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ادامه الگوهای دیجیتال ارتباطات

در بازاریابی ویروسی، مشتریان انتقال دهنده پیام می باشند
شگفت انگیز و و ایجاد پیام ها با ایده های جالب ، تصاویر

.پیشنهادات ویژه برای بازاریابی مجازی مناسب هستند 

بازاریابی سایت های زنجیره ای با ارتباطات خود می توانند
پیام های مجازی عادی یا هوشمندانه را در بین اجتماع 

.خودگسترش دهند 

بازاریابی براساس کسب اجازه در این دوره زمانی
فشرده و جهان اطالعات به هم پاشیده در بین تمام 

.مدل های ارتباطی به صورت ضمنی وجود دارد 



تبلیغات

آژانس های تبلیغاتی با تغییر بزرگ حرکت از توجه گرفتن به توجه کردن در الگوهای ارتباطی خود
.اکنون وقتی بازدید کنندگان وارد سایت برند می شوند باید به برند توجه کنند . مواجه هستند 

در مدل های قدیمی تبلیغات ، مخاطبان بابت تبلیغاتی که توسط رسانه ها به اجرا درمی آمد ، پول 
.پرداخت می کردند در صورتی که امروزه اغلب معکوس این رابطه برقرار است 
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الگوهای ارزیابی اثر بخشی ارتباطات بر خط

به ندرت رخ می دهد که مشتری مستقیما وارد سایتی شده و از همان جا هم
.او از سایتهای مختلف دیدن می کند تا به گزینه مطلوب خود برسد . خرید کند 

فلور و الوت معتقدند تشخیص و اندازه گیری ارجاع های تکراری به یک وب 
سایت ارزش زیادی دارد زیرا اگر فردی بیش از یک مرتبه به سایتی وارد شود ،

.به طور میان گین قصد خرید او هم دو برابر می شود 

وظیفه بازاریابان برخط ایجاد یکپارچگی و بهترین تصویر از کانال های تاثیر
سازمانها یا آژانسها باید از ابزارهای ارزیابی در این زمینه . گذار بر فروش است 

استفاده کنند و گزارش های جداگانه ای روی کانال های ارتباطی مختلف
.ارائه دهند 



ایروش بهینه آن است که از یک سیستم رد گیری واحد که شامل نشانه های مشترک در تمامی کانال های رسانه 
مامتاستفاده شود و در کنارش استفاده از سیستم ارزیابی یکپارچه که به طور نمونه از کلید واژه های عام در ، است 

.بهره می برد هم بسیار کاربردی خواهد بود رسانه کانال های 

ترس دستور العمل استفاده از سیستم ردیابی مشترک از آژانس های رسانه ای مانند اطلس ، دبل کلیک ، واردات در دس
پرداختاز این روش برای. برای ساده سازی فهم اثر بخشی رسانه با سیستم فوق باید به کلیک آخر پرداخته شود . است 

.کمیسیون به تارنماهای زنجیره ای هم استفاده می شود 



فهرست مروری قابلیت های درگیر برخط

:در این بخش به بررسی چک لیست ارزیابی توانایی های بازاریابان برخط پرداخته می شود 

آیا یک سیستم ردیابی مشترک برای همه رسانه ها دارید ؟–1
چه چیزی در گزارش سطح باال انجام می دهید که شما را قادر می سازد هزینه و ارزش را مقایسه کرده و در* 

سراسر رسانه تبدیل کنید ؟
شما به صورت مجزا در حال انجام چه چیزی هستید ؟* 

شما چگونه فروش را به رسانه های ارجاعی مرتبط می کنید ؟–2
.از آخرین ارجاع دهنده استفاده می کنید * 
.از اولین ارجاع دهنده استفاده می کنید * 
.از ترکیب وزنی بین این دو بهره می برید * 

شما چگونه چرخه فروش تان را می شناسید ؟–3
ارزیابی می کنید ؟( به غیر از فروش)آیا شما کیفیت ترافیک را بر مبنای رویدادهای ارزشی –4
آیا شما صحت و دقت سیستم های مدیریت برنامه تبلیغات را بررسی می کنید ؟–5



سیستم مدیریت برنامه تبلیغات با منابع مختلفی از جمله صفحه ،
برچسب ها بر سیستم تجزیه و تحلیل وب ، برچسب ها بر سیستم 

مدیریت کمپین و سیستم های در خدمت تبلیغات یا فایل های ورود
.قابل رد یابی خواهند بود 

