ی
دیجیتال مارکتینگ چیست و چه اهداف را دنبال مکند؟

تاریخچه دیجیتال مارکتینگ
ديجيتال برای اولیبار در دهه  ۹۰ميالدي به كار گرفته شد .در فاصلهی بی سالهای
ارياب
ي
اصطالح باز ي
ديجيتال بهعنوان يك راه موثر برای برقراری ارتباط با مرصفکنندگان معرف
ارياب
 ۲۰۰۰تا  ،۲۰۱۰باز ي
ي
ر
بیشت نمایان گردید.
شد و پیچیدگهای استفاده از آن
قبل از مطرح شدن بازرایاب دیجیتال ،در اواسط دههی  ۱۹۸۰گروه ) (SoftAd Groupبا تغیت
ر
تبلیغاب چند رشکت اتومبیلسازی ،ریشههای درخت بازاریاب دیجیتال را در زمی مستحکم
شیوههای
ی
ی
تبلیغ ،به
تبلیغ به جای مجالت و بروشورهای
فالب دیسکهای
کردند .آنها با جایگزین کردن ی
ر
مشتیان خود امکان یک رانندگ مجازی قبل از خرید محصول را دادند و همچنی به صورت پویا امکانات
و خدمات اتومبیل را به نمایش گذاشتند.

بهعنوان مثال افرداد متوانستند به طور مجازی درب ماشی را باز کرده و سوار شوند و از امکانات داخل
ماشی دیدن کنند .تمام این امکانات در نسخههای خیط و چاب تبلیغات ر
سنت قابل استفاده نبود .در
ی
این روش جدید فرد متوانست از آن سوی دنیا با ماشی مورد عالقه خود یک سواری مجاب داشته باشد
و در صورت تمایل ماشی خود را خریداری کند.
البته دیجیتال مارکتینگ هم پیچیدگهای خودش را داشت و افراد زیادی به سمت آن گرایش پیدا کردند.
با توجه به ر
پیشفت شي ع رسانههای ديجيتال ،فرصتهای شغیل و درآمدهای جديدی برای تبليغ و
باالب داشته و انقالب
ارياب ايجاد شد .آمار و ارقام نشان مدهد در سال  ۲۰۱۳بازاریاب دیجیتال رشد ي
باز ي
در میان روش های تبلیغاب ایجاد نموده است .متوان از بازاریاب دیجیتال به عنوان تسهیل کننده
تبلیغات آنالین ،بازرایاب وب و یا بازاریاب ر
اینت رنت استفاده نمود.

نگایه به تاریخچهی تکامل بازاریاب دیجیتال

ی
اولی استفاده از واژه بازاریاب دیجیتال
1990میالدی –
اصطالح بازاریاب دیجیتال برای اولی بار در دهه  1990میالدی استفاده شد .عرص دیجیتال با ورود
ر
اطالعاب را که نیاز
اینتنت و توسعه پلتفرم وب  1.0آغاز شد .پلتفرم وب  1.0اجازه مداد تا کاربران
دارند ،پیدا کنند .اما نمتوانستند آنها را با دیگران به ر
اشتاک بگذارند .تا آن زمان هنوز بازاریابها از
پلتفرمهای دیجیتال مطمی نبودند.

ی
اولی یبت قابل کلیک
1993میالدی –
در سال  ،1993اولی یبت قابل کلیک ،پس از آنکه توسط  HotWiredبرای تبلیغاتش خریداری شد،
بهطور زنده بهکار گرفته شد .این نشانهای از آغاز انتقال به عرص دیجیتال بازاریاب بود .در راستای همی
تغیت تدریج ،در سال  1994فناوریهای جدید به بازار دیجیتال راه یافت .یاهو در همان سال راه اندازی
شد.

1996میالدی – تحوالت عمده در بازار دیجیتال
یاهو پس از راهاندازی توسط جری یانگ به عنوان راهنمای جری برای (Jerry’s Guide to the
) World Wide Webشناخته شد .یاهو در سال اول نزدیک به یک میلیون بازدید دریافت کرد .این
تغیتات باعث تحوالت عمده در فضای دیجیتال شد .رشکتها به مرور وبسایتهای خود را برای
افزایش رتبه در موتور جستجو بهینه کردند .در سال  1996موتورهای جستجو و ابزار دیگری مانند
 LookSmart ،HotBotو  Alexaراه اندازی شد.

