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چــه چیزهایــی راجــع بــه بازاریابــی B2C یــا بازاریابــی نــوع تجــارت بــه مصرف کننــده 
)Business to Consumer Marketing( یــا بازاریابــی مصرفــی می دانیــد؟ مــا بــه 
صــورت روزانــه در حــال تعامــل بــا ایــن نــوع بازاریابــی هســتیم. امــا آیــا اطالعــات 
ــی و  ــه معرف ــروب ب ــایت مدی ــه از وب س ــن مقال ــم؟ در ای ــورد داری ــن م ــی در ای کاف
ــده(  ــتری )مصرف کنن ــه مش ــارت ب ــه تج ــوم ب ــی موس ــای بازاریاب ــف ویژگی ه توصی

می پردازیــم.

ــریت و  ــای بش ــری تمدن ه ــکل گی ــدای ش ــان ابت ــان ها از هم ــا انس ــای م بازاریابی ه
ــی  ــوع کل ــا پیشــرفته شــدن دنیــای مــدرن و گــذر از انقالب هــای صنعتــی، در دو ن ب
ــل  ــان مث ــال همچن ــزاران س ــد از ه ــیم بندی بع ــن تقس ــدند. ای ــیم بندی می ش تقس
ــیر  ــی در مس ــا تغییرات ــن دوران ه ــا در ای ــت ام ــده اس ــی مان ــود باق ــه خ ــکل اولی ش
توســعه برداشــته اســت. اولیــن نــوع و رایج تریــن آن، نــوع بازاریابی هایــی اســت کــه 
در یــک طــرف آن یــک تجــارت یــا کســب وکار و در طــرف دیگــر یــک یــا چنــد مشــتری 
حقیقــی ســاده وجــود دارنــد. ایــن راه کســب درآمــد بــا نــام بازاریابــی تجــارت بــه 
ــده  ــا Business to Customer( خوان ــده )Business to Consumer ی مصرف کنن
می شــود و بــا نــام اختصــاری بازاریابــی B2C )بازاریابــی مصرفــی( شــناخته می شــود.

 Business to( ــارت ــه تج ــارت ب ــی تج ــه بازاریاب ــوم ب ــی موس ــوع دوم، بازاریاب ن
Business Marketing( اســت و در آن هــر دو طــرف معاملــه تاجر یا کســب وکارهای 
حقوقــی هســتند. مــا در مقالــه ای دیگــر از وب ســایت مدیــروب بــه معرفــی کامــل این 
نــوع بازاریابــی پرداخته ایــم و بــه شــما پیشــنهاد می کنیــم حتمــًا  آن را مطالعــه کنیــد. 
امــا در ایــن مقالــه قــرار اســت نگاهــی کلــی بــه بازاریابــی تجــارت بــه مصرف کننــده که 
آن را بــه صــورت B2C می خوانیــم داشــته باشــیم. پــس اگــر مخاطبیــن و مشــتریان 
ــر اســت  ــی خــاص هســتند، بهت ــا حت ــادی و ی ــدگان ع شــما مشــتریان و مصرف کنن

مطالعــه ایــن مقالــه را از دســت ندهیــد!
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بازاریابی B2C چیست و چرا توجه به آن اهمیت بسیاری دارد؟

ایــن نــوع بازاریابــی بــه ایــن خاطــر چنیــن نامــی دارد کــه طــرف اول آن )تأمین کننــده 
کاال یــا ســرویس( یــک شــرکت تجــاری و یــا حتــی یــک کســب وکار کوچــک اســت و 
طــرف دوم آن )خریــدار یــا مشــتری( یــک مصرف کننــده عــادی اســت. چنیــن چیــزی 
بــه صــورت روزانــه میلیون هــا بــار در حــال اتفــاق افتــادن در سراســر دنیــا اســت. هــر 
نــوع خریــد و فــروش معمــول و رایجــی کــه یــک ســوی آن یــک مشــتری یــا یــک 
شــهروند ســاده باشــد در ایــن نــوع تجــارت دخیــل اســت. چنیــن مبحثــی بــه ظاهــر 
بســیار ســاده و بــدون پیچیدگــی اســت و هــر انســانی تــا کنــون هــزاران بــار بــا ایــن 
ــادی  ــت ع ــه در حال ــه خاطــر اینک ــع ب ــی برخــورد داشــته اســت. درواق ــوع بازاریاب ن
ــد،  ــکیل می دهن ــارا تش ــره م ــی روزم ــی از زندگ ــی بخش ــد و فروش های ــن خری چنی
بنابرایــن پیچیدگــی خاصــی در ایــن موضــوع )ظاهــرًا( وجــود نــدارد. امــا هرموقــع 
بحــث از »بازاریابــی« باشــد، مطمئــن باشــید کــه در پشــت آن مباحــث زیــادی وجــود 