گرچه جمع آوری . تفاوت این ها باید بررسی شده و به حداقل برسد 
داده های مختلف به احتمال زیاد اختالف ایجاد می کند اما مهم ردیابی

.  در طول زمان است 

برچسب ها ممکن است از طریق خطای انسانی اشتباه توضیح داده
.  شوند که این مورد هم نیاز به بررسی  دارد 



و الگوهای شبکه اجتماعی2وب 

.است در حال حاضر در جریان اصلی به صورت یک نگرش بازاریابی است که از نزدیک به رسانه اجتماعی مرتبط2وب 

ا برای رسانه شرکتها می توانند محتوا ر. مصرف کنندگان می توانند با رسانه ها در تعامل باشند : هافمن و نواک گفته اند 
ش تجاری فراهم کنند و در تندروترین حرکت ها از محیط های بازاریابی سنتی ، مصرف کنندگان می توانند محتوای گرای

.را به رسانه ها ارائه دهند 

Facebook ،Digg ،YouTube ایجاد شده اند و بسیاری از صاحبان رسانه های 2بر مبنای اصول وب ... و
.  ادغام شده اند 2مسئول و شرکت های موجود با برنامه های کاربردی وب 



2ویژگی های وب 

:از اصلی ترین ویژگی های وب دو می توان به موارد زیر اشاره کرد 

حمایت از مشارکت –1

:تشویق به ایجاد مفهوم تولید شده توسط کاربر –2

یوتیوب –ویکی پدیا –وبالگ ها 

:توانایی رتبه بندی محتوا و خدمات برخط –3

del.icio.usخدمات 

:تامین بودجه آگهی خدمات رایگان –4

ادسنس گوگل برای تبلیغات متنی–جیمیل 



– Ficker: میزبانی خدمات وب یا برنامه های کاربردی تعاملی –5 Google map – Blogger

Rssبه روز رسانی داده ها در : XMLمبادله داده ها بین سایت ها از طریق استاندارد های –6

نقشه های گوگل: استفاده از گسترش برنامه های کاربردی سریع با نگرش های تکنولوژی تعاملی –7

بر فعالیتی منفرد است مثل2تمرکز بسیاری از برنامه های کاربردی وب : سادگی در طراحی و سبک –8

شبکه های اجتماعی یا نقشه برداری



چگونه و چه زمانی به وجود می آید3وب 

.به سمت کاربردهای کوچک و تخصصی می باشد 3روند وب . مستلزم توسعه در فناوری و پهنای باند است 3تحقق وب 
:  عبارتند از 3سایر عوامل وب 

افزایش استفاده از برنامه های کاربردی و خدمات 
تلفیق های افزایش یافته همزمان محتوا و خدمات سایت ها و شبکه ها

افزایش استفاده از جریان های ویدیوئی
افزایش استفاده از محیط های همه جانبه مجازی 

مبادله افزایش یافته داده ها بین شبکه های اجتماعی برای برآوردن انواع نیازها 
افزایش استفاده از نشانه گذاری معنایی 

با نشانه گذاری معنایی ، نرم افزار کار جستجو و مقایسه برندها را برای کاربران تار نما* 
.انجام خواهد داد و به عنوان نتیجه ، پیشنهاداتی ارائه می دهد 



پژوهش در ارتباط با شبکه های اجتماعی

.  ارد برای ما تاثیر شبکه های اجتماعی بر میزان استفاده از رسانه ها ، روند رشد رویایی تری نسبت به رشد خود تارنما د
به قرار اعالمcomscoreتوسط مخاطبان پنل 2007اندازه مخاطبان و نرخ رشد شبکه های اجتماعی برتر در سال 

:شده است که نشان دهنده ضرورت توجه برندها به شبکه های اجتماعی هم هست 

My Space :114 درصد72میلیون و
Facebook :52 درصد27میلیون و

Hit5 :28 درصد56میلیون و
Friendster :24 درصد65میلیون و

Orkut :24 درصد78میلیون و
Bebo :18 درصد172میلیون و

Tagged :13 درصد774میلیون و



.  چگونه دموکراتیک کردن دنیای دیجیتال به اقتصاد ، فرهنگ و ارزش های ما حمله می کند 
درصد براساس نظر یک دوست یا آشنا از یک83نقش رسانه های اجتماعی و دوستان به ویژه در فروش اثر گذار است مثال 

