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حاصل كار پژوهشی اينجانب تحت نظاار   پروژه شوم كه مطالب مندرج در اين  متعهد می   رضا مقیمی اينجانب

بوده و به دستاوردهای ديگران كه در اين پاژوه  ا  ننهاا اساتهاده     جامع علمی كاربردیو راهنمايی اساتید دانشگاه 

ايان پاياان ناماه ًا        . ف ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذكر گرديده استشده است مطابق مقررا  و روال متعار

 .سطح يا باالتر ارائه نگرديده است برای احرا  هیچ مدرك هم

در صور  اث ا  تخلف در هر  مان، مدرك تحصیلی صادر شاده توساد دانشاگاه ا  درجاه اعت اار سااًد باوده و        

 .دانشگاه حق پیگیری ًانونی خواهد داشت

هرگوناه اساتهاده ا  نتاايج    . باشاد  مای  كااربردی امع علمی جبه دانشگاه  تحقیقیه نتايج و حقوق حاصل ا  اين كل

برداری، ترجمه و اًت اس ا  اين پاياان ناماه بادون     علمی و عملی، واگذاری اط عا  به ديگران يا چاپ و تكثیر، نسخه

 . مانع استنقل مطالب با ذكر مآخذ ب. موافقت كت ی دانشگاه ممنوع است
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 صورتجلسه دفاع

 

مدیریت حرفه ای  :هدر رشت رضا مقیمی :نًای كارشناسی هنام دفاع ا  پايان هبا تأيیدا  خداوند متعال جلس

( استادان)ستاد راهنما، استاد باحضور انقش بازاریابی تخصصی در پیشرفت صنعت چاپ : تحت عنوان  چاپ

نامه با  ، پايان در اين جلسه.  تشكیل گرديد ../../..  در تاريخ جمع علمی كاربردیهیأ  داوران در دانشگاه  مشاور و

 . موفقیت مورد دفاع ًرار گرفت

 . دريافت نمود  .....با امتیا      ....ه نام رده نمر
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 آقای نیک دستجناب 
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 :تقدیم به

 

محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم به خاطر همه ی تالشهای محبت آمیز ی که در دوران مختلف 

 .زندگی ام انجام داده اند و بامهربانی چگونه زیستن را به من آموخته اند

 . ب علم و معرفت مرا یاری نمودندبه استادان فرزانه و فرهیخته ای که در راه کس
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 :سپاسگزاری

 

اند  را به عهده داشته پروژهکه راهنمایی این  آرش نیک دست از استاد بزرگ و دانشمند جناب آقای

خالصانه از تمامی اساتید و معلمان و مدرسانی که در مقاطع مختلف تحصیلی به  .کمال تشکر را دارم

 .اند متشکرم از سرچشمه دانایی سیراب کردهمن علم آموخته و مرا 
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 :چکیده

با اريابی به يافتن . بسیاری ا  چاپخانه دارها فروش و با اريابی را يكسان تلقی می كنند در حالی كه تهاوتی در ننها وجود دارد

است و می  خ ًانه با اريابی كاری .شامل تشويق مشتری برای خريد ا  شركت می شود فروش نیا  های مشتری پرداخته و

رهايی كه يک سا مان انجام می دهد تا مشتريان خود را راضی ، امكانا  كسب و مجموعه كا: توان نن را چنین تعريف كرد كه

با اريابی يكی ا  وظايف ضروری برای كسب سود در سا مان . كار را تعیین و منافع رضايت بخشی برای سا مان كسب نمايد

های تولید ، فروش، برنورد، مخارج و برای با اريابی ال م است كه فعالیت  .بوده و نق  عمده ای در موفقیت نن خواهد داشت

ی را مطرح می كند كه بر اساس نن نیا  با اريابی پرس  هاي. هدايت شوند مشتری غیره به صور  هماهنگ به سمت خواست

همچنین می توان اين طور تصور كرد كه با اريابی مجموعه .مشتری و چگونگی تولید نن در سا مان مشخص می شوند

كاركنان بخ   .كارهايی است كه صاحب يک چاپخانه انجام می دهد تا سطوح رضايت بخشی ا  سود را كسب و حهظ كند

فروش . افزاي  فروش و تعیین خد مشی های كلی كسب و كار در سا مان بايد با هم همكاری نمايند فروش و با اريابی برای

فروش فردی يک وظیهه حیاتی است و . تماس فردی يک فروشنده با مشتری و چاپخانه: را می توان چنین تعريف كرد 

معنی فروش در صنعت چاپ تولید محصول  .همیشه وجود افرادی كه توانايی فروش به ديگران را داشته باشند ضروری است

 .مورد تقاضای مشتری با سود رضايت بخ  برای شركت می باشد

 تخصصی، فروش، چاپ، چاپخانه با اريابی :واژگان کلیدی 
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 مقدمه 1- 1

اهمیتداردبازاریاب هستند، تغییر حال در مداوم شکل به بازارهاییکه برایکلیه یتخصصی نوع. این

دریکبازاریابیایدهآلکلیه.بازاریابیبرایقدرتمندشدنمشاغلوپویاییآنموردتوجهقرارمیگیرد

دنبال…زتبلیغاتواینبازاریابیدربخشهایمختلفیا.استراتژیهایتخصصیمورداستفادهمیباشد

.]1[درایننوشتاراهمیتوکاربردبهرهمندیازبازاریابیتخصصیرابررسیمیکنیم.میشود

 اهمیت بازاریابی تخصصی -1-2

دنیایبازاریابی.بازاریابییکرویکردقدیمیبرایجلباعتمادمشتریوبهدستآوردنفروشباالنیست

پیچیدگیهایزیادیهمراه بهتخصصهایفراوانداردبا نیاز برایبهدست.استو حالحاضر در

بازاریابیتخصصیروشجدیدیرا.آوردنبازارمناسبومشتریاندلخواهنیازبهفضاسازیمطمئنیداریم

وجودشرکتهاورقبایبسیاردرمشاغلگوناگونباعثمیشود.برایدسترسیبهمشتریانابداعمیکند

بنابراینبرایبهرهمندیازبازاریابیبهتر.شهایمختلفیبرایباقیماندندربازارکمکگرفتکهازرو

.]2[استازروشهایپیشرفتهتروجذابترکمکبگیرید

 اشکال مختلف بازاریابی تخصصی -1-3

دیریتبازاریابیتخصصیمیتواندطراحیوبسایت،بهینهسازیموتورجستوجو،تبلیغاتپولی،م

درابتدابایدتحقیقاتخودرادررابطهبابازارمحصوالتتکمیل.رادربربگیرد…رسانههایاجتماعیو

ایناطالعاتروشهایمناسبیبرایحضوردر.برایاینکارنیازبهجمعآوریاطالعاتدارید.نمایید

.]3[بازاردراختیارشماقرارمیدهند
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امادرادامهبایدبامؤلفههایدیگربازار.اررابشناسید،حدودنیمیازراهرارفتهایدزمانیکهتوانستیدباز

شوید آشنا نیز دارید. سوال چند تنظیم به نیاز تخصصی بازاریابی در یک. در تواند می سواالت این

.تزیادیدارددراینحالتپاسخهایدریافتیشماازمشتریاناهمی.نظرسنجیازمشتریانپرسیدهشود

مشتریانبهشماکمکمیکنندتانقاطقوتوضعفمحصوالتوکاالهایخودرابشناسیدوبرآنها

..]4[تکیهکنید

 بازاریابی محتوا -1-4

بخشیازبازاریابیتخصصیدربازاریابیمحتواخالصهمیشود برایشروعاینبازاریابینیازبهتولید.

برایتولیداینمحتوانیازبهساختار.نوعتبلیغاتدرقالبمحتواارائهمیگردنداین.محتواخواهیدداشت

حرفهایوجذابمیباشد تکنیکهای. با که بایدتوسطافرادینوشتهشود بهطورکلیاینرپورتاژ

هستند بازاریابیمتنیآشنا القابوعناوینتبلیغاتیا. از لزوماً نمیشودالبتهدراینتولیدمحتوا .ستفاده

درواقعدر.گاهییکمتنسرگرمکننده،مهیجوآموزشیبرایجذبمخاطبوتبلیغاتاستفادهمیشود

.]1[استفادهمیشود…پایانیامیانهاینمتنازبرندتجاریشرکتو

شکل به کنندگان مصرف شود می باعث کننده سرگرم یا مهیج متن یک دل در برند این دادن قرار

شوند متمایل شما برند محصوالتو نامحسوسبه بازاریابی. ایده توان می تبلیغاتی های متن این در

داد قرار توجه اطالعاتمصرفیمشتریانمورد با تخصصیرا محصولاهمیت. برایارتقاء اینموضوع

…تورالعملهاوبازاریابیمحتواییمیتوانددرقالبمقاالتاختصاریوبالگ،فیلمآموزشی،دس.دارد

.]3[جایبگیرد



4 

 

 موتورهای جست و جو -1-5

در.بخشیازبازاریابیتخصصیریابیتخصصیمربوطبهبهینهسازیموتورهایجستوجومیباشد

چنینشرایطیسایتشماازبهینهسازیموتورهایجستوجوبهرهمندمیگردد تبلیغاتاختصاصی.

اخ در جو موتورهایجستو با خواهدگرفتشما قرار کاربران مشتریانو تیار در. باید برایاینکار

.]4[صفحهاولنتایجگوگلقراربگیریدوازکلماتمهموصحیحبرایسرچاستفادهکنید

 عرضه مستقیم

بازاریابیمستقیمنیزبهشکلارسالمحصوالتبرایمشتریومصرفکنندگانانجاممیشود ایننوع.

بازاریابیتخصصیمیباشدبازاریابینیز بخشیاز باالرفتنمعلومات. و اینروشبرایفروشبیشتر

.]5[تجارتاهمیتدارد

اینتخصصدرمشاغلگوناگونمتفاوت.آنچهدربازاریابیتخصصیانجاممیگیرد،قابلتوصیفنیست

استوتغییرمییابد زتبلیغاتانجاممیشودگاهیاینبازاریابیحرفهایتنهادرجهتمراقبتا. در.

مراحلفروشاهمیتدارد کلیه اینبازاریابیدر ازشرکتها برخیدیگر چنینشرایطیبازاریابان. در

.]4[متخصصشماراازشناختومعرفیمحصولتاارسالآنهمراهیمینمایند

انمشاغلوشرکتهااینموضوعبرایصاحب.خالقیتمهمترینعاملدربازاریابیتخصصیمیباشد

.]1[ازاینروبیشترشرکتهاترجیحمیدهندازبازاریابانباسابقهاستفادهکنند.اهمیتدارد

 ویژگی های بازاریاب متخصص -1-6

ویژگیهایخاصیدنبالشود با بازاریابیتخصصیباید اهل. اجتماعیو یکبازاریابمتخصصباید

.]1[انددرشرایطمختلفباکاربرانومشتریانارتباطبرقرارنمایددراینصورتمیتو.معاشرتباشد
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اینموضوع.برایموفقیتدربازاریابیتخصصیبایدباکلیهجوانبشغلومحصولآشناییداشتهباشید

بهروزبودننیزازویژگیهایمهمبرای.نیزباعثمیشودخالقیتدربازاریابیحرفهایراافزایشدهید

بازاریابیحرفهایاستیک اطالعاتوشرایطروزپیشرودوبهشکل. درواقعاینبازاریاببایدبا

.]5[اینموضوعدرجذبمخاطبومشتریاهمیتزیادیدارد.پیوستهاطالعاتخودراآپدیتنماید

 ویژگی های بازاریابی حرفه ای -1-7

لازاینکهگامیصحیحدرجهتتبلیغمحصولخودقب.هدفگراییدربازاریابیتخصصیبسیارمهماست

قانعکردنازمهمترین.بردارید،هدفخودراازتبلیغاتمشخصکنیدوهمگامبااهدافخودپیشبروید

یکبازاریابیبایدازاینتکنیکهموارهبرایبهدستآوردن.ویژگیهاییکبازاریابیتخصصیمیباشد

توجهداشتهباشیدکهدربازاریابیتخصصیاحتماالًبافشارمنفینیز.استفادهکندبازاروموفقیتدرفروش

.شمابایدهموارهدرجلساتمشارکتداشتهباشیدوعواملمنفیراازخوددورکنید.مواجهخواهیدشد

.]5[فظنماییدازتجربیاتافرادباسابقهدراینحرفهنیزبهرهمندشویدوروابطخودرابهشکلعالیح

 بازاریابی حرفه ای در صنعت چاپ -1-8

راکزتخصصیچاپافزودهمیشودو،هموارهبرتعدادمچاپ باتوجهبهپیشرفتروزافزوندرصنعت

الزاماستفادهازخدماتچاپجهتکلیهمشاغل.میتوانگفتکههمهروزهاینرشدادامهداشتهباشد

امکاناتمربوطبه کلیه تجهیز به ملزم مراکزچاپرا کلیه توانسته بازاریابی، برایتبلیغاتو مخصوصا

اینامرهموارهباعث.جلبنمودنرضایتمشتریخودباشندخدماتچاپنمایدوآنهاهموارهبهدنبال

بههمین.افزایشرقابتدربینمراکزتخصصیچاپشدهاستوتکنولوژیکاررانیزافزایشدادهاست

https://tarahichap.com/component/seoglossary/1-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%DA%86%D8%A7%D9%BE.html
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دلیلکلیهچاپخانههاومراکزچاپجهتباالبردنسطحشغلیخودتجهیزاتودستگاههایپیشرفتهرا

 .]6[سمتروشهاینوینرویآوردهاندتهیهنمودهاندوبه

است سختشده بسیار ایچاپبرایمشتریها حرفه انتخابکردنیکمرکز گرفتن. نظر در به اما

معیارهایکاروارزیابینمودنفعالیتاینمراکزمیتوانیمیکمرکزحرفهایرابرایاینمنظورانتخاب

.]7[یمنماییموکلیهنیازهایخودرابرآوردهکن

و چاپ طراحی فعالیت مراکز -1-9

تخصصانصنعتچاپوهمچنینطراحهایدرحالتکلیمراکزچاپبااستفادهازامکاناتوتجهیزات،م

.برخیازاینخدماتبهشرحزیرمیباشد.حرفهایوماهرمیتوانندخدماتمختلفیراارائهنمایند

 خدماتطراحیتخصصیجهتکلیهپروژههایچاپ

 الرجفرمتدیجیتال ،افست کلیهخدماتچاپبااستفادهازروشهای،

 چاپکلیهملزوماتوستهایاداری

 و تراکت ،کارتویزیت،بروشور ،کاتالوگ ازقبیل چاپملزوماتتبلیغاتیوبازاریابی...