دارد.
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بــه همیــن خاطــر اســت کــه یــک خریــد و فــروش ســاده تفــاوت بســیار زیــادی بــا 
ــک  ــط ی ــوع اول فق ــت در ن ــده دارد! درحقیق ــه مصرف کنن ــارت ب ــی تج ــک بازاریاب ی
ــه ای آن،  ــوع حرف ــا ن ــوع دوم ی ــا در ن ــود ام ــام می ش ــاده انج ــروش س ــد و ف خری
تحقیــق و پژوهــش صــورت گرفتــه و بــه صــورت اصولــی اقــدام بــه فــروش می شــود. 
ــر  ــا خیلــی از تجارت هــای مبتنــی ب ــه ظاهــر ســاده باعــث شــده ت همیــن دیــدگاه ب
کاال یــا ســرویس نتواننــد درک صحیحــی از یــک بازاریابــی تمــام عیــار داشــته باشــند 
و بــه دنبــال آن فــروش کــم و ضــرر و زیــان زیــادی متحمــل کســب وکار ایــن افــراد 
می شــود. زمانــی می تــوان یــک کســب وکار را یــک تجــارت فعــال در بحــث بازاریابــی 
B2C دانســت کــه آن کســب وکار از اســتراتژی ها، تاکتیک هــا و راه و روش هــای 
اصولــی پیــروری کــرده باشــد. در غیــر ایــن صــورت چــه تفاوتــی بیــن یــک شــرکت 
بــزرگ تجــاری بــا هــزاران کارمنــد و یــک مغــازه کوچــک وجــود خواهــد داشــت؟ چــرا 
ــا  ــه مشــتری ی ــروش ب ــرض در حــال ف ــوری و پیش ف ــورد از لحــاظ تئ ــه هــر دو م ک

ــتند. ــی هس ــدگان معمول ــان مصرف کنن هم

درحقیقــت ایــن کمپین هــا و اســتراتژی های بازاریابــی B2C هســتند کــه یــک 
ــه داشــتن عناوینــی همچــون  ــد؛ ن ــه ســمت موفقیــت ســوق می دهن کســب وکار را ب
ــد اذعــان  ــکات بای ــه ایــن ن ــا توجــه ب ــل. ب فروشــنده و تاجــر و مــواردی از ایــن قبی
ــروش محصــوالت مشــتری محــور،  ــه ف ــت در زمین ــرای کســب موفقی ــه ب داشــت ک
بایــد از اصــول و قواعــدی پیــروی کنیــد کــه بــه شــما در انجــام درســت کارهــا کمــک 
ــوان  ــا عن ــل ب ــه ای کام ــتانداردها در مجموع ــد و اس ــول و قواع ــن اص ــد. ای می کنن
»بازاریابــی تجــارت بــه مشــتری یــا همــان B2C« خالصــه می شــوند. اگرچــه زمانــی 
کــه اســم فــروش محصــوالت بــه مشــتریان در میــان باشــد، ذهــن همــه مــا به ســمت 
ــاس فروشــی و  ــا رســتوران ها و بوتیک هــای لب ــره ای و ی ــزرگ و زنجی فروشــگاه های ب
ــا  ــود، ام ــوف می ش ــودرو و ... معط ــازنده خ ــای س ــا و کمپانی ه ــی اتوگالری ه ــا حت ی
بهتــر اســت بدانیــد کــه بــه یمــن وجــود اینترنــت، حــاال حجــم عظیــم و باورنکردنــی 

ــن انجــام می شــود. ــه صــورت آنالی ــالت B2C ب از معام

ــر  ــکا منتش ــی در آمری ــای جهان ــازمان تجارت ه ــمت س ــه از س ــی ک ــار جالب ــق آم طب
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شــده اســت، فــروش اینترنتــی محصــوالت و ســرویس های کمپانی هــا در ســال 2013 
در آمریــکا چیــزی بالــغ بــر 1.5 میلیــارد دالر بــرآورد شــد. ایــن مقــدار تــا ســال 2018 
بــه بیــش از 2.35 میلیــارد دالر رســیده اســت و همچنــان بــا ســرعت بســیار زیــادی 
در حــال افزایــش اســت. ایــن حجــم زیــاد و تصاعــدی نشــان می دهــد کــه مســئله 
بازگشــت ســرمایه )ROI( در ایــن نــوع از تجــارت B2C نیــز بــه مقــدار قابــل توجهــی 
در حــال افزایــش اســت. در کل بایــد گفــت کــه مبحــث بازاریابــی تجــارت بــه مشــتری 
مهم تریــن اصــل بازاریابی هــای امــروزی اســت و اغلــب کمپانی هــا در تــالش هســتند 
تــا راهــی بــرای جلــب توجــه بیشــتر مصرف کننــدگان پیــدا کننــد. بــا ایــن حــال، نــوع 

اینترنتــی و آنالیــن B2C از حالــت عــادی نیــز بســیار مؤثرتــر اســت.

 

 

مــواردی کــه در ادامــه بــه آن هــا اشــاره می کنیــم راه و روش هایــی هســتند کــه ثابــت 
می کننــد یــک تجــارت آنالیــن B2C بــه چــه دالیلــی برتری هــای زیــادی نســبت بــه 

بازاریابی هــای ســنتی و قدیمــی دارد:

4

https://modireweb.com


بازاریابی B2C و راهنمای کامل پیاده سازی آن

www.modireweb.com

ــایت  ــد وب س ــش بازدی ــه افزای ــن B2C ب ــای آنالی ــازی کمپین ه • پیاده س
ــد: ــک می کن ــما کم ش

ــک  ــن دارد را ی ــگاه آنالی ــک فروش ــب ی ــتر و صاح ــک وب مس ــه ی ــی ک قابلیت های
فروشــنده ســنتی و مغــازه دار معمولــی نــدارد و نخواهــد داشــت. بــه همیــن دلیــل، 
اولیــن قــدم شــما بــرای راه انــدازی یــک تجــارت آنالیــن ایــن اســت کــه میدانیــد در 
حالــت عــادی، بازدیدکننــدگان زیــادی از طریــق کمپین هــای B2C بــرای شــما وجــود 
ــران و  ــی، کارب ــای اