
(Social Media Marketing)اجتماعی بازاریابی شبکه های •
(Email Marketing)بازاریابی ایمیلی •
(Display Advertising)تبلیغات نمایشی یا بنری •
(Mobile Marketing)بازاریابی موبایلی •



طراحی سایت

تعیین استراتژی•

اجرای استراتژی•

زیر نظر گرفتن استراتژی•



نکات مهم انتخاب نام دامنه

.باشدنام دامنه باید مرتبط به کسب و کارتان •
.باشدنام دامنه کوتاه •
.تان باشیدبه فکر تایپ آسان دامنه •
!از پسوندهای فانتزی برای نام دامنه خود استفاده نکنید•
.نکنیداز خط تیره در نام دامنه خود استفاده •

به نام خودتان و یا  حتما دامنه خود را در شرکت های خدمات ثبت کننده های معتبر و•
.ثبت کنیدشرکت

.نیز اقدام نماییدثبت دامنه های مشابهاست نسبت بهبهتر •



com.نکات مهم پسوند 

.حرف می باشد63حرف و حداکثر 3حداقل طول دامین •
.مجاز می باشد( -)استفاده از حروف و ارقام و خط تیره تنها •
.خاتمه یابدو یا دامنه نمی تواند با یک خط تیره شروع نام •
دامنه ها به حروف بزرگ و کوچک حساسیت ندارند و عموماً با حروف کوچک نوشته  نام •

.می شوند
.لزومی ندارد نام دامنه به حروف التین باشدهمچنین •



ir.نکات مهم پسوند 

.باشدحرف می 63حرف و حداکثر 3حداقل طول دامین •
.باشدمجاز می ( -)استفاده از حروف و ارقام و نشانه تنها •
.استصورت تمایل به ثبت نام دامین ها با مفهوم مذهبی مجوز کتبی وزارت ارشاد مورد نیاز در •
ممنوع می دامین هایی که تداعی کننده فعالیت های غیرقانونی و اعمال مغایر با قوانین به کلیثبت •

.باشد
 ,aero, arpa, biz, com, coop, edu, gov, infoدامین با نام پسوند های عمومی مانند ثبت •

int, mil, museum, name, net, org ,pro  باشدممنوع می.
.باشددامین با نامهای ایران، اسامی استانها، شهرستان ها و شهرها و کد آنها ممنوع می ثبت •
د مجاز دامین با اسامی ملی مانند نام مشاهیر، اماکن عمومی و وقایع ملی تنها با مجوز وزارت ارشاثبت •

.باشدمی 
.رقمی جهت ثبت دامین الزامی می باشد10آدرس دقیق پستی و کد پستی ارائه •



ویژگی های یک سایت خوب

هدایت مناسب کاربر•
گرافیک مناسب•
سریع سایتلود •
باالی سایتامنیت •
سایتواکنش گرا بودن •
سایت در شبکه های اجتماعیمطالب ابزار اشتراک گذاری •
لینک شبکه های اجتماعی مرتبط با سایت•



(SEO)سئو 

.می کننداستفادهجستجوموتورهایازبارمیلیارد۷تا6بینروزانهجهانمردم•

تورهایموتوسط(پولپرداختبا)تبلیغصورتبهکهلینک هاییبهجستجوگران،درصدهشتادتاهفتاد•
.نمی کنندنگاهمی شوند،دادهنمایشگوگل،جملهازجستجو

باهمقایسدرمی شود،شماآنالینفضایواردجستجوموتوردرلینکرویکردنکلیکطریقازکهکسی•
خواهدیکمترهزینه یمشترییکبهشدنتبدیلبرایرفته اید،اوسراغبهبازاریابیبرایشماکهکسی
.داشت

