تاساریاتی دّاى تِ دّاى
در صَرت تْزُ گیزی هٌاسة اس اهکاًات گستزدُ ایي رٍش تاساریاتی الکتزًٍیکی ،ضوا قذهی تشرگ رٍ تِ جلَ
تزداضتِ ایذ.
ایي رٍش تاساریاتی تزای ضوا ارساى ٍ تا صزفِ ٍ تزای هطتزیاًتاى هتٌَع ٍ جذاب هی تاضذ .ایي رٍش تاساریاتی
ّواى رٍش قذیوی ٍ هؼزٍف  Word of mouth Marketingهی تاضذ ،تٌحَی کِ سزٍیس ّای خَب اس
طزیق هزدم دّاى تِ دّاى هیگزدد ٍ تاػث هی ضَد کِ یک سزٍیس ٍ یا ضزکت اس ایي طزیق تز تؼذاد هطتزیاى
خَد تیافشایذ.
در تاساریاتی ٍیزٍسی ،ضوا تا استفادُ اس ارتثاطات هیاى هطتزیاى ،پیام خَد را تِ دیگزاى ارسال هی ًواییذ .تا تَجِ
تِ جایگاُ ٍیژُ ای کِ ایي ًَع تثلیغ در سالیاى طَالًی در استزاتژی ّای تاساریاتی داضتِ است ،ضوا ًوی تَاًیذ
ًسثت تِ آى تی اػتٌا تاضیذ.
تاساریاتی ٍیزٍسی یک استزاتژی تاساریاتی است کِ هزدم را تِ تاسگَ کزدى پیام تاساریاتی ضوا تِ دیگزاى،تز هی
اًگیشد .ایي اهز هی تَاًذ تاػث جلة تَجِ تسیار سیادی تِ خذهاتی کِ ارائِ هی کٌیذ ٍ یا هحصَالتی کِ تَلیذ
هی کٌیذ تاضذ .جلة تَجْی تصاػذی!
یک ًفز تِ دًٍفز هی گَیذ  ،آى دٍ تِ چْار ًفز هی گَیٌذ ،آى چْار ًفز تِ ّطت ًفز هی گَیٌذ ٍ . ...
تؼٌَاى هثال  ،در تاساریاتی تَسط پست الکتزًٍیک ،اگز eMailضوا ضاهل ػٌصزی تاضذ کِ دریافت کٌٌذُ را تِ
فزستادى آى پیام تِ دیگزاى تزغیة کٌذ  ،ضوا یک تاساریاتی ٍیزٍسی اًجام دادُ ایذ.
تاساریاتی ٍیزٍسی تِ ًزخ تاالی تثادل تیي اضخاظ تستگی دارد .اگز درصذ سیادی اس دریافت کٌٌذگاى پیاهی ،
آًزا تِ تؼذاد سیادی اس دٍستاى خَد ارسال کٌٌذ  ،رضذ ارسال آى پیام تسیار قاتل تَجِ خَاّذ تَدٍ تِ طثغ اگز
تؼذاد تثادل کن ضَد  ،رضذ تا ضکست رٍتزٍ خَاّذ ضذ.
هساتقات  ،رای گیزی ٍ ًظز سٌجی  ،تاسی ٍ حتی لطیفِ اس فزم ّای دیگز تاساریاتی ٍیزٍسی ّستٌذ.
اگز ضوا تِ ً ۰۱۱فز  eMailتفزستیذ ٍ فقط " %۵اس آى افزاد صزفا تِ یک ًفز اس دٍستاى خَد پیام ضوا را هٌتقل
کٌٌذ  ،ضوا تزاحتی پیام خَد را تِ ً %۵فز دیگز رساًذُ ایذً %۵ .فزی کِ هوکي تَد ّیچ ٍقت پیام ضوا را
دریافت ًکٌٌذ .ضوا تا استفادُ اس تاساریاتی ٍیزٍسی هطتزیاى تیطتزی جلة خَاّیذ کزد.

تاساریاتی ٍیزٍسی تِ هزدم ایي اهکاى را هی دّذ تا اس هحصَالت ٍ سزٍیس ّای ضوا تصَرت رایگاى استفادُ
کٌي .ایي اهکاى در جْت چٌذتزاتز کزدى ٍ سزػت تخطیذى تِ فزٍش ضوا در ایٌتزًت تسیار هَثز خَاّذ تَد.
ایذُ پٌْاى در تاساریاتی ٍیزٍسی ایي است کِ ضوا تثلیغ خَد را تِ ّوزاُ جایشُ ای در اختیار دیگزاى تزای
استفادُ یا ّذیِ آى تِ دیگزاى  ،قزار هی دّیذ.