 کلیهنیازهایمربوطبهنمایشگاه

 طراحیواجراتابلوهایمختلفتبلیغاتی

 یز،چسبگرم،سیمیوخدماتصحافیگالینگور،شوم...

 فوریتهایچاپجهتکلیهنیازها

 6[کلیهخدماتحضوریوآنالینبااستفادهازوبسایتتخصصی[.

https://tarahichap.com/component/seoglossary/1-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C.html
https://tarahichap.com/component/seoglossary/1-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA.html
https://tarahichap.com/component/seoglossary/1-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84.html
https://tarahichap.com/component/seoglossary/1-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF.html
https://tarahichap.com/component/seoglossary/1-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
https://tarahichap.com/component/seoglossary/1-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA.html
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مرکز چاپ و معیار انتخاب -1-11

امروزهکلیهکسبوکارهابهدنبالمرکزحرفهایچاپمیگردندتاکلیهنیازهایخودرابابهترینکیفیت

ازجهتدیگربسیاریازمراکزکوچکوبزرگدرزمینهطراحیوچاپ.انجامدهندوسریعترینزمان

.درنتیجهانتخابیکمرکزتخصصیکارسادهاینیستونیازبهمعیارهایمشخصیدارد.فعالیتدارند

.برخیازاینمعیارهابهشرحزیرمیباشد

 رفهایارائهنمایدمرکزیکهبتواندکلیهخدماتطراحیوچاپرابهصورتح.

 یکتیمحرفهایوقویدرزمینهطراحیوچاپهموارهمشغولبهکارباشند.

 دارایوبسایتکاملوجامعدراینزمینهباشد.

 نمونهکارهایکاملیرادرزمینههایمختلفانجامدادهباشد.

 هاارائهنمایندکارشناسانمرکزبتوانندراهنماییکاملوجامعیرابرایانجامپروژه.

 خدماتخودراتضمیننمایندوبهکیفیتکارخودایمانداشتهباشند.

 1[قابلاعتمادباشندوبتوانندکارهایمحولشدهرابدونکموکاستارائهنمایند[.

درنهایتبادرنظرگرفتنکلیهمواردذکرشدهمیتواننتیجهگرفتکهدرتکنولوژیجدیدصنعتچاپ

امامهمترینگزینهایباعثموفقشدندراینزمینهخواهدشداین.بتبسیارحائزاهمیتمیباشدرقا

استکهبهکلیهنکاتومعیارهایمشخصشدهدرزمینهچاپاهمیتدادهشودکهبتوانبهمشتریانخود

دوبدونکموکاستاطمیناندادتمامینیازهایآنهابهبهترینوکاملترینشکلممکنانجامخواهدش

.]7[تحویلآنهاخواهدگردید



8 

 



 

 

 فصل دوم

 پیشینه تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 مقدمه -0-8

باتوجهبهاهمیتروزافزوننقشبازاریابیدرکسبوکارهاوبنگاهها،هرکسدرسازمانبهنوعیدر

پیشمیآیدایناستکهنقشبازا میباشدسوالیکه چیستاینفرایندتاثیرگذار بنگاه ریابیدر به.

صورتجزئیتریعنیبازاریابیچهنقشیدربنگاهبازیمیکندوچهارزشهاییبایدبخشبازاریابیدر

.]8[سازمانداشتهباشدوچهکسیبایدایننقشرابرعهدهبگیرد

 مراحلمختلفچاپ-2-2

 چاپ افست -2-2-1

دراینمرحلهاتفاقاتزیربرای.نروشهایچاپمیباشدچاپافستیکیازپرکاربردتری :پیشازچاپ

.سفارشهارخمیدهد

نوعکار،نوعچاپورنگهاییکهمیخواهیمبررویسفارشاعمالنماییممیبادرنظرگرفتن :طراحی

.بایستمرحلهطراحیتوسطکارشناسمربوطهانجامگیرد

،سربرگ،پاکت ،کاتالوگ بهعنوانمثال.باتوجهبهنوعسفارشموادمصرفیانتخابمیشود :موادمصرفی

.هرکدامموادمصرفیخودرادارد...کارتو

برخیازکارهانیازبهبرشویاتاشدنبهشکلخاصدارندکهمیبایستبرایاینکارها :قالبسازی

.طرحاینقالبتوسططراحانجاممیشود.قالباختصاصیتهیهنمود

https://tarahichap.com/component/seoglossary/1-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C.html
https://tarahichap.com/component/seoglossary/1-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C.html
https://tarahichap.com/component/seoglossary/1-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF.html
https://tarahichap.com/component/seoglossary/1-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AA.html
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دراینقسمتفایل.دیکهقبلازچاپانجاممیگرددلیتوگرافیمیباشددرچاپافستفرآین: چاپ

زینکهابرای.هاییکهتوسططراحآمادهشدهاستبررویصفحاتفلزیبهنامزینکمنتقلمیگردد

البتهدربرخیمواردممکناستکارهابهجز.چهاررنگاصلیآبی،زرد،ارغوانیومشکیتهیهمیگردد

ر ودرچهار برایآنرنگنیززینکجداگانهایتهیهمیگردد باشدکه نگاصلیرنگدیگریداشته

.نهایتزینکهارابرایاستفادهدرماشینچاپبهچاپخانهارسالمیکنیم

دراینقسمتفرآیندهاییمانندروکش،برش،تاکردن،صحافیوچسبانجاممیگیردکهبا:پسازچاپ

.]9[کارمتفاوتمیباشدتوجهبهنیاز

 چاپ دیجیتال -2-2-2

ازطراحیوترکیبتصاویرومتنانجاممی دیجیتال وعفرآیندچاپدرشر :پیشازچاپ نیزبااستفاده

گردد . و دراو کورل فتوشاپ، مانند افزارهایطراحی کمکنرم با توسطکامپیوتر امر این می... آغاز

.]7[گردد

مهمتریناختالفدربینچاپدیجیتالوچاپافستدراینقسمتمیباشدکهدرچاپدیجیتال :چاپ

لموردنظربرایچاپاکثربخشهایمربوطبهپیشازچاپحذفشدهوپسازطراحیمستقیمافای

.]3[ارسالمیگرددکهاینامرسرعتبیشتریرادرچاپبهمامیدهد

اینمرحلهدرچاپدیجیتالنیزانجاممیگیردکهاغلبشاملبرش،روکشسلفونولمینت، :پسازچاپ

.]8[میباشدوسرعتقابلتوجهینیزخواهدداشت...صحافیو

https://tarahichap.com/component/seoglossary/1-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84.html
https://tarahichap.com/component/seoglossary/1-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84.html
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یکمتخصص.بهآنتوجهنمودسفارشیاستکهتوسطمشتریارائهمیشودموضوعیکهدرنهایتباید

ازفرآیندچاپداشته صنعتچاپبادرنظرگرفتنسفارشونیازمشتریمیبایستانتخابخوبیرا

اصوالهنگامیکهبخواهیم.باشدوبادرنظرگرفتنسرعت،کیفیتوهزینهنحوهانجامکارراتعییننماید

فوریباشدوسفارش ما اگرنیاز نماییمو دهیممیبایستازچاپافستاستفاده انجام زیاد تعداد یبا

سفارشدهیمچاپدیجیتالمناسبترینگزینهاست بخواهیمتعدادکمتریرا درعینحالچاپهای.

وانتخابفرآینددرنتیجهاینامر.دیگرینیزوجودداردکهبرایسطوحمختلفبهجزکاغذکاربرددارند

تکنولوژیدر.چاپبرعهدهمتخصصصنعتچاپمیباشدتابتواندبهترینکاررابهمشتریانارائهنماید

صنعتچاپهموارهدرحالپیشرفتمیباشدومجموعهمادرتالشاستتابااستفادهازتکنولوژیروز

.]11[بهترینهارابرایشمابهارمغانآورد

 یابیبازار -2-3

تعریفهایمتفاوتبازاریابیومارکتینگازنظرمتخصصیناینامر،چنانمتفاوتاستکهبیمآنمیرود

هدفاصلیماایناستکه.کهپسازپایاناینمقالهپاسخروشنیبهسوالبازاریابیچیستندادهباشیم

تالش.هتپاسخبهسوالبازاریابیچیستعالوهبرارائهتعریفیساده،قابلفهموکاربردیازبازاریابی،ج

کنیمباگرداورینظرمتخصصینمارکتینگازمعناومفهومبازاریابییکتعریفکلیازمجموعنظریات

 .]7[اینمتخصصینراهمارائهدادهوایندوتعریفراتاحدممکنبههمنزدیککنیم
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 .]7[انواعبازاریابی-1-3شکل

 صصیتخبازاریابی  -2-4

وقتیکهبخواهیمسوالبازاریابیچیستراازدیدگاهیکمتخصصمارکتینگبیانکنیماولینسوالیکهبا

آیایکبازاریابموفقمیتواندبعنوانیکمتخصص.آنمواجهمیشویم،تعریفمتخصصمارکتینگاست

.نیازبهیکامرآکادمیکاستمارکتینگدرزمینهتعریفبازاریابیصاحبنظرباشدویاتعریفبازاریابی

پسازگرداورینظرکسانیکهخودرادرامربازاریابی.بجایپاسخبهسوالمتخصصمارکتینگکیست

صاحبنظرمیدانستند،تالشخواهیمکردتاتعریفییکپارچهازبازاریابیبدهیمکهتمامنظریاتمختلف

 .]9[بازاریابیرادرنظربگیرد

کهمنجرپیدایشتعاریفمختلفبرایبازاریابیشدهاینموضوعاستکهبرخیازفعاالنیکیازعواملی

از مواردیغیر و بوده کلی بسیار که اند داده ارائه بازاریابی از تعاریفی بازاریابی، حوزه در باال، سطح

همشاملمیشود بازاریابیرا شنیدهای. مکهازکسانیکهبهخیلیازمادرتعریفبازاریابیاینجملهرا

برای بازاریابانی هایبزرگهمگی کارخانه و شرکتها تا هستند، مناسبدرحالجستجو شغل دنبال
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آیامیتواناینمثالرانقضکردوآنراخطادانست.تولیداتخودهستند آیاباصحیحدانستناینمثال،.

ررسیومطالعهکردفراترنمیرود؟برایپاسخگسترهبازاریابیازآنچهکهبتواندرچهارچوبیکعلمب

 .]11[بهاینسواالتباماهمراهباشید

فعالیتیاستتخصصیارائهکردهاست،بازاریابی (https://www.ama.org) طبقتعریفیکهسایتآما

تبادلوتعاملجهتارا ارتباط، ایازموسساتوراهبردهایاینموسساتبرایایجاد ئهکهمجموعه

 .]11[پیشنهاداتیکهبرایمشتریان،خریداران،شرکاءودرنهایتبرایکلجامعهمفیدباشد،راشاملمیشود

همانطورکهدرمفهموماینتعریفازبازاریابیمشخصاست،بازاریابیازدیدسازمانبازاریابیآمریکابه

اینتعریفهرچندساده،در.طبانخوداستمعنیکلیهفعالیتهاییکسازمانبرایتعاملبردبردبامخا

کارفرمایانیدرسرتاسردنیایافتمیشوندکهبخواهندبرایسود.بسیاریازمواقعبهاجراگذاشتهنمیشود

وقوعاینامردرکشورهایتوسعهیافتهسختتر.بیشتربهمخاطبومصرفکنندهکاالیخودضرربرسانند

 .]12[شدهاست

.باالمیتواننتیجهگرفتکهحتیاگرکاالوخدماتیدرکارنباشد،بازهمبازاریابیممکناستآیاازتعریف

خیرچنیننتیجهگیریازتعریفباالغلطاست از. زیراکههنگامتعاملمیاندوشخصویاچندگروه

هرامراینقضیهراحتیدرمواردیکهظا.افراد،هدفاصلیدادوستدکاالویاخدماتیفیمابیناست

نشاننمیدهد،اگربهعمقمسئلهنگاهکنید،خواهیددیدکهمسئلهدادوستدکاالویاخدماتفیمابین

.]13[دوطرفمزاکرهویاحتیمنازعهمیباشد
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 تخصصی مطالعات بازاریابی -2-5

که.اتبازاریابیارائهدادهاستتعریفیازمطالع2119موسسهتحقیقاتبازاریابیآمریکاآخرینباردرسال

 :خالصهآنرابدینصورتمیتوانبیانداشت

این.تحقیقاتبازاریابیتابعیاستکهمشتری،مصرفکنندهوعموممردمرابهبازاریابمتصلمیکند

قاتنتیجهتحقی.تابعازطریقچرخهاطالعاتبرایتعریفوتوضیحمزیتهاومعایببازارایجادمیشود

برایرسیدنبهایننتیجهباید.بازاریابیمنجربهایجاد،اصالحوارزیابیمجددشیوههایبازاریابیمیشود

کهخوداینبررسیبهدرکدرستتربازاریابیبهعنوانیکفرایند.کاراییبازارموردبررسیقرارگیرد

کمکخواهدکرد کهبرایرد. مشخصمطالعاتبازاریابیاطالعاتیرا گیریمشکالتبازارنیازاسترا

ودرآخرهماطالعاتبدستآمدهرا.سپسمتدیبرایجمعآوریایناطالعاتطراحیمیکند.میکند

باتوجهبهتعریفباالازمطالعاتبازاریابیمیتوانگفتکهعلم.پردازشوآنالیزمیکندتابهنتیجهبرسد

