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 !اید؟خبرنامه، بالگ و بازاریابی ایمیلی را با هم اشتباه گرفته

 شامل موارد زیر است:  PDFاین فایل 

 گیرید؟هستید، چه تصمیمی می فرضی کنید در یکی از این دو موقعیت تصور 
 ؟ یا ایمیل تبلیغاتی خبرنامه، بالگ ؛انتخاب کنید دود است،مح شماوقت : موقعیت اول 
 بازاریابی ترجیح شما چیست؟ ماینده تیمندر مقام  :موقعیت دوم 

 سردرگمیواردی از م 
  دشما نیازی به خبرنامه نداری: 1مورد 
  فرد هر یک را منتشر به باشید و همزمان محتوای منحصر داشته: بالگ و خبرنامه 2مورد

 کنید

 ای بالگ را در خبرنامه کپی نکنیدخبرنامه بالگ نیست، محتو 
 های کلیدی خبرنامه و بالگتفاوت 

 شوید؟ مکان انتشار: شما بی اجازه وارد خانه چه کسی می 
  :مشترکش هستید را دوبار در یک ای که دارید محتوای روزنامه چقدر دوستجنس محتوا

 بالگ و خبرنامه  محتوای مثالهایی از روز بخوانید؟
 عنوان خبرنامه را هوشمندانه انتخاب کنید و به  محتوای آن وفادار باشید 
 خبرنامه را  مبودهایکبالگ کدام تان را؟ خواند، چه کسی خبرنامهچه کسی بالگ شما را می

 دهد، خبرنامه کدام کمبودهای بالگ را پوشش میدهدپوشش می

  ایمیل مارکتینگ اشتباه نگیریمخبرنامه را با  

  ورده خواهند کردآرا بر مخاطب انتظارت عینی ازاریابی ایمیلی و ب یذهنانتظارات خبرنامه 

  طراحی خبرنامه 
  اسخ به این سواالت را فراموش نکنیدپطراحی خبرنامه  ازقبل 

 ارزیابیارامترهای پ ROI  خبرنامه 

  و پیشنهاد مااول و دوم  یفرضهای موقعیتبرگشت به 
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 گیرید؟، چه تصمیمی میهستید فرضی در یکی از این دو موقعیت تصور کنید

 ؟ یا ایمیل تبلیغاتی خبرنامه، بالگ ، انتخاب کنید؛دود استمح شماوقت : موقعیت اول

یا امه یک خبرن فقط ای یک پست بالگ یاباید تصمیم بگیرید که هفتهکنید که وقت محدودی دارید فرض 
ر کوتاه دکدام یک منجر به موفقیت بیشتری برای کسب و کار شما . کنیدآماده یک کمپین تبلیغاتی ایمیلی

ش را از طریق هداف فروگنجانید؟ ایا انتخاب کنید چه محتویاتی در آن میشود؟ اگر خبرنامه را امیمدت 
 دهید؟کنید؟ یا برنامه بازاریابی ایمیلی متفاوتی را ترجیح میورده میخبرنامه برآ

 بازاریابی ترجیح شما چیست؟ ماینده تیمندر مقام  :موقعیت دوم

ید سری جد نوهستید. شرکت در نظر دارد برای سال یک شرکت پوشاک زنانه مسئول بازاریابیفرض کنید 
سه  تیم فروشبه شما و  .و به فروش برساندکرده  معرفیاش به مشتریان قبلیکه طراحی کرده را  لباسهایی

برنامه مدونی را طراحی کنید. در جلسات  ،ویژه این ایام افزایش فروش ِمعرفی و  برای  دهد تاماه فرصت می
ا فاصله زمانی بتبلیغاتی چند ایمیل  به کمک این است که پیشنهاد تیم فروشتیم فروش و بازاریابی مشترک 

چند چکیده ای از  کنیدپیشنهاد می نماینده تیم بازاریابیبه عنوان  محصوالت شرکت را معرفی کنید، شما نظمم
 روند تولید ،ها، معرفی طراحان لباسچگونگی انتخاب پارچه اطالعاتی در زمینه که حاوی بالگآتی پست 
ویکرد رکدام د. یکناشارهو قیمتها ت شرک جدید را در خبرنامه گنجانده و در انتها به محصوالت ستا .و .. لباسها

 رسد؟تر به نظر میمنطقی

 سردرگمیمواردی از 

و "  "تفاوت خبرنامه و بالگ"چنین جستجوهایی؛ بزنید در مقابل  وبسایتهای فارسیاگر گشتی در محتوای 
انبوهی ا ب وبسایتهای غیر فارسی زبانپاسخ چشمگیری نخواهید یافت. در "تفاوت خبرنامه و بازاریابی ایمیلی

