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ارتقای سطح موفقيت آنالﯾن از طرﯾق شيوه Inbound Marketing
مقدمه:
امروزه ،مقوله  Internet Marketingبه دو شاخه متفاوت تقسيم می گردد:
Outbound Marketing .١؛ به تمامی سروﯾس ھاﯾی که پيام تبليغ صاحبان تجارت ،از طرﯾق ارائه فشار به مخاطب القاء می
گردد ،از جمله تبليغات بنری ،تبليغات وﯾدئوﯾی ،تيزرھای تلوﯾزﯾونی ،اﯾميل ھای مستقيم و ارسال  ،SMSاشاره دارد.
Inbound Marketing .٢؛ که در نقطه مقابل ،به تمامی تاکتيک ھاﯾی گفته می شود که قادر به جذب مخاطبان عالقه مند به
محصوالت و خدمات ﯾک نوع تجارت می باشد؛ از جمله محتوای وبساﯾت ،بھينه سازی وبساﯾت برای موتورھای جستجو ) (SEOو
شبکه ھای اجتماعی.
بر اساس تحقيقات به عمل آمده از  ٩٧٢کمپانی  ،B2Bدر ژانوﯾه سال  ،٢٠١٢حقاﯾقی در مورد تغيير نگرش در زمينه بسترھای
موجود در عرصه  Internet Marketingشکل گرفته است که خالصه آنھا در ذﯾل آمده است:

 .١کانالھای  ،Inbound Marketingدارای مزﯾت قابل مالحظه "ھزﯾنه کمتر" می باشند .اﯾن شيوه توانسته است در طی
ﯾکسال گذشته %۶١ ،بيشتر از شيوه  ،Outbound Marketingھزﯾنه ھای تبليغاتی و تجارت آنالﯾن را به خود اختصاص دھد.
 .٢اکثر تجارت ھای موجود ،تماﯾل به تغيير وضعيت به سمت شيوه  Inbound Marketingدارند .طی ﯾکسال گذشته ،تفاوت در
مصرف بودجه از سوی صاحبان تجارت از شيوه  Outboundبه  Inboundبه  %۵٠رسيده است.
 .٣سال  ٢٠١٢را سال ظھور رسانه ھای جدﯾد ناميده اند که از جمله آنھا ،شبکه ھای اجتماعی و موباﯾل می باشند%۶٢ .
کمپانی ھا اظھار داشته اند که شبکه ھای اجتماعی تأثير مستقيم در افزاﯾش بالقوه ميزان  Leadآنھا طی شش ماه گذشته
داشته است.
 .۴شبکه نوظھور  ،Google+رشد چشمگيری داشته است .به طوری که ،طی شش ماه گذشته ،بالغ بر  %۴٠از صاحبان
تجارت آن را "مفيد"" ،مھم" ،و ﯾا "ضروری" دانسته اند.
 .۵ميزان توجه صاحبان تجارت به ارتقای سطح  Blogوبساﯾت شان افزاﯾش ﯾافته است %٨١ .کمپانی ھا ،توجه و پرداختن به
مبحث  Blogرا "مفيد"" ،مھم" ،ﯾا "ضروری" دانسته اند .از اﯾن ميان  ،%٢۵وجود ﯾک  Blogقوی را "ضروری" دانسته اند.
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در واقع Inbound Marketing ،به مجموعه ای از استراتژی ھا و تکنيک ھای بازارﯾابی گفته می شود که بر روی کشش چشم
اندازھای کامال ً مرتبط و مشترﯾانی که عالقه مند به نوع تجارت و درﯾافت محصول ﯾا سروﯾس ھای آن تجارت ھستند ،تمرکز ﯾافته
است .اﯾن شيوه ،به دليل آنکه امروزه ،بر تصميم ھای قطعی خرﯾداران و مصرف کنندگان بنا نھاده شده است ،جاﯾگاه مناسب و
درخور توجھی را به خود اختصاص داده است .در واقع ،مشترﯾان در اﯾنترنت ،به سراغ محصوالت ﯾا خدماتی ھستند که بيشتر از
ساﯾر رقبای خود ،نياز ھای آنھا را برآورده می کند.
 Inbound Marketingبه مخاطبان خود اطالعات و ابزار مفيدی را پيشنھاد می کند تا آنھا را به وبساﯾت صاحب تجارت جذب
نماﯾد ،و پس از آن نيز ،ارتباطات بسيار قدرتمند و در حال توسعه ای را با اﯾن مشترﯾان بالقوه فراھم می کند.
 Inbound Marketingدر کل ،بر چھار کانال مستقر شده است:
Blogging .١
Content Publishing .٢
Search Engine Optimization .٣
Social Media .۴
اﯾن شيوه به طور وﯾژه ،در مقابل شيوه  Outbound Marketingقرار دارد که از طرﯾق تزرﯾق پيام ھای خود با فشار به مخاطب،
سعی در کسب مشتری دارد .تکنيک ھاﯾی که در اﯾن شيوه به کار گرفته می شود عبارتند از :اﯾميل ھای مستقيم ،تبليغات
تجاری ،و فروش ھای تلفنی .شيوه  Outboundدر طی سالھا بر اساس نوع رفتار خرﯾداران و سطوح بوجود آمئه در تکنولوژی،
اھميت خود را از دست داده است.

