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به دنبال پاسخ نحوه استفاده از  B2B یهاشرکت رانی. مددهدیم رییها را تغروش فروش محصولات شرکت تالیجید یابیبازار

با توجه  نیآنلا یاتغیتبل یهاکیتکن نیتردرفروش خود هستند. در مورد مناسب تیموفق شیافزا یبرا تالیجید یابیبازار یهایاستراتژ

 یدر مورد موضوع ارائه دهد.بخش نظر یگرید دگاهید دینامه با انیپا نیا نیشده است ، بنابراانجام یکم قاتیتحق B2Bبه بخش 

( 1متمرکز است: ) ریز قیاست. بخش دوم به سؤالات تحق B2Bدر فروش و مشخصات  تی، موفق تالیجید یابیباهدف درک بازار

 یها براکه شرکت ی( اهداف اصل2) گذارد؟یم ریتأث B2B یهاشرکت تیبر موفق نیآنلا یابیبازار یهایچگونه استفاده از استراتژ

وجود دارد که  یبه اهداف یابیدست یبرا نیآنلا یابیبازار یدیکل یهای( چه استراتژ۳) ست؟یتلاش کنند چ دیبا تیبه موفق یابیدست

 یبیکند؟ترک نیرا تضم B2B یهاشرکت تیموفق تواندیم نیآنلا یابی( چگونه استفاده مناسب از بازار۴) شوند؟یم تیمنجر به موفق

ربوطه و به دست م اتی، مرور ادب یدیکل میمفاه حیاز توض قیاستفاده شد. روش پرداختن به سؤالات تحق یفیو ک یاکتشاف کردیاز رو

،  یابیژانس بازارآ رندگانیگمیبا تصم افتهیساختار مهین یهابر اساس مصاحبه لیتحل نیمتفاوت بود.ا یمصاحبه تجرب یهاآوردن داده

است.سهم  شیو اتر یاسلوون ییایارشد فروش در منطقه جغراف رانیو مد B2B یابیبازار یها ستی، استراتژ یابیمتخصصان بازار

 یاهشرکت تیبر موفق تالیجید یابی( اکثراً کاملاً موافقند که بازار1کرد: ) یجمع بند ریز قیبا حقا توانینامه را م انیپا نیا یاصل

B2B یهامحتوا بر درآمد شرکت یابی( ارجاع و بازار2، ) گذاردیمثبت م ریتأث B2B و ارزش  دی( درآمد تول۳، ) گذاردیمثبت م ریتأث

سهم  نیشتری( ب۵مهم است ، ) اریو سئو بس یاجتماع یهاخوب ، رسانه یشرکت تیسا( وب۴اهداف شرکت است ، ) نیترمهم یمشتر

 یهاتیاز اولو یکیمحتوا  یابی( بازار۷عامل فروش و )  نیترمهم هاتی( وب سا۶، ) ابدییاختصاص م تالیجید غاتیبودجه به تبل

و  یتابخانه اک قاتیاست که بصورت تحق رانیآن در ا یها یو استراتژ تالیجید یابیبازار یبر بررس یمقاله سع نیاست. در ا یاصل

 حوزه مورده مالعه قرار گرفته است. نیفعال در ا یاستارآپ یو مصاحبه با شرکت ها ینترنتیا
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 مقدمه -1

 ندیفرا یابیروابط در تبادلات است. بازار تیریمطالعه و مد( (Marketing: یسی)به انگل نگیمارکت ای یابیبازار
 هایترجذب مش یبرا یابیکه از بازار ییاست. از آنجا یمشتر یهاو خواسته ازهاین یو ارضا ینیبشیپ ،ییشناسا

 هاابیازار. ممکن است بشودیمحسوب م یکسب و کار و بازرگان تیریمد یاصل یاز اجزا تیفعال نیا شود،یاستفاده م

 نکهیا ای، B2B ایکسب و کار به کسب و کار  یابیبفروشند، که به آن بازار یگرید یرا به کسب و کارها یمحصول

کسب و کارها به ارگان ها و  یابیبازار ای B2C یابیها بفروشند که به آن بازارکنندهبه مصرف ماًیمحصول را مستق

مات( خد ایارزش محصول )کالاها  نیارتباط ب یبه تلاش برا یابی.بازارندیگو یم B2Gکه به آن  یدولت یها سازمان
به  یابیاز توابع کوچک بازار یکیفروش  یمعروف است؛ ول زیبه هنر فروش ن یابی. بازارشودیگفته م یو مشتر

برآورده ساختن  یخدمات برا ایکردن کالاها  راهمف»عبارت است از  یابیبازار یانامهلغت فی. تعردیآیحساب م
 ی، براو تطابق محصولات شرکت یمشتر یهاشامل درک خواسته یابیبازار گر،ید انیبه ب« کنندگان.مصرف یازهاین

از  یموفق مستلزم برخوردار یابیشرکت است. بازار یبرا یسودآور ندیفرا رندهیو در برگ ازهایبرآورده ساختن آن ن
از وجود محصول مطلع است، از  یمشتر نکهیاز ا نانیدر زمان مناسب و مکان مناسب است و اطم اسبمحصول من

 انیترمش یازهایشرکت و ن یهاییتوانا نیاست که ب یندیفرا ،یابی.بازارشودیم ندهیآ یهارو موجب سفارش نیا
 کی یازهایبه منظور برآورده ساختن ن گذاریو ارزش نشیعلم و هنر پژوهش، آفر ،یابی.بازارکندیم جادیتعادل ا

 انیشترم یازهایشرکت و ن هایییتوانا نیاست که ب یندیفرا ،یابیکسب سود است. بازار یبازار هدف، در راستا
: کندیم فیعرت نینچنیرا ا یابیخود بازار یسنت یابیعصر بازار انیدر کتاب خود پا منیز وی.سرجکندیم جادیتعادل ا

 دیاست که در متقاعد کردن مردم به خر یگرید زیو هزاران چ غاتیو تبل هاجیها و تروبرنامه اشتند ٔ  درباره یابیبازار
. در مورد هادنیها و هرت کشگاززدن یابیبازار ،ییسرپا یغذا یهامحصول، مؤثر واقع شود. در مورد رستوران کی

 یابیازاراست.ب جنتای و منفعت ٔ  درباره یابی. بحث بازارهایصندل یها رونشستن آدم یعنی یابیبازار ،ییخطوط هوا
 دیخر یابر شتر،یکننده باست متمرکز بر فرجام اقدامات مربوط به جذب مصرف یو راه و روش یراهبرد تیفعال کی

 از،یبه دست آورد.هر جا و هر گاه چهار اصل ن یشتریکه شرکت شما پول ب یبه نحو شتریمحصول شما در دفعات ب
جستجو  یعنی یابیحاکم است.بازار یابیو داد و ستد وجود داشته باشد، در آنجا بازار و بازار ازیعوامل رفع ن ازمند،ین

و  ابدیو موثرتر حضور  دتریدرآنجا به صورت مف تواندیکه سازمان م هاییبازار و بخش نتریمناسب افتنی یبرا

منابع و  نهیهب صیتخص یآگاهانه است برا یشتلا یابیبازار ،یمردم باشد. به عبارت هایوخواسته  ازهاین گویخپاس

کرده،  ییآن را بهتر شناسا یازهایتا بتوانند ن ابندیبازار هدف خود را ب دبای هاتخصص در بازار. سازمان ینوع جادیا

ابع و از هدر رفتن من یریجلوگ یابیکنند. اساس حرکت بازار نیو تام هتهی را هامحصولات و خدمات متناسب با آن

 میتقس ای بندیبخش یعنی یابیشرکت در بازار است. بازار ایمحصول  گاهیجا نتریمناسب افتنیگوناگون و  اتامکان

به آن  که محصولات و خدمات یازین یابیبا ارز یابیبازارها.بازار نتریمناسب یمحصولات شرکت برا نییبازارها و تع
 .ازهاستین گریبه د یتوجهینشانه ب ازهاین یبرخ تخابو ان ییشناسا ،یطور منطق. بهشودیشروع م دهند،یپاسخ م

ا در معرض ر ریاخ قاتیاز موضوع داشته باشد و مطالعات مربوط به تحق یدرک بهتر دیتنها بانه اتیمختصر ادب مرور
 قاتیقتح یبرا ییهادهیتلاش کند. در ادامه ممکن است ا قیاز سؤالات تحق یقرار دهد ، بلکه در پاسخ به برخ دید
مترادف  یابیبازار ینامه استراتژ انیپا نیشود. در متن ا رائها یابیبازار یهایاستراتژ نیتردر مورد مناسب ندهیآ
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وجود داشته  یمتعدد شدهفیو عناصر تعر فیاست. تعار یابیبازار یهاکیتاکت ای هاتیاز فعال یامجموعه
در مورد محصولات ، بازارها ،  ماتیاز تصم ییالگو“عنوان که آن را به کندیم شنهادی(پ2۲1۲است.وارادارجان )

 یابیازارب.میمشاهده کن” محصولات لی، ارتباط و تحو جادیا یندهایدر فرآ یابیو منابع بازار یابیبازار یهاتیفعال

خدمات  ایمحصولات  یابیاز بازار ینوع (Digital marketing:   )یسیبه انگل نگیمارکت تالیجید ای ینترنتیا
 شیصفحات نما گریهمراه و د یهااز جمله تلفن نترنت،یو عمدتاً در ا تالیجید یهایاست که با استفاده از فناور

 یماندگار ،یارزان لیاست که به دل یغاتیتبل یابینوع از بازار نیشود. ایانجام م گرید تالیجیو هر رسانه د وتریمثل کامپ
 هایاتچغیتبل نیرا در ب یخاص گاهیجا ،یو روابط عموم یرساناطلاع یزمان با رشد ابزارهابودن آن هم ریو فراگ ادیز

به  غاتیوع تبلن نیروز، باعث شده ابه صورت به راتییتغ جادیا تیبودن آن و قابل وقفهیو ب یروزاست.شبانهباز کرده
 تالیجی.درواقع دشودیتر مرنگبا مشکلات مواجه هستند کاملاً پُر یها از لحاظ منابع مالکه شرکت یخصوص زمان

(، نگیدورز مارکت)ا نیآنلا غاتیتبل شن،یکیاپل ت،یسامثل وب تالیجید یاستفاده از همه ابزارها یبه معنا نگیمارکت
بالا بردن  ای نگیبه اسم مارکت یهدف مشخص یبرا ،یلیموبا یابیو بازار ینترنتیا یابیبازار سئو، ،یاجتماع یهاکهشب