تعاملبازاریابیدرواقععلمیاستکهب هایبازارونحوه هروشهایتحلیلوبررسیوگرداوریداده

 .]14[بازاریابهاباایناطالعاتمیپردازد

 Julie Barile  از دیدگاه تخصصی تعریف بازاریابی

کمیبااینشخصبیشترآشناشویمتابتوانیمنظروتعریفاورا Julie Barile قبلازارائهتعریفاز

به Julie Barile برایاینمنظورترجیحدادیمبجایرفتنبهصفحهلینکدین.زیابیقراردهیمبهترموردار

سایت شخص www.sophelle.com سراغ این معرفی به را خود سایت از یکصفحه که برویم

 : دراینسایتمیخوانیمکه.اختصاصدادهاست
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ینترنتیوبازاریابیدیجیتالداردکههردواینسالسابقهفعالیتدرفروشگاها15بیشازجوریباریل

در Julie Barile ازجملهشرکتهاییکه.تجاربدرفضاهایپرکاربروفوقالعادهلوکسبودهاست

اشاره ”Toys”R و ,Avon, Lancôme آنهامدیرتجارتالکترونیکوبازاریابیدیجیتالاستمیتوانبه

 .]11[کرد

بازاریابیبهشکلسنتیآنعبارتاستکلیهروشهایی:بازاریابیچنینمیگویددرتعریفجوریبارلی

کهیکسازمانتوسطآنهابامخاطبانخودارتباطبرقرارمیکند،مخاطبانشراباآنهاهدفقرارمیدهدو

بهکمکرو درادامه وی.دشهایبازاریابیبهفروشمیرساندرنهایتمحصولویاخدماتخودرا

تعریفخودتوضیحمیدهدکهباوروداینترنتوبازاریابیویدئوییامروزمخاطبانانتظاراتبیشتریدارند

 .]12[وبرایترغیبافرادبهخریدکاالویااستفادهازخدمات،نیازمندصرفزمانوهزینهبیشتریاست

 Mary Ellen Bianco تعریف بازاریابی از

هد ، تحقیق شامل بازاریابی ارتباط ، ایمیل)فگذاری ارسال و تبلیغ با( ارتباطحضوری هم گاهی و

بازاریابیمخاطبرابرایدریافت.بازاریابیمانندشخمزدنزمینتوسطیککشاورزاست.مخاطباست

 .]12[محصولموجودآمادهمیکند

 Toby & Matt Bloomberg تعریف بازاریابی از

دری کبندبگنجانیمبایدبگوییمکهبازاریابیعبارتستازبراوردهکردننیازاگربخواهیمنظرایندورا

دریافتسود ازاء مخاطبدر متفاوتاست. هستیم آن در که بازاری به بسته مخاطبان نیاز بازاریابی.

 .]11[استراتژیتوسهبازارهاستکهدربازارامروزبایدتالشکردواحدهایآنرااندازهگیریکرد
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 Mark Burgess ف بازاریابی ازتعری

 .بازاریابیپردازشیکشرکتازبراوردنیازیکمشتریدرازاءدریافتهزینهاست

نیستهمینجابه heidi cohen بازاریابمعرفیشدهدرسایت72باتوجهبهاینکهامکانارائهنظرهر

 .]8[جمعبندینظراتاینافرادمیپردازیم

 گاه متخصصان، بازاریابی را تعریف کرد؟چگونه میتوان از دید

اینگونهتعریفکرد بصورتخالصهمیتوانبازاریابیازنگاهمتخصصینرا بازاریابییکفراینداستکه:

برایتحلیلو بهعنوانروشهایبازاریابیشناختهمیشوند، آنازروشهاییکه شخصبازاریابدر

ارائهخدماتخودویایکشرکتبهدستهوسیعتریازکاربرانتحقیقدربازارهدفوفروشکاالویا

.]19[استفادهمیکند
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 مقدمه -0-8

.بسیاریازچاپخانهدارهافروشوبازاریابیرایکسانتلقیمیکننددرحالیکهتفاوتیدرآنهاوجوددارد

.شاملتشویقمشتریبرایخریدازشرکتمیشود فروش ابیبهیافتننیازهایمشتریپرداختهوبازاری

مجموعهکارهاییکهیکسازمانانجام:استومیتوانآنراچنینتعریفکردکه خالقانه بازاریابیکاری

تعیینومنافعرضایتبخشیبرایسازمان امکاناتکسبوکاررا راضی، میدهدتامشتریانخودرا

کسبنماید وظایفضروریبرایکسبسود. ایدربازاریابییکیاز نقشعمده و بوده سازمان در

 .]21[موفقیتآنخواهدداشت

بهصورتهماهنگبه مخارجوغیره برآورد، فروش، فعالیتهایتولید، برایبازاریابیالزماستکه

بازاریابیپرسشهاییرامطرحمیکندکهبراساسآننیازمشتریو.هدایتشوند مشتری سمتخواست

شوند مشخصمی سازمان در آن تولید بازاریابی.چگونگی که کرد تصور طور این توان می همچنین

نهانجاممیدهدتاسطوحرضایتبخشیازسودراکسبومجموعهکارهاییاستکهصاحبیکچاپخا

 .]11[حفظکند

کارکنانبخشفروشوبازاریابیبرایافزایشفروشوتعیینخطمشیهایکلیکسبوکاردرسازمان

تماسفردییکفروشندهبامشتریو:فروشرامیتوانچنینتعریفکرد.بایدباهمهمکارینمایند

چاپخانه رافرو. دیگران تواناییفروشبه افرادیکه وجود همیشه حیاتیاستو شفردییکوظیفه

باشندضروریاست داشته سود. تقاضایمشتریبا مورد محصول صنعتچاپتولید معنیفروشدر

 .]12[رضایتبخشبرایشرکتمیباشد

https://pooya-honar.com/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4/
https://pooya-honar.com/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4/
https://pooya-honar.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://pooya-honar.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://pooya-honar.com/%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86/
https://pooya-honar.com/%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86/
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تفاوتیوج تعریفبازاریابیاستاما شبیه اولاینتعریفبسیار نگاه بادر فروشنده آن در که دارد ود

اهدافوبرنامهریزیسازمانکارینداردبلکهسروکاراوباسفارشمشتری،قیمتوتاریختحولآن

بههرحالدربعضیازچاپخانههایکوچکتروظایفبازاریابیبافروشبسیاریکسانونزدیکبه.است

.]13[خواهدبودهمشدهاستکهتشخیصتفاوتآنهابسیارمشکل

 بازاریابی تخصصی در صنعت چاپ -3-2

 بازاریابی ویدئویی  -3-2-1 

بهمعنایساختیکویدئوییتبلیغاتیازکاالوخدماتشماوبازاریابیآنازطریق یابی ویدئوییبازار

کهدرهمهصنایعموردتوجهخاصیقرارارسالویدئودرچندینسایتبهاشتراکگذاریویدئواست

گیرد می قرار استفاده مورد بسیار نیز چاپخانه صنعتچاپو در و دارد مارکت. ینگیکروشویدئو

.وایدهآلتبلیغوشناساندنمحصولبرایافزایشترافیکدروبسایتشماست،تخصصیجدیدبازاریابی

شودباشد؛همچنینباعثمیایننوعبازاریابیدرصورتیکهدرستانجامشودمحبوبوبسیارمؤثرمی

برایایجادآگاهیازبرندچاپخانههاطویدئوهابهطورکلیتوس.مندوزیادیراپیداکنیدمخاطبانعالقه

 .]17[همچنینویدئوهابهترینفرمتبرایاطالعرسانیوآموزشهستند.شودومحصوالتآنهااستفادهمی

استفادهازویدئودرسایتهایاینترنتیباعثمیشودکهزمانماندگاریکاربردرصفحاتسایتافزایش

تکنیکهایبازاریابیویدئویی.افرادبیشتریرادرسایتخودجذبکنیدیابد،نرخپرشکاهشپیداکندو

بهشماکمکخواهندکردکهمخاطبجدیدیراباکسبوکارخودآشناسازیدوکسبدرصنعتچاپ

وکارخودرابهافرادبیشتریمعرفیکنید،ازطرفدیگرویدئوبهعنوانیکرسانهقدرتمندوتاثیرگذار

https://www.web24.ir/article/415/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%db%8c%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa.aspx
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ندتاثیربسیارزیادیبرافزایشفروشوبرندسازیشماداشتهباشدونقشمهمیدراینزمینهایفامیتوا

.]15[نماید

 



بازاریابیویدئویی-1-3شکل

تماشاییکویدئویآنالینمحصولنسبتبهخواندنمشخصاتو بیشتردوستدارنددرهنگام افراد

توانیدازقدرتویدئواستفادهکنیدتامشتریاننبدانمعناستکهمیهایکاالاقدامبهخریدکنند؛ایبررسی

امروزهموتورهایجستجواهمیتبیشتریبه.موردعالقهخودرابرایخریدبیشترمحصوالتترغیبکنید

دربخشجستجویویدئویموتورهایجستجو،بهترینویدئو.دهندویدئومارکتینگنسبتبهگذشتهمی

اتوانباعثافزایشرتبهآنهشود،بنابراینبابهاشتراکگذاریویدئوهامیبندینشاندادهمیهبراساسرتب

.]7[ونیزافزایشتوجهکاربرانشد

https://www.web24.ir/article/415/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.aspx
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بهعنوانابزارمانندچاپخانههایکوچککسبوکارهایکوچک بهسرعتتأثیربازاریابیویدئوییرا

هدهویدئویآنالینمیباشدومیزانترافیکوببهسایتیوتیوبروشیبرایمشا.بازاریابیکشفکردند

واقعاهیچراهیبهترازایننیستکهیکارتباطقویوخصوصی.روددرآیندهافزایشیابدآنهاانتظارمی

ایجادکنید مرکزمشتریانبالقوهخود با کمکمی. کننددانشوآگاهیدرموردمحصوالتشماویدئوها

ب رایشمایکاعتباردرحوزهکاریخودایجادکنندوایجاداعتمادباعثافزایشمشتریانافزایشیابد،

 .]19[شماخواهدشد

 عملکرد بازاریابی ویدئویی در صنعت چاپ -3-2-1-1

بسیارآساناست؛برنددرهمهکسبوکارهابهخصوصدرصنعتچاپنحوهعملکردبازاریابیویدئویی

ایج تبلیغمیادمیشماویدئوهاییرا کندوکندکهآنویدئوبهنوعیمحصوالتوخدماتیارائهشدهرا

مشتریانمی نیزتعاملبا و خدماتشما نهایتبنابراینباعثافزایشآگاهیازمحصوالتیا ودر شود

یشماکههایبازاریابمانندبسیاریازتالش.امادرعمل،اینامرکمیپیچیدهاست.شودافزایشفروشمی

بازاریابیویدئوبراساسدادههایبازاریابیانجاممیبرایسایرکانال بنابراینبایدهاانجاممیدهید، شود؛

برایتوسعهاستراتژی.مندشدنمشتریانراردیابیکنیدآمارهایمختلفیراارزیابیکنیدوتعاملوعالقه

:جامدهیدبازاریابیویدئوییخود،بایدمواردزیرراان

 مشخصکنیدروایت را خود تصاویر و می .ها را توضیحاتی چه مشخصکنید درابتدا خواهید

اننمونهاگرسرویسیاخدماتیراداریدکهدرویدئوقابلنمایشاستدرویدئوبدهید؟بهعنو

یدوهاومشخصاتمحصولیاخدماتتوضیحدهموردآنهاویدئوییتهیهکنیدودرموردویژگی

توانیدآنرادرویدئوبهنمایشبگذارید؛یااگرشرکتشماجوایزیرادریافتکردهدرویدئومی
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امادقتداشتهباشید.آنهاراقراردهیدتاافراددرموردسابقهشماهمکمیاطالعاتداشتهباشند

 .]21[روینکنیددرانجاماینکارزیاده

 توانیدازرضایتمشتریانخودصحبتکنیددویدئوهایخودمیدرایجا .نحوهتعاملبامشتریان.

شدندودرکلاطالعاتیرا آشنا شما تواندبرایمشتریانبدهیدکهمیاینکهچگونهمشتریانبا

 .تواندتأثیرگذارباشداگرساختویدئوبهطورصحیحانجامشودبسیارمی.احتمالیمفیدواقعشود

 هاییهرچندتوصیه)چمحدودیتیبرایمدتبازاریابیویدئوییوجودنداردهی ویدئوکوتاهباشد؛

اماقاعدهکلیایناستکههرچهکوتاهترباشدبهتراست(وجوددارد ، توانددریکویدئومی.

بهعنوانمثالخواندنیکمتنممکناست.زمانکوتاهیاطالعاتبسیاریرابهمشتریانارائهکند

 .]19[ثانیهبیانکرد31توانازطریقویدئوبکشداماهماناطالعاترامیدقیقهطول5

 درسایتخودقراردهید،در.دهمنتشرکنیدویدئوهایخودراسریعوبهطورگستر .انتشاردهید

کانالهایشبکهسایت همه یوتیوبو کنیدهاییمانند آپلود هایاجتماعیخود باعث. اینکار

 .]21[شودسایتمیافزایشترافیک

 درعنوانویدئویخودازکلماتکلیدیاستفادهکنیدتاباعثشودموتورهای .رعایتنکاتسئو

درککنندوبدینصورتبتوانیدرتبهباالتریدرجستجوهایمرتبطجستجومحتوایویدئو را

داشتهباشید درصفحهویدئوبر. اساسقوانینهمچنینقراردادنیکمتنخالصهوبهینهشده

نکتهدیگرایناستبهاین.شودسئو،باعثدرکمحتوایویدئوشماتوسطموتورهایجستجومی

بنابراینبهتراستفادهمی«ویدئو»دلیلاینکهاغلبکاربراندرهنگامجستجوازکلمهکلیدی کنند،

 .]17[هاقرارگیرداستاینکلمهدرتماممتاتگ
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 در صنعت چاپ (ویدئو مارکتینگ)ریابی ویدئو مزایای بازا -3-2-1-2

تریبانوعخدماتازطریقبازاریابیویدئو،کاربرانشمابهطوردقیق.مزایایویدئومارکتینگبسیاراست

:کنیمدرادامهبهمزایایمهمبازاریابیویدئواشارهمی.شوندومحصوالتشماآشنامی

بامخاطویدئوبهشماکمکمی .1 امروزهبسیاریازتالشهای .بینخودارتباطبرقرارکنیدکندتا

دهدآنچهراکهویدئوپلیاستکهپیوندمی.شوندبازاریابیبرایکمکبهاعتمادسازیایجادمی

می میشما اجازه بگویید؛ افراد آشناخواهیدبه برندشما با ویدئو از استفاده با مشتریان دهدکه

شوند تول. ویدئوی اندازهاگر به شده کامنتید الیک، ترغیببه را کاربران که ایجذابباشد

اشتراک بینکاربرانجدیدمیگذاریو باعثافزایشحساعتماد شودگذاریآنکند، بنابراین.

