چطًرمیتًانتٍمًفقتریهضرکتدرزمیىٍتازاریاتیایىتروتیتثذیلضذ؟

دیجیتبل هبسکتیٌگ یب ّوبى ثبصاسیبثی ایٌتشًتی اهشٍصُ اص اَجش ٍ لُشة صیبدی دس ثبصاسیبثی هحػَالت ٍ خذهبت
ثشخَسداس ّستٌذ ٍ ثسیبسی اص کست ٍ کبسّبی کَچک ٍ ثضسگ اص ایي سٍش ثشای هؼشفی هحػَلطبى ثِ دیگشاى
استفبدُ هیکٌٌذ.
دس ایي ثیي ضشکتّبیی ّستٌذ کِ اسائِی ایي ًَع خذهبت سا ثش ػْذُ گشفتِاًذ ٍ ثب تَجِ ثِ سضذ ایٌتشًت ٍ
ّوچٌیي دیجیتبل هبسکتیٌگ ،اسائِی خذهبت دس ایي صهیٌِ سٍص ثِ سٍص هتفبٍتتش ٍ غذ الجتِ سختتش هیضَد .ثِ
خبطش ایٌکِ ضشکتّبی صیبدی دس ایي صهیٌِ فؼبلیت هیکٌٌذ کِ ایذُّبی خَثی دس ایي صهیٌِ داسًذ ٍ سلبثت ثب
آًْب فَق الؼبدُ سخت است ٍ ثب ّویي ایذُّب ثِ ثشٍتّبی کالًی دست پیذا کشدُاًذ.
میکىىذ؟ 
اماچطًرایهکسةيکارَاضرکتمًردوظرضانراترایتازاریاتیایىتروتیاوتخاب 
هشدم ثشای پیطشفت ،ثشًذ ضذى ٍ ّوچٌیي افضایص فشٍش ،فبکتَسّبی صیبدی سا ثشای خَدضبى دس ًظش هیگیشًذ.
یکی اص ایي فبکتَسّب ثشًذ ثَدى ضشکت هشثَطِ است .کست ٍ کبسّبیی کِ ًیبص هُجشم ثِ سئَ ٍ ثْیٌِ سبصی سبیت
1

میتًاویذ تا رکر مىثع ایه کتابیامقالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر وماییذ.
ضما 

داسًذ ثِ طجغ ضشکتّبیی سا ثشای دیجیتبل هبسکتیٌگ اًتخبة هیکٌٌذ کِ اص سئَ ٍ ثْیٌِ سبصی سبیت حشفی
ثشای گفتي داضتِ ثبضٌذ ٍ ثِ اغطالح یک ثشًذ ثبضذّ .ش صهبى کِ ضشکتی ثِ یک ثشًذ خبظ دس صهیٌِی
دیجیتبل هبسکتیٌگ تجذیل ضذ ثِ خَدی خَد توبهی کست ٍ کبسّب ثِ سوت ٍی کطیذُ هیضًَذ.
ایي کست ٍ کبسّب اگش ثخَاٌّذ اص ًظش سئَ ٍ ثْیٌِ سبصی سٍی سبیت خَد کبس کٌٌذ هذتّب طَل هیکطذ .اهب
آًْب ساحتتشیي سٍش سا اًتخبة هیکٌٌذ .ساّی هیبًجش کِ سشیؼتش ثِ همػذ ثشسٌذ .استفبدُ اص سبیت ضشکتّبیی
کِ دس حَصُ دیجیتبل هبسکتیٌگ یب ثبصاسیبثی ایٌتشًتی فؼبلیت هیکٌٌذ.
ایي هَسد ثبػث ضذُ کِ خیلی اص ضشکتّب الذام ثِ ساُ اًذاصی سبیت دس ایي صهیٌِ کٌٌذ .اهب لذم گزاضتي دس ایي
هسیش ثب دضَاسیّبیی ًیض ّوشاُ است .لجل اص ّش چیضی ثبیذ تحلیل سلجب سا ثِ خَثی اًجبم دّیذ .تحلیل سلجب اص
اّویت فشاٍاًی ثشخَسداس است .اگش هیخَاّیذ هَفك ضَیذ ثبیذ ثذاًیذ سلجبیتبى کجب ّستٌذ.
تین "کبفِ ًیبص" لػذ داسد تشفٌذّبیی سا اسائِ دّذ کِ ثیطتشیي هطتشیّب سا دس ثبصاسیبثی ایٌتشًتی ثِ دست
ثیبٍسیذ .استفبدُ اص ایي تشفٌذّب ثبػث ثشًذیٌگ ضشکت ضوب خَاّذ ضذ.
تاماَمراٌتاضیذ ....

 .1تٍیکمطايررایگاندرتازاریاتیایىتروتیتثذیلضًیذ

2

میتًاویذ تا رکر مىثع ایه کتابیامقالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر وماییذ.
ضما 

ّیچ هطتشی سا پیذا ًخَاّیذ کشد کِ اص هطبٍسُ سایگبى ثذش ثیبیذ .اگش تبصُ کبس ّستیذ ٍ ایذُّبی صیبدی دس رّي
داسیذ ،سؼی کٌیذ اسائِی هطبٍسُ آى ّن ثِ غَست سایگبى سا دس دستَس کبس خَد داضتِ ثبضیذ .ایي هَسد یکی اص
هْوتشیي هَاسدی است کِ خیلی اص ضشکتّب آى سا سػبیت ًویکٌٌذ.
هطبٍسُ سایگبى هیتَاًذ دس صهیٌِی اسائِی خذهبت سئَ یب تکٌیکّب ٍ هْبستّبی ثبصاسیبثی ثبضذ .ضبیذ تػَستبى
ایي ثبضذ کِ ثب اسائِی ایي تکٌیکّب هطتشی ّوِ چیض سا ثلذ ضَد ٍ دیگش ثشًگشدد .اهب لشاس ًیست کِ ّوِ چیض سا
ثِ هطتشی ثگَییذ .فمط یک سشی هَاسد خبظ سا ثِ ٍی گَضضد کٌیذ .هَاسدی کِ ٍالؼبً کبسسبص ثبضذ ٍ ثتَاًذ تب
حذی هطکل هطتشی سا ثشطشف کٌذ.
ثب ایي کبس ضوب ثش سش صثبىّب خَاّیذ افتبد ٍ ثِ طَس یمیي هطتشیّبیی کِ اص ضوب هطبٍسُ سایگبى دسیبفت کشدُاًذ
ثب هطتشیّبی ثیطتشی ثش هیگشدًذ .تجذیل کشدى توبم هطتشیّب ثِ یک هطتشی دائن ٍ ّویطگی ثب ایي سٍش
اهکبى پزیش است.
ثیطتش کست ٍ کبسّب اص پشداخت ّضیٌِ هیتشسٌذ .اهب صهبًی کِ ثب سٍشّبی سایگبى آضٌب ضذًذ تشسطبى اص
پشداخت ّضیٌِ خَاّذ سیخت ٍ ثِ ساحتی ثِ هطتشی ضوب تجذیل خَاٌّذ ضذ.

اوجمهَایفارسی

 .2فعالیتدرفريمَاي

3

میتًاویذ تا رکر مىثع ایه کتابیامقالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر وماییذ.
ضما 

اًجويّب هکبًی ّستٌذ کِ خیلی اص هشدم ثشای پشسیذى سؤال ٍ اسائِی ًظشسٌجی ثِ آًجب ٍاسد هیضًَذ .اگش
هیخَاّیذ ثِ یک ثشًذ تجذیل ضَیذ فؼبلیت دس اًجويّب سا ثِ ضوب پیطٌْبد هیکٌین.
خیلی اص کست ٍ کبسّبیی دس فشٍم ّب ٍ اًجويّب فؼبلیت هیکٌٌذ ثشای دسیبفت ثک لیٌک سایگبى ٍاسد هیضًَذ ٍ
ثشخی دیگش ّن ثشای تجذیل ضذى ثِ یک ثشًذ.
اهب پیطٌْبد هب ایي است کِ دس گفتگَّب ٍ ًظشسٌجیّبیی کِ دس هَسد سئَ ٍ ثبصاسیبثی ایٌتشًتی اسائِ هیضَد
ضشکت کٌیذ .ثب اسائِ پیطٌْبدات ٍ ساُ حلّب ٍ ایذُّبیی کِ داسیذ خَدتبى سا ثِ یک هتخػع دس ایي صهیٌِ
هؼشفی کٌیذ .هطئوي ثبضیذ هشدم اص دسیبفت ًظشات ضوب آى ّن ثِ غَست سایگبى خَضحبل خَاٌّذ ضذ.
ّش صهبى کِ دس گفتگَّب ضشکت هیکٌیذ ساُ حل ٍ ایذُّبیی سا اسائِ دّیذ کِ لجالً اجشا ًطذُ ٍ یب ثِ سٍضی جذیذ
اجشا ضذُ است ٍ ّوچٌیي ضشکت ٍ سبیت خَدتبى سا ًیض هؼشفی کٌیذ .ایي کبس ثِ ثشًذ ضذى کست ٍ کبستبى
کوک ثضسگی هیکٌذ.

 .3تًلیذمحتًاکىیذ

تَلیذ هحتَا دس صهیٌِی دیجیتبل هبسکتیٌگ یب ثبصاسیبثی ایٌتشًتی ،ضوب سا ثِ یک هتخػع دس ایي صهیٌِ هجذل
هیکٌذ ٍ ّوچٌیي ثِ ثشًذ ضذى ضشکت ٍ کست ٍ کبستبى کوک ثضسگی هیکٌذ.

4

میتًاویذ تا رکر مىثع ایه کتابیامقالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر وماییذ.
ضما 

تَلیذ هحتَای تخػػی هوکي است سٍصاًِ غذّب یب ّضاساى ًفش سا ثِ سوت سبیت ضوب ثکطبًذ .ثشای افضایص
ثبصدیذ کٌٌذُ هیتَاًیذ هحتَای تَلیذ ضذُ سا دس سطح ایٌتشًت ثِ ٍسیلِی ضجکِّبی اجتوبػی ٍ ّوچٌیي
اًجويّب فبسسی پخص کٌیذ .لیٌک گزاضتي دس ایي هکبىّب ثبػث هیضَد تب ّن سٍی سئَ سبیتتبى تأثیش داضتِ
ثبضذ ٍ ّوچٌیي ثبصدیذ کٌٌذُّبی صیبدی سا ثِ سوت سبیت ضوب ثکطبًذ.

یتَامحتًاتًلیذکىیذ
 .4ترایدیگرسا 

تجذیل ضذى ثِ یک ًَیسٌذُ هْوبى سٍضی است کِ خیلی اص کست ٍ کبسّبی ًَپب اًجبم هیدٌّذ ٍ تأثیش صیبدی
سٍی سئَ سبیت ٍ ّوچٌیي ثشًذیٌگ آىّب داسد .هیتَاًیذ ثب سبیتّبی هختلف کِ سٍصاًِ ثبصدیذ کٌٌذُّبی
صیبدی داسًذ غحجت کٌیذ ٍ اگش لجَل کشدًذ ثِ غَست ّفتگی یک الی دٍ هطلت سا ثشای آًْب تَلیذ کٌیذ.
تَلیذ هحتَای تخػػی دس صهیٌِی سئَ ٍ ثبصاسیبثی ایٌتشًتی ،ضشکتتبى سا ثِ یک ثشًذ تجذیل خَاّذ کشد .ثشای
ایي هٌظَس فمط کبفی است ثِ سبیتّبیی کِ دس صهیٌِی کبسی ضوب فؼبلیت هیکٌٌذ پیبم اسسبل کٌیذ ٍ
دسخَاست کٌیذ ثِ ػٌَاى یک کبسثش هْوبى ثشای آًْب همبلِ دس صهیٌِ کبسیطبى تَلیذ هیکٌیذ.

5

میتًاویذ تا رکر مىثع ایه کتابیامقالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر وماییذ.
ضما 

