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 Inbound Marketingاز طریق شيوه  موفقيت آنالینارتقای سطح 

  : مقدمه

  :به دو شاخه متفاوت تقسيم می گردد Internet Marketingامروزه، مقوله 

١ .Outbound Marketing می  ءکه پيام تبليغ صاحبان تجارت، از طریق ارائه فشار به مخاطب القابه تمامی سرویس ھایی ؛

  .اشاره دارد ،SMSسال از جمله تبليغات بنری، تبليغات ویدئویی، تيزرھای تلویزیونی، ایميل ھای مستقيم و ار ،گردد

٢ .Inbound Marketing گفته می شود که قادر به جذب مخاطبان عالقه مند به ؛ که در نقطه مقابل، به تمامی تاکتيک ھایی

و ) SEO(محصوالت و خدمات یک نوع تجارت می باشد؛ از جمله محتوای وبسایت، بھينه سازی وبسایت برای موتورھای جستجو 

  .شبکه ھای اجتماعی

غيير نگرش در زمينه بسترھای ، حقایقی در مورد ت٢٠١٢، در ژانویه سال B2Bکمپانی  ٩٧٢بر اساس تحقيقات به عمل آمده از 

  :شکل گرفته است که خالصه آنھا در ذیل آمده است Internet Marketingموجود در عرصه 

  

این شيوه توانسته است در طی . می باشند" ھزینه کمتر"، دارای مزیت قابل مالحظه Inbound Marketingکانالھای . ١

  .، ھزینه ھای تبليغاتی و تجارت آنالین را به خود اختصاص دھدOutbound Marketingاز شيوه  بيشتر% ۶١یکسال گذشته، 

طی یکسال گذشته، تفاوت در . دارند Inbound Marketingاکثر تجارت ھای موجود، تمایل به تغيير وضعيت به سمت شيوه . ٢

  .رسيده است% ۵٠به  Inboundبه  Outboundمصرف بودجه از سوی صاحبان تجارت از شيوه 

% ۶٢. را سال ظھور رسانه ھای جدید ناميده اند که از جمله آنھا، شبکه ھای اجتماعی و موبایل می باشند ٢٠١٢سال . ٣

آنھا طی شش ماه گذشته  Leadکمپانی ھا اظھار داشته اند که شبکه ھای اجتماعی تأثير مستقيم در افزایش بالقوه ميزان 

  .داشته است

از صاحبان % ۴٠به طوری که، طی شش ماه گذشته، بالغ بر . چشمگيری داشته است، رشد +Googleشبکه نوظھور . ۴

  .دانسته اند" ضروری"، و یا "مھم"، "مفيد"تجارت آن را 

کمپانی ھا، توجه و پرداختن به % ٨١. وبسایت شان افزایش یافته است Blogميزان توجه صاحبان تجارت به ارتقای سطح . ۵

  .دانسته اند" ضروری"قوی را  Blog، وجود یک %٢۵از این ميان . دانسته اند" ضروری"، یا "مھم"، "مفيد"را  Blogمبحث 
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به مجموعه ای از استراتژی ھا و تکنيک ھای بازاریابی گفته می شود که بر روی کشش چشم  Inbound Marketingواقع،  در

یافته ھستند، تمرکز  ھای آن تجارت محصول یا سرویس دریافت نوع تجارت و اندازھای کامالً مرتبط و مشتریانی که عالقه مند به

نکه امروزه، بر تصميم ھای قطعی خریداران و مصرف کنندگان بنا نھاده شده است، جایگاه مناسب و آاین شيوه، به دليل . است

ھستند که بيشتر از در واقع، مشتریان در اینترنت، به سراغ محصوالت یا خدماتی . درخور توجھی را به خود اختصاص داده است

  .سایر رقبای خود، نياز ھای آنھا را برآورده می کند

Inbound Marketing  به مخاطبان خود اطالعات و ابزار مفيدی را پيشنھاد می کند تا آنھا را به وبسایت صاحب تجارت جذب