.]17[تواندبهترینابزاربرایافزایشدرگیرشدنکاربرانباشدبازاریابیویدئومی

است .2 سئو یکمعدنطالاز لینککمکمی ،ویدئو الیککندکه شود، سایتشما وسازیبه ها

وترافیک(بندیجستجواثربگذاردتواندبررویرتبهکهمی)دهدهاراافزایشمیاشتراکگذاری

بهسمتسایتشماهدایتمی کندرا بنابراین. فراموشنکنیدکهیوتیوبمتعلقبهگوگلاست،

عبارات/کنیدوآنهاراباکلماتکلیدیروییوتیوبارسالمیمطمئنشویدویدئوهایخودرابر

.]21[کلیدیتگکنید

افزایشمی .3 حفظاطالعاترا احتمالدارد .دهندویدئوها بشوند، چیزیرا تنها اگرمشتریانشما

 %11حدود اطالعاترا می3از آنها که مقابلاگرآنچهرا در بیاورند؛ یاد بعدبه شنوندباروز

همچنینمطالعات.آورندروزبعدبهیادمی3طالعاتراازا%65اویرمرتبطهمراهباشد،حدودتص

می نشان میدیگری شنیده و دیده که اطالعاتی آوردن یاد به که دهد بیشاز برای%81شود ،
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ائهبنابراینار.است%11وبرایاطالعاتیکهشنیدهمیشوند%21شونداطالعاتیکهفقطدیدهمی

.]18[کنداطالعاتهمبهصورتصوتیوهمتصویریبسیارقدرتمندعملمی

 افزایشترافیکوبسایت؛ .4 سال 2117در محتوایویدئوییحدود کلترافیکآنالینرا74٪، از

می دهدتشکیل ویدئویی. بازاریابی معناستکه بدان این دوستدارند؛ را ویدئو شما مشتریان

ییکهتوسطویدئوبهسایتهاگوگلبهلینک.نندگانجدیدیراجذبکندتواندبازدیدکخوبمی

ازاینروبیانکردهاستهرورودیازسایتیوتیوبشماهدایتمی شوندعالقهزیادیدارد،

.]17[نسبتبهسایتعادیتأثیربیشتریدارد

%65زشدندارندوافزایشرادرنرخبا%19خطوطموضوعایمیلیکهشاملکلمهویدئوهستند .5

.]18[دهندنرخکلیکراافزایشمی

می .6 ترجیح مشتریان برابر توضیحچهار اینکه تا کنند مشاهده را محصول یک ویدئوی دهند

 .]15[محصولیرابخوانند

پس:اگرعالقمندهستیدکهدرآمدمناسبیازبازاریابیویدئوییکسبکنید،اینموضوعرادرنظربگیرید

بهایندلیلکه.درصداحتمالبیشتریداردتااقدامبهخریدکنند85تا64اییکویدئومشتریانازتماش

تأثیرمستقیمیبررویاحساساتشخصمی بنابراینارتباطبرقرار.گذاردویدئوازطریقموزیکوصدا

ثیرزیادیبررویافرادکردنافرادازطریقویدئونسبتبهاطالعاتنوشتاریبسیاربیشتراستونیزتأ

.]21[گذاردمی
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 بهترین شیوه برای بازاریابی ویدئویی

بایدبرنامهاگرمی نتیجهداشتهباشد، آنالیزکنیدوخواهیدبازاریابیویدئویشما امتحانکنید، ریزیکنید،

یانخودرادرگیربله،هدفازفیلمهایشماایناستکهیکداستانبگوییدومشتر.دوبارهامتحانکنید

توانبیانکردوازطریقآنارتباطبهتریراباترمیکنید؛بهعبارتدیگرازطریقویدئوداستانراراحت

کاربرانومخاطبانخودبرقرارکنید؛اماازمنظربازاریابی،ویدئویشمانیزبایدباقیففروششماهمسان

هدافبازاریابیتواندبیشتراسیاست؟چگونهویدئومیهدفازهرویدئوچیست؟مخاطبچهک.باشد

شمارانشاندهد؟

هدایتکند را بایداستراتژیبازاریابیویدئویشما استراتژیکلیودیتا نهایت، در یکاستراتژی. ابتدا

کمحتواواهدافهری.ریزیکنیدبرایهرسطحازقیففروشخودبرنامه(ها)جامعیبرایتوسعهویدیو

تعیینکنیدچهمعیارهاییبهتریننتیجهبرایموفقیتیکویدئوراخواهدداشت،.ازویدیوهاراشرحدهید

بررویویدئوهاکارکنیدتااثر.ویدئوهایخودرادرصورتلزومبهبودبخشید.سپسامتحانوآنالیزکنید

هایوپسازآن،سنگبنایتالش2117الدهیددرسهرکاریراکهبرایویدئوانجاممی.خودرابگذارند

.]13[بازاریابیبرندشماخواهدبود
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 علت نیاز کسب وکار به ویدئومارکتینگ -3-2-1-3

ویدیوهایتصویریبصورتمسقیماثرگذارهستند .1

روی مستقیم تاثیر علت همین به کند ایجاد را بیشتری نفوذ میتواند ویدئو در تصویر و صدا قدرت

مثالخیلیشفافآنرادرفروشگاههایشاپآنالینمیبینیمکهوسایلخانهوآشپزخانه.کنندگانداردبازدید

.]13[جذوبآنمیشودمراهرچندباکیفیتپاییندرقالبویدئوهایباکیفیتدرستکردندکهمخاطب

ویدئوتنبلترینافرادرانیزتحتتاثیرقرارمیدهد .2

اییادگیریمیباشدامادرعینحالمصرفآننیزبسیارراحتاستوافرادویدئویکرسانهیعالیبر

درواقعهمینموضوعمهمترینمزیتویدئورارقممی.میتوانندحتیدرحرکتنیزازآناستفادهکنند

.]21[زند

 فروشباال .3

امادر.خودنگاهمیکنندبسیاریازافرادهنوزبهویدئوبهعنوانوسیلهایبرایمعرفیوگسترشبرند

سالهایاخیربسیاریازبرندهاپارافراترگداشتهوازویدئوبهعنوانوسیلهایبرایآموزش،برقراری

همچنینمیتوانمحصوالت .تبدیلبازدیدکنندهبهخریداراستفادهمیکنند ارتباطبامشتریودرنهایت

بهعنوانمثالدیجیکالکهدرابتداتنهابهنقد.ابررسیوآنالیزکردراباویدئوبهنمایشگذاشتیاآنهار

افرادبا .وبررسیمحصوالتبهصورتمتنیمیپرداختمدتیاستبهتولیدویدئونیزرویآوردهاست

راحت محصوالت، میدیدن تصمیم خریداری برای میتر کمک صدا همچنین و همهگیرند که کند
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درنتیجهافرادهمهچیزرادررابطهبا.درموردهممحصوالتوهمخدماتبازگوشودتوضیحاتتکمیلی

.]23[یابندوهمینکافیستکهقدمیبرایفروشبردارندمحصوالتیاخدماتشمادرمی

افزایشمیزاناعتماد .4

یدنسبتبهوقتیبهسایتیفروشگاهیمراجعهمیکنیدومیخواهیدخریدیداشتهباشیدترجیحمیده

وقتیکیفیرابرایخرید.همهزوایایخریدخودچهازنظرقیمتوچهکیفیتاشرافکاملداشتهباشید

اینعملباعثمیشود.انتخابمیکنیدمایلهستیدبصورتآنالینتصاویروجزییاتبیشتریازآنبدانید

باشد مطمئنباشدوتردیدنداشته مشتریازخریدخود هایهمانطور. بهترینراه کهمیدانیدیکیاز

حالدر.افزایشاعتمادبهکسبوکارشمانمایشرضایتمشتریانوبهخصوصمشتریانخاصشماست

در.مطمئناازتاثیرآنشگفتزدهخواهیدشد.نظربگیریداینرضایتمندیدرقالبیکویدئوبیانشود

.]22[مترکیبکردهایمواقعمادوعنصرمهمدربازاریابیراباه

تاثیرمثبتدرسئو .5

بههمینجهتویدئورویترافیکوب.موتورهایجستجوبهکلیپهایویدئوییعالقهیخاصیدارند

اثرمثبتیخواهدگذاشت نتایججستجودررتبهی .سایتشما سایتهاییکهحاویویدئوهستنددر

کهخودگوگلبهعنوانمالکیوتیوبنقشمهمیدرافزایشدرنظرداشتهباشید.باالتریقرارمیگیرند

محبوبیتکلیپهایویدئوییداشتهاست .دلیلدیگرتاثیرمثبتویدئوبرسئوافزایشنرخکلیکاست.

.کلیکبیشتریمیخورند%41هستندrich snippet بهصورتویدئووحاویSERPنتایجیکهدر
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یوتیوبکارمیکنید برایویدئوهایخودپساگربا قراردهیدrich snippetحتما همچنینآمارها.

.]24[نشانمیدهدصفحاتیکهحاویویدئوهستندبکلینکهایبیشتروباکیفیتتریمیگیرند

نرخبازگشتسرمایه .6

 بهصورتفوق%76طبقآمارها نرخبازگشتسرمایهرا معتقدندکهویدئوها صاحبانکسبوکارها

لعادهایافزایشمیدهندا گرچهتولیدویدئوهمیشهراحتترینکارنیستامادرنظرداشتهباشیدکه.

مهمترازکیفیتارائهوبیانکامل.همیشهالزمنیستویدئویتولیدیشماکاملوبابهترینکیفیتباشد

.]21[ویژگیهایمحصولوخدماتشماست

وبایلافزایشبازدیدکنندگانویدئودرم .7

411بازدیدکنندگانویدئودرموبایل2114تا2112ازسال.ویدئووموبایلارتباطتنگاتنگیباهمدارند

درصدافزایشداشتهاست می. بازدیدکنندگانیکهازموبایلاستفاده استکهتعداد یوتیوباعالمکرده

.]21[افزایشپیدامیکند%111کنندهرسال

 .توانید نکات زیر را مورد نظر قرار دهید تان می های بازاریابی دئو به منظور کمپینبرای ایجاد یک وی

ویدئوهایخالقانهوغیرتبلیغاتی

درهرنوعبازاریابیبایدمخاطبخودراتبلیغزدهوخستهنکنیدوبضورتنامحسوساورابابرندخود

ییکرستوراناستمدامغذاهایآنجاوتصاویررابهبرایمثالاگرفعالیتتبلیغاتیشمارو.آشنانمایید
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اشتراکنگذارید ودرالبالی. مضمونرمزهایآشپزیکوتاه میتوانیدویدئوهایکوچکیتولیدکنیدبا

.]23[پستهایتانفعالیتواطالعرسانیهایتانراآرامآرامبهاشتراکبگذارید

تعاملبیشتریبامخاطبداشتهباشید

درصفحهرسمیخودیکتعاملو.زههمهمجهزبهابزاریبرایفیلمگرفتنهستندمانندموبایلشانامرو

بهطورمثال.ارتباطیراایجادکنیدکهباعثشودمخاطبازحالتمخاطبعادیبهمخاطبفعالدربیاید

یشهرخودتهیهکندیکشرکتگردشگریمیتواندازمخاطبانبخواهدکلیپیویدئوییکوتاهازمکاندیدن

به قیدقرعه اییبه برایاینزحمتهمهدیه و شود نمایشداده نامخودشدروبسایتشما با و

.]24[اینکارفعالیترادروبسایتشماباالمیبرد.بهترینشبدهید

ساختویدئوهایآموزشیبهترازتبلیغاتی

ییبایدبرایکاربرمفیدباشداینعملباعثماندگاریدرمقاالتقبلییادآوراینشدمکهبازاریابیمحتوا

میشود ذهناو در برندشما از. میخواهیدیکماشینلباسشوییتبلیغکنیدلزومیندارد مثالاگرشما

با کار آموزشصحیح کوتاه ویدئویی اگر تعریفکنید آن های حسن تمامی و ها اولین و ها بهترین

قراردهیداینبهتریننوعتبلیغبرایشمامیباشدکهدرمابینآناسمبرندفقطلباسشوییرادروبسایتتان

.]22[بصورتتصویریدرذهنمخاطببماند
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راحتیارتباطدرویدئوتبلیغاتی

ویدئوتاناگرخیلیرسمی.بهتراستویدئوهایتولیدیتاننهخیلیرسمیونهخیلیغیررسمیباشند

انفعالیمیگیردالبتهخیلیهمصمیمیباشدممکناستجایگاهبرندرازیروخشکباشدمخاطبحس

طنزوشوخیراچاشنی سوالببردسعیکنیدویدئوتانقابلاعتمادباشید،ایجادارزشکنیدوحتیگاهاً

فرصتبهمحتوایویدئوییبهعنوانیکابزارتبلیغاتینگاهنکنید،بلکهآنرابهعنوانیک.کارخودکنید

.]25[طالییجهتبرندینگخودومجموعهتاندرنظربگیرید

درکناراینموضوعابزارهای.همانطورکهگفتیمروزبهروزبرمحبوبیتمحتوایویدئوییافزودهمیشود

اند ایداشته ادیتنیزپیشرفتقابلتوجه ضبطو بهخالقیتو. ساختکلیپبرایکسبوکارشما

اگرایننکاتمدنظرقرارگیرندویدئویساختهشدهتوسطشما.مشتریبستگیداردشناختدرستاز

.]26[تآوردمیتواندبهسرعتدرسطحاینترنتپخششودومیلیونهابازدیدبهدس

هرکاریودرهرمدلیاگرخالقیتوابتکاریدرونآنقرارنگیردنوعیسریکاریمیشودوهمینکار

برهمیناساسباخالقیتواردعملشویدازافراطبپرهیزیدو.ضدهدفشماداشتهباشدممکناستاثر

وقتیشماتصمیمگرفتیدکمپینبازاریابیویدئوییخودرا.خودرادرجایگاهمخاطبومشتریقراردهید

نبریدکه ازیاد اندازید، دیدهشدن»بهراه نیست« هزارانحتیاگرویدئو.ویدئوتنهاهدفشما هایشما

