بهترین استراتژی های بازاریابی اینترنتی
تؼداد کوی اعتزاتضی ثبساریبثی آًالیي ٍجَد دارد کِ در صَرتی کِ ثِ درعتی اًجبم ؽًَد هی تَاًٌد ثِ هَفقیت
در ثبساریبثی ثیٌجبهٌد .یک ثزًبهِ اعتزاتضیک ثبساریبثی کِ ثِ درعتی ٍ ثب تحقیقبت کبهل ثزًبهِ ریشی ؽدُ ثبؽتد
هی تَاًد حجن ثبالیی اس تزافیک را ثزای ٍة عبی تجبری ؽوب ثِ ارهغبى آٍرد.

ایٌتزً

توبم جٌجِ ّبی سًدگی هب را فزاگزفتِ اع  ،هب اس دٍرُ ثبساریبثی عٌتی ػجَر کزدُ این ،اهزٍسُ ؽتوب هتی

تَاًید تجبرت خَد را اس یک ًقغِ ٍاحد ٍ ثب ثْزُ گیزی اس ثبساریبثی آًالیي در توبم ًقبط جْبى ػزضِ کزدُ ٍ ادارُ
ًوبئید .ثزای افشایؼ دادى فبکتَرّبی هَفقی ؽوب در ثبساریبثی آًالیي ،اعتتزاتضی ّتبی هَفتا ثبساریتبثی ث تؼ
ضزٍری ٍ هْوی اس ثبساریبثی ایٌتزًتی را تؾکیل دادُ اًد .ثزای کغت هَفقی ثبید رٍی یک اعتزاتضی کبر کٌید ٍ
آى را ػزضِ کٌید.عِ هزحلِ ٍجَد دارد کِ ًقؼ ثغیبر هْوی را در اعتزاتضی ثبساریبثی ایفب هی کٌٌد ٍ ؽوب ثبیتد
دق

داؽتِ ثبؽید کِ ّزعِ ایي هزاحل ثبید تَعؼِ یبثٌد تب توبم پتبًغیل ثبلقَُ آى ّب ثزای رعیدى ثِ هَفقیت

ثیؾتز اعتفبدُ ؽَدّ .ز عِ ایي هزاحل ثب یکدیگز ّوجغتگی دارًد ثٌبثزایي اگز هَفا ًؾَید یکی اس ایي هزاحل را
ثِ اًجبم ثزعبًید ؽبًظ هَفقی ؽوب اس دع خَاّد رف .

 .1توسعه محصول
ایي ً غتیي هزحلِ اس یک اعتزاتضی ثبساریبثی ثشرگ اع  ،اگز هی خَاّید هَفقیت

ثتشرگ تتزی را در تجتبرت

آًالیي تجزثِ کٌید ثبید یک هحصَل ثشرگ را ػزضِ کٌید .پیؼ اس آى کِ ػزضِ هحصَل خَد را آغبس ًوبیید ثبید
هؾا ؽت خَد را ثِ عَر کبهل اًجبم دّید .ؽوب ثبید درثبرُ احتیبجبت ٍ گزایؼ ّتبی ثتبسار تحقیتا ًوبییتد تتب
ثداًید چِ کغبًی ثِ دًجبل هحصَالت ؽوب هی گزدًد .اگز هحصَل ؽوب ًتَاًد احتیبجبت ثبسار را ثزعزف ًوبید یتب
گزایؾبت هؾتزیبى را راضی ًوبید ؽبًظ دعتیبثی ثِ هَفقی ثزای ؽوب ثِ حداقل هی رعد.

ؽوب ثبید یک چیش دیگز را ًیش ثداًید ،هحصَل ؽوب ًجبید تٌْب ثِ احتیبجبت ثبسار پبعخ دّد ثلکِ ثبید در ًَع خَد
ثی ًظیز ثبؽد ،یگبًگی هحصَل ثی رقیت ثَدى آى را در ثبسار تضویي هی کٌد ٍ سهبًی کِ رقبثتی ٍجتَد ًداؽتتِ
ثبؽد هیشاى هَفقی ؽوب ثِ عَر خَدکبر افشایؼ هی یبثد.
ثب یک تحقیا جبهغ ٍ کبهل هؾتزی ّدف خَد را پیدا هی کٌید ،ثِ یبد داؽتِ ثبؽید ثبسار ّدف ؽتوب یتک ثتبسار
جْبًی اع ثٌبثزایي هحصَل ؽوب ثبید جْبًی ثبؽد ،ثزای ػزضِ هحصَلی تالػ کٌید کِ هٌحصز ثِ فزد ثبؽد ،ثب
گغتزُ ثشرگی اس هٌغقِ ّدف ،ثب کیفی ثبل ٍ در ًظز گزفتي سثبى ّب ،هٌبعا ٍ ػقبید هٌغفِ ّدف ثبساریبثی.
ثْتزیي هحصَل ثزای ؽوب هحصَلی اع

کِ ثتَاًید خَدتبى ٍ ثب اعتفبدُ اس خالقیتتبى آى را ػزضِ ًوبییتد ،ثتب

اثشار ٍ تکٌَلَصی کًٌَی ثِ راحتی هی تَاًید هحصَل هٌبعت ثزای خَد پیدا کٌیتد .اهتزٍسُ سهیٌتِ ّتبیی هبًٌتد
اعالػبتً ،زم افشار ،عبی ّبی خصَصی ٍ عزٍیظ ّبی ایٌتزًتی ثِ ػٌَاى ث ؼ ّبیی حیبتی در در تجتبرت در
ًظز گزفتِ هی ؽًَد ٍ پتبًغیل ثشرگی ثزای کؾف خدهبت ایي ث ؼ ّب ٍجَد دارد.

 .2توسعه طراحی وبسایتی ویژه برای پیشرفت محصول
سهبًی کِ یک هحصَل درخَر ٍ ؽبیغتِ را ثزای تجبرت آًالیي ػزضِ هی کٌید ،گبم ثؼدی تَعتؼِ ٍثغتبی
خَاّد ثَدٍ .ة عبی ثبید ثِ گًَِ ای تَعؼِ یبثد کِ ًیبس ثِ پیؾزف آى هحصتَل ٍیتضُ را ثزعتزف ًوبیتد،
تَعؼِ ٍثغبی

تٌْب ثبید رٍی یک ّدف هتوزکش ثبؽد ٍ آى جذة ثبسدیدکٌٌتدگبًی اعت

کتِ ثتزای خزیتد

هحصَل ثِ آى عز هی سًٌد.
ٍاصگبى اغلت قدرتوٌدتزیي اثشار ثبساریبثی ّغتٌد ،اعتفبدُ اس تیتزّب ٍ عزفصل ّبی چؾتوگیز ثتب تَضتیحبتی
هٌبعت درثبرُ هحصَل هی تَاًٌد ثبسدیدکٌٌدگبى ؽوب را ثِ هؾتتزیبًی ثتبلقَُ تجتدیل کٌٌتدًَ .ؽتتِ ّتب یتب
هقبالتی کِ در صفحِ اٍل ٍة عبی ؽوب ًوبیؼ دادُ هی ؽًَد چْبرچَة تجبرت ؽوب را ثیتبى هتی کٌٌتد،
ّزچٌد تصبٍیز سیجب ٍ فبًتشی ػالیا ثبسدیدکٌٌدگبى را ّدف هی گیزًد ٍ ثبػث جلت تَجِ آى ّب هتی ؽتًَد
ایي کلوبت ّغتٌد کِ قدرت تجدیل ثبسدیدکٌٌدگبى را ثِ هؾتزیبًی ٍاقؼی دارًد.

ّز جولِ ٍاحد در صفحبت ٍثغبی ؽوب هی تَاًد حبهل پیبم ٍ هقصَدی ثبؽد کِ ثِ عفبرػ هحصَل تَعظ
ثبسدیدکٌٌدگبى هٌجز ؽَد .ثزای ارائِ یک هؼزفی هغلَة ٍ دلپذیز اس هحصَلتبى ثب ًَیغٌدُ ای هبّز هؾَرت
کٌید .ثب ؽٌبعبیی درع هؾکالت ٍ ًیبسّبی هؾزیبى ثبلقَُ خَد آى ّب را هتقبػتد کٌیتد کتِ تٌْتب راُ حتل
ثزعزف کزدى ًیبس یب هؾکلؾبى هحصتَل ختبؿ ؽوبعت  .درثتبرُ هشایتبی ّزچتِ ثیؾتتز ٍ ثزتتزی کتِ در
هحصَلتبى ٍجَد دارد ثِ هؾتزیبى ثگَیید ٍ ایٌکِ چگًَِ آى هحصَل هی تَاًد ثْتزیي راُ حتل ثتزای حتل
هؾکل آى ّب ثبؽد .راُ حل خَد را ثِ هؾتزیبى ػزضِ کٌید تب هتقبػد ؽًَد کِ ایي تٌْب کلید هوکي اع .
ثب عزاحی تبثیزپذیز یک ٍثغبی ثزًبهِ پیؾزف ٍ تَعؼِ خَد را ػولی ًوبییتد .ثتب اهتحتبى کتزدى ثْتتزیي
تکٌیک ّبی ثْیٌِ عبسی ثزای هَتَرّبی جغتجَ (عئَ) تالػ کٌید تب ٍثغبی خَد را در صفحبت ً غت
هَتَرّبی جغتجَ قزار دّید .تالػ کٌید ثبساریبثی ایویلی جذاة ٍ تبثیزگذاری داؽتِ ثبؽید .تؼدادی هقبلِ
هزتجظ ثب هحصَلتبى ایجبد کٌید.

 .3توسعه استراتژی بازاریابی تهاجمی
اعتزاتضی ثبساریبثی ؽوب هزحلِ آخز ثزًبهِ اعتزاتضیک ؽوب را تؾکیل هی دّد .ایي اعتزاتضی هی تَاًد ثتِ دٍ
صَرت کَتبُ هدت ٍ ثلٌد هدت ثبؽد.
الف  :اعتزاتضی ثبساریبثی کَتبُ هدت  :ایي ایدُ ّب ٍ فٌَى ّغتٌد کِ ثِ افشایؼ آًی ٍ یب جْتؼ در تزافیتک
کبری هٌجز هی ؽًَد .تبثلَّبی تجلیغبتی ،ثْیٌِ عبسی ثزای هَتَرّبی جغتجَ یب ًوبیؼ گبُ ثِ گبُ تجلیغبت
هزتجظ ثب هحصَل هی تَاًٌد اعتزاتضیْبی کَتبُ هدت ثبساریبثی ثبؽٌد.
ة  :اعتزاتضی ّبی ثبساریبثی ثلٌدهدت ایدُ ّبیی ّغتٌد کِ ثزای دعتیبثی ثِ یک جبیگبُ ثبثت ٍ ٍیتضُ ًتشد
هؾتزیبى در ثلٌد هدت اًجبم هی ؽًَد .ثب ٍجَد آى کِ ایي اعتزاتضی ّب ثِ کغت ًتتبی عتزیغ هٌجتز ًوتی
ؽًَد اغلت کغت درآهدی ثبث
اًتظبر هی اًجبهٌد.

را فزّبم هی کٌٌد ٍ حتی ثزای هدت ثیؾتزی ًیتش ثتِ کغتت ًتتبی هتَرد

اس عزیا ٍثغبی خَد تغْیالت ثیؾتزی ػزضِ کٌید ٍ قیو ّبیی رقبثتی ثزای هحصَلتبى در ًظز ثگیزیتد،
ثِ ایویل ّبیی کِ دریبف هی کٌید پبعخ ثِ هَقغ پبعتخ دّیتد ،در هتَرد هحصتَلتبى در ًؾتزیبت آًالیتي
ثٌَیغید اس اثشار پبعخ دّی خَدکبر ثزای پبعخ دّی ّزچِ تبثیزگذارتز ثِ ایویل ّبی دریبفتی خَد اعتتفبدُ
کٌید.

ثب ثزقزارکزدى تؼتبدل کبهتل ثتیي اعتتزاتضی ّتبی کَتتبُ هتدت ٍ ثلٌدهتدت هتی تَاًیتد جزیتبًی ثبثت اس
ثبسدیدکٌٌدگبى را ثِ هؾتزیبًی ّویؾگی ثدل ًوبیید .چزا ثِ اًتظبر ًؾغتِ اید؟ هحصتَلی را ػزضتِ کٌیتد،
یک ٍثغبی عزاحی کٌید ٍ در دًیبی تجبرت آًالیي ثِ ًجزد ثپزداسید.

پزداخ
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