.نباشیدجستجوموتورهاینتایجاولصفحه یدراگرنمی شوید؛دیدهشما•



(SEO)سئو 

.کاریکپیبدونواصیلمحتوایدائمیتولید•

.جدیدنیازهایواطالعاتاساسبرقدیمیمحتوایکردنروزبه•

.کاربرانوخوانندگاندررضایتحسایجاد•

.بگذرانندشماسایتدررابیشتریمدتاینکهبهبازدیدکنندگانکردنقانع•



(SEM)بازاریابی موتورهای جست و جو 



(SEM)بازاریابی موتورهای جست و جو 

یوه یشهریا)آنهاصفحاتدرتبلیغطریقازتامی دهیداختصاصجستجوموتورهایبهرابودجه ایشمااگر•
عمالًید،کنهدایتخودرسانه یبهراکاربرانترافیک(.می دهندپیشنهادشمابهجستجوموتورهایکهدیگری

Searchیاجستجوموتورهایبازاریابیحوزه یوارد Engine MarketingیاSEMشده اید.

بهراانمخاطبجستجو،موتورهایدرتبلیغباوباشیدداشتهوبفضایدرسادهصفحه ییکفقطشمااگر•
می تواندونداردهمایرادیاستفادهاینالبته)استسادهابزاریکشمابرایSEMعمالًکنید،هدایتآنجا

.(باشدهممفیدومنطقیکامالًوسودآور

عنوانبهراSEMبایدقاعدتاًکنید،تبدیلماندگارمخاطببهراشدهخریداریترافیکبخواهیدشمااگراما•
.یدکنهم راستاوهمسوهدف،اینباراخودکاروکسببخش هایسایروببینیدخوداستراتژیازبخشی



(Content Marketing)بازاریابی محتوایی 

.می کنددرگیروجذبخرید،برایفشاربدونرابالقوهمشتریانمحتوا،بازاریابی•
اب،کتاین جادر)می پردازدکتابآننقدبهومی کندارائهکتابیکدرباره یتوضیحاتیکهمصاحبه ای•

(کتاببازاریابیبرایمحتواییمقاله،یامصاحبهواستمحصول

بهخص،مشقیمتبایارایگانصورتبهکهجلسه ایچندآموزشیدوره ییکجلساتازیکیویدئوییفیلم•
عرضهگانرایرابازاریابیبرایاستفادهموردمحتوایکهنداریمتعهدمحتوا،بازاریابیدر)می شودعرضهدیگران

(استانتخابیکقیمت،.کنیم

یکعنوانهباوباوبشنوندرااونامبیشتری،مخاطبانتامی کندتولیدخانوادهمشاوریککههاییپادکست•
.شوندآشنامتخصص



(Social Media Marketing)بازاریابی شبکه های اجتماعی 

میجاکروزهااینوهمانجاستنیزکاروکسبباشند،مردمکهجاهرکهاستنکتهایندربازاریابیاولاصل•
اجتماعی؟هایشبکهدرجزبودارتباطدرنفرهامیلیونباتوان

کهاشدبمطمئنباشد،کمشمافعالیتیاباشدنداشتهفعالیتاجتماعیهایشبکهازیکهیچدرشمااگر•
.آوردخواهندرویرقیببرندهایبهوکشیدخواهنددستشماازمردم

کنندگاندنبالاینازعظیمیخیلکهشودمیباعثاجتماعیهایشبکهازیکهردرشمافعالیت•
شماکاروکسبفعالیتحوزهوبرندباراآنهانتهانهموضوعاین.کنندبازدیدهمراشماسایتوب،(فالوئرها)

بندیرتبهوسایتسئویبهبودباعثمسئلهاینکهبردمیباالهمراشماسایتترافیکبلکهسازدمیآشنا
.شودمینیزجستجوموتورهایدرآن

اشممثالبراییعنی.داردراخودبهمخصوصهایویژگیوکاربراناجتماعی،هایشبکهاینازیکهراما•
الزمه.اشیدبموفقهمتوییتردرپردازید،میخودبرندبازاریابیبهاینستاگرامدرکهگونههمانتوانیدنمی