داده ھای آماری:
 .١طی دو سال گذشته ،مطالعه ميزان ھزﯾنه ھای صورت گرفته جھت ارتقای سطح تجارت ھا ،از طرﯾق دو شيوه  Inboundو
 Outboundنشان می دھد که شيوه  Inboundبه مراتب ھزﯾنه ھای کمتری را جھت حصول به نتيجه می طلبد:
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 .٢با مقاﯾسه کانال ھای موجود جھت ارائه شيوه ھای تجارت آنالﯾن ،اﯾن نتيجه حاصل شده است که کانال ھای متمرکز در شيوه
 ،Inboundتوانسته اند کمترﯾن ھزﯾنه ھا را جھت اجرای پروژه ھای مربوطه به خود اختصاص دھند:
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 .٣بر اساس مطالعات انجام شده در سال  ،٢٠١١اﯾن نتيجه به دست آمده است که  %٨٩صاحبان تجارت ﯾا ميزان بودجه خود را
در شيوه  Inboundافزاﯾش داده اند ﯾا حفظ کرده اند .از اﯾن ميان %۴٧ ،از آنھا ابراز داشته اند که دليل افزاﯾش بودجه آنھا،
"موفقيت ھای گذشته" بوده است.

 .۴طی دو سال گذشته ،فاصله توجه به شيوه  Inboundنسبت به شيوه  Outboundبيشتر شده است و اﯾن نشان می دھد
که صاحبان تجارت ھای مختلف ،نياز به تغيير شيوه نگرش در نوع ارتقای تجارت خود را احساس نموده اند.
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 .۵با مقاﯾسه سطح تجارت ھای کوچک )شرکت ھای با  ١الی  ۵کارمند( و تجارت ھای بزرگ )شرکت ھای با بيش از ۵٠٠
کارمند( ،سطح توزﯾع کانال ھای تجارت آنالﯾن ،به سمت شيوه ھای  Inboundبه خوبی به چشم می خورد .صاحبان تجارت
ھای کوچک بالغ بر  %۴٣از بودجه تجاری خود را صرف شيوه  Inboundنموده اند.

آمار فوق ،تنھا قسمتی از جرﯾان عظيم تجارت نوﯾن امروزی ،به سمت شيوه ھای  Inbound Marketingاست که قصد جذب
مخاطب از طرﯾق اﯾجاد ارتباطات طبق عالقه و نياز را دارد.

تشرﯾح کانال ھای  Inbound Marketingو تأثير آنھا در ارتقای سطح تجارت:
Blogging .١
 Blogعبارت است از ﯾک داراﯾی طوالنی مدت که موجب افزاﯾش چشمگير ترافيک و  Leadبه سمت تجارت شما می شودBlog .
شما را به عنوان رھبر تجارت تان معرفی نموده و به شما اجازه می دھد که مردم را بر اساس اعتمادی که به شما دارند ،به
دست آورﯾد.
بد نيست بدانيد که:
 کمپانی ھای  B2Bکه دارای  Blogھستند نسبت به رقبای خود که فاقد آن ھستند %٨٨ ،افزاﯾش  Leadدر ماه دارند.
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 کمپانی ھای  B2Cکه دارای  Blogھستند نسبت به رقبای خود که فاقد آن ھستند %۶٧ ،افزاﯾش  Leadدر ماه دارند.
 کمپانی ھای صاحب  ،Blogنسبت به رقبای خود که فاقد آن ھستند %۵۵ ،بازدﯾد کنندگان بيشتری در ماه دارند.
در زمينه اھميت  Blogباﯾد گفت:
اوال ً Business Blogging :به شما کمک می کند تا در نتاﯾج موتورھای جستجو ارتقا ﯾابيد .تعداد بيشتر پست ھای  Blogکه
منتشر می کنيد ،به معنای تعداد صفحات  Indexشده بيشتر در موتورھای جستجو است.
ثانياً Blog :شما به معنای ھوﯾت شما به عنوان رھبر ﯾک تجارت می باشد .لذا ،چنانچه شما دارای اطالعات اختصاصی
ارزشمندی در حوزه تجارت خود ھستيد Blog ،به شما کمک می کند که افراد بيشتری را که از جھت دانش شما ،به شما
اعتماد کرده اند ،به دست آورﯾد ،و داﯾره ارتباطات خود را با اﯾن افراد افزاﯾش دھيد.
سوما ٌ :ﯾک  ،Blogبه شما اﯾن امکان را می دھد تا بتوانيد مؤثرترﯾن  Call-to-Actionھای مربوط به تجارت خود را اشاعه نمائيد
و از طرﯾق آن ،ميزان  Leadبيشتری را توليد نمائيد .در واقع ،ھدف اﯾن است که خوانندگان  Blogخود را به سمت محتوای
وبساﯾت و خدمات و محصوالت خود متوجه نمائيد.
حقيقت اﯾن است که Blog :رشد تجارت شما را چه از نظر حجم ،و چه از نظر ارزش ،افزاﯾش می دھد.
داده ھای آماری ذﯾل ،اھميت غير قابل انکار وجود  Blogرا نشان می دھند:
 ١۵٢ ميليون  Blogدر دنيا وجود دارد.
 خوانندگان  Blogرو به افزاﯾش ھستند.
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 تعداد اﯾجاد کنندگان  Blogکه  Bloggerناميده می شوند ،طی سه سال گذشته  %٣١افزاﯾش ﯾافته است.

 تعداد افرادی که در روز ،بيش از ﯾکبار به مطالعه  Blogمی پردازند ،افزاﯾش ﯾافته است.
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 بالغ بر  %۶٠صاحبان تجارت اشاره داشته اند که  Blogکمپانی آنھا" ،ضروری" ﯾا "مھم" بوده است.

 پست ھای  ،Blogتأثير مستقيم در خرﯾد دارند.

در نتيجه ،می توان گفت که  Blogعاملی ضروری و حياتی محسوب می شود.
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Content Publishing .٢
امروزه ،اھميت  Content Marketingرا نمی توان در پيشرفت سطح تجارت ھا نادﯾده گرفت .اﯾن مقوله ،به مفاھيم بسياری
اشاره دارد که ھر ﯾک ،بنا به نوع تجارت ھا ،می توانند در ارتقای سطح اعتماد مخاطبين شما ،افزاﯾش بازدﯾدکنندگان ،افزاﯾش
 Leadو در نتيجه ،فروش و ﯾا ارائه خدمات مستقيم نقش بارزی را اﯾفا نماﯾند.
در واقع Publishing ،به پروسه توليد و اشاعه اطالعات تخصصی در زمينه مورد بحث ،جھت مشاھده و مطالعه عمومی اشاره
دارد.
مھمترﯾن مفاھيمی که در  Content Publishingمی تواند مورد اھميت واقع گردد ،عبارتند از:











Blog
E-newsletter
White Paper
Article
eBook
Case Study
Testimonials
Micro blogging
Webinar/Webcast
Video

ھر ﯾک از مفاھيم فوق ،دارای حوزه فعاليت اختصاصی می باشد که بر اساس توجه به اھداف تجاری ،موتورھای جستجو ،نوع
مخاطبان و دورنمای توسعه پروژه ،باﯾد در قالب ھای حرفه ای توليد ،تدوﯾن و انتشار ﯾابد.

Search Engine Optimization .٣
 Search Engine Optimizationﯾا ھمان  ،SEOعبارتست از بھينه سازی وبساﯾت بر اساس مترﯾک ھا و فاکتورھای فنی
تعرﯾف شده از سوی الگورﯾتم ھای موتورھای جستجو ،اﯾن عامل در شيوه  Inbound Marketingبسيار اھميت دارد زﯾرا:
 بيش از  ٨٨ميليارد جستجو در ھر ماه از طرﯾق موتور جستجوی  Googleانجام می شود.
 ھر روزه ،به تعداد جستجوھای قبل از خرﯾد ،اضافه می شود.
 %۵٧ از کاربران اﯾنترنتی ،ھر روزه در اﯾنترنت جستجو می کنند.
 %۴۶ از جستجوھای انجام شده در ھر روز ،در ارتباط با محصوالت ﯾا خدمات است.
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لذا ،با قدرت می توان گفت که رتبه باال در موتورھای جستجو ،ﯾک امر اختياری نيست ،بلکه ﯾک ضرورت ﯾه شمار می رود.
در ارتباط با اھميت اﯾن مقوله ،در زمينه  Inbound Marketingمی توان به داده ھای زﯾر اشاره نمود:
 %٧٠ مردم در جستجو ھای خود ،بر روی لينک ھای  Organicکليک می کنند؛ و نه بر روی تبليغات موتورھای جستجو.

 %۶٠ کليک ھای مردم بر روی لينک ھای  ،Organicتنھا بر روی  ٣نتيجه نخست صورت می گيرد.
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 %٧۵ مردم ،ھرگز صفحه نخست نتاﯾج موتورھای جستجو را ترک نمی کنند.

 متوسط نرخ کليک به ازای نماﯾش برای تبليغات موتورھای جستجو ،در سال  ٢٠١٠فقط  %٢بوده است.
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 کمپانی ھاﯾی که دارای صفحات  Indexشده بيشتری ھستند Lead ،بيشتری را نيز به دست می آورند.

و در آخر ،باﯾد گفت :اگر  Googleشما را پيدا نمی کند ،ھيچکس دﯾگر نيز شما را نخواھد ﯾافت.

Url: www.masterciw.com
Email: info@masterciw.com
Cell: +98 912 327 19 37 - +98 919 891 83 73

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
گروه طراحی Master CIW
متفاوت باشيد

Social Media .۴
شبکه ھای اجتماعی )ﯾا به زبان بھتر ،شبکه ھای تعاملی( ،امروزه جزو جدﯾدترﯾن رسانه ھای ارتباط جمعی و به عنوان ﯾکی از
بزرگترﯾن عوامل ارتق دھنده سطح تجاری کمپانی ھای معتبر ،محسوب می شوند.
نادﯾده گرفتن اﯾن نوع تعامل ،ھمانند انصراف از رقابت در حوزه تجارت و پيوستن به جمع تجارت ھای شکست خورده می باشد.
حقيقت اﯾن است که جھان بيش از بيش اجتماعی )تعاملی( شده است.