1998میالدی – تولد گوگل
1998را باید با تولد گوگل ثبت نماییم .مایکروسافت موتور جستجوی  MSNرا راه اندازی کرد .یاهو
بازار جستجو در اینتنت را ارائه کرد .دو سال بعد  ،با ترکیدن این حباب ر
اینت رنت با حضور پرقدرت
ر
غولهای موتور جستجو ر
کوچکت از صحنه بازار خارج شدند.
اکت موتورهای جستجوی

2006میالدی – رقابت شدید گوگل و یاهو
ر
رقابت شگفتانگت بود .ترافیک موتورهای جستجو در یک
دنیای بازاریاب دیجیتال در سال  2006شاهد
ماه به حدود  6.4میلیارد افزایش یافت . MSNمایکروسافت در حاشیه قرار گرفت و جستجوی زنده با
رقابت گوگل و یاهو به اوج رسید .با در نظر ر
گرفی فرصتها گوگل رشوع به توسعه و رشد کرد .گوگل
ر
خدماب مانند  AdWordsرا که تبلیغات  3خیط را در باال یا سمت راست نتایج جستجو نشان م داد ،را
معرف کرد .همچنی AdSenseیا هزینه برای هر کلیک تبلیغات را نت ارائه داد .در همان زمان گوگل
متوجه ارزش تجزیه و تحلیل محتوای دریافت شده گردید و تصمیم به هدفمند نمودن تبلیغات نمود .در
راستای همی حرکت گوگل به بزرگتین بازیگر دنیای کسب و کار تبدیل شد.

نمتوان تاری خ دیجیتال مارکتینگ را به طور کامل از تاری خ تکنولوژی کامپیوتر تفکیک کرد .ییک از
مهمترین اتفاقات و تحوالت مؤثر بر دیجیتال مارکتینگ ،ابداع ایمیل بود که توسط ری تاملینسون و در
سال  ۱۹۷۱اتفاق افتاد .البته مهمترین اتفاق و نقطه رشوع جدی تالشهای دیجیتال مارکتینگ مربوط به
ی
اولی موتورهای جستجوی وب که قابلیت ایندکس کردن سایتهای  FTPرا
دهه  ۱۹۹۰مشود که
داشتند ،بهوجود آمدند .دیجیتال مارکتینگ در ایران نت با ایمیل مارکتینگ آغاز شد و بسیاری در ابتدا با
ثبت ایمیل آدرس خود در شویسهای مختلف عالقهمندی خود را به دریافت ختنامهها اعالم کردند.

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

اصطالح بازاریاب دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ ( )Digital Marketingاز دو دهه پیش تاکنون به عنوان
زیرمجموعهای از مدیریت بازاریاب و نت مدیریت تبلیغات مورد اشاره قرار مگتد.
اما با توجه به توسعه فناوری اطالعات یط سالهای اخت ،افزایش متوسط زمان آنالین بودن کاربران،
استفاده ر
گستده از موبایل و افزایش ضیب نفوذ ای رنتنت در جهان ،امروزه به عنوان یک دانش و تخصص
مستقل مورد توجه قرار مگتد.
کت معروف هندی که به گفته مجله فوربز جزء  ۱۰دیجیتال مار ر
نیل پتل ( )Neil Patelدیجیتال مار ر
کت
برتر دنیاست ،به سوال دیجیتال مارکتینگ چیست این¬گونه پاسخ م¬دهد:
»دیجیتال مارکتینگ به هرگونه¬ای از بازاریاب محصوالت و خدمات م¬گویند که از طریق دستگاه¬های
ً
ر
الکتونییک انجام م¬شود«.طبق این تعریف ،دیجیتال مارکتینگ مفهوم نسبتا جدیدی نیست ،بلکه

اولی بازاریاب دیجیتال صورت گرفته در دنیا مربوط م¬شود به بیش از  ۱۰۰سال پیش .رادیو سال
اختاع شده است ۱۰ .سال زمان برد تا رادیو به محصول عموم تبدیل شود و ر
 ۱۹۸۶ر
اکت مردم آن را
ُ
تهیه کنند و از آن¬جا بود که به فکر تبلیغات نت افتادند .اولی تبلیغات مربوط بود به یک اجرای اپرا که
ً
بعد از پخش آن فورا بلیط¬های آن اجرا فروخته شد و این شد روز تولد دیجیتال مارکتینگ.

هاب که از یک
هاب که از یک دیجیتال مارکت موفق آموختم(قسمت اول) و درس ي
مقاالت درس ي
دیجیتال مارکت موفق آموختم (قسمت دوم) متواند برای شما مفید و جذاب باشد.

به صورت کیل ،هر کاری که شما در آن از ابزارهای دیجیتال تبلیغات ،فروش ،نظرسنج یا معرف
محصوالت یا خدماتتان استفاده کنید ،نویع بازاریاب دیجیتال است.
ً
واقعا ر
گستده است و مرزبندی مشخیص ندارد .قدم اول برای ورود به این دنیا،
دنیای دیجیتال مارکتینگ
شناخت تکنیکها و ابزارهای آن است.
در این شیوه بازاریاب نوین تکیه بر ظرفیتهای دیجیتال با محوریت «ای رنتنت» مدنظر است .این رویکرد
به معرف محصوالت و پیشبرد فروش از طریق فضای دیجیتال اضار دارد .دیجیتال مارکتینگ با منطبق
ر
ساخی خود با اصول مارکتینگ و استفاده از رویکردهای مختلف ،کاربردپذیری آنها را با زندگ مجازی
ر
ر
شعت برقآسا به عرصه
مشتیان در عرصه وب و ای رنتنت ممکن کرده و تجارت و کسبوکار و مبادله را با
این رتنت کشانده است.