درصد بر فروش سایت 52محصول یا خدمت استفاده خواهد شد یا نظرات کاربران سایتی طبق سابقه مصرفشان به میزان 
.درصد کاهش می یابد 30اثر دارد در حالی که این میزان براساس بررسی برخط یک وبالگ نویس به 

.  است 2انسان مایل به معاشرت و به اشتراک گذاشتن تجارب است که دلیل اصلی موفقیت وب 
ا      از جمله انگیزه های اصلی استفاده از شبکه های اجتماعی می توان به در تماس بودن با دوستان و خانواده ، مالقات ب

.  افرادی با عالیق مشابه ، بیان نظرات و دیدگاه های فردی ، گذاشتن قرار مالقات اشاره نمود 

شکلبازاریابان بر خط با توجه به بحث هایی که در شبکه های اجتماعی * 
و را رصد کرده خود محصوالتمی توانند نظرات مرتبط با گیرد می 

.دهند ترتیب رامقتضی اقدامات 



قانون متکالف ، اثبات قدرت انجمنها

را قانون متکالف به قدرتی از شبکه در هم تنیده اشاره می کند که توانایی همکاری و دسترسی وسیع یک سازمان
.  امکان پذیر می سازد 

هر رایانه ای که به شبکه اضافه می شود ، هم از آن به عنوان منبع استفاده می کند و هم منابعی را در اختیار آن قرار
.هر چقدر شبکه بزرگتر باشد ، با ارزش تر خواهد بود . رشد می کند n*(n-1)ارزش شبکه با نسبت . می دهد 

مشتریان مهمترین پیامد قانون متکالف برای بازاریابی الکترونیکی این است که با ایجاد تشکل های کارکنان ، شرکا و
.  توسط شرکت ها ، ارزش ایجاد شده افزایش می یابد 

زایشدر مورد نرخ بازگشت سرمایه گذاری در این شبکه ها باید گفت با رشد اندازه شبکه ، عواید به صورت تصاعدی اف
.  می یابد 

.ابد اهمیت حمایت از رشد شبکه در مرحله اولیه دشوار است تا زمانی که به جمعیت حیاتی از مشارکت کنندگان دست ی*



الگوهای خرید مشتری 

برای فروش باید بدانید که چه چیزی از ذهن مشتری لحظاتی قبل از این
.  که خرید کند ، می گذرد و چه مراحلی هنگام رفتن به خرید انجام می شود 

.انتخاب الگو به نوع خرید و خریدار بستگی دارد 

دو سناریوی خرید با درگیری باال مثل خرید رایانه شخصی و خرید با 
. درگیری پائین مثل خرید یک بطری کوکاکوال تعریف می شوند 



خرید با درگیری باال 

خریددر این نوع خرید ، مشتریان با شناسایی مشکل به جستجوی اطالعات ، ارزیابی و تصمیم گیری 
شبیهیک تارنمای خوب ، معموال چنین شرایطی را برای کاربرانش. دقیقی را دنبال کنند خرید می پردازند تا فرآیند 

.سازی می کند 
.باشند بر خط میسالیق مختلفی دارند ، برخی خرید برون خط را ترجیح می دهند و برخی دیگر مایل به خرید کاربران 

را یکپارچه توانایی ارائه حالت ترکیبی این دو حائز اهمیت است و کسب و کار باید بتواند ارتباطات و پایگاه داده های خود
.  کند 

خرید با درگیری پائین 

.  این نوع خرید ها شامل بیشتر خریدهای روزمره می شوند که عمال نیازی به تالش های باال ندارند 
،        ( عمل–تمایل –عالقه –آگاهی )از انواع الگوهای طراحی محتوا برای فروش کاال و ارائه خدمات می توان به مدل های 

.اشاره نمود ( استفاده–خرید –یادگیری )و( تقویت–آزمایش –آگاهی )
یت بدین صورت عمل می کند که با تولید آگاهی ، امکان آزمایش فراهم می شود و با تبلیغات بعدی ، تقوATRمدل 

تیبانیاستفاده برای تحویل محتوای مرتبط که اهداف برند و فروش را پش–خرید –صورت می پذیرد و الگوی یادگیری 
.  می کند ، استفاده می شود 



ناآگاهی آگاهی عالقه جستجو توجه خرید نصب پشتیبانی
مشوق
خرید وفاداری

یادگیریخریداستفاده

مدل به کار رفته در طراحی محتوا و خدمات وب سایت
www.textronix.com



پردازش اطالعات مشتری 

الگوهای بسیاری برای پردازش اطالعات وجود دارد که ما در این جا به
شرح دو مدل یکی برای اجرای تبلیغات و دیگری برای تارنما ، بسنده