ھمچنين ،آمار نشان می دھد که قشر جوان ،بيش از پيش به اﯾن مقوله توجه نشان می دھد .در واقع ،علی رغم صعود اھميت
شبکه ھای اجتماعی ،خواندن اﯾميل دﯾگر آن اھميت سابق را ندارد.
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در سال  ،٢٠١٠شبکه ھای اجتماعی به عنوان "کانال ضروری" جھت افزاﯾش  Leadشناخته شد.
برای آنکه تأثير مترﯾک ھای شبکه ھای اجتماعی را بر پروسه خرﯾد ،مشاھده کنيد به نمودار زﯾر توجه نمائيد:
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 %۶٣کمپانی ھاﯾی که از  Social Mediaاستفاده می کنند ،اﯾن کانال را مھمترﯾن عامل در افزاﯾش موفقيت خود دانسته اند.

 Social Media به کمپانی ھای  B2Bکمک می کند تا نتاﯾج ثبت شده در موتورھای جستجو خود را ارتقاء دھند.

در آخر ،باﯾد گفت :ھم اکنون ،زمان پيوستن به جامعه  Socialاست.
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استراتژی عملکرد:
به طور معمول ،ﯾک استراتژی  Inbound Marketingشامل مراحل ذﯾل می باشد:

مرحله اول:

تعرﯾف ﯾک استراتژی موفق و قابل توسعه بازارﯾابی
اﯾن استراتژی را می توان با پاسخ دادن به پرسش ھای ذﯾل ،تعرﯾف نمود:
 اھداف تجاری شما چيست؟ موضوعات کاری شما چيست؟
 چه نوع رقابت تجاری را برای خود متصور ھستيد؟
 مخاطب اﯾده آل شما کيست و چگونه می خواھيد او را بدست آورﯾد؟
 خرﯾداران بالقوه ،در چه مکان ھاﯾی باﯾد تجارت ھاﯾی چون شما را بيابند؟
 چه ميزان بودجه را برای دست ﯾابی به اھداف تجاری خود سرماﯾه گذاری کرده اﯾد؟
 چگونه ﯾک برنامه بازارﯾابی می تواند به افزاﯾش ) ROIبازگشت سرماﯾه( شما کمک نماﯾد؟

مرحله دوم:

اﯾجاد و حفظ ﯾک وبساﯾت قدرتمند
وبساﯾت شما باﯾد دارای وﯾژگی ھای زﯾر باشد:
 به راحتی  Navigateشود.
 دارای ظاھر حرفه ای باشد.
 بر اساس مترﯾک ھای موتورھای جستجو پاﯾه رﯾزی شود.
 دارای نسخه موباﯾل باشد.
 به راحتی قابل به روز رسانی باشد.
به ﯾاد داشته باشيد که:
ﯾک وبساﯾت مؤثر ،دروازه تمامی پروژه ھای  Internet Marketingو  Lead Generationشما محسوب می شود.
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مرحله سوم:

اﯾجاد ترافيک بيشتر
با افزاﯾش ترافيک وبساﯾت خود ،شما به مشترﯾان خود فرصت ھای متعددی را می دھيد تا به  Leadتبدﯾل گردند.
روش ھای ذﯾل ،در اﯾجاد اﯾن ھدف ثابت شده ھستند:

Blogging 
o

اﯾجاد مقاالت  Blogبه منظور افزاﯾش مخاطبان

o

اﯾجاد صفحات ثبت شده بيشتر در موتورھای جستجو از طرﯾق ارتقای پست ھای Blog

o

اﯾجاد فرصت ھای بيشتر جھت جذب مخاطبان اﯾده آل

به ﯾاد داشته باشيد که:

ﯾک  Blogشما را به  %۵۵ترافيک بيشتر می رساند.
به کمک  Bloggingمی توانيد  %۴٠٠به صفحات  Indexشده خود در موتورھای جستجو بيافزﯾيد.

Social Media 
o

ﯾک پروسه تعرﯾف شده اﯾجاد کرده Blog ،خود را معرفی نموده ،و در ارتباطات تعاملی شبکه ھای اجتماعی
وارد شوﯾد.

o

افزاﯾش  %۶٣در ارتقای تجارت خود را با اﯾن تعامالت احساس نمائيد.