آن  یهایژگیو و تالیجیو د یسنت یابیبازار نیب یهادارد تفاوت یپژوهش سع نی. .اباشدیم یسازبرند ایفروش 
 ه است.داده شدشرح  وهایسنار نبهتری و ارهامعی با همراه تالیجید یابیمهم بازار یهاواستراتژی

 

 بازاریابی سنتی در مقابل بازاریابی دیجیتال -2

 یسنت یابیچقدر است؟ بازار تالیجید یابیافزوده بازاررا دارند ، ارزش یمشتر دیجد یازهاین جادیا یآرزو ابانیبازار اگر
طور خدمت کند و بندرت به یبازار جهان کیبه  تواندی، م رسدیم یبه مخاطبان محدود یابیشده بازاربا مطالب چاپ

در ارتباط فروشنده و  ریو منجر به تأخ ستین رییتغمحض چاپ قابلبه نی. همچنشودیم یگذارخاص هدف

و هدف  P۴برند ، مفهوم  زیو تما تی، موقع یگذارو هدف یبندمیبا تقس یابیبازار کردیرو نی. اشودیکننده ممصرف
 یدسترس یهابه راه تالیجید یابیبازار گری(. از طرف د2)شکل  شودیآغاز م نیآفرمحصولات ارزش ایمات خد جادیاز ا

 غیاصطلاح به تبل نی( اظهار داشت که ا2۲1۵و همکاران ) نیاسمیاشاره دارد.  تالیجید یهاکانال قیاز طر یمشتر
 نیاموتور جستجو اشاره دارد ، بنابر یابیبازار نیو همچن شگرینما غاتی، تبل یاجتماع یهاهمراه ، رسانه یهادر تلفن

 (.2۲1۲،نتریباشد)ب یبهتر فیاست تعر مکنم تالیجید یهایفناور قیاز طر غیتبل

،  یکی، در ابتدا الکترون تالیجید یهادهیپد نیآغاز شد و همچن شیسال پ یس نترنتیفروش اقلام در ا یبرا تلاش
ها را شرکت تالیجی(. امروزه اختلال د2۲1۲و اولار ،  ولتینکیاست )م تالیجیباقدرت د داریخر نیو همچن یابیبازار

دهند  رییخود را تغ یابیسودآور ، بازار هاشنهادیاز پ یامجموعه تیریدر مد تیبه موفق لیدر صورت تما کندیمجبور م
 بیعنصر از ترک کیاست ،  یابیجنبه از بازار کیفقط  تالیجید“( اظهار داشت: 2۲1۲(. چارلزورث )2۲1۶)اوراکل ، 

با  گریکدیدر کنار  دیبا دو نیا“که  کنندی( ادعا م2۲1۷) اوانیو ست ایکاتلر ، کارتاجا گریاز طرف د” است. یغاتیتبل
 2شده است. شکل نشان داده ریدر ز 2طور که در شکل همان” کنند یزندگ گریکدیمتقابل در کنار  یهانقش
هدف را  کی تالیجیو د یسنت یابیدر بازار سندگانی. نودهدیرا ارائه م یابیاز هر دو نوع بازار یاسهیمقا نیهمچن

 .ددهنیرا نشان م هاکیبرند ، اما تفاوت در تاکت ریو بهبود تصو بالقوه یهایجذب مشتر یعنی،  نندیبیم
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ر گرفته بخش واحد در نظ کیعنوان به تواندیمرا که اکنون  نیجامعه آنلا ایبالقوه  انیمشتر یورود تالیجید یایدن
: افتی رییتغ یرابطه افق کیبرندها و مصرف کنندگان به  نیب یسنت ی. بعلاوه ، رابطه عمودکندینم یشود ، مستثن

 کیبه  یسنت  (۴P)ی. چهار پرندیپذیمختلف را م یهامارک ریتصاو انی، مشتر شوندیها دوست مو مارک انیمشتر
 مجدد شدند: فیتعر (۴C)یچهار س ایمتصل  یابیبازار بیترک

 ، دیتوسعه محصول جد یعنوان استراتژمشترک به ی( همکار1)

 ، شتریب یسودآور یبرا ایپو یگذار متی( ارز باق2)

 و ریبه نظ رینظ عیبا توز یاشتراک یساز( فعال۳)

 بر پلتفرم است. یکه اغلب مبتن یاکالمهم( ۴)

ر د یروزیپ ییشده در بالا و هدف نهاارائه یاصل یهادهیاست شامل ا جادشدهیا تازگیبه که ۴٫۲ یابیبازار اصطلاح
را که در  کپارچهی یابیاز بازار یبیترک تی( موفق2۲1۲) سیور یفوربس د هینشر سندهیاست. نو یاز مشتر تیحما

 یبرا ییهاتلاش کرد. ینیبشیمتمرکز خواهد شد پ یو شخص تیفیباک تالیجیتعامل د یبر رو تالیجید یابیآن بازار
اط ، باشد ، انجام خواهد شد. ازنظر ارتب گانی، معتبر و مرتبط که ممکن است غالباً را نهیبه یتالیجید یمحتوا هیته

 نید. فوربس همچنرا داشته باش ریتأث نیشتریها ممکن است بطاقچه کرویبا م شتریشده با ارتباط ب یسرپرست یمحتوا
ها را در قالب که داده ییهایآورخصوص در مورد فنبه تیبه مواد مخدره و واقع ادیاعت نیدر مورد شکاف ب