بینندهداشتهباشدولیهیچیکازاینافرادبهمشتریشماتبدیلنشوندوبهعبارتینرختبدیل،صفریا

ایدبسیارپایینباشد،شمابردنکرده برایاینمی. بینندهرا بهبهطورطبیعیشما خواهیدکهبتوانیداورا

هایشمابهبینندگانکمپین.تانراباالببریدکانترافیکسایتاالمکنندهتبدیلنمودهوحتیمشتریومصرف

می فقطکاربرانیکه ولینه دارد، میفعالنیاز تماشا را الیکوآیندویدئوهایشما احیاناً را آنها کنند،
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Shareدرکوتاهسخن،یککمپینبازاریابیویدئوییاگربهطورموفقوکارآمدعمل!کنندوخالصمی

کنندهایدوسویهومستمربینبرندومصرفدهدکهرابطههاقرارمی،اینفرصترادراختیاربازاریابکند

.]21[بهوجودآورند

 روشی نوین در تبلیغات چاپخانه ها viral marketing بازاریابی ویروسی -3-2-2

وتاهیمحصولیرادرمیانهزارانویکیازتکنیکهایبازاریابیاینترنتیکهمیتوانددربازهزمانیبسیارک

بهبیانسادهدراینروشبازاریابی.حتیمیلیونهاکاربرپخشکنداستفادهازروشبازاریابیویروسیاست

استوتمایلدارندآنرابادیگرانمطلبیانوعیمحتویایجادمیشودکهبهشدتبرایکاربرانجذاب

بهاشتراکبگذارندوبههمیندلیلمحتویمانندویروسدرزمانبسیارکمبهسرعتپخشمیشودودلیل

نامگذاریویروسیهمیناست بهروشتبلیغیا (Viral marketing :بهانگلیسی)بازاریابیویروسی.

بهصوگفتهمی بازاریابی ایمیلدراینترنتشودکهمعموالً رتمجازیازطریقشبکهاجتماعیموجودیا

 .]19[شودهایمتفاوتیانجاممیگرددوبهروشارائهمی

می را ویروسی صورتتعریفکردبازاریابی این به توان شبکه: از استکه هاییکتکنیکبازاریابی

ازطریقیک Brand awareness =آگاهیازبرندبهانگلیسی»اجتماعیموجودبرایافزایشتصاعدی

می بهره ویروسمانند گیردفرایند اینترنتبه. از استفاده با دهان به بازاریابیدهان طریق از اینشیوه،

می گسترش آنالین استصورت مفید بسیار افراد از زیادی تعداد به سریع دسترسی برای و  .یابد

کنندشونداطالعاتبازاریابیمطلوبیراکهدریافتمیتشویقمیازدیدگاهبازاریابی،طبقاینفرایندافراد

رسانه بهطوربرنامهدرمحیطیفرا اتفاقییا اطالعاتیکهبهطور مطلوبفردایمنتقلکنند؛ ریزیشده،

 .]18[هستند
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شبکه تأثیر از استفاده با دهان به دهان گسترشمیتبلیغات آنالین صورت به اینترنت ای و براییابد

ازدیدگاهبازاریابی،طبقاینفرایندافرادتشویق.دسترسیسریعبهتعدادزیادیازافرادبسیارمفیداست

ایمنتقلکنند؛اطالعاتیکهکننددرمحیطیفرارسانهشونداطالعاتبازاریابیمطلوبیراکهدریافتمیمی

اینروشازنظرروشتوزیعشبیهویروس .هستندریزیشده،مطلوبفردبهطوراتفاقییابهطوربرنامه

باشدوتوسطبازاریابیدهانبهدهانیاتوسطاینترنتومی memetics اییایاویروسرایانه(زیستی)

 .]17[گیردهایموبایلبهصورتمتن،تصویر،کلیپیافیلمکوتاه،تصویرمتحرکانجاممیشبکه

 در صنعت چاپ بی ویروسیهای بازاریا  انواع روش -3-2-2-1

 ویروسیارزشی : 

در.دراینحالتشرکتباارائهمحصولیباکیفیتمشتریراترغیببهمعرفیمحصولبهدیگرانمیکند

را محصولی چنین تبلیغ برای مشتری انگیزه که باشد داشته را کیفیتی چنان باید محصول نوع این

 .]21[برانگیزاند

 ایویروسیحیله : 

دراینروشمحصوالتباید.روشافرادبامعرفیمحصوالتبهافراددیگرپاداشدریافتمیکننددراین

 .]21[چنانکیفیتیراداشتهباشندتاارزشچنینریسکیراداشتهباشد
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 ویروسیحیاتی: 

لفردبطورمثا.افرادمیخواهندتادرتجربیاتخودباکسانیشریکشوندکهبهمحصولیخاصنیازدارند

 .]21[الفمیخواهددرتجربهارائهخوددریکمحصولبافردشریکشود

 ویروسیمارپیچی: 

می آن نشر به و کرده استفاده داشتند خدمات و محصوالت از که تجربیاتی در افراد روش این در

 .]21[پردازند

 ویروسیناخوشایند: 

 .]21[اکگذاریبهیکدیگرهشدارمیدهنددراینروشافرادتجربیاتناخوشایندخودرابابهاشتر

 بازاریابی ویروسی  اهمیت -3-2-2-2

بازاریابیویروسینوعیانشعابشاخهاییاست،ابتدااگرتعریفیدرستوبهینهازبازاریابیویروسیدر

شود می بارز بیشتر شما بر آن اهمیت و دریابید را آن مزایای میتوانید بهتر باشید داشته   .ذهن

فرضکنید همیشهخودتانرادرمساله.مثالیمیزنمتاتصوربهتروبهینهتریازاصلموضوعداشتهباشید

زمانیکهشماازنزدیکتریندوستتانمیشنویدکهموهایشرارنگکردهوبسیارازکارونتیجهرضایت

اظدرذهنشماماندگارمیشودوتمجیدبهچندلح داردوهمهخواستههایشبرآوردهشده،اینتعریف

زمانیکهشمانیاز.یکیکیفیتکارسالنزیباییویکیتاثیریکهازدوستتانبهصورتناخودآگاهدارید

اصطالحا.بههمچینسرویسیداریداولینکاریکهبهذهنتانمیرسدسراغهمانسالنآرایشیرفتناست
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که هان،کهیکیاززیرمجموعههایبازاریابیویروسیاستبهاینحالتمیگویندتبلیغاتدهانبهد

بازاریابیویروسیهمدرحالتسنتیوهممدرنوفضایآنالینانجام.حالتاجراییاینروشرادارد

(دنبالکردنها)سببالیکوفالوپذیراستکهحالتمجازیآنبهسببراحتتربودنانشعابتبلیغبه

 .]19[ هاتاثیراتبیشترهمراهفوایدخاصخودرادارداشتراکگذاری



 .]19[بازاریابیویروسی-2-3شکل

 مزایای بازاریابی ویروسی  -3-2-2-3

حالکهبازاریابیویروسیرابرایتانشرحدادمترجیجمیدهمنکاتیراتیتروارازمزایایاستفادهازاین

 :روشبگویم
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 کاهشچشمگیرهزینهتبلیغات : 

بههرنوعتبلیغاتی کهشما جاییپیشمیرود تا اینزنجیره و مشتریمیآورد خود با چونمشتری،

ازدستندهیدیعنی البتهاینمهمرادرنظربگیریددیدگاهبازارگراییخودرا.احساسبینیازیمیکنید

 .]17[هرکسبوکاریبایدبرایبقایخوددرصحنهتبلیغاتحضورداشتهباشد

 روشهایمجازی : 

هاییکه استراتژیبازاریابیویروسیداریدهزینه شروع جذبمشتریو بصورتمجازیسعیدر گر

 .]18[صرفعواملتوزیعومراکزپخشکاالمیشودتااندازهزیادیکاهشیابد

 افزایشجریانمالی : 

آن از و کاهشمیدهید تبلیغاترا هزینه واضحاستوقتیشما امر ،این سمتافزایشفروشدارید

 .]22[سوددهیباالییدرانتظارشماست

 نامحدودشدنمنطقهجغرافیایی : 

وقتیشمادرفضایآنالینازایننوعبازاریابیاستفادهمیکنیدمیتوانیدمشتریانیازمحدودههایمختلف

 باشید داشته وی.جغرافیایی بصورت شما شبکه تا کنید ایجاد فضایی است شودکافی پخش  .روسی

درنتیجهتمامیاینروشهاوامکاناتمختلفبرایجذبمشتریکهوجودداردایناصلرافراموش

 .]23[نکنیدکهمشتریمداریرازاجراییشدناینروشهاست
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تقریبامیتوانگفتکهاینروشبازاریابی)مهمترینمزیتبازاریابیویروسیکمهزینهبودنآناست

ا سترایگان بیناقشار( در گسترشپیام با ایناستکه بازاریابیویروسیدارد مهمترینمشکلیکه و

جامعهوخاصیتیککالغچهلکالغیکهرسانههادرانتقالدارند،کنترلمطالبمنتشرشدهبینافراد

مواقعبهزیان برخیاز اینموضوعمیتوانددر و نخواهدبود تماممختلفجامعهدردستشما شما

 .]18[شود

 در چاپخانه ها استراتژی هایی مفید برای بازاریابی ویروسی -3-2-2-4

 اینامکانبهافرادارائهمیدهدکهازمجموعهمحصوالتوخدماتوبسایتبصورترایگان

 .استفادهکنند

  قاالتدرارائهمقاالتیدرموردمحصوالتوخدماتشرکتوآزادگذاشتنکاربراندرنشراینم

 .وبسایتهایخود

  امکانعضویتکاربراندرسایتوارسالخبرنامهبهایمیلشخصیکاربران. 

  22[ایجادتاالرهایگفتگوبرایتماسافرادبایکدیگروباشرکت[. 

 روش های انتقال بازاریابی ویروسی -3-2-2-5

1. Word to web ای: به اطالعاترا که قالبوبی اطالعاتدر براینوشتن و برمیگرداند میل

 دریافتکنندگانارسالمیکند

2. Word to email:ارسالپیامازطریقایمیلمثلجوکوتصاویرو....
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3. word of mounth:دهانبهدهان

4. Word of IM (Instant message:)پیامهاییکهبهسرعتبینکاربراناینترنتگسترشمی

یابد

.]17[گاهیسایتهابرایرجوعمشتریانخودپاداشیتعیینمیکنند:شتبازاریابیبااستفادهازبازگ .5

 شبکه های اجتماعی و بازاریابی ویروسی -3-2-2-6

افرادمختلفتمایل...،لینکدین،اینستاگرامو+باگسترششبکههایاجتماعی،مانندفیسبوک،توئیتر،گوگل

رسانههایاجتماعی.بایکدیگربهاشتراگبگذارنددارندکهمحتوایمنتشرشدهدرشبکههایاجتماعیرا

اطالعاتیکهباعث کهقابلیتویروسیشدندارند،معموالمحتواییدرزمینههاییمانندکاالهایلوکس،

مانندتصاویر)افزایشاعتباراجتماعیافرادمیشوندمانندمعماوبازیهایهوش،اطالعرسانیازخود

استراتژیبازاریابیویروسیدرشبکههایاجتماعیبر.یرمزمانندومحرمانههستندومحتوا...(سلفیو

با را اجتماعیشما رسانه منتقلکنندو دوستانخود به را هایشما پیام افراد استکه استوار اینمبنا

شتهباشد،اگرمحتوایتولیدشدهتوسطشماویژگیهایویروسیشدنرادا.سایرینبهاشتراکبگذارند

 .]17[قطعامیتوانیداستفادهمناسبیازشبکههایاجتماعیببرید

 های بازاریابی ویروسی  مزیت -3-2-2-7

 افزایشتعدادمشتریان 

 انتشاردرزمان :رشدزیاددرزمانکم ایننوعبازاریابیمانندانتشارویروسعملمیکندوبا

 .]18[ذبکردهوترافیکوبسایتافزایشیابدکوتاهمیتواندافرادبیشتریرابهخودج
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  اعتبار کسب همین: و بزنند حرف شما محصوالت از بیشتری افراد شما تبلیغات گسترش با

 .]21[موضوعباعثافزایشاعتبارمیشود

  بهتردیدهشدن ازبرند: بیانکردهوقاعدتاً بابهاشتراکگذاریتبلیغاتافرادایدههایخودرا

 .]19[شترصحبتکنندشمابی

 باگسترشبرندتبلیغاتیشمادربینمردمباعثبهتردیدهشدندربین:کاهشهزینههایتبلیغاتی

 .]21[افرادودرنتیجهکاهشهزینههایتبلیغاتیشمامیگردد

 مشکالت بازاریابی ویروسی -3-2-2-8

 عدمکنترلنامونشانتجاریتوسطشرکت 

 اریابیقابلپیشبینینمیباشدمسیررشدایننوعباز. 