 .5تٍصًرتَذفمىذتثلیغکىیذ

تجلیغ کشدى ثِ ّیچ ػٌَاى ثِ ضوب ٍ کست ٍ کبستبى ضشس ًخَاّذ صد .اگش تجلیغی اًجبم ًذّیذ چطَس هشدم
هیخَاٌّذ ثب کست ٍ کبستبى آضٌب ضًَذ؟ اگش تػَستبى ایي است کِ ثب پشداخت ّضیٌِ ثِ ضوب ضشس خَاّذ سسیذ
ّوبى ثْتش کِ سلجبیتبى توبم هطتشیبى سا ثِ سوت خَدضبى جزة کٌٌذ.
اهب اگش تػَستبى تجلیغبت است سؼی کٌیذ ثِ غَست کبهالً ّذفوٌذ ٍ ثب ثشًبهِ سیضی دلیك تجلیغبت کٌیذ .دس
ثْتشیي سبیتّب کِ ثبصدیذ کٌٌذُّبی صیبدی داسًذ تجلیغبت ثٌشی ٍ یب تجلیغبت هتٌی خشیذاسی کٌیذ .ایي کبس
ثبػث هیضَد تب تشافیک سبیت ضوب افضایص پیذا کٌذ.
ثِ هشٍس صهبى کِ سئَ ٍ ثْیٌِ سبصی سبیت خَدتبى ثْتش ضذ هیتَاًیذ فضبی تجلیغبتی سبیت خَدتبى سا دس اصای
دسیبفت ّضیٌِ ثِ دیگشاى اختػبظ دّیذ .ثِ ّش حبل ّضیٌِّبیی کِ کشدُایذ اص ایي ساُ ّن لبثل ثشگطت است.

6

میتًاویذ تا رکر مىثع ایه کتابیامقالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر وماییذ.
ضما 

حًزٌیدیجیتالمارکتیىگمرتثطاست

یصَاییکٍتٍ
 .6ضرکتدرَما 

یکی اص جزاةتشیي ثخصّبیی کِ هیتَاًیذ اطالػبت صیبد ٍ فَق الؼبدُ هْوی دس صهیٌِی کبسی خَدتبى سا ثیطتش
کٌیذ ٍ یب اطالػبت ٍ ّوچٌیي ضشکتتبى سا ثِ سخ دیگشاى ثکطبًیذ ،ضشکت دس ّوبیصّبیی است کِ ثِ حَصُی
کبسی دیجیتبل هبسکتیٌگ یب ّوبى ثبصاسیبثی ایٌتشًتی هشتجط است.
یتًاویذتٍديصًرتعملکىیذ :
درایهزمیىٍضمام 

ريشايل:

هیتَاًیذ خَدتبى ثِ ػٌَاى هیضثبى ثبضیذ ٍ ثشای حضبسی کِ دس ّوبیص حضَس داسًذ سخٌشاًی

کٌیذ ٍ اطالػبت ٍ ضشکتتبى سا ثِ دیگشاى هؼشفی کٌیذ.

ريش ديم:

اص غحجتّبی دیگشاى ًکتِ ثشداسی کٌیذ ٍ ایذُّبیی سا اص غحجتّبی آًْب ثشداضت کٌیذ.

ایذُّبی خاللبًِی صیبدی سا هیتَاى دس غحجتّبی سلجبیتبى ثذست ثیبٍسیذ.
7

میتًاویذ تا رکر مىثع ایه کتابیامقالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر وماییذ.
ضما 

ضشکت دس ایي ّوبیصّبی ثْتشیي فشغت ثشای ثشًذ ٍ ثشًذیٌگ ضخػی ٍ کست ٍ کبستبى است .ایي فشغتّب سا
اص دست ًذّیذ.

سخهآخر 
ثشای هؼشفی ٍ ثْتش دیذُ ضذى کست ٍ کبستبى ،ثِ ثبصاسیبثی ایٌتشًتی ٍ دیجیتبل هبسکتیٌگ ًیبصی هُجشم داسیذّ .ش
چِ ثب ثشًبهِ ٍ ّذفوٌذتش ثتَاًیذ تجلیغ کٌیذ ٍ کست ٍ کبستبى سا ثِ دیگشاى هؼشفی کٌیذ ساحتتش ثِ یک ثشًذ
تجذیل خَاّیذ ضذ.
هطتشیّب صهبًی ضوب سا ثِ ػٌَاى یک ثشًذ لجَل داسًذ کِ ثتَاًیذ ثْتشیي هطبٍسُّب سا اسائِ دّیذ .سؼی کٌیذ
هطبٍس خَثی ثبضیذ تب ثْتشیي دسآهذّب سا کست کٌیذ.

مارادرضثکٍَایاجتماعیدوثالکىیذ













8

میتًاویذ تا رکر مىثع ایه کتابیامقالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر وماییذ.
ضما 