د ، هشدار را گمراه کن یابینامناسب بازار یهاکیو ممکن است تاکت کنندیمصرف م یکل ازحدشیب لیوتحلهیتجز
کارآمد و  یابیبازار یاستراتژ کی دیع کردند که بارا ابدا یشفرو( عبارت خرده2۲1۲. کاتلر و آرمسترانگ )دهدیم

راه را و تلفن هم نی، آنلا یدرون فروشگاه دیکانال بدون درز که خر نیب دیتجربه خر کی“ ای ندهیآ یمتعادل برا
 ارائه دهد. ”کندیادغام م

 

 گرایش های مختلف در بازاریابی -3

 شیه گراب یکار بستگ نی. اباشدیهدف و ساخت روابط سودرسان با آنها م یمشارکت بازارها یابیبازار تیریمد هدف
، «شرکت کی تیذهن»، «کسب و کار تیریفلسفه مد»به صورت  یابیبازار شیهر سازمان دارد. گرا یابیفلسفه بازار ای
 عبارتند از: یابیبازار یهاشین گرایتر. مهمشودیم فیتعر «یفرهنگ سازمان» ای

 محصول -1 -۳

 کنندیم یداریرا خر یمحصولات هایمشتر ،یمساو طیاستوار است که در شرا دهیو ا تیذهن نیمحصول بر ا شیگرا
متمرکز « تمربهبود مس» یبر رو یابیبازار یاستراتژ ،یتیذهن نیداشته باشند. با چن یبالاتر ییو کارا تیفیکه ک

 .شودیم
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 تولید -2 -۳

بوده و  در دسترس یکه به راحت کنندیم یداریرا خر یمحصول هایاستوار است که مشتر دهیا نیبر ا دیتول شیگرا
 تمرکز کند. عیتوز یهاستمیو بهبود عملکرد س دیتول شیافزا یبر رو دیبا تیریمد جهیدارند. در نت یمناسب متیق

 فروش -۳ -۳

فروش  کی نکهینخواهند کرد، مگر ا یداریمحصول را خر کی یها به اندازه کافکنندهمصرف دیگویفروش م شیگرا
که  یلاتمحصو ستند،ین یکه فروش شودیانجام م یمحصولات یمعمولاً برا یابیروش بازار نیگسترده انجام شود. ا

 خون. یاهدا ای عمر مهیمثال ب یبرا کنند،یآن را نم دیمعمولاً فکر خر دارانیخر

 دیه تجداست و منجر ب "تالیجید یابیظهور بازار"رخ داده است،  یسنت یابیکه در بازار یراتییتغ نیتراز مهم یکی
 یابیکه بازار یی.از آنجامیسازگار شو یسنت یابیعمده در بازار رییتغ نیبا ا میشده، تا بتوان یابیبازار یهایاستراتژ

و  هاشرفتیاز پ دیرا با یمشابه یهایژگیاست، و شرفتیو در حال پ رییدر حال تغ یهایوابسته به فناور تالیجید
 یتالیجید یابیازاردر ب یبندمیبر تقس شتریبازار : تمرکز ب یبندانتظار داشت.بخش تالیجید یابیبازار یهایاستراتژ

ننده ککننده تا مصرفخاص را در هر دو بخش تجارت تا کسب و کار و مصرف یقرار گرفته است، تا بتواند بازارها
 هدف قرار دهد.

 

 بازاریابیاستراتژی  -4

ابل بوده که ق یابیخاص در حوزه بازار یاهداف ایبه هدف  یابیدست یجامع برا یدر اصل طرح یابیبازار یاستراتژ
معه هدف، )جا دیآنچه شما در دست دار یبا سنجش و بررس یابیبازار ی.استراتژباشدیم یو دسترس زیسنجش، آنال

محقق شدن اهداف  یراه برا نیتر نهین و بهیبهتر د،باشی داده دست از است ممکن آنچه و( …برند، بودجه و
 یدر فضا که اغلب یدو واژه ا ست؟یچ کیو تاکت یابیبازار ی.اما تفاوت استراتژدهدیشما قرار م اریرا در اخت یابیبازار

 دارند. گریکدیبا  زین ییهم استفاده شده و البته که تفاوت ها یکسب و کار )به اشتباه( به جا

 یابیبازار یها یاستراتژ نیتر ساده

 وبلاگ ساخت

 …و  نستاگرامیمثل ا یاجتماع یخاص در شبکه ها یمحصول غیتبل

 گانیرا یمقالات و منباع آموزش ارائه

 جستجو )سئو( یموتورها یساز نهیبه

 ناریوب یبرگزار
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 پادکست ساخت

 

 بازاریابی الکترونیک -5

 یهاامیشر پبه منظور ن انیارتباط با مشتر یکیالکترون یهاکانال یریکارگعبارتست از به کیالکترون یابیبازار
ه اهداف شرکت ب یابیاست: دست یمعن نیاست که عموماً بد یاصطلاح ینترنتیا یابیارتباط، بازار نی.در همیابیبازار

 نترنتیا یالتیجید یهایبهتر از رقبا با استفاده از فناور ینحو هب انیمشتر یازهایبرآوردن و فراتر رفتن از ن قیاز طر
به  ینترنتیا یهاتیفعال قیاز طر انیمتقابل با مشتر دیو حفظ روابط مف جادیا ندیعبارتست از فرا ینترنتیا یابی.بازار

