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 فهرست مطالب
 ؟چیست مارکتینگدیجیتال 

 
تفاوت بازاریابی سنتی و دیجیتال 

 
 ؟ مارکتینگچرا دیجیتال 

 
 مارکتینگاجزا دیجیتال 

 

 

 



 چیست؟ مارکتینگدیجیتال 

 :در ساده ترین تعریف 
 
 معرفی و پیشبرد فروش محصوالت و برند از طریق  مارکتینگدیجیتال

 .است( ابزار دیجیتال)الکترونیکیرسانه یا چند یک 
 با بازاریابی سنتی متفاوت است مارکتینگدیجیتال. 
 کمپینتوانایی سنجش اثربخشی  مارکتینگمهم ترین ویژگی دیجیتال  

 .می باشد های تبلیغاتی

 



 مارکتینگکانال های مرتبط با دیجیتال 

 
 
 
 
 
 
 
می مارکتینگ دیجیتال با مرتبط کانال ترین نزدیک و ترین گسترده اینترنت 

  الکترونیکی بوردهای بیل ها، پادکست موبایل، های اپلیکیشن ،پیامک اما باشد،
  دیجیتال های کانال دیگر عنوان به توان می را دیجیتالی تلویزیون  و رادیو و

 .برد نام مارکتینگ



 ؟مهمه  مارکتینگچرا دیجیتال 

 (بدون محدودیت)فروش به همه جا
 کنترل و ارتباط مشتریان

 رضایت و راحتی مشتریانافزایش 
 مستقیمفروش 

 اثربخشی کانال فروشافزایش 
 هدفمندبازار 

 اندازه گیریقابلیت 
 به صرفه بودنمقرون 



 استراتژی+ علم + هنر =  مارکتینگدیجیتال 

 مشتری، ارتباط، خدمات آگاهی، تعامل، توسعه، ایجاد طراحی، شامل
 .و کار استو آنالیز کسب فروش 

 



 در آینده اقتصاد مارکتینگجایگاه دیجیتال 

  در دنیای امروز تمام چیزی که یک فرد برای پیوستن به اقتصاد نیاز
 .، اینترنت و جرقه ای روشن از خالقیت و ابتکار استیک کامپیوتردارد، 

 Don Tapscott(دیجیتالاقتصاد  استراتژیست) 
 



 آمار جالب و قابل توجه

 رو چک می کند موبایلشبار  50هر فرد بطور متوسط در یک شبانه روز 
  آخرین باری که فردی مطلب یا نشریه اینترنتی را مطالعه کرده بطور متوسط

یکساعت پیش است حال آنکه آخرین باری که مجله یا روزنامه ای را مطالعه 
 .کرده بطور متوسط یکماه پیش است

  در هر ماه بیش از یک میلیون فکس اینترنتی از طریق سایتهای ارائه دهنده
 .ارسال می شود( fax.ir ،faxserver.ir) خدمات فکس

  در هر دقیقه 
هزار نفر وارد حساب  ۹00، می کنندگوگل مطلبی جست و جو میلیون نفر در  3.5

 ۴، می کنندنفر اس ام اس ارسال میلیون 160، می شوند فیسبوککاربری خود در 
 می شود،بههزار نرم افزار دانلود  3۴۲، می شودتماشا  یوتیوبدر ویدئو  میلیون 
  توئیتهزار  ۴5۲هزار دالر خرید از طریق اینترنت انجام می شود، 755ارزش 

 ....میلیون ایمیل ارسال می شود و 156ارسال می شود،



Google Trends 

 



  کاربردی معرفی ابزار 

 تحلیل سایت در رتبه بندی گوگل

 Similarweb 

 Alexa 

 Semrush 
مزایای بودن در صفحه اول و رتبه باالتر: 
 همکار گوگل در تبلیغات نمایشی انتخاب شده و از  بعنوانرتبه های برتر دنیا و هر کشوری

 .می شوند منددرآمدهای کالن تبلیغاتی مشتریان شبکه نمایش گوگل بهره 
 می خورنددرصد کلیک  7درصد و رتبه سوم  11رتبه دوم درصد،  35رتبه اول نتیجه جستجو. 
 دستگاه تصفیه آب» وبسایتمیلیون تومان و در  ۲00ماهیانه « طراحی سایت»های  وبسایتدر »

میلیون تومان  درآمد مستقیما از ۲50های تور مسافرتی   وبسایتمیلیون تومان و در  60ماهیانه 
 .بودن در رتبه های برتر گوگل کسب می شود

https://www.alexa.com/topsites/countries/IR


 مارکتینگاجزاء دیجیتال 

 



         Web Analytics  :  مارکتینگاجزا دیجیتال 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
این ابزار از طریق کوکی ها ثبت می کند. 
 کنندگانبازدید تعداد 
 تعداد صفحات مورد بازدید 
 تعیین هدف 
 مدت زمان بازدید 
  کنندهمکان بازدید 
تعیین نرخ پرش از هر کانال ورودی 
تعیین کانال ورودی مخاطبان 
تعیین عالیق مخاطبان در سایت شما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



        Email Marketing: مارکتینگاجزا دیجیتال 

 :ضرورت 
 میزان بازگشت سرمایه باال 
 مارکتینگهزینه کم نسبت به سایر روشهای دیجیتال   
 سایتحفظ ارتباط با بازدیدکنندگان 
 و تشویق مشتریان به خرید مجددو ترغیب به مشتری  کنندگانتبدیل بازدید 

ROI: Return On Investment 



 عناوین دوره های ارائه شده توسط اینجانب

 
 

 

 :سایر دوره ها
 دیجیتال ارزهایچین و  بالک

 (مارکتینگ نورو) بازاریابی عصبی
 (مارکتینگدیجیتال )بازاریابی دیجیتالی

 :اینستاگرام پیجاطالع رسانی از 
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