 دو مورد از آنها را با هم بخوانیم:، کرد ندخواه سردرگم شما را، که احتماال شویداز نظرات متفاوت مواجه می

 دشما نیازی به خبرنامه نداریمورد اول: 

John Morro  موسسsmartblogger.com داشتهنچرا بهتر است خبرنامه ای تحت عنوان "در مقاله 
 که اگر بالگ دارید نیازی به خبرنامه ندارید.  " آورده استباشیم

باعث  و زمانی کردندمیها در گذشته برای شرکتها همچون مرغ تخم طال عمل است خبرنامهاو معتقد
کیفیت اطر که نه به این خ . البتهبرسد %5-20به  %1-2به مشتری" از کنندگان "نرخ تبدیل بازدیدشدند

برنامه از طریق محتویات خ اطالعاتی برای تصمیم گیری بهترین خاطر که شدند، فقط به ایشتر ب/خدمات هاکاال
رسید. در آن زمان داشتن خبرنامه برای همه یک فرصت تعداد زیادی از مخاطبان میدست طور منظم به به

 بود، چه شرکتهای بزرگ، چه کسب و کارهای کوچک و حتی خانگی.

امروزه بازی کسب و کار تغییرات زیادی کرده و دیگر نیازی به خبرنامه نیست. او معتقد  John Morroاز نظر 
ید، فرستیک طرفه از جریان اطالعات هستند. شما محتوای مد نظرتان را می هایها شبیه خیاباناست خبرنامه

ما شود. اما این روزها شام میافتد و بازی همینجا تمدر نهایت اتفاقی نمی .یا نه د،نکگیرنده یا ایمیل را باز می

https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%88+%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF&<strong>
https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%88+%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF&<strong>
https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%88+%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&<strong>
https://www.linkedin.com/in/jon-morrow/
https://smartblogger.com/
https://smartblogger.com/create-a-newsletter/
https://smartblogger.com/create-a-newsletter/
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های چطور؟ به کمک شبکهبا شما صحبت کنند.  آنها نیزو  رساندهن نتاه دست مخاطبارا ب اتوانید محتومی
 ...اجتماعی

 
 وقت و انرژی هدر دادن است. ،خبرنامهارسال های اجتماعی با وجود شبکه John Morroاز نظر 

ست. همین که شما پستهای مناسب با محتوای عمیق تهیه کنید فیپیشنهاد او این است که داشتن بالگ کا
 .شوندکنید، خوانندگان وارد عمل می را در کنارش تعبیهاجتماعی های شبکه در گذاریهای به اشتراکو دکمه

  اجتماعی منتشر کنید هایشبکهتوانید آنها در عالوه خودتان با تغییراتی در محتوای بالگ میب

 منتشر کنیدرا باشید و همزمان محتوای منحصر به فرد هر یک  بالگ و خبرنامه داشته مورد دوم:

CollierMack  فوربس او را در رده شرکت ، ستدیجیتالی و استراتژیست محتوا یمشاور و مدرس بازاریاب
  است.معرفی کرده بازاریاب برتر در سطح جهانی 25

توجه م تاتالش کردم ا ست که سالهآورده،  تفاوت بالگ و خبرنامه چیستتحت عنوان : ای، مقالهدر ابتدای او 
 !ومشتفاوت دقیق این دو 

اید که کنید وارد وبسایتی شدهمطالب بالگ هستند. فرض اویها حاکثر خبرنامه دهدا نشان طالعات او م
دهد، و از شما درخواست دارد که اگر تمایل دارید پستهای محتوای جذاب و مرتبط با سلیقه شما ارائه می

تان را وارد کنید. همچنین شما عضو خبرنامه این سایت بالگ را مستقیم در ایمیل خود بخوانید اطالعات ایمیل
شوید که محتویات خبرنامه و پستهایی که از بالگ به ایمیل شما شوید. اما بعد از مدتی متوجه میهم می