:می کنیم 

فرآیندی را توصیف می کند که در آن ابتدا یک تبلیغ برALEAمدل 
اگر پاسخ های . خط جلب توجه می نماید که یادگیری همراه آن است 

احساسی مصرف کننده به پیام تبلیغات به طور مثبت یا منفی تقویت 
.شود ، توجه و یادگیری بعدی را در پی  دارد 

این اتفاق تا زمانی که ویژگی های برند مورد قبول واقع شود ، ادامه
.  دارد 



مدل هافکر ، پنج مرحله ارزیابی اثربخشی یک تبلیغ یا یک تارنما
:است 

آیا پیام آن قدر برجسته است که مورد توجه مشتری قرار–1
گیرد ؟

چه چیزی عامل توجه است ؟–2
مشتری چگونه انگیزه را تفسیر می کند ؟–3
آیا اطالعات توسط مشتری پذیرفته شده است ؟–4
چگونه مشتریان به خوبی می توانند تجربه هایشان را به –5

یاد آورند ؟ 

اگر طراحی سایت یا محتوا ، مشکالت زیادی برای پردازش داشته
.  باشد ، نمی توان به مرحله بعدی پیشرفت کرد 



الگو های وفاداری

آیا به یک برند برخط وفادار هستید ؟

الیی برای کسب و کار فعلی به طور متوسط ، پنج برابر سود آورتر از کسب و کار جدید است زیرا وفاداری کم ، هزینه های با
.  جذب مشتریان دائم دارد 

.ال دهد کسب و کار نیاز به شناسایی و هدف قرار دادن مشتریان ایده آلش دارد و سپس باید آن ها را به نردبان وفاداری انتق
توان مشتری را پیش نیاز اساسی گسترش روابط با مشتریان ، محصوالت با کیفیت ، خدمات و سایت های با کیفیت است تا ب

.  خشنود نمود 
نیاز است تا محصوالت و خدماتتان را در . حفظ حریم خصوصی و امنیت مشتری هم از اهمیت باالیی برخوردار است 

.سیستم های مشتریان یکپارچه کرده و سیستم های همکاری را گسترش دهید 
لهایی ازپاداش به مشتریان یکی از روشهای افزودن ارزش به روابط است مثال به بازدید کننده هایی که خرید کرده اند ، شک

.مهم این است که راه هایی برای توسعه تعداد مشتریان وفادار ایجاد شود . پاداش ارائه شود 
. در نهایت ، تکرار کسب و کار ، طول عمر وفاداری و بازاریابی رابطه ، برندگان را از بازندگان جدا می کند 



دستیابی به حمایت مشتری و شبکه ترویج امتیاز  

حمایت یکی از جنبه های کلیدی وفاداری است که شاخص کلیدی برای 
نشان دادن آن ، توصیه محصوالت یا خدمات شرکت توسط مشتری به

.  دیگران است 
اهمیت ارزیابی و حمایت با مفهوم شبکه ترویج امتیاز برجسته می شود که

.   توسط ریچلد ارائه شده است 
.  این کار مبتنی بر تجزیه و تحلیل اقتصادی مشتری بر پایه شرکت است 

از شبکه های اجتماعی هم می توان به عنوان یک سکو در این راستا استفاده
.  کرد 



–تاثیر و حمایت مدیریت بر خط –فهرست مروری بازاریابی الکترونیکی 

حمایت بر خطتسهیل کردن 

قالب صفحه شامل گزینه های فرستادن و توصیه به دوستان -

ایمیل با گزینه ارسال به دوست -

توانایی بازخور به مشتری  و نمایش تجارب مثبت -

کسب و کار تجاری دارای گواهینامه برجسته و بخش های مطالعه موردی -

سایت های توصیه کننده محصوالت با فروش باال-

درگیر کردن مشتریان بیشتری در شکل دهی خدمات تارنما و ارائه هسته محصول-



مدیریت مخالفان بر خط 

استفاده از ابزارهای مدیریت اعتبار بر خط–1

توسعه یک فرآیند و شناسایی منابعی برای پاسخ سریع به اظهار نظرهای منفی با نگرشی باز–2

مدیریت اظهار نظرهای منفی در فهرست موتورهای جستجو–3

گوش دادن به نظرات مشتری درباره محصوالت و خدمات برای اصالح وضعیت به نفع خود –4