  .ن بالقوه فراھم می کندنماید، و پس از آن نيز، ارتباطات بسيار قدرتمند و در حال توسعه ای را با این مشتریا

Inbound Marketing در کل، بر چھار کانال مستقر شده است: 

١ .Blogging  

٢ .Content Publishing  

٣ .Search Engine Optimization  

۴ .Social Media 

قرار دارد که از طریق تزریق پيام ھای خود با فشار به مخاطب،  Outbound Marketingاین شيوه به طور ویژه، در مقابل شيوه 

ایميل ھای مستقيم، تبليغات : تکنيک ھایی که در این شيوه به کار گرفته می شود عبارتند از. سعی در کسب مشتری دارد

آمئه در تکنولوژی،  در طی سالھا بر اساس نوع رفتار خریداران و سطوح بوجود Outboundشيوه . تجاری، و فروش ھای تلفنی

  .اھميت خود را از دست داده است

  

  : داده ھای آماری

و  Inboundطی دو سال گذشته، مطالعه ميزان ھزینه ھای صورت گرفته جھت ارتقای سطح تجارت ھا، از طریق دو شيوه . ١

Outbound  نشان می دھد که شيوهInbound به مراتب ھزینه ھای کمتری را جھت حصول به نتيجه می طلبد:  
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با مقایسه کانال ھای موجود جھت ارائه شيوه ھای تجارت آنالین، این نتيجه حاصل شده است که کانال ھای متمرکز در شيوه . ٢

Inbound دھند، توانسته اند کمترین ھزینه ھا را جھت اجرای پروژه ھای مربوطه به خود اختصاص:  
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صاحبان تجارت یا ميزان بودجه خود را  %٨٩ مده است که، این نتيجه به دست آ٢٠١١در سال  بر اساس مطالعات انجام شده. ٣

از آنھا ابراز داشته اند که دليل افزایش بودجه آنھا، % ۴٧از این ميان، . افزایش داده اند یا حفظ کرده اند Inboundدر شيوه 

  .ده استبو" موفقيت ھای گذشته"

  

بيشتر شده است و این نشان می دھد  Outboundنسبت به شيوه  Inboundطی دو سال گذشته، فاصله توجه به شيوه . ۴

  .که صاحبان تجارت ھای مختلف، نياز به تغيير شيوه نگرش در نوع ارتقای تجارت خود را احساس نموده اند
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 ۵٠٠شرکت ھای با بيش از (و تجارت ھای بزرگ ) کارمند ۵الی  ١شرکت ھای با (با مقایسه سطح تجارت ھای کوچک . ۵

صاحبان تجارت  .به خوبی به چشم می خورد Inbound، سطح توزیع کانال ھای تجارت آنالین، به سمت شيوه ھای )کارمند

  .نموده اند Inboundاز بودجه تجاری خود را صرف شيوه % ۴٣ھای کوچک بالغ بر 

  

است که قصد جذب  Inbound Marketingآمار فوق، تنھا قسمتی از جریان عظيم تجارت نوین امروزی، به سمت شيوه ھای 

  .مخاطب از طریق ایجاد ارتباطات طبق عالقه و نياز را دارد

 

  :و تأثير آنھا در ارتقای سطح تجارت Inbound Marketingتشریح کانال ھای 

١ .Blogging  

Blog  یک دارایی طوالنی مدت که موجب افزایش چشمگير ترافيک و عبارت است ازLead به سمت تجارت شما می شود. Blog 

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

  :کهبد نيست بدانيد 

  کمپانی ھایB2B  که دارایBlog  ،افزایش % ٨٨ھستند نسبت به رقبای خود که فاقد آن ھستندLead در ماه دارند. 
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  کمپانی ھایB2C دارای  کهBlog  ،افزایش % ۶٧ھستند نسبت به رقبای خود که فاقد آن ھستندLead در ماه دارند. 