شامل  فین تعریکه اهداف هر دو طرف را محقق سازد..ا یکالاها و خدمات به نحو هادهیتبادل ا لیمنظور تسه
 یهاتیالدر انجام فع نترنتیاستفاده از ا ان،یمتقابل با مشتر دیو حفظ روابط مف ادجیا ند،یاست: فرا ریز یهابخش

 یابیبازار کیلجست یهاعضو شبکه یهابه شرکت نیآنلا یابیبازار نی.همچننیمبادله، تحقق اهداف طرف ،یابیبازار
 اشاره دارد. باشندیها و اعتبارات متجارب و پرداخت مات،از اطلاعات کالاها خد یانیجر یکه حاو

 

 پیشینه پژوهش -6

 ییوترهایصورت گرفت. پنج سال بعد تعداد کامپ یوتریکامپ یهاشبکه قیاز طر یمبادلات تجار نیاول 1۲۲۲سال  در
راهم آورد تا در ف انیها و مشترشرکت یفرصت را برا نیو ا افتی شیافزا یاندهیطور فزابه وستندیپ نترنتیکه به ا

نبود بلکه در سال  تجارت یتالیجید طیمح نیاول نترنتیباشند. ا شتریتجارت به دنبال کسب ارزش ب یتالیجید طیمح
بود که بعدها با توسعه  یآن بهبود خدمات مخابرات یدولت فرانسه پروژه تله تل را اجرا کرد که هدف اصل 1۲۲1
 سطب توو نکهیکنند. پس از ا یداریخر نیلاخودرا به صورت آن ازیکالا و خدمات مورد ن افتندیکاربران اجازه  یفناور

و  ترعیسر یشدند امکان جستجو دیتول پیو نت اسک کروسافتیتوسط ما ییو مرورگرها دیگرد یمعرف یبرنرزل میت
دام گاه اقوب یو راه انداز یبه ثبت قلمرو و طراح یادیز یهاکاربران فراهم شد و شرکت یبرا نترنتیتر در اآسان

 یابیمبحث بازار رانیهستند که در ا یافراد نیعالترجز ف یدونینمودند مهندس محمود بشاش و مهندس توماج فر
 ستیتاب دودر ک یدونیو استفاده در پروژه قرار دادند. توماج فر یو بررس قیمورد تحق یرا به صورت علم یکیالکترون

 یابیتوسط انتشارات ناقوس ضمن اشاره به بازار 1۳۲۵ر شده در سال پورتال، اعتبار نهان منتش یِاو هشت صفحه
 پروژه وب پورتال به جز و دقت شرح داده است. کیاز آن را در  ینحوه استفاده عمل یکیترونالک

ور کامل به طاست به نوشته شده یسیآمازون که به زبان انگل تیبشاش در کتاب منتشر شده خود در وب سا محمود
 یعلم یهاابکت نیپرداخته است. کتاب او جزو اول یکیالکترون یابیبازار یپلتفرم برا کیساخت  یاصل یهاهیپا

 .باشدیم کیالکترون یابیبازار نهیدر زم یرانیا نیمنتشر شده در آمازون توسط متخصص
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 بازاریابی دیجیتال )الکترونیک( اهداف -7

 نترنتیفقط حضور در ا -1

 نیآنلا یارائه دهنده خدمات تجار یهاشرکتاستفاده از خدمات  -2

 تهایسا ریسا قیفروش از طر -۳

 مخصوص به خود یتهایسا یاندازراه -۴

 انیمشتر جیپاسخ به سوالات را- ۵

 بازار خاص کیدر  یرهبر تیموقع ایدر بازار  گاهیحفظ جا- ۶

 یدر سطح فرامل تیبر فعال دیتأک-۷

 انیدر زمان و آموزش به مشتر ییجوصرفه- ۲

 به سمت کسب و کار خود شتریب انیجذب مشتر- ۲

 مزایا -1 -۷

 کنند. انی: مشتریراحت

انتظار  ازیمورد ن محصول دیدر صف خر ایبا فروشندگان سروکله بزنند  ستندیمجبور ن گرید انیکمتر: مشتر مشکلات
 بکشند.

 غیتبل یهاروش ریاز بودجه اختصاص داده شده نسبت به سا نهیکمتر: استفاده به نهیهز

 مستمر یهایساز نهیو به جیمداوم نتا نگیتوریکنترل: کنترل و مان امکان

 چالش ها -2 -۷

 شتریب انیمشتر بیترغ

 مختلف کاربران یشناخت تیو جمع یروانشناخت یهایژگیو

 و ازدحام ینظم یب

 تیامن

 یاخلاق ملاحظات

 

https://pnmktk.science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 0515-0152                                                                     11تا  1، صفحه: از 1911  زمستان، 4شماره، 1جلد 

https://pnmktk.science-journals.ir                                                       https://science-  journals.ir    

       

 8 صفوی و طاهرزاده موسویان          های بازاریابی دیجیتال در ایران    بررسی بازاریابی دیجیتال و استراتژی

 

 بازاریابی آنلایننواع ا -8

 نگیمارکت تیوبسا

 نگیمارکت محتوا

 نگیمارکت ویدیو

 یاجنماع یشبکه ها نگیمارکت

 نگیمارکت لیمیا

 نگیام اس مارکت اس

 