دُ رٍش هَثز تزای تاساریاتی ٍیزٍسی ػثارتٌذ اس ۺ
 # ۰تِ دیگزاى اجاسُ دّیذ اس هقالِ ّای ضوا تزای استفادُ در ٍب سایت  ،هجلِ الکتزًٍیکی ،خثزًاهِ ّا ٍ کتة
الکتزًٍیکی خَد تْزُ هٌذ ضًَذ.هٌثغ ٍ اهکاى چاج هجذد هقالِ را در اًتْای آى قزار دّیذ.
 # %اجاسُ دّیذ دیگزاى اس ّز ّذیِ رایگاى ضوا تِ ػٌَاى جایشُ تزای فزٍش هحصَل یا هؼزفی خذهات ضوا
استفادُ کٌٌذ.
 #۳اجاسُ دّیذ دیگزاى اس صفحِ تثادل ًظز  onlineضوا رٍی ٍب سایت خَد استفادُ کٌٌذ .تؼضی افزاد ایي
صفحِ را در اختیار ًذارًذ .هی تَاًیذ در اسای اجاسُ استفادُ دیگزاى اس ایي صفحِ ،تٌز خَد را در تاالی صفحِ
اضافِ کٌیذ.
 #۴تِ دیگزاى اجاسُ دّیذ تز رٍی سزٍر ضوا ٍب سایتی تِ رایگاى ایجاد کٌٌذ .تِ اسای فضای رایگاًی کِ در
اختیار آًْا قزار هی دّیذ ،اس فضای تثلیغاتی ٍب سایتْای آًاى استفادُ کٌیذ.
 # ۵تِ دیگزاى اجاسُ دّیذ لیٌک سایت خَد را در دفتزچِ راٌّوای رایگاى ٍب سایت سایت ضوا قزاردٌّذ ٍ در
هقاتل اس آًْا تخَاّیذ لیٌک ٍب سایت ضوا را در ٍب سایت خَد قزار دٌّذ.
 #۶سزٍیس ّای  onlineرایگاًی هاًٌذ  eMailرایگاى  ،ثثت رایگاى در هَتَرّای جستجَ گز ٍ  ...در ٍب
سایت خَد ارائِ ًوائیذ .تِ دیگزاى اجاسُ دّیذ اس ایي سزٍیس ّا در ٍب سایت یا هجلِ الکتزًٍیکی خَد تْزُ
گیزًذ.
 # ۷تِ دیگزاى اجاسُ دّیذ ًزم افشار ّای رایگاى ضوا را تِ دٍستاى خَد ّذیِ دٌّذ.فزاهَش ًکٌیذ تثلیغات خَد را
در داخل تزًاهِ ّا قزار دّیذ.
 # ۸اهکاى تْزُ گیزی اس ًوًَِ طزح ّای گزافیکی ٍب سایت ٍ یا خثزًاهِ را تزای دیگزاى فزاّن آٍریذ تا اس آًْا
استفادُ ًوَدُ یا تِ دیگزاى ّذیِ دٌّذ .ضوا فقط تثلیغات خَد را در آًْا تگٌجاًیذ.

 # ۹اگز کتاب الکتزًٍیکی داریذ  ،تِ دیگزاى اجاسُ دّیذ تثلیغات خَد را تِ رایگاى در آى اضافِ کٌٌذ .تِ یاد
داضتِ تاضیذ تا ایي کار  ،آًْا کتاب الکتزًٍیکی ضوا را در اختیار تاسدیذکٌٌذگاى ٍب سایت خَد یا هطتزکیي
هجلِ الکتزًٍیکی خَد قزار هی دٌّذ.
 # ۰۱اهکاى استفادُ اس کتاب الکتزًٍیکی خَد را تزای دیگزاى فزاّن آٍریذ .اجاسُ دّیذ دیگزاى کتاب
الکتزًٍیکی ضوا را تِ تاسدیذکٌٌذگاى خَد ارائِ ًوایٌذ .تاسدیذ کٌٌذگاى جذیذ ًیش تایذ تتَاًٌذ کتاب را در اختیار
دیگزاى تگذارًذ .اداهِ ایي کار هَجة پخص ضذى ٍیزٍسی کتاب الکتزًٍیکی ضوا ٍ در حقیقت تثلیغ ضوا ٍ
هحصَالت ٍ خذهات ضوا در ایٌتزًت هی ضَد.