 رسند، یکی هستند. چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟می

 !؟. چه باید کردآشنا شدیم ،های متفاوتد با تجربهاز دو فر ختلفم گرشندو با تا اینجا 

میزان اطالعات شما از تعریف  :اولدارد،  دو نکتهبه  ای که ما گرفتیم این است که همه چیز بستگینتیجه
 .دارید بزارهاامیزان انتظاری که شما از هریک از این : دومایمیلی،  دقیق بالگ، خبرنامه و بازاریابی

https://www.linkedin.com/in/mackcollier/
file:///C:/Users/LC/Desktop/What’s%20the%20Difference%20Between%20a%20Blog%20and%20a%20Newsletter%3f
file:///C:/Users/LC/Desktop/What’s%20the%20Difference%20Between%20a%20Blog%20and%20a%20Newsletter%3f
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ر گام بعدی و د ایمیلی آشنا شویداریابی که با تعریف دقیق بالگ، خبرنامه و باز استبهترین راه این در گام اول 
ان است از یکی تناتی که در دسترسانتظارات خود را از هر روش مشخص کرده و با توجه به زمان، نیرو و امکا

 . همه این ابزارها استفاده کنیدیا تلفیقی از 

 :ای بالگ را در خبرنامه کپی نکنیدخبرنامه بالگ نیست، محتو

Mack Collier الگ و خبرنامه را به سادگی توضیح داده: در یک جمله تفاوت ب 

 
Mack Collier به تفاوت مخاطبان هدف هر یک شما باید همچنین ، متفاوت باشندباید  محتویات بالگ و خبرنامه استد معتق

 توجه کنید

 های کلیدی خبرنامه و بالگتفاوت

 کنولوژی، تانتخابی ، عنوانهایو جنس محتوا مکان انتشارخبرنامه و بالگ از چند جنبه با هم متفاوت هستند: 
 ...  و ، خوانندگانساخت

 همانییما به کمک خبرنامه به مششوید؟ شما بی اجازه وارد خانه چه کسی میمکان انتشار: 
 دسعی نکنی شوند.همان خانه شما مییاما در بالگ برعکس است. مخاطبان م. رویدمی تانطبانمخا

هیچ  اید؟یک لیست ایمیل بخرید. خود شما چند بار از دیده شدن ایمیهای ناشناس اذیت شده
 میهمانی بی اجازه وارد نمیشود.

را دوبار در یک  ای که مشترکش هستیدچقدر دوست دارید محتوای روزنامه نس محتوا:ج
تان وللر عمل نمیکنید خودگر به توصیه مک کا  : بالگ و خبرنامه محتوای مثالهایی از روز بخوانید؟

خبرنامه بهتر  ای جای مخاطبتان بگذارید. شما چقدر دوست دارید محتوای تکراری ببینید؟را لحظه
توانند حاوی اخبار شرکت شما باشند، آخرین ها میخبرنامهاست محتوای مجزا از بالگ داشته باشد. 
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الگ شما چه دهید، حتی در مورد اینکه پستهای آتی بتغییرات در محصول / خدماتی که ارائه می
 بود. هایی خواهندچیز

در خبرنامه بگنجانید به این نکته توجه کنید که گزیده ای از  تی اگر دوست دارید محتوای بالگ راح
ه ببهترینهای بالگتان را عرضه کنید. آن هم نه به صورت کامل، بلکه شرح مختصری از پست بالگ 

 همراه لینک پست را قرار دهید.

 و اطالعاتمطالعات موردی در زمینه کسب و کارتان، تواند شامل این موارد باشد: می بالگمحتوای 
تر تصمیم بگیرند. متنهای مصاحبه، معرفی توانید بدهید تا راحتپیشنهادهایی که به مخاطبان می

 .کتابهای مرتبط با کسب و کارتان

 :وفادار باشید و عنوانها محتوا هماهنگی را هوشمندانه انتخاب کنید و بهنامه خبر هاینوانع
. ودام بقهاخیرا عضو خبرنامه یک وبسایت شدم. محتوایی که ارائه میدهد مورد عال :#تجربه_شخصی

محتوای ، چندین بار خبرنامه را باز کردم ند.دشیار هوشمندانه و زیبا انتخاب میبس هاعنوان خبرنامه
و محتوای داخل خبرنامه داخل خبرنامه بسیار شکیل طراحی شده اما خبری از ارتباط بین عنوان 

 گیرید؟چندین بار این اتفاق تکرار شد. شما  در چنین وضعیتی، چه تصمیمی می! بودنخبرنامه 

خبرنامه را  مبودهایکبالگ کدام را؟  ناتما را میخواند، چه کسی خبرنامهچه کسی بالگ ش
 دهد، خبرنامه کدام کمبودهای بالگ را پوشش میدهدپوشش می

 .تان فعال استپستهای بالگ RSS (Rich Site Summary) فرض کنید که :گبالوانندگان خ
 شمامچنین ه .کنندمطالب بالگها را مطالعه می RSSافراد به ندرت از طریق  دادهانتحقیقات نش