 شرکتهانمیتوانندرفتارهمهکاربرانرازمانیکهپیامیرادریافت:فقدانسنجشواندزهگیری

 .میکنندواینکهنحوهبرخوردکاربرباپیامچگونهاسترابسنجند

دقیقازنیازهایکاربرانازبرآیندمطالبمیتواننتیجهگرفتکهبرایاتخاذشیوهبازاریابیدرستشناخت

وتحلیلرفتارمیتواندبهیافتنهرچهسریعترمشتریانهدفکمککردهوهزینههایبازاریابیراتاحد

یافت کاهشخواهد زیادی استفاده. خالقیتو ایجاد ویروسی، بازاریابی با روشهایمرتبط انواع در

میتواندکم واتفاقاتروزمره کبسیارزیادیبهگسترشورشدرسانهایکهمیدرستازرویدادها

خواهیمبهصورتویروسیمنتشرشودبکند مطالعهاینمقالهاطالعاتکاملیدرمورد. امیدواریمکهبا
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بازاریابیویروسیبدستآوردهباشیدوبتوانیدازتکنیکهایبازاریابیویروسیدرجهتگسترشکسب

 .]23[وکارخوداستفادهکنید

 در صنعت چاپ دیجیتال مارکتینگ  -3-2-3

بازاریابیدیجیتال دیجیتالمارکتینگ اصطالح فعالیتهاییکهدر (digital marketing) یا بهمجموعه

گفتهمیشود ابزارهایدیجیتالیصورتمیگیرد، از استفاده در .راستایتبلیغمحصوالتوخدماتبا

بستر واقع مشتریدر بررسیرفتار و برندها خدمات، تبلیغمحصوالت، منظور به فعالیتهاییکه تمام

برخالفبازاریابیسنتی،مشتریاندردیجیتال.ارکتینگمحسوبمیشوددیجیتالم اینترنتانجاممیشود،

دارند مارکتینگبیشتریناهمیترا ابزارهایمختلفمانند. از استفاده با شرکتها همینمنظور وب به

تاتبلیغاتخودرا سایت،ایمیل،موبایل،شبکههایاجتماعیسعیمیکنندرفتارمشتریانراتحلیلکنند

 رادر بتوانندبهترینبازخورد نتیجه در نمایندتا کاربرانمنتشر زمانمناسبوبررویطیفوسیعیاز

امروزهتعدادکاربراناینترنتیبسیارزیادشدهوتمامیشرکتهایمتوجهشدهاندکهبرای.دریافتنمایند

بمشتریجدیدومعرفیکاالوموفقیتبایددراینترنتحضورفعالداشتهباشندوازفضایآنبرایجل

بازاریابی دیجیتالمارکتینگ خدماتخوداستفادهکنندوبرایاینکارناچارهستندکهازتکنیکهای یا

.]15[بصورتموثراستفادهکنند دیجیتال

https://www.web24.ir/article/135/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.aspx


41 

 



.]21[دیجیتالمارکتینگ-3-3شکل

 در سایت های معتبر در صنعت چاپ تعریف بازاریابی دیجیتال -3-2-3-1

هایکساناست،ولیهرکدامبااینکهاصلواساسآن.برایبازاریابیدیجیتالتعاریفمختلفیوجوددارد

کنند،یکیازتعاریفاصلیکهبسیاریازکارشناسانبهآناستنادمی.اندایبهاینموضوعنگاهکردهازجنبه

.]21[سایتمعتبرهاباسپاتازبازاریابیدیجیتالاستتعریفوب

: HUBSPOT طبقتعریفهاباسپات

تالش مارکتینگتمام دستگاهدیجیتال از استفاده با استکه بازاریابی به مربوط وهای الکترونیکی های

هایاجتماعی،و،شبکههایجستجهایدیجیتالمانندموتورکسبوکارهاازکانال.شوداینترنتانجاممی

.]22[کنندهایدیگربرایبرقراریارتباطبامشتریانبالقوهوبالفعلاستفادهمیسایتایمیلووب

:درسایتمارتکادوایزر،بازاریابیدیجیتالبهصورتزیرتعریفشدهاست

https://www.hubspot.com/
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سئو،هایدیجیتالمانندیجیتالمارکتینگیعنیتمامکارهایبازاریابیکهشاملکانال دبازاریابیمحتوایی،

شبکه بازاریابی ایمیلی، وبازاریابی موبایلی بازاریابی اجتماعی، بتوانیممی…های آنها کمک به تا شود

تدویناستراتژی آنها با برقراریارتباطموثر بالفعلو و بالقوه مشتریان به برایرسیدن هایمختلفیرا

.]21[کنیم

:کندگونهتعریفمیراایننیلپتلبازاریابیدیجیتال

می گفته خدمات و محصوالت بازاریابی از نوعی هر به مارکتینگ دستگاهدیجیتال شامل که هایشود

رویایندستگاه و پیادهالکترونیکشده شودسازیمیها بهصورت. برایناساسبازاریابیدیجیتالهم

.]21[آنالینوهمبهشکلآفالینقابلاجراست

 در صنعت چاپبا بازاریابی دیجیتال ( سنتی)تفاوت بازاریابی آفالین  -3-2-3-2

اینکهبازاریابیسنتیهم ازآنجاییکهاینمدلچنانهمبرایبرخیکسبوکارهاجوابمیبا اما دهد،

اهیماگربخو.روشدهایمختلفیداشت،خیلیزودبازاریابیدیجیتالبااستقبالروبهبازاریابیبامحدودیت

:توانیممواردزیررااعالمکنیمهایبازاریابیآفالینبادیجیتالمارکتینگاشارهکنیم،میبهمهمترینتفاوت

o هایالکترونیکیوطورکهگفتیمبازاریابیدیجیتالهرنوعفعالیتتبلیغاتیبربستردستگاههمان

هایجمعیوسنتیاستفادهزرسانهدرصورتیکهدربازاریابیآفالینا.هوشمندواینترنتاست

.شودمی

o ترودوسویهاستوامکانبرقراریارتباطدوبازاریابیدیجیتالبرخالفبازاریابیآفالینتعاملی

.دهندهومخاطبانوجودداردطرفهمیانتبلیغ
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o شایدمهمترینتفاوتایندومدلبازاریابیدرقابلیتسنجشوارزیابیباشد هایتمامفعالیت.

درصورتی.توانآنهاراباآمارارائهوتحلیلکردگیریدارندومیبازاریابیدیجیتالقابلیتاندازه

پذیرنیستودرواقعبزرگترینمشکلاینمدلکهدربازاریابیسنتیوآفالینایناتفاقامکان

.بازاریابیهمیناست

o تنیکیدیگرازتفاوت هایتوزیعمحتواستکهدروعوتفاوتکانالهایایندومدلبازاریابی،

.بینفضایآفالینوآنالینمتفاوتاست

o تانراکنیدپیامهاوابزارهایمختلفآنالینتالشمیدربازاریابیدیجیتالشمابااستفادهازروش

بانرابههمیندلیلممکناستبایکپیامسادهبتوانیدطیفوسیعیازمخاط.بهمخاطبانبرسانید

هایتوزیعمحتواممکناستایناتفاقامادرفضایآفالینبهدلیلمحدودیتکانال.پوششدهید

.رخندهد

o کمتراینامکانوجوددارددربازاریابیسنتی،محتوایتبلیغاتیبهاشتراکگذاشتهشود،ولییکی

.ریعدارندازمزایایدیجیتالمارکتینگایناستکهقابلیتوایرالشدنوپخشس

o هایبازاریابیآفالینکمتربودهواثربخشیآننیزهایبازاریابیدیجیتالبهمراتبازهزینههزینه

.]21[دربرخیمواردبیشتراست

 صنعت چاپتفاوت بازاریابی دیجیتال با بازاریابی اینترنتی در  -3-2-3-4

ماندیجیتالمارکتینگاستفادهازابزارهاوروشباتوجهبهتوضیحاتیکهارائهشد،بازاریابیدیجیتالیاه

ازتمامکانالهایموجوددررسانههایدیجیتالبرایدریافت هایبازاریابیبهصورتدیجیتالاستو

نمیشود فضایمجازیمحدود اینترنتو به تنها میکندو مشتریاناستفاده از .اطالعاتبه استفاده با
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بهصورتنوینانجامدادابزارهایدیجیتالمیتوا دارندکه .نبازاریابیرا بسیاریازافراداینتصوررا

بازاریابیاینترنتیودیجیتالمارکتینگبهیکمعناهستند،درحالیکهاینطورنیستوایندوباهمتفاوت

پرداختبهازاییاppcبهطورمثالکانالهایرسانهایدردیجیتالمارکتینگشاملوبسایت، .دارند

سئو پادکستهایصوتی، بازاریابیپیامکی، بهینهسازیسایتبرایموتورهایجستجو)هرکلیک، و(

میباشد هایتلفنهمراه برنامه اپلکیشنهایموبایلمی. کانالهایدیجیتالمارکتینگمانند برخیاز

اینقبیلکانالهادرحیطهبازاریابی.مهدهندتوانندبدوننیازبهاتصالهمیشگیبهاینترنتبهکارخودادا

بازاریابیاینترنتیکهزیرمجموعهایازدیجیتالمارکتینگاستبهبازاریابیبا.اینترنتیبهشمارمیروند

درکلمی.هایارسانههاییگفتهمیشودکهبهصورتهمیشگیبهاینترنتمتصلهستند استفادهازکانال

تالمارکتینگشاملتمامرسانههایدیجیتالمیشودامابازاریابیاینترنتیبررویبازاریابیتوانگفتدیجی

اینترنتفعالیتدارد بستر در همیندلیلمیتوانگفتکه. ازروشهایبازاریابی بازاریابیاینترنتی به

.]24[دیجیتالمارکتینگقرارمیگیرد زیرشاخه استکهبهعنوان

 در صنعت چاپ ابزارهای دیجیتال مارکتینگ  دالیل استفاده از -3-2-3-5

مزایایغیرقابلانکاریداردکهاستفادهازآنرابهیکامر یسنتیبازاریاب دیجیتالمارکتینگدرمقایسهبا

:عبارتاستاز مهمترینمزایایدیجیتالمارکتینگ برخیاز.ضروریتبدیلکردهاست

o دسترسیسریعوآسانبهمخاطبهدف

تشمابایدشناختمخاطبونیازهایاویکیازمهمترینمراحلبازاریابیاستامااینتازهآغازکاراس

بهدرستیانجامدهیدوارد تهیهکنیدواگرتماماینمراحلرا پیاممتناسبباخواستونیازمخاطبرا

https://www.web24.ir/page/98/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c.aspx
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 مخاطب به پیام رساندن یعنی کار مرحله ترین هستند)سخت مشتریانتان و هدف بازار اینجا در (که

.]21[شویدمی

کندسادهتربهمخاطبدسترسیپیداگذاردکمکمییدیجیتالمارکتینگباابزارهاییکهدراختیارشمام

.]21[هارابهبهترینشکلممکندراختیارشقراردهیدکنیدوپیام

o دراختیارقراردادنابزارهایسنجشواندازهگیری

توانمیزانموفقیتکمپینراپسازاجرایکمپینهایمختلفبازاریابیدیجیتالباکمکابزارهایدقیقمی

.]21[نجیدپیشازایناندازهگیریدقیقکاردشواریبودوبعضانیازبههزینههایهنگفتداشتس

o قیمتمناسب

هزینهابزارهایدیجیتالمارکتینگبسیارپایینتراستوبازگشتسرمایه درمقایسهباشیوههایسنتی،

.]18[بیشتریراهمدرپیدارد

o امکاناتمتنوعتبلیغاتی

توانپیامناتتبلیغاتیابزارهایبازاریابیدیجیتالبسیارزیاداستوبرایهردستهازمخاطبانمیتنوعامکا

.]19[رابهشیوهاثرگذارارائهکرد

o قابلیتبهبودسیستمدرسریعترینزمانممکن

اس همیندلیلبهمحضتغییر به استو ساده مارکتینگبسیار ارتقایابزارهایدیجیتال و تراتژیبهبود

یکتصوراشتباه .مواردفوقتنهابخشیازمزایایدیجیتالمارکتینگهستند.توانآنرابهبودوارتقادادیم



45 

 

 است این که دارد وجود دیجیتال بازاریابی های روش انواع مورد مزیت :در مهمترین بودن، ارزان

دکهباروشهایارزانقیمتشروعشود،اگرچهاینامکانرادار درحالیکهبازاریابیدیجیتال .آنهاست

امااگربخواهیمبهصورتاصولیوحسابشدهبهطراحیکمپینهایبازاریابیدیجیتالاقدامبکنیمو

استفاده .برنامهریزیاستراتژیکمناسبداشتهباشیم،بابودجهکمومحدودنمیتوانیماینکارراانجامدهیم

دردنیایدیجیتال،میتواندسینرژیمناسبیراجهتگسترشیککسبوکاردربهینهازتماماینابزارها

بهعبارتدیگر،دیجیتالمارکتینگبهاستفادهمناسبازابزارهایدیجیتالیجهتایجاد.اینترنتایجادنماید

تعییناسترا طریقهدفگذاریو از گسترشآنها اینترنتو بستر ایدر حرفه ساختار تژیمعماریو

.]17[دمناسبدراینزمینهاطالقمیشو

 در صنعت چاپدیجیتال مارکتینگ  مقرون به صرفه بودن -3-2-3-6

برایاینکهمخاطببهخریدارتبدیلشودبایدمسیریراباعنوانسفرمشتریدرقالبقیففروشپشت

هایمناسبیازآنجاییکهابزارهاوروشتوانددردنیایآفالیننیزاتفاقبیفتد،اماایناتفاقمی.سربگذارد

دربازاریابیدیجیتالدرهرمرحله.گیریوجودندارد،درنتیجهچنینچیزیعمالشدنینیستبرایاندازه

نهاییشدنخریدوحتیپسازآنهمراهمشتریهستیدوبا تا ازسفرمشتریازلحظهآشناییباشما

شناساییدقیقتحلیل هزینهمخاطبانهدفمیهایدرستو وتوانید شدتکاهشداده به را هایخود

هایآفالینبسیارگرانهستند،درصورتیکهدرازسویدیگررسانه.اثربخشیبازاریابیراافزایشدهید

روش میهایرایگانوحتیارزانقیمتبازاریابیدیجیتالبا هرتر توانیدمشتریبیشتریجذبکنیدو

برداریدجاییمان مشکلیوجودداشتنیزازسرراه عیا وروش. هایمختلفدربازاریابیتنوعابزارها

بهشماکمکمیدیجیتالوکانال کندتاتبلیغاتوفرایندهایبازاریابیشماکامالهایمتنوعتوزیعمحتوا
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باشدسفارشی شده سازی هزینه. نیز موضوع تهمین نرخ و داده کاهش را شما افزایشهای را بدیل