 برنامه ریزی  بازاریابی الکترونیک -9

 یراهبرد ندیفرا کیکسب و کار خلق  ای یابیمانند راهبرد بازار کیالکترون یابیدربازار تیکسب موفق یشروع برا نقطه
 یرا برا ییهاو روش ونددادهیپ یابیارتباطات بازار قیرا از طر یابیشده باشد تا اهداف بازار فیتعر یاست که به خوب

 یابیراهبرد بازار نیکه تدو کنندیم شنهادیو همکاران پ یفیکند.چستون  و چ یکسب اهداف مورد نظر طراح
از مدل  توانیمنظور م نیا یباشد.برا یسنت یابیبا راهبرد بازار یشامل عناصر و عوامل مشابه دیبا کیالکترون

SOSTAC است: ریمدل شامل مراحل ز نیاست استفاده کرد.اارائه شده تیکه توسط پل اسم 

 م؟ی:در حال حاضر کجا هستتیموقع لیو تحل هیتجز -1

 تیموقع لیو تحل هیتجز

 تقاضا لیو تحل هیتجز

 انیمشتر یفیک قاتیتحق

 رقبا لیو تحل هیتجز

 (CIاطلاعات مربوط به رقبا ) یآورجمع

 واسطه ها لیو تحل هیتجز

 یابیبازار یداخل یزیمم

 کسب و کار یاثربخش

 یابیبازار یاثربخش
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 م؟یکجا باش میخواهیاهداف: م نییتع -2

 م؟یمطلوب برس تیبه وضع میخواهیراهبرد: چگونه م نیتدو -۳

 م؟یرسیمطلوب م تیبه وضع یالهی: با چه وسهاکیتاکت -۴

 م؟یدار یااجرا: چه برنامه-۵

 م؟یاافتهیبه اهدافمان دست  ایکنترل: آ- ۶

 

 شاخه اصلی بازاریابی اینترنتی -11

 جستجو( یموتورها یبرا یساز نهیبه ای (SEO( سئو 1

 یموتورها یبرا یسازنهیبه یو به معنا( Search Engine Optimizationمخفف عبارت  (SEO سئو
از  تیساوب یورود کیتراف تیفیو ک تیکم شیافزا یکه برا شودیگفته م یجستجو است. سئو به مجموعه اقدامات

ور دنبال دارد. و همانط هرا ب تیسا دیبازد شیکه افزا ردیگیجستجو صورت م یموتورها کیارگان یجستجو قیطر
 موتور جستجو، گوگل است. نیترمعروف د،یدانیکه م

 ((SEM ایجستجو  یموتورها یابیبازار( 2

 هاتیساتقا وبمنظور اراست که به یپول غاتیبا استفاده از تبل ینترنتیا یابیبازار ینوع( SEMموتور جستجو ) یابیبازار
را جستجو  یزیکه شما چ ی. زمانشودیوجو انجام مجست یها در صفحات موتورهاشدن آن دهید شتریب قیاز طر

سئو خوب است که در دسته  کیحاصل  د،یکنیم دهصفحه مشاه یانیکه در قسمت م ییهاتیساوب د،یکنیم
حه مشاهده صف نییکه در قسمت بالا و پا ییهاتیساو وب ردیگیقرار م نگیمارکت تالیجید گانیرا یهایاستراتژ

وکار سبک یابیبازار یروش مؤثر و خاص برا کیجستجو  یموتورها یابیسئو است. بازار یحاصل استراتژ د،یکنیم
 دهندیکلمات مرتبط با جستجوها را هدف قرار م کنندگانغیو تبل کنندیجستجو م خواهندیرا که م هاست. مردم آنچ

 کنند. کیشما کل غیتبل نکیل یبالقوه بر رو انیکه مشتر دیپول بپرداز کنندگانغیبه تبل دیبا یو شما تنها در صورت

 ییمحتوا یابی( بازار۳

ارزشمند،  یحتوام عیو توز جادیوکار شما است که بر او توسعه کسب یابیبازار یاز استراتژ یبخش ،ییمحتوا یابیبازار
است. جذب مخاطب در  یو حفظ مخاطبان قبل دیجد نیآن، جذب مخاطب یتمرکز دارد و هدف کل کپارچهیمرتبط و 

 .شودیارزشمند انجام م یبا ارائه محتوا ،یاستراتژ نیا
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 یاجتماع یشبکه ها یابی( بازار۴

 یابی. در صورت بازارشودیمحسوب م نگیمارکت تالیجید یهااز روش یکی (SMM)   یاجتماع یهارسانه یابیبازار
ا توجه . بدیوکار خود رونق ببخشاز مخاطبان را جذب کرده و به کسب یادیحجم ز دیتوانیها، مشبکه نیمناسب در ا

در  یاببازاری و حضور …و  تریتوئ نستاگرام،یتلگرام، ا انندم یاجتماع یهااز جامعه در پلتفرم یادیبخش ز تیبه فعال

 کی SMMکه  دیدر نظر داشته باش دیواقع خواهد شد؛ اما با دیمف یوکارهر کسب یبرا بایتقر ،یاجتماع یهارسانه
دهد یانجام نم مایدرواقع فروش را مستق شتر،یکمک به فروش ب یاست برا یو تنها ابزار ستین میکانال فروش مستق