SEO 
o

کليد واژه ھای ھدف خود را شناسائی نمائيد؛ وبساﯾت خود را بر اساس اﯾن کليد واژه ھا بھينه نمائيد؛ بر
اساس اﯾن کليد واژه ھا ،محتوای مرتبطی را توليد نمائيد؛ و لينک ھای با کيفيتی را به وبساﯾت خود روانه
کنيد.
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به ﯾاد داشته باشيد که:

 %۴۶جستجوھای روزانه در ارتباط با محصوالت ﯾا خدمات است.
 %٧٠کليک ھای جستجو کننده ھا ،بر روی لينک ھای  Organicصورت می گيرد.

مرحله چھارم:

تبدﯾل ترافيک به Lead
ﯾپيشنھادات مؤثر اﯾجاد کنيد و تمامی مخاطبان بالقوه خود را از طرﯾق  Call-to-Actionبه سمت سروﯾس ھا و محصوالت خود
ھداﯾت نمائيد.

پروسه فوق ،در مراحل ذﯾل تشرﯾح گردﯾده است:
 اﯾجاد صفحات  Landing Pageمناسب که  Offerشما را معرفی کرده و حاوی ﯾک فرم جھت جمع آوری اطالعات Lead
می باشد.
 پس از تکميل فرم ،کاربر به  Offerشما دسترسی پيدا کرده ،ﯾک اﯾميل خودکار درﯾافت می کند و به عنوان ﯾک  Leadدر
سيستم  CRMشما ثبت می شود.
 درج  (CTA) Call-to-Actionدر جاﯾگاه ھای مناسب وبساﯾت به منظور درﯾافت بيشتر .Lead
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مرحله پنجم:

تبدﯾل  Leadبه فروش
اﯾن مرحله ،به صورت تخصصی از طرﯾق ابزارھا و مترﯾک ھای متعدد ،اقدام به افزاﯾش نرخ تبدﯾل به مشتری  Leadھای ثبت شده
در وبساﯾت شما می نماﯾد.
مترﯾک ھای معتبر عبارتند از:
Lead Intelligence 
Segment Leads 
Lead Nurturing 
Email Marketing 
CRM Integration 

مرحله ششم:

ارزﯾابی و تحليل عملياتی
اﯾن پروسه ،به عنوان مترﯾک فوق تخصصی ،به محاسبه نتاﯾج حاصله از پروسه ھای به کار گرفته شده در فوق ،می پردازد و
ميزان تغييرات ھر پارامتر را محاسبه می نماﯾد تا بر اساس آن ،قابليت تشخيص ،تغيير ،و ارتقای سيستم را داشته باشد.

مھمترﯾن پروسه ھاﯾی که در اﯾن مرحله به کار گرفته می شود ،عبارتست از:
Traffic to Leads 
Leads to Customers 
Cost per Lead 
Cost per Customer 
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در اﯾنجا ،می توان گفت که پروسه  Inbound Marketingشما به پاﯾان رسيده و بر اساس نتاﯾج حاصله خواھيد توانست
نسبت به تغييرات مورد نظر خود ،اقدام نمائيد.

چنانچه شما نيز تغييرات در سطوح تفکری مربوط به مقوله  Internet Marketingرا احساس نموده اﯾد ،لطفاً جھت برقراری
جلسات توجيھی ،فنی ،و آماری با شماره تماس  ٠٩١٢٣٢٧١٩٣٧ارتباط برقرار نمائيد تا نسبت به توضيحات تکميلی ،پرسش و
پاسخ ،رفع ابھامات احتمالی ،ھزﯾنه ھای اجرای پروژه ،و شراﯾط عقد قرارداد اقدام شود.

"ھم اکنون ،زمان انتقال تجارت شما به عصر جدﯾد است".
موفق و سربلند باشيد.
گروه Master CIW
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