  کمپانی ھای صاحبBlogدگان بيشتری در ماه دارندنبازدید کن% ۵۵ھستند،  ، نسبت به رقبای خود که فاقد آن. 

  :باید گفت Blogدر زمينه اھميت 

که  Blogپست ھای بيشتر تعداد . به شما کمک می کند تا در نتایج موتورھای جستجو ارتقا یابيد Business Blogging: اوالً 

  .است شده بيشتر در موتورھای جستجو Indexمنتشر می کنيد، به معنای تعداد صفحات 

لذا، چنانچه شما دارای اطالعات اختصاصی . شما به معنای ھویت شما به عنوان رھبر یک تجارت می باشد Blog: ثانياً 

ا، به شما مبه شما کمک می کند که افراد بيشتری را که از جھت دانش ش Blogارزشمندی در حوزه تجارت خود ھستيد، 

  .اعتماد کرده اند، به دست آورید، و دایره ارتباطات خود را با این افراد افزایش دھيد

نمائيد  تجارت خود را اشاعهھای مربوط به  Call-to-Actionتوانيد مؤثرترین ب تامی دھد  این امکان را، به شما Blogیک : سوماٌ 

خود را به سمت محتوای  Blogدر واقع، ھدف این است که خوانندگان . بيشتری را توليد نمائيد Leadو از طریق آن، ميزان 

  .و محصوالت خود متوجه نمائيد  خدماتوبسایت و 

  .رشد تجارت شما را چه از نظر حجم، و چه از نظر ارزش، افزایش می دھد Blog: حقيقت این است که

  :را نشان می دھند Blogداده ھای آماری ذیل، اھميت غير قابل انکار وجود 

 ١۵ميليون  ٢Blog در دنيا وجود دارد. 

  خوانندگانBlog رو به افزایش ھستند. 
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  تعداد ایجاد کنندگانBlog  کهBlogger  ،افزایش یافته است% ٣١طی سه سال گذشته ناميده می شوند. 

  

  تعداد افرادی که در روز، بيش از یکبار به مطالعهBlog می پردازند، افزایش یافته است. 
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  صاحبان تجارت اشاره داشته اند که % ۶٠بالغ برBlog  ،بوده است" مھم"یا " ضروری"کمپانی آنھا. 

  

  پست ھایBlogتأثير مستقيم در خرید دارند ،. 

  

  .عاملی ضروری و حياتی محسوب می شود Blogتوان گفت که  در نتيجه، می
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٢ .Content Publishing  

این مقوله، به مفاھيم بسياری . توان در پيشرفت سطح تجارت ھا نادیده گرفت را نمی Content Marketingامروزه، اھميت 

اشاره دارد که ھر یک، بنا به نوع تجارت ھا، می توانند در ارتقای سطح اعتماد مخاطبين شما، افزایش بازدیدکنندگان، افزایش 

Lead مایندو در نتيجه، فروش و یا ارائه خدمات مستقيم نقش بارزی را ایفا ن .  

به پروسه توليد و اشاعه اطالعات تخصصی در زمينه مورد بحث، جھت مشاھده و مطالعه عمومی اشاره  Publishingدر واقع، 

  .دارد

  :می تواند مورد اھميت واقع گردد، عبارتند از Content Publishingمفاھيمی که در مھمترین 

 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

  

٣ .Search Engine Optimization  

Search Engine Optimization  یا ھمانSEO عبارتست از بھينه سازی وبسایت بر اساس متریک ھا و فاکتورھای فنی ،

  :بسيار اھميت دارد زیرا Inbound Marketingاین عامل در شيوه  ،تعریف شده از سوی الگوریتم ھای موتورھای جستجو

  جو در ھر ماه از طریق موتور جستجوی ميليارد جست ٨٨بيش ازGoogle انجام می شود. 

 ھر روزه، به تعداد جستجوھای قبل از خرید، اضافه می شود. 

 ۵از کاربران اینترنتی، ھر روزه در اینترنت جستجو می کنند% ٧. 

 ۴۶ % استخدمات یا  محصوالتاز جستجوھای انجام شده در ھر روز، در ارتباط با. 
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  .یک امر اختياری نيست، بلکه یک ضرورت یه شمار می رودلذا، با قدرت می توان گفت که رتبه باال در موتورھای جستجو، 

  :دوتوان به داده ھای زیر اشاره نم می Inbound Marketingدر ارتباط با اھميت این مقوله، در زمينه 

 مردم در جستجو ھای خود، بر روی لينک ھای % ٧٠Organic کليک می کنند؛ و نه بر روی تبليغات موتورھای جستجو. 

  

 ۶کليک ھای مردم بر روی لينک ھای % ٠Organic صورت می گيرد نتيجه نخست ٣، تنھا بر روی. 
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 ٧۵ %مردم، ھرگز صفحه نخست نتایج موتورھای جستجو را ترک نمی کنند. 

  

  بوده است %٢فقط  ٢٠١٠موتورھای جستجو، در سال  تبليغاتمتوسط نرخ کليک به ازای نمایش برای. 
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  کمپانی ھایی که دارای صفحاتIndex  ،شده بيشتری ھستندLead بيشتری را نيز به دست می آورند. 

  

  .شما را پيدا نمی کند، ھيچکس دیگر نيز شما را نخواھد یافت Googleاگر : و در آخر، باید گفت
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۴ .Social Media  

، امروزه جزو جدیدترین رسانه ھای ارتباط جمعی و به عنوان یکی از )یا به زبان بھتر، شبکه ھای تعاملی(اجتماعی شبکه ھای 

  .بزرگترین عوامل ارتق دھنده سطح تجاری کمپانی ھای معتبر، محسوب می شوند

  .ارت ھای شکست خورده می باشدنادیده گرفتن این نوع تعامل، ھمانند انصراف از رقابت در حوزه تجارت و پيوستن به جمع تج

  .شده است) تعاملی(حقيقت این است که جھان بيش از بيش اجتماعی 

  

در واقع، علی رغم صعود اھميت . ھمچنين، آمار نشان می دھد که قشر جوان، بيش از پيش به این مقوله توجه نشان می دھد

  .شبکه ھای اجتماعی، خواندن ایميل دیگر آن اھميت سابق را ندارد
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  .شناخته شد Leadجھت افزایش " کانال ضروری"، شبکه ھای اجتماعی به عنوان ٢٠١٠در سال 

  :برای آنکه تأثير متریک ھای شبکه ھای اجتماعی را بر پروسه خرید، مشاھده کنيد به نمودار زیر توجه نمائيد
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 ۶کمپانی ھایی که از % ٣Social Media  در افزایش موفقيت خود دانسته اند عاملمھمترین استفاده می کنند، این کانال را. 

  

  

 Social Media  به کمپانی ھایB2B دھند ءخود را ارتقا کمک می کند تا نتایج ثبت شده در موتورھای جستجو. 

  

  .است Socialھم اکنون، زمان پيوستن به جامعه : در آخر، باید گفت
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  :استراتژی عملکرد

  :شامل مراحل ذیل می باشد Inbound Marketingبه طور معمول، یک استراتژی 

  

  :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؟ 

 چگونه می خواھيد او را بدست آورید؟ مخاطب ایده آل شما کيست و 

 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 افزایشROI )شما کمک نماید؟ )بازگشت سرمایه 

  

  :مرحله دوم

  ایجاد و حفظ یک وبسایت قدرتمند

  :وبسایت شما باید دارای ویژگی ھای زیر باشد

  به راحتیNavigate شود. 

 دارای ظاھر حرفه ای باشد. 

 بر اساس متریک ھای موتورھای جستجو پایه ریزی شود. 

 دارای نسخه موبایل باشد. 

 رسانی باشد به راحتی قابل به روز. 

   :به یاد داشته باشيد که

  .شما محسوب می شود Lead Generationو  Internet Marketingیک وبسایت مؤثر، دروازه تمامی پروژه ھای 
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  :مرحله سوم

  ایجاد ترافيک بيشتر

  .تبدیل گردند Leadبا افزایش ترافيک وبسایت خود، شما به مشتریان خود فرصت ھای متعددی را می دھيد تا به 

  :روش ھای ذیل، در ایجاد این ھدف ثابت شده ھستند 

  

 Blogging 

o  ایجاد مقاالتBlog به منظور افزایش مخاطبان 

o  ایجاد صفحات ثبت شده بيشتر در موتورھای جستجو از طریق ارتقای پست ھایBlog 

o ایجاد فرصت ھای بيشتر جھت جذب مخاطبان ایده آل 

 

  : به یاد داشته باشيد که

  .ترافيک بيشتر می رساند% ۵۵شما را به  Blogیک 

  .شده خود در موتورھای جستجو بيافزیيد Indexبه صفحات % ۴٠٠می توانيد  Bloggingبه کمک 

  

 Social Media 

o  پروسه تعریف شده ایجاد کرده، یکBlog  خود را معرفی نموده، و در ارتباطات تعاملی شبکه ھای اجتماعی

 .وارد شوید

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

 

 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

  .جستجوھای روزانه در ارتباط با محصوالت یا خدمات است% ۴۶

  .صورت می گيرد Organic، بر روی لينک ھای کننده ھاکليک ھای جستجو % ٧٠

  

  :مرحله چھارم

  Leadتبدیل ترافيک به 

به سمت سرویس ھا و محصوالت خود  Call-to-Actionیپيشنھادات مؤثر ایجاد کنيد و تمامی مخاطبان بالقوه خود را از طریق 

  .ھدایت نمائيد

  

  :پروسه فوق، در مراحل ذیل تشریح گردیده است

  ایجاد صفحاتLanding Page  مناسب کهOffer  شما را معرفی کرده و حاوی یک فرم جھت جمع آوری اطالعاتLead 

 .می باشد

  پس از تکميل فرم، کاربر بهOffer  شما دسترسی پيدا کرده، یک ایميل خودکار دریافت می کند و به عنوان یکLead  در

 .شما ثبت می شود CRMسيستم 

  درجCall-to-Action )CTA(  در جایگاه ھای مناسب وبسایت به منظور دریافت بيشترLead. 
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  :مرحله پنجم

  به فروش Leadتبدیل 

ھای ثبت شده  Leadو متریک ھای متعدد، اقدام به افزایش نرخ تبدیل به مشتری این مرحله، به صورت تخصصی از طریق ابزارھا 

  .در وبسایت شما می نماید

  :متریک ھای معتبر عبارتند از

 Lead Intelligence 

 Segment Leads 

 Lead Nurturing 

 Email Marketing 

 CRM Integration 

 

  :مرحله ششم

  عملياتی و تحليل ارزیابی

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

  

  :پروسه ھایی که در این مرحله به کار گرفته می شود، عبارتست ازمھمترین 

 Traffic to Leads 

 Leads to Customers 

 Cost per Lead 

 Cost per Customer 
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شما به پایان رسيده و بر اساس نتایج حاصله خواھيد توانست  Inbound Marketingدر اینجا، می توان گفت که پروسه 

  .نسبت به تغييرات مورد نظر خود، اقدام نمائيد

  

ری را احساس نموده اید، لطفاً جھت برقرا Internet Marketingچنانچه شما نيز تغييرات در سطوح تفکری مربوط به مقوله 

نمائيد تا نسبت به توضيحات تکميلی، پرسش و  ارتباط برقرار ٠٩١٢٣٢٧١٩٣٧جلسات توجيھی، فنی، و آماری با شماره تماس 

  .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

  Master CIWگروه 

  

 