توانید به راحتی بگویید نمی  Google analyticsبدون تحلیل و کمک گرفتن از ابزارهایی مشابه 
 به دنبالکه  ید، افراداشیوب موتورهای جستجو باگر محبمسلما  خواند.چه کسی بالگ شما را می

نها به داشتن بالگ اگر تاما  .کنندشما را پیدا می تر، سریعمطالب مرتبط با کسب و کار شما هستند
 موقعیت را در نظر بگیرید: اید. این اکتفا کرده

 گذاشته و محتوای خوبی  برای چند پست اخیر بالگتان وقت مناسبی شما: فرضیوقعیت م
د توانیمیاینجا  .کاهش یافته یه دلیل تعطیالت نوروز ها بمیزان بازدید آناید اما تهیه کرده

خبرنامه استفاده کنید و با یک طراحی مناسب آن را به دست  وندگیِ ش Pushاز خاصیت 
 . تان برسانیداعضای خبرنامه

به خواست افراد  دارند. Pushاصطالحا ماهیت برعکس بالگ،   خبرنامهمحتوای : خبرنامهوانندگان خ
 شوند.ها میخود عضو خبرنامه

 بالگ نداریدهنوز  واند طریق وبسایت شما عضو خبرنامه شدهنفر از  1000: فرضیوقعیت م. 
ت ممکن اس ،شودبه خوبی استقبال می تان ی خبرنامهمحتوادهد از نشان می شما یلیلهاتح

هتر است در بلند مدت به این روش وابسته بمنصرف کند، اما بالگ  اشتنداین نتایج شما را از 
و  شوندی جستجو ایندکس نمیموتورهاتوسط برعکس بالگ پستهای خبرنامه  یراز نشوید

 .د یافتجدید با کسب و کار شما کاهش خواهافراد شدن  شانس آشنا
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  نگیریمخبرنامه را با ایمیل مارکتینگ اشتباه 

تفاوت بین خبرنامه و ای تحت عنوان "مشاور بازاریابی ایمیلی در مقالهو متخصص   Lori Kennedy خانم 
د. شونکه در بسیاری موارد خبرنامه و بازاریابی ایمیلی با هم اشتباه گرفته می کند" اشاره مییلیبازایابی ایم

 این باعث رنجش مخاطبین میشود.

عداد ، فاصله زمانی ارسال و تهدف و نیت فرستندهو کمپین های تبلیغاتی ایمیلی در  تفاوت اساسی خبرنامه
 :گیرندگان است

از  فارغ، است بازاریابی و در نهایت افزایش فروش شبی ایمیلی مشخص است هدفهمانطور که از نام بازاریا 
 اید.ان را چطور انتخاب کردهتل مخاطباناینکه لیست ایمی

در یک  یغاتچقدر تبل ت یک روزنامه سنتی در نظر بگیرید،خبرنامه را به صور بهتر استاین که  نکته دیگر
ای از فضای خبرنامه را به ا هم همینطور عمل کنید. بخش عمدههتوانید در خبرنامهبینید؟ میمی روزنامه

https://www.linkedin.com/in/lorikennedyrhn/
The%20difference%20between%20email%20marketing%20and%20a%20newsletter
The%20difference%20between%20email%20marketing%20and%20a%20newsletter
The%20difference%20between%20email%20marketing%20and%20a%20newsletter
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ار مورد نیاز مخاطبان و فضای بسیهای مرتبط با محتوای ویدئوگیفها و  ،، تصاویر گیرامقاالت و اطالعات مفید
 . و یا تبلیغات سایر افراد اختصاص دهید کوچکی را به معرفی خدمات/ کاالی خود

 
به صندوق ن افراد به خواست خودشان شما را ان باشید، ایتمراقب لیست مخاطبین خبرنامهست که ا اینLori Kennedy  توصیه 

 . پس احترام اولین فاکتور در ارسال ایمیل به آنهاست.انددعوت کرده ایمیلشان

 

 بسیاری از افردا محتوای کمپینهای تبلیغاتی ایمیلی را از مقاالت و اطالعات اشباع میکنند )مشابه یک خبرنامه(
ای خبرنامه ها را از معرفی خدمات/ کاالها به هدف لعکس عدهاو در نهایت انتظار افزایش فروش دارند. ب

  فروش اشباع میکنند.