با چنی مقدمهای دیجیتال مارکتینگ به مثابه یک« جعبهابزار اینتنت »است که به کمک ابزارهای آن
استفاده از علم مارکتینگ به شکل دیجیتال و ر
اینت رنت میش مشود .ابزارهای نظت گوگل آنالیتیکس،
ادوردز ،تبلیغات یبتی و کلییک دیجیتال ،اپ مارکتینیگ ،گیم مارکتینگ ،ویدیو مارکتینگ ،ایمیل
مارکتینگ و سوشال مارکتینگ ،موشن گرافیک ،سئو و غته که هر روز ر
ر
مشت از
گستدهتر مشوند ،تنها
این خروار هستند.
در حقیقت دیجیتال مارکتینگ معرف و پیشتد فروش محصوالت و برند از طریق یک یا چند رسانه
ر
ی
کمپی های
تواناب سنجش اثربخش و بازده
الکتونییک است .از مهمترین ویژگ دیجیتال مارکتینگ
ي
تبلیغاب و ارزان بودن آن م باشد .همچنی دیجیتال مارکتینگ با انواع مقیاسهای کسب وکار از کوچک
تا بزرگ سازگار است .در حقیقت از یک جوان جویای نام با شمایه چند میلیوب تا یک کسب وکار چند
صد میلیاردی مانند اپل متوانند از ظرفیتهای دیجیتال مارکتینگ استفاده کنند.

دیجیتال مارکتینگ ر
چتیست که تمام تالش های بازاریاب آنالین شما را پوشش مدهد .کسب و کارها از
کانال های ارتبایط دیجیتال مانند موتور جستجوی گوگل ،شبکه های اجتمایع ،ایمیل و وب سایت ها به
مشتیان فعیل و ر
عنوان اهرم برای دستیاب به ر
آب خود استفاده مکنند .پس بازاریاب دیجیتال به معت
گستده از تاکتیک های دیجیتال و کانالها برای ارتباط با ر
استفاده ر
مشتیان در فضای آنالین (جا يب که
ر
ر
ستی مکنند) است .از وب سایت رشکت گرفته تا دارا يب¬ های آنالین
بیشت مشتیان وقت خود را ی
برندینگ کسب و کار مانند تبلیغات دیجیتال ،بازاریاب ایمییل ،بروشورهای آنالین و… طیف عظیم از
داراب ها و تاکتیک ها هستند که زیر ر
چت دیجیتال مارکتینگ قرار م ¬گتند.
ي
بازاریابهای دیجیتال حرفهای به خوب م دانند که هر دارا يب یا تاکتیک چگونه و کدام یک از اهداف
ر
گستده آنان را پوشش م دهند.

اهداف دیجیتال مارکتینگ

آنچه مشخص است این است که :شما خودتان باید برای دیجیتال مارکتینگ هدفگذاری کنید .باید
هاب را دنبال مکنید .سپس
بدانید از انجام کار بازاریاب در فضای دیجیتال چه قصدی دارید و چه هدف ي
برای آنها برنامهریزی یا  planداشته باشید ،زمان تعیی کنید و در نهایت با انجام مست مشخیص به
اهداف مشخص شده برسید.

اهداف جزب
اهداف دیجیتال مارکتینگ متواند یک یا چند مورد از موارد زیر باشد .به طور مثال:
بیشتین تعداد ر
ر
ی
مشتیان را به دست بیاورم.
یافی جامعه هدف :مخواهم
ر
بیشتین متان بازدید و دیده شدن توسط افراد را داشته باشم.
بازدید :مخواهم
ی
معرف و شناساندن برند :مخواهم برند خود را در فضای آنالین به همه معرف کنم.
رتبه در گوگل :مخواهم حضور خود در دنیای دیجیتال را با کیفیتتر کنم و بهبود ببخشم.
آموزش :مخواهم به مخاطبان آموزشهای مورد نیازشان را بدهم.
ر
باهوشتینها را برای کار خودم استخدام کنم.
استخدام کارمندان :مخواهم از طریق دیجیتال مارکتینگ
اهداف کیل
اما در حالت کیل متوان گفت اغلب رشکتها اهداف ر
مشتگ را در دیجیتال مارکتینگ دنبال مکنند .این
اهداف ر
مشتک عبارتند از:
ارتباط و تعامل صحیح با مشتی و مخاطبان
پیدا کردن مشتیان واقغ
بازگشت رسمایه در زمان کوتاهتر
برندسازی در فضای دیجیتال
ترغیب نمودن مخاطبان برای انجام کاری مثل استفاده از خدمات یا خرید کاال

نتیجهگتی
دیجیتال مارکتینگ نیاز اسایس هر کسب و کاری است ،ر
حت اگر شما یک کسب و کار کوچک خانیک دارید
جداب ناپذیر در کسب و
و به صورت آنالین فعالیت م کنید .در واقع بازاریاب دیجیتال یک قسمت
ي
کارهای ر
اینت رنت است.
تا جاب که متوانید با توجه به ی
متان رسمایه و نوع کسب و کارتان از بازاریاب دیجیتال استفاده کنید.
ي