هرزااستفادهروشوراهواجتماعیهایشبکهاینازهریکشناخت،اجتماعیهایشبکهبازاریابیدرموفق
.آنهاستازکدام



(Email Marketing)بازاریابی ایمیلی 

معموالًایمیل هااینمی شود،گفتهمارکتینگایمیلفعلی،مشترییابالقوهمشتریبارابطهگسترشجهتایمیلارسال•
رسالابرندازآگاهییااعتمادوفاداری،ایجادبهکمکمنظوربهودارند...وپیشنهادیترویجی،تبلیغاتی،محتوای
.می شوند

•E-spamمقابل،در.گیرنده هاازصالحیتیفاقدلیستبهناخواستهایمیل هایارسالیعنیEmail Marketing
.ندعالقمندمی فرستیدآنهابرایشماکهاطالعاتییاخدمتکاال،بهکهاستافرادازهدفمندیلیستبرتمرکز

بهکیفیت،کهدهشباعثخوبایمیلیاعتباربهدستیابیمنظوربهکاربرکردندرگیروبودنمرتبطبربیشترتأکید•
.شودکمیتجایگزینایمیلیبازاریابیبرایاستراتژیکرویکردیکعنوان

قرارکارهاوکسبتمامدسترسدرتقریباًکهکردهتبدیلابزاریبهراایمیلیبازاریابیاجرا،سهولتوپایینهزینه ی•
.بودخواهدباالبسیارسرمایهبازگشتشود،انجامدرستیبهایمیلیبازاریابیاگراستشدهثابت.دارد

ارسالیفتخفکوپنموکوتاهییاناخنخدماتبرایوکردهتهیهایمیلیلیستمی تواندهمکوچکزیباییسالنیک•
.کند



(Email Marketing)بازاریابی ایمیلی 

تانمیلایبرایعنوانیک،!!..وخیربهروزسالم،مانندکلماتیازاستفادهبدونومرتبطمفید،مختصر،خیلی:عنوان•
.بنویسید

.دهیدقرارایمیلباالیدررابرندتانلوگوی:لوگو•
.دهیدقرارراخودتماسشمارهایمیل،باالیراستدرگوشه:تماسشماره•
بهدقتیخیلعنوانزیرانتخابدر)کندپیدابیشتریاطالعایمیلموضوعازمشتریکهاینبرای:مناسبعنوانزیر•

(دهیدخرج
.ایدکردهارسالبرایشراایمیلاینچراکهبگوییدمخاطببهابتداهمان:صحبتشروع•
.یدکنرعایترامتنوعکسمیانتعادلباشد؛حدازبیشنبایدتصویرچهومتنچهازاستفاده:تصویرومتن•
صورتیاتجزییاتانکشیقرعهجزییاتمثال)بگوییدرابداندبایدمشتریکهچهآنهر:نیازموردتکمیلیاطالعات•

(مشتریحساب
.بخواندراشماایمیلهمراهشتلفنبامخاطبتانکهاستممکنکهکنیددقت:همراهتلفنمناسب•
ایمیلدریافتهبتمایلیاگرتاببینیدتدارکمخاطبتانبرایایمیلانتهایدرعضویتلغودکمهیک:عضویتلغودکمه•

.کنندلغوراخودعضویتبتوانندراحتیبهندارند



(Display Advertising)تبلیغات نمایشی یا بنری 

مانندختلفمفرمت هایوگرافیکیقالبدرکهاسترایگانغیرآنالینتبلیغاتازفرماولینبنری،تبلیغات•
شماتاینترنمرورگرآن ها،رویبرکلیکصورتدرومی شودظاهرکاربرانمقابلدر…وویدئوتصاویر،متن،