.]19[دهدمی

 در صنعت چاپدیجیتال مارکتینگ  بودجه -3-2-3-7

هایهایتوزیعمحتوا،ابزارهاوروشگیریوسنجش،تنوعکانالطورکهاشارهکردیم،امکاناندازههمان

موهمینهایروزباعثشدهتادقیقابتوانیممخاطباندرستیراهدفبگیریمختلفواستفادهازتکنولوژی

می کمک هزینهموضوع تا شودکند بیشتر اثربخشی و کند پیدا کاهش بسیار ها اجرای. برای معموال

چراکهکامال.هایمختلفدیجیتالمارکتینگبهبودجهزیادینیازنداریمولیاینتمامماجرانیستکمپین

هایتولیدمحتواولید،جزئیات،کانالبستگیبهاهدافشما،اندازهکسبوکار،استراتژی،فرمتمحتوایت

.گاهیممکناستبرایتوزیع،ترویجوترفیعمحتوانیازبههزینهوبودجهزیادیداشتهباشید.دارد...و

.]19[هایآفالینمانندتلویزیونخیلیکمتراستهاازبسیاریرسانهولیدرمجموعبازهماینهزینه

 در صنعت چاپبازاریابی دیجیتال  ابزارها و تکنیک های -3-2-3-8

:شوندبازاریابیدیجیتالمحسوبمی مواردزیر،ازتکنیکهاوابزارهای

 بازاریابیبااستفادهازموتورهایجستجو(Search Engine Marketing)

 یا جستجو موتورهای توسط SEMبازاریابی انگلیسی عبارت شده  Search Engine مخفف

Marketingدرموتورهایجستجوییمثلگوگلمیاستوبه پردازدوبهبازاریابیکسبوکارشما

کندافزایشفروشکمکمی . شاملدوبخشاستSEMبازاریابیموتورهایجستجویا بهینهسازی:
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کهمخففPPCوتبلیغاتکلیکیدرموتورهایجستجویا(SEO)سایتبرایموتورهایجستجویاسئو

Pay Per Clickدر.ستاSEMهایطراحیسایتوسئوسعیدربهبودجایگاهبااستفادهازتکنیک

اول صفحه گرفتندر قرار و نتایججستجو سایتدر جایگاه ارتقا با تا دارند نظر گوگل، سایتمورد

ترینترافیکارگانیکوخریداریشدهمهم .کاربرانسریعتروراحتتربهسایتدسترسیداشتهباشند

 Paid ترافیکخریداریشدهیا .اهکارهایبازاریابیتوسطموتورهایجستجوبرایارتقایسایتاستر

Traffic کهبهدلیلمحتوایارزشمندوتوجهکاربرانبازدیدگیرد،زمانیقرارمی ارگانیک درمقابلترافیک

افزایشمی یافتهونیصفحهشما حجمترافیکبهصورتارگانیکارتقا ازینیستبرایارتقایآنیابد،

کنیدتاسایتشماهرچهکهبرایافزایشترافیکسایتهزینهایپرداختمیدرمقابلزمانی.هزینهکنید

میسریعتروبیشتردیدهشودتر نامیده بازاریابیموتورهایجستجوازهزینه.شودافیکخریداریشده

 .]21[کندمخاطبانکمکمینسبتاپایینیبرخورداراستوبهافزایشرضایت

 بازاریابیدرونگرایاجاذبهای (Inbound Marketing) 

بازاریابیدرونگراازطریقایجادارتباطاتمفید،مرتبطوباکمکمحتوایارزشمنددرراستایجذبهر

ریانوفادارشمابازاریابیدرونگرایاجاذبهایکاربراناینترنتیرابهمشت.کندچهبیشترمشتریانتالشمی

اینابزاردیجیتالمارکتینگویژهکسبو.کند،بنابراینارزشداردبررویآنسرمایهگذاریکنیدتبدیلمی

تالشمی و جلبنظرکارهایآنالینطراحیشده سازیو اعتماد به محتوا ارائه و تهیه طریق از کند

مشتریانسرعتببخشد هایمستقیم اریابیبرونگراباز درمقابلبازاریابیدرونگرا. قرارداردکهبرشیوه

بهعبارتسادهتربازاریابیبرونگرا.بازاریابیآنالینمثلخریدبنرسایتها،لیستهایایمیلیتمرکزدارد
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تشخیص قابل چندان اول نگاه در درونگرا بازاریابی تبلیغاتی ماهیت اما دارد تبلیغاتی ماهیت آشکارا

.]21[نیست

درتول که است موضوعاتی سازی شخصی و عمر چرخه بازاریابی محتوا، توزیع و  Inbound ید

Marketing 17[کندمطرحاستوبهجذبمخاطبووفادارسازیمشتریکمکمی[. 

 (سئو)بهینهسازیسایتبرایموتورهایجستجو 

سایت هایجستجو (SEO) سئو موتور توسط عملیاتبازاریابی از تالش (SEM)  بخشی استکه

جستجوکندبهشیوههایسالمبهافزایشسادهتروراحتترخوانشمحتوایسایتتوسطموتورهایمی

پردازدوچگالیکلمات،نحوهاینابزاردیجیتالمارکتینگبهاصالحکدهاوساختارسایتمی.کمککند

ارتباطصفحاتبایکدیگرورعایتاستانداردهایکدنویسیوطراحیسایتراموردبررسیوسنجش

 .]23[دهدقرارمی

 بازاریابیشبکههایاجتماعی (Social Media Marketing) 

بازاریابیشبکههایاجتماعیازطریقحضورمداومومستمردرشبکههایاجتماعیبامشتریانارتباط

می و کرده شودبرقرار منجر فروشبیشتر به برند از افزایشآگاهی ضمن کوشد ابزار.  Digital این

Marketing محصوالتخ خصوصخدماتو در بیشتری اطالعات بالقوه مشتریان یافتن ارائهبا ود

یکیازمهمترینکارکردهایبازاریابی .کنددهدوفرصتیبرایپاسخگوییسواالتمشتریانفراهممیمی

طریق این از مشتری نظرات و پیشنهادات دریافت است، مشتری صدای شنیدن اجتماعی های شبکه

https://www.web24.ir/page/97/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.aspx
https://www.web24.ir/page/97/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.aspx
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ااستفادهازهشتگنامشمابسیاریازکاربرانشبکههایاجتماعیب.تواندبهارتقایمحصولکمککندمی 

 .]17[پردازندها،نظراتوحتیخاطراتخودازبرندشمامیبهبیاندیدگاه

 بازاریابیمحتوا content Marketing 

بازاریابیمحتوایکیازتکنیکهایبازاریابیدیجیتالاستکهباتوجهبهفضاییکهمحتوادرآنجاانتشار

می تبدیلکندکندکندتالشمیپیدا بهخریدارکاالوخدماتشما تامخاطبانهدفرا بازاریابیمحتوا.

خواهندارتباطکاربروصاحبانکسبوکارراتسهیلکردهویکابزارعالیبرایتمامکسانیاستکهمی

فعالیتبازاریابیمحتوابرایکسبوکارهاییکهدرفضایاینترنت.کاالویاخدمتیرابهفروشبرسانند

مفیداستمی بیشازسایرکسبوکارها کنند، و. زیادشده استقبالعمومیبهتولیدمحتوا که آنجا از

رقابتدراینحوزهزیاداستنیازبهعملکردهدفمندوبرنامهریزیصحیحبرایتولیدمحتوایارزشمند

بازاریابیمحتواتدوین.مرورارتقایافتبهاینترتیببازاریابیمحتواشکلگرفتوبه.افزایشیافتهاست

داردوضمنشناختمخاطبتالشمی برعهده را کندبهتدویناستراتژیهایالزمبرایتولیدمحتوا

 .]21[راهکارهایصحیحتولیدمحتوابرایموفقیتفروشیککسبوکاربپردازد

 تبلیغاتبراساسکلیک (PPC) 

Pay Per Click شودکهبهازایهرکلیکمخاطبهزینهساسکلیکبهتبلیغاتیگفتهمییاتبلیغاتبرا

دهد،کنندوبهاواعتبارمیدراینشیوهتبلیغاتدرابتدابودجهایازمخاطبدریافتمی.دریافتمیکند

جوتبلیغاتدرموتورهایجست.شودتااعتباربهپایانبرسدسپسبرمبنایهرکلیکازاعتبارشماکممی

بهعنوانابزاردیجیتالمارکتینگیکراهحل PPC .شودمعموالبهشکلتبلیغاتبراساسکلیکانجاممی
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بازدیدکنندگاناست افزایشتعداد و متقاضیانتبلیغاتبراساس .اقتصادیبرایجلبنظرمخاطبانشما

پیشنهاداتراکنندوگوگلمثلکلیکبررویکلماتکلیدیانتخابیخودقیمتگذاریمی یکمزایده

اعتبارمی برنده افراد به و نتایججستجوبررسیکرده در را نظرشما صفحهمورد پایاناعتبار، تا دهدو

نتایججستجومی .دهدنمایشمی محتوایمخاطبهنگاممشاهده مشاهدهعالمتهایمشخص، تواندبا

 .]21[تبلیغاتیراازسایرمحتواهاتشخیصدهد

 ئنسرمارکتینگاینفلو (Influencer Marketing) 

اینفلوئنسرمارکتینگیابازاریابیافرادتاثیرگذارمدتیاسترواجیافتهوبهعنوانابزاردیجیتالمارکتینگ

است مطرحشده افراد. زبان از را خدماتخود محصوالتو کارها بازاریابیکسبو از اینشیوه در

می معرفی و مطرح هستند.ندکنتاثیرگذار مشهور مردم بین در مختلفی دالیل به اینفلوئنسرها بازیگران،.

وگسترششبکه درسالهایاخیر.ورزشکارانوسیاستمدارانمشهورازافرادتاثیرگذارسنتیهستند

هایاجتماعیبرخیازافرادباتولیدمحتوایجذابوارزشمندبهمرورتوانستهاندطرفدارانیرادرشبکه

کهحسنشهرتدارندوطرفدارانزیادیرادرشبکههایاجتماعیجذبهایاجتماعیپیداکنند،افرادی

کسبوکارهاباپرداختهزینهیاارائهرایگانمحصوالت.کردهاندازجدیدترینگروهاینفلوئنسرهاهستند

تباطیبهویژهصفحاتخوددرخواهنددرکانالهایمختلفاروخدماتخودبهاینافرادازآنهامی

 .]23[شبکههایاجتماعیدرموردمزایایمحصوالتآنهامطلبمنتشرکنند
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 بازاریابیموبایلی (Mobile Marketing) 

بازاریابیموبایلیدرشبکههایاجتماعیموبایلیمورداستفادهقرارمیگیرد،باافزایشاستفادهازاینترنت

هوشمندطراحیسایتمناسبموبایلوانواعتبلتاهمیتبیشترییافتهوبهتوسطکاربرانتلفنهمراه

است بازاریابیموبایلیرونقداده خدمتیآشنا. محصولو هایموبایلیبا شبکه کاربراندر بسیاریاز

رونداگرسایتبرایکاربرانتلفنهمراهبهینهسازیشوندوسپسبرایخریدبهوبسایتشرکتمیمی

 .]21[توانانتظارداشتفروشافزایشیابدطراحیشدهباشدمیو

 بازاریابیایمیلییاایمیلمارکتینگ Email Marketing 

یکیازشایعتریننوعبازاریابیمیباشدکهباطراحیمناسبصفحهفرودسایتوارسال بازاریابیایمیلی

منظمایمیلبهمشتریانمیتوانیدمشتریانبالقوهبیشتریرابهصورتوفادارنگهداریدوازاهدافآنمی

مشتری به معرفیبرند به هنگامیکهتوان خدمات، ترینمحصوالتو تازه از رسانیمشتریان اطالع ان،

مشتریانواردسایتشمامیشوندوایمیلشانرادراختیارشماقرارمیدهنددرواقععالقهمندیخود

درابهسایتاعالممیدارندوحتیباترکسایتباداشتنایمیلمیتوانیدآنهارابهسایتخودبرگردانی

مشتریان بازخورد مطابق و کرده دریافت مشتریان از را ارسالی های ایمیل نتایج توانید می حتی و

طراحیکنید محصوالتآیندهخودرا نکتهمهمیکهدربازاریابیایمیلیبایدرعایتشودایناستکه.