 میصمکرده و سپس ت یخود را بررس یازهایاهداف و ن دیروش با نیاز استفاده از ا شیپ ن،یبه زمان دارد؛ بنابرا ازیو ن
 .دیریبگ

 ((PPC ای یکیکل غاتی( تبل۵

خود را توسط  غیشود که شما تبل یگفته م نیآنلا غاتیدر تبل یبه روش( pay per click) یکیکل غاتیتبل
و محصول  غیو توجه کاربران به تبل کیکل یقرار داده و به ازا شنیکیاپل ایو  تیدر سا غاتینوع تبل نیا دهندهسیسرو

 .دیکن یرا پرداخت م یخود مبلغ

 ((Affiliate Marketingدر فروش یهمکار ایوابسته  یابی( بازار۶

اشد. فروش محصولات داشته ب یبر رو میمستق ریتأث تواندیاست که م یابیبازار یهاجز روش نگیمارکت تیلیاف
 یابیبازار ای نگیمارکت تیلیساده در اف انی. به بشودیوکار انجام مخارج از کسب یتوسط افراد یابینوع بازار نیدرواقع ا
 نیو اگر ا شودیقرار داده م تیلیوبلاگ ناشر اف ایو  تیسابو یمحصول بر رو یمعرف ای دیخر شنهادیپ یپورسانت

صول را انجام مح یابیکه بازار تیلیاز طرف صاحب محصول به ناشر اف یمنجر به فروش محصول شود، مبلغ غاتیتبل
 .شودیداده، پرداخت م

 نگیمارکت لیمیا ای یلیمیا یابی( بازار۷

در  یابیبازار یبرا یضرور یاست و ابزار direct marketing ای میمستق یابیاز بازار یشکل نگیمارکت لیمیا
 جیترو ای یمعرف یاز افراد برا یبه گروه لیمیارسال ا نگیمارکت لیمی. به زبان ساده ارودیکسب و کار به شمار م

 انیبا مشتر رتقیو عم شتریارتباط ب جادیا توانیم ار نگیمارکت لیمیا یبهتر برا فیمحصول است. اما تعر ایخدمت 
 دانست. لیمیبا ارسال ا دهایو ل
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 استراتژی بازاریابی دیجیتال -11

کند تا از  یاست که به شما کمک م یطرح ف،یتعر نیو بهتر نیجامع تر ن،یدر ساده تر تالیجید یابیبازار یاستراتژ
 ایاهداف  یتیمالک یو رسانه ها گانیرا یرسانه ها ،یپول یمثل رسانه ها یاصل تالیجید یابیکانال ها بازار قیطر

 شده را اجرا کند. نییتع شیاز پ یها یهمان استراتژ

 

 طراحی یک استراتژی بازاریابی دیجیتال -12

 دیخود را بساز دارانیخر ی( پرسونا1

رار است ق یمخاطبان فیچه ط یکه برا دیبدان دیشما با نیو چه آفلا تالیجیچه د یابیبازار یها یتمام استراتژ در
 یپرسونا یو طراح جادیا ،یابیبازار یاستراتژ میو تنظ هیقدم در ته نیو مهم تر نیدر اصل اول. دیکن فیبرنامه تعر

 ست؟یپرسونا چ که دیایب شیشما سوال پ یبرا دیباشد.اما شا یم داریخر

شما  آل دهیا داریخر تیو در نها یمخاطب، مشتر تواندیفرد است که م کیاما شفاف از  یفرض یریتصو پرسونا،
 یمخاطب فرض یو رفتار یفکر یها، داشته ها، خواسته ها و الگوها یژگیاز و یباشد. در اصل پرسونا به مجموعه ا

 یارتباط با مخاطبان هدف خود م یبرقرار نیچنو هم ینظر سنج ق،یبا استفاده از تحق یاشاره دارد.به صورت کل
 .میکن جادیآل خودمان را ا دهیا داریخر یپرسونا میتوان

 :میدار ازینوشتن پرسونا به دو نوع اطلاعات ن یما برا یبه صورت کل اما

 یروانشناس ای یفی(اطلاعات ک1-1)

ان هدف کاربر از ارتباط با خودت د،یدهیکه ارائه م یخدمات ایبا توجه به محصول  دیقدم شما با نیاول هدف: در اول گام
او را  تواندیم یدارد و چه اهداف یاست؟ چه انتظارات یزیدنبال چه چ قایدق یکه مشتر نیا د؟یکن میترس یرا به خوب

 .دیکن بیترغ شتریبه کسب وکار شما ب

ت؟ روبرو اس یو استفاده از محصول( با چه مشکلات دیارتباط با شما )خر یبرقرار یدوم چالش: مخاطب شما برا گام
 …و  ست؟یمعامله با شما چ یربسک ها

حول کسب و کار شما  دیعلاقه با نیعلاقه مند است؟ )ا یمخاطب شما به چه موضوعات ها: یسوم علاقه مند گام
ال مخاطبان جامعه هدف شما به دنب ایکه آ دیبدان دیبا دیبرند مد و فشن هست کی ریمثال اگر شما مد یباشد( برا

 ر؟یخ ایموضوعات تناسب اندام هستند 

 .دیآیفروشندگان و خدمات پس از فروش به دست م داران،یبا خر میارتباط مستق یاطلاعات اغلب از برقرار نی: انکته
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 کیدموگراف ای ی(طلاعات کم1-2)