.کردخواهدمنتقلتبلیغ کنندهوب سایتبهرا

چیست؟اوازشمادرخواستوکیستشماهدفمخاطب•

چیست؟شماارزشمندپیشنهاد•

.کنیدطراحیسادهرابنرکنیدسعی•

.کنیداستفادهبنرطراحیدربرندالمان هایاز•



(Mobile Marketing)بازاریابی موبایلی 

درهدفطبانمخابهدستیابیآنهدفکهاستمارکتینگدیجیتالابزارهایازیکیموبایلیبازاریابی•
،MMSوSMSوب سایت ها،ازطریقآن هاهمراهدستگاه هایسایروتبلت هاهوشمند،تلفن های
.استاپلیکیشن هاواجتماعیرسانه های

:موبایلیبازاریابیاهدافتعیین
یت با این سوال شروع کنید تا وضع)درحال حاضر برای دستگاه های همراه چه کارهایی انجام می دهیم؟ •

(.کنیدفعلی کسب وکارتان برای پرسونای موبایلی را بررسی 
به شما  این پرسش) اگر هم اکنون از بازاریابی موبایلی استفاده می کنید، عملکردتان چگونه است؟ •

ام یک نیستند و کدموثر کمک می کند که بدانید درحال حاضر کدام شیوه ها جواب می دهند، کدام یک 
(.نشده انداندازه گیری و سنجیده 

باید هدف تان با این سوال)اهداف اصلی تان از گنجاندن بازاریابی موبایلی در استراتژی کلی تان چیست؟ •
ب و حفظ از شروع استراتژی بازاریابی موبایلی تان را تعیین کنید که دنبال چه چیزی هستید از جذ

.(بیشتر کاربران موبایلی



(Mobile Marketing)بازاریابی موبایلی 

:باشدسازگارموبایلبابایدماسایتوبچرا
اتصفحنشدنلوددرصورتمی کنند،استفادههمراهدستگاه هایازکهوبیکاربراناز6۴٪•

.می کنندترکراصفحاتاینثانیه10ظرف
دبازدیآنازکهوب سایتیزیرادهند،انجامراخودموردنظرخریدنمی توانندمدیراناز3۵٪•

.نیستسازگارموبایلباکرده اند
ههمرادستگاه هایازشرکت شانخریدهایدرموردتحقیقبرایشرکت هاارشدمدیراناز۹0٪•

.می کننداستفاده

:موبایلباسازگاریتست
•https://search.google.com/test/mobile-friendly

https://search.google.com/test/mobile-friendly


(Mobile Marketing)بازاریابی موبایلی 

SMSوMMS(نکردرشدآنچنانایراندرالبتهکه)اریابیبازبرایقدرتمندیبسیارکانال های
توجه.کننددریافتراSMSپیام هایمی تواننددنیادرنفرمیلیارد3٫6ازبیش.هستندموبایلی
:کهباشیدداشته

 هاایمیلبرایزمانایندرحالی که)می شوندبازدریافتازپسدقیقه3ظرفپیام هااین۹0٪•
.(استدقیقه۹0میانگینبه طور

.است٪۲۲ایمیل هابراینرخاینکهحالیدراست،٪۹۸پیامککردنبازمیانگیننرخ•
.هستندموثرتربرابر۸مشتریانجذبدرپیامک هاومتنیپیام های•



(Mobile Marketing)بازاریابی موبایلی 

:نکات قابل توجه در ارسال پیامک
.کاراکتر داشته باشد160که تهیه می کنید باید کمتر از متنی •
.از اصطالحات عامیانه یا حروف اختصاری استفاده نکنید•
.پیام ارائه دهیددریافت کننده چیز ارزشمندی را به •
.به طور مشخص این مسئله را روشن کنید که چه کسی پیام را ارسال کرده است•
.و مشخصی ایجاد کنیدواضح دعوت به اقدام •
.باشدباید شماره موبایل افراد با اجازه خودشان گرفته شده •

.نباید کمیت ارسال تبلیغ زیاد باشد•
.دباشباید تالش شود تا متن و ارزش پیشنهادی در پیامک شخصی سازی شده و منحصربه فرد مشتری •
.باید امکان امکانِ اعالمِ عدمِ عالقمندی وجود داشته باشد تا دیگر پیامی دریافت نکنند•
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