فاصله زمانی مشخصی ارسال کنید، به طوری که مخاطب شما متوجه این تان را با محتوای خوب خبرنامه
فواصل زمانی بشود. همچنین انقدر به محتوایش اهمیت بدهید تا اگر زمانی ارسالش به تعویق افتاد، عدم 

 محسوس باشد.کامال حضورتان 

 د کردورده خواهآرا بر مخاطب انتظارت عینی ازاریابی ایمیلی و ب یذهنانتظارات خبرنامه 

انتظار ید، ارکنید در زمینه پوشاک فعالیت د فرض: دهیدمخاطب پاسخ میما در خبرنامه به انتظارات ذهنی ش
خرد از الیاف مورد ی که میلباسجنس این است که مطمئن شود  او انتظار ذهنی. اما دمخاطب شما  عینی

ورده آرا بر شاین انتظارچطور میتوانید   ته سرب نداشته باشد و ...عالقه اش است، رنگی که در لباس به کار رف
 شوند. یمها و پستهای بالگ برای همین خلق خبرنامه کنید؟
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 طراحی خبرنامه 

 را فراموش نکنید هارسشپاسخ به این پطراحی خبرنامه  ازقبل 

  هدفتان از ارسال خبرنامه چیست؟ 
 ند؟ چه سلیقه هایی دار خاطب خبرنامه شما چه کسانی هستند وم 
 خواهید ارسال کنید؟هر چند وقت یکبار خبرنامه می 
 اید؟تقویم خبرنامه را از پیش تعیین کردها/ لیست محتو 
 کند؟کیفیت و محتوای خبرنامه روح برند شما را منعکس می 
 تان را سنجش و تحلیل خواهید کرد؟  چطور میزان درگیر شدن مخاطب با محتوای خبرنامه 

  خبرنامه  Return on Investmentبرای ارزیابی  گامچهار 

  ا به خاطر دارید؟رجمله معروف دراکر را 

 
 هایتان را بررسی کنیدخبرنامه ROIبا پارامترهای زیر میزان 

 ( تعداد باز شدن ایمیلEmail Opens): تعداد افرادی که خبرنامه را باز کرده اند 
  نرخ باز شدن ایمیل(Email Open Rate):  نسبت باز شدن خبرنامه به تعداد کل دریافت

 کنندگان 
  تعداد کلیک شدن لینک(Through-Click): ه کرده اید چند باراگر لینکی در خبرنامه تعبی 

 کلیک شده است؟ روی آن
  نرخ کلیک شدن لینک(Through Rate-Click):  نسبت افرادی که روی لینک داخل خبرنامه

 کلیک کرده اند به نسبت افرادی که خبرنامه را باز کرده اند. 
 پرش (Bounce): ایمیلی که انتخاب کرده ندهارائه ده سرویساز سمت هایی که تعداد ایمیل

 رسد. به دست مخاطبانتان نمی به هرد دلیلی ، اید
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 اول و دوم یفرض هایموقعیت رگشت بهب

ت کمی در فرض اول شما فرص. مورد دو موقعیت فرضی اول و دوم تصمیم گرفتتر در شاید حاال بتوان راحت
با دو فرض دوم شما کردید. در یکی را انتخاب مییلی ایمو تبلیغات  بالگ، هداشتید و باید بین داشتن خبرنام

به نظر . کردیدود اما باید تیم فروش را مجاب میهم در اختیارتان ب فیرصت کافودید و البته پیشنهاد مواجه ب
 تر خواهد بود؟تصمیمی در هر موقعیت موفقیت آمیزچه شما 

 ما  پیشنهاد

اده، مخصوصا اگر وبسایت شما به تازگی راه افت به دلیل کمبود وقت به بازاریابی ایمیلی فکر کنیم، در حالت اول
اگر هدفتان معرفی و فروش البته )ود گو نخواهد بپاسخگ با فرصت کم در کوتاه مدت بال وشتن پستهاین

 طبانان باشد که مخاتاما حواسیستند. گیر نن هنوز چشمتاو همچنین تعداد اعضای خبرنامه(محصوالت است 
 ! درا هوشمندانه انتخاب کنی تبلیغات ایمیلی 

ه کمک طراحی کنید تا ب ترکیبی از هر سه ابزاررنامه بک ی توانیدقت کافی میوبا توجه به داشتن  در حالت دوم
 رفع) دمحصوالت جدی، کندمی شان را برآوردهنیاز ذهنیدادن اطالعاتی که آن به مشتریان قدیمی در کنار 

به کمک کمپینهای تبلیغاتی ایمیلی مخاطبان جدیدی را هدف  همچنین. عرفی کنیدم را هم نیازهای عینی(
 قرار دهید تا بتوانید میزان فروش را افزایش دهید. 
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