مثل گوگل  ییابزارها قطری از اغلب …و  یمحل زندگ ایدر مورد سن، منطقه  یدست آوردن اطلاعات جامع به
 زیدر مورد سطح درامد و شغل جامعه هدف خود ن یاطلاعات دی. جدا از آن شما باباشدیم یابیقابل دست کسیتیآنال

 .دیداشته باش

 محتوا دیبرنامه تول جادی( ا2

محتوا به  دیتول برنامه باشدیم تالیجید یابیبازار یاز ارکان مهم استراتژ یکیمحتوا  دیتول یبرنامه و استراتژ داشتن
 باشد: ریشامل موارد ز دیطور خلاصه با

 عنوان

 هدف

 ساختار

 غیو تبل یمعرف رسانه

ه اتمام ب دنیکه او حضور دارد منتشر و بعد از رس یبا توجه به پرسونا مخاطب نوشته، در رسانه ا دیبرنامه با نیا
 شود دهیآن سنج یمناسب، بازده یبرنامه توسط ابزارها

 تالیجید یابیبازار یو انتخاب کانال ها ی( بررس۳

 یها نیکمپ نیتدو یآل برا دهی( رسانه ا1با توجه به هدف خود، بودجه والبته جامعه هدف )پرسونا مرحله  دیبا ما
 :شوندیم میتقس یرسانه ها خود به سه دسته اصل نی. ادیخود را انتخاب کن یغاتیتبل

 یشخص یها(رسانه۳-1)

رآنچه وبلاگ و ه ل،یمیا ،یاجتماع یهاشبکه ت،یها در اصل متعلق به برند و کسب و کار شماست. وبسارسانه نیا
ما که ش باشدیم زین تیخارج از سا یمحتوا یمورد شامل برخ نیآن دارد. ا یکه کسب و کار شما کنترل کامل رو

و در آن محتوا  دیاکرده جادیبلاگر ا ای رگولیکه و یلاگمانند وب شودینم یزبانیشما م تیاما در وبسا دیمالک آن هست
 .دیکنیمنتشر م

 یاکتساب یها(رسانه۳-2)

 نهیآن هز یکه برا یغیوهر تبل یدهان به دهان، روابط عموم یابیتر به همان بازارها به عبارت سادهرسانه نیا
 ،(…و یخبرساز ،یلیدر مطبوعات )ستون تحل یاشارات قیمثال از طر یبرا دیتوانی. شما مکندیاشاره م دیانکرده

فقط با  ی. گاهدیبدست آور یاکتساب یهارسانه گذارندیشما را به اشتراک م یکه محتوا یافراد ایمثبت و  نقدهای
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ما به دست ش یادیز یاکتساب یهارسانه ،یشبکه اجتماع کیخبر در  کیقرار دادن  ایروزنامه  کیدر  یخبرساز
 .ندیآیم

 یپول یها(رسانه۳-۳)

 غاتیقابل استفاده خواهند بود. مثل تبل نهیپرداخت هز یت در ازاهمانطور که از نامشان مشخص اس یپول یهارسانه
 از …و  یربن غاتیتبل ،یرپورتاژ آگه شود،یم دهید یاجتماع یهاکه در شبکه یغاتیها و تبلپست ایگوگل ادوردز 

 .دیاهداف خود استفاده کن شبردیپ یبرا ناز آ دیتوان یکه شما م باشندیم یپول های رسانه جمله

  ازیمورد ن تالیجید یاهداف و ابزارها( ۴

ود بهب یمثال شما برا یو مهم کسب و کار شما باشد. برا یجز اهداف اساس دیشما با یابیبازار یاستراتژ اهداف
 .ددهی ارتقاء ٪۵محتوا در ماه را تا  دیتول زانیکه م دیکن یم یزری برنامه ٪1۲فروش تا  انهیسال

 یه بازدهشما چ یاستراتژ نکهیا د،یکن تیریو مد یریآن را اندازه گ دیقادر باش دیهرچه که باشد شما با یاصل هدف
 یارهابا ابز دیاست که با مواردی جمله از …آن را بهبود ببخشد؟ و  ریتاث توانستیم یریداشته است؟ چه تداب

 شود. یریگ میدر مورد آن تصم زیو پس از آنال یداده بررس لیتحل

 

 استراتژی بازاریابی دیجیتال جمع بندی برنامه و -13

آن  که به یخود را با توجه به بودجه ا یموفقت استراتژ ایشکست  دیتوانیمراحل شما م نیاز انجام تمام ا بعد
به  یشتریبودجه ب کنمیم هیشما سود داشت، به شما توص یبرا یاستراتژ نیا اگر.دیمحاسبه کن د،یاختصاص داده ا

رت با صو نیا ریو در غ دیبه آن اضافه کن زیدهد را ن یم شیآن را افزا یکه بازده ییها تیآن اختصاص داده و فعال
آماده  دیجد یتژاسترا کی یکرده و خود را برا ستیو تک تک مراحل مشکلات را ل ریمجدد مس لیو تحل یبررس

هد داشت طلاع نخوااز خوب بودن محصولات و خدمات شما ا یکس فتد،یتا فروش اتفاق ن دی.به خاطر داشته باشدیکن
 .دهدیاستاندارد رخ نم نگیمارکت تالیجید یاستراتژ کی نیجز تدو یراه چیو فروش با ه
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