هایمختلفبهآنهامزاحمحریمشخصیافرادبشویدوبصورتناخواستههرروزبهبهانه نبایدهرگز

هیچکاربریاینرفتاررانمیپسنددوبااینکارفقطارزشبرندوخودتانرازیرسوال.ایمیلارسالکنید

سعیکنیدایمیلهادربازههایزمانیمشخصشدهوبصورتهدفمندفقطبرایکاربرهاییکه.میبرید

https://www.web24.ir/article/429/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.aspx
https://www.web24.ir/article/429/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.aspx
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اعال برایدریافتایمیلهایشما را تمایلشان اندخودشان شده سایتعضو خبرنامه در و اند کرده م

 .]21[بفرستیدوهمچنینقابلیتانصرافازخبرنامهرادرانتهایآنقراربدهید

استفادهازابزارایمیل،جهتاطالعرسانیوبرقراریارتباطبامخاطبینازاهمیتباالییبرخورداراست،به

میلیوتکنیکهایمختلفبااینزمینهمانندایجادصفحهفرودهمینجهتایمیلمارکتینگیابازاریابیای

استفاده.کمکزیادیبکنند دیجیتالمارکتینگ کمپینموفق میتوانندبهشمادرطراحیوپیادهسازییک

ازایمیلبرایاطالعرسانیوتبلیغاتبایدپایبنداصولخاصیباشدزیراهرروزدههاایمیلمختلفبرای

بههمیندلیل.ارسالمیشودواکثریتافرادحتیبدوناینکهایمیلهارابازکنندآنراپاکمیکنندافراد

.]21[ایمیلهارابصورتهدفمندنوشتتاکاربرراهدایتکندوجذابیتالزمرابرایاوداشتهباشد باید

 بازاریابیچریکی  

ازروشهایخالقانهجهتمعرفیمحصول جلبکندواستفاده بهگونهایکهتوجهاورا بهمشتری،

 .]17[باعثشودکهمشتریاندرموردبرندشماصحبتکنندرابازاریابیچریکیمیگویند

 بازاریابیویروسی Viral Markreting  

برند از آگاهی هدفافزایشسطح با استکه بازاریابیدیجیتال های شیوه از بازاریابیویروسییکی

دراینشیوهبازاریاباندریکبازهزمانیمشخصیکپیاممناسبوجذابرادرفضای.گیردیصورتم

باگسترششبکههایاجتماعیواستفادهمردمازآنهاوافزایشاهمیترسانههای.کنندمجازیپخشمی

سطافراد،اهمیتاجتماعی،تبلیغاتبهصورتدهانبهدهانوبهاشتراکگذاشتنرسانههایاجتماعیتو

استفادهازبازاریابیویروسیوتولیدرسانههایاجتماعیبهگونهایکهباعثشود.باالییپیداکردهاست
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افرادمختلفجامعهبیشتردرموردآنصحبتکنندورسانههایاجتماعیشمارابهاشتراکبگذارنددر

یکیازمهمترینمشخصات .وبمیشودحالگسترشاستوجزروشهایبازاریابیدیجیتالمحس

شبکههایاجتماعیرایگانبودناستفادهازآنهاوهمچنینمحبوبیتآنهابرایمیلیونهاکاربردرسراسر

میباشد جهان یکمحتوای. ایجاد با مارکتینگمیتوان دیجیتال هایاجتماعیدر شبکه از استفاده با

بسیارکوتاهیبهمیلیونهاکاربردسترسیپیداکردوآنهارابامحصولجذابوکاربرپسنددربازهزمانی

تاپیامدرزماناندکبه بایدتمامتالشخودرابکارببرید درکمپینبازاریابیویروسی.وخدماتآشناکرد

شودهمیدراینشیوهازتبلیغاتتسهیالتیبهشکلرایگانبهافرادداد.دستبیشترینمخاطبانهدفبرسد

انگیزهای.شودکهپیاماینخدماترایگانرابهدوستانوآشنایانخودمنتقلکنندوازآنهاخواستهمی

 .]21[کنیدرمزموفقیتکمپینشماخواهدبودکهدرافرادبرایانتقالاینپیامایجادمی

 بازاریابیپیامکییاتبلیغاتپیامکی (SMS Advertising) 

.توانندبهمشتریانمابدلشوندبازاریابیپیامکیراجذابکردهاستربرانتلفنهمراهکهمیحجمباالیکا

یکاجرایمناسب با و اجرایاینتبلیغاتاهمیتباالیییافته شیوه تبلیغاتپیامکی، افزایشحجم با

شویممی برو کمپینموفقیرو با باشیم داشته انتظار توانیم ب. تبلیغاتپیامکی مخاطباحترامدر به اید

ارسالپیامهایبیموقعوغیرر.گذاشتوبهزمانارسالوشیوهتعاملبامخاطبتوجهویژهایداشت

 .]21[شودمرتبطاعتمادمشتریراازبینبردهوبهضدتبلیغتبدیلمی
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 استراتژیمحتوا (Content Strategy) 

شم به انداز چشم مشخصکردن با محتوا محتوااستراتژی انتشار زمان و چگونگی چرایی، مورد در ا

تریناستراتژیمحتواوبازاریابیمحتواشباهتهایزیادیبایکدیگردارنداماشایدمهم.دهداطالعاتمی

دهدوبایدهاونبایدهایعملکردآنتفاوتشاناینباشدکهاستراتژیمحتوابهبازاریابیمحتواجهتمی

مشخصمی کندرا تکنیک. بر محتوا بازاریابی مقابل، تمرکزدر محتوا استراتژی اجرای های شیوه و ها

کندمی دارد. زیادی تاثیر محتوا استراتژی تعیین در او عملکرد شیوه و مخاطب پژوهشروی تعیین.

 .]18[معیارهایموفقیتبازاریابیمحتواازدیگرعواملتاثیرگذاردراستراتژیمحتوااست



 .]19[محتوا-بازاریابیدیجیتال-5-3شکل
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 تبلیغاتبنری (Banner Advertising ) 

کلیکبررویاین با اند، تبلیغاتبنریاختصاصداده به را فضایخود سایتهایمختلفبخشیاز

توانیداطالعاتبیشتریدرخصوصموضوعتبلیغدریافتشویدومیفضاهابهسایتتبلیغکنندهمنتقلمی

پیشترطرفدارانزیادیداشتامادرسالهایاخیرمثلگذشتهپررونق Banner Advertising .کنید

رسانهایکهبرایانتشارتبلیغات.کنندنیستوکسبوکارهایکمتریبرایدیدهشدنازآناستفادهمی

می آناستفاده موفقیتاینشیوهبنریاز کسبوکارتاندر میزانارتباطآنبا تبلیغاتبسیارکنیدو از

است تاثیرگذار . از بیشتری هدف مخاطبان افزایش هرچه آن اثرگذاری میزان کنند بازدید شما بنر

 .]21[یابدمی

 بازاریابیازطریقهمکاریدرفروش (Affiliate Marketing) 

کبایکدیگرشودوازهمکاریکسبوکارهایکوچدراینشیوهازبازاریابیبرمیزانعملکردتمرکزمی

می وجود آیدبه مبلغی. شود فروشمنجر به و کند معرفی دیگران به را شما کاریکه هرکسبو به

 .]23[پورسانتخواهیددادتامیزانفروشخودراافزایشدهید

 تولیدمحتوا 

باطیبهتولیدمحتوابهمفهومایجادمحتوایمتنی،صوتیوتصویریوانتشارآندرکانالهایمختلفارت

مشتریوباهدفآگاهسازیازبرندوفروشاست تولیدمحتوایهدفمند .منظوربرقراریارتباطبا با

محتوایمفیدکهبرایکاربرارزشمندباشد.توانبهاهدافکالنبازاریابییککسبوکاردستیافتمی

تولیدمحتوایبا.رشماتاثیرگذارباشدتوانداعتمادبرندبهشماراافزایشدهدودرموفقیتکسبوکامی
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ارزشبهتنهاییکافینخواهدبود،برایاینکهمحتوایشمادیدهشودبایدبرایموتوهایجستجوهمبهینه

سازیشود تولیدمحتوایارزشمندوانتشارمناسبآندرفضایدیجیتالبه. با بسیاریکسبوکارها

 .]21[موفقیتهایزیادیدستیافتهاند

 .است آنالین پیادهسازیاصولبازاریابیسنتیبصورت دیجیتالمارکتینگ



.]21[دیجیتالمارکتینگ-6-3شکل
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 دیجیتال مارکتنیگ  ابزارهای - 3-2-3-9

(Google Analytics)گوگلآنالیتیکس-1

یکیازسرویسهایرایگانگوگلاستکهآمارجامعوکاملی(Google Analytics)گوگلآنالیتیکس

می نشان سایت وب یک کنندگان بازدید مورد در دهدرا تحلیل. و بررسی امکان آنالیتیکس گوگل

فعالیتورودی شده، وارد کاربران صفحاتورودیدهنده، حضورهایسایت، مدتزمان هایکاربران،

سایت،مسیرخروجیکاربران،پربازدیدترینصفحاتسایتواطالعاتیازاینقبیلراکاربراندرداخل

می کندارائه مدیرسایتقرار. اختیار در اطالعاترا سرویسآنالیتیکسحجموسیعیاز اینترتیب، به

.]22[خواهدداد

2-Google Search Console

هایرایگانبسیارکاربردیومهمارائهشدهتوسطیکیازابزار(گوگلوبمسترتولز)گوگلسرچکنسول

بهیقینمیتوانگفتکهمدیریتو.گوگلاستکهاستفادهازآنبرایصاحبانسایتهاضروریاست

اینابزاربرایصاحبانوبسایتهارایگان.آنالیزسئوسایتبدوناستفادهازاینابزارغیرممکناست

بااستفادهازگوگلسرچکنسول.سادگیوبسایتخودرادرآنثبتنماینداستوآنهامیتوانندبه

میتوانیدعملکردوکاراییوبسایتخودراموردارزیابیوآنالیزقراردهید،مشکالتوبسایتخود

بیابید،محتواهاییکهمیخواهیدموتورهایجستجوگرآنهاراخزشوایندکسکننددرآنثبتکنید، را

برایوبمو عباراتجستجوییکهکاربرانزیادیرا بررسیکنید، بایلفرندلیبودنوبسایتخودرا

https://analytics.google.com/
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سایتشماجذبنمودهاندبیابیدوآمارهاواطالعاتبسیاریکهدانستنآنبرایصاحبانوبسایتها

.]25[ضروریاسترادراختیارداشتهباشید

 صنعت چاپ در دیجیتال مارکتینگ اهمیت استفاده از گیمیفیکیشن -3-2-3-11

ازروشگیمیفیکشنیعنیبازی استفاده آنبرایافزایشوحفظمشتریانوارسازیو هایمتناسببا از.

هایبازاریابیدیجیتالبرقراریارتباطوتعاملبامشتریانحتیبعدازآنجاییکهیکیازمهمترینمزیت

تنهاخریدخودکندتاهمیشههمراهشمابمانندونهشنکمکمینهاییشدنخریداست،درنتیجهگیمیفیکی

شودتانرختبدیلسرنخضمناینکهاینروشباعثمی.راتکرارکنند،بلکهبهمشتریانوفادارتبدیلشوند

کنداینموضوعیکهاهمیتگیمیفیکیشندردیجیتالمارکتینگرادوچندانمی.بهخریدارنیزبیشترشود

تنهافروششمابیشترشود،بلکهبتوانیدهایمختلفاینکارراانجامدهیدتانهتوانیدباروشکهمیاست

یکیازمهمتریناهدافمادربازاریابیدیجیتالافزایشدیده.تعاملبهتریداشتهباشیدوبیشتردیدهشوید

هاازبازیماباخبرشدهوتاخیلیکندوارسازیکمکمیبههمیندلیلبازی.شدنوافزایشتعاملاست

.]26[درگیرآنشوند

 دیجیتال مارکتینگ  گسترش سهم بازار آنالین چاپ با -3-2-3-11

بازاریابیدیجیتالکمکمیهمان کردیم اشاره که روشطور با تعدادکند با بتوانیم صرفه به هایمقرون

 .نیمازبینآنهابیشترخریداررابرایخودمانبسازیمزیادیازمخاطباندرارتباطباشیمودرنهایتبتوا

ازآنجاییکهدراستراتژیبازاریابیدیجیتالخودتحلیلدرستیازموقعیتفعلیکسبوکارمانداریم،

کنیموبهآفرینیمیسنجیم،ارزشکنیم،وضعیتبازارورقبارامیشناختخوبیازمخاطبانهدفپیدامی
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پاسخمینیازهایمخاط استراتژیبان تاکتیکدهیم، و میها کار به را مهمترهایدرستی همه از و گیریم

.]21[توانیمسهمبیشتریازبازارآنالینراکسبکنیمنظارتوارزیابیدقیقیداریم،درنتیجهمی

 در صنعت چاپبرنامه و استراتژی دیجیتال مارکتینگ  نیاز به -3-2-3-12

ویژهفرایندهایبازاریابیوهایخودبهالمارکتینگکهترجیحادرتمامیاقداماتوبرنامهتنهادردیجیتنه

موفقشویم داریمتا استراتژینیاز تبلیغاتبه کمک. ما مدونبه استراتژیدقیقو و داشتنیکبرنامه

امی هستند، افرادی چه ما هدف مخاطبان داریم، قرار موقعیتی چه در ببینیم تا چیستوکند هدافمان

هاییبایدبامخاطباندرارتباطباشیم،چقدربودجهنیازداریمودرخواهیمبهکجابرسیم،ازچهکانالمی

.]19[کنندایتحلیلیچهکمکبهمامیهنهایتگزارش

می شاخصاگر به باشند، داشته درستی عملکرد ما مجموعه تمام خواهیم عملکرد کلیدی (KPI)های

برنامهتعریف نهایتاثربخشی در و کنیم استفاده درستی به منابع از برسند، راشده بازاریابیخود های

دانیمهرکسیچهنقشیدارد،براساسایناستراتژیمی.افزایشدهیم،بایدبرنامهواستراتژیداشتهباشیم

.]21[نرااصالحکنیمهایتحلیلیمشکالتماتقویممحتواییماچگونهاستوچطوربایدباگزارش

 در صنعت چاپاجرای استراتژی های دیجیتال مارکتینگ  پیش شرط های -3-2-3-13

:برایاجرایموفقبرنامههاوکمپینهایدیجیتالمارکتینگدراختیارداشتنمواردزیرالزماست

 سایتویاپورتال 

 قابلیتارائهمقالهدرقالببالگپست 
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 (لینداین،اینستاگرام،توئیتر،فیسبوک)ختلفدرشبکههایاجتماعیدراختیارداشتنصفحاتم 

 کتابهایالکترونیک،اینفوگرافی،ویدیو  

  بروشوروکاتالوگآنالین 

  برندینگوابزارهایآن 

 23[ابزارهایارتباطالکترونیک[.
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Abstract: 

Many printers treat sales and marketing as equals, but there is a difference. Marketing 

addresses customer needs, and sales include encouraging the customer to buy from the 

company. Marketing is a creative work and it can be defined as: the set of work that an 

organization does to satisfy its customers, determine the business facilities and gain 

satisfactory benefits for the organization. Marketing is one of the essential tasks in 

making a profit in the organization and will play a major role in its success. For 

marketing, it is necessary that the activities of production, sales, estimation, expenses, 

etc. are coordinated to the customer's wishes. Marketing raises questions that determine 

the needs of the customer and how it is produced in the organization. It can also be 

assumed that marketing is a set of things that the owner of a printing house does to 

achieve satisfactory levels of profit. And maintain. Sales and marketing staff must work 

together to increase sales and determine overall business policies in the organization. 

Sales can be defined as: a salesperson's personal contact with the customer and the 

printer. Individual selling is a vital task and it is always essential to have people who 

can sell to others. Sales in the printing industry mean the production of a product 

demanded by the customer with a satisfactory profit for the company. 

Keywords: specialized marketing, sales, printing house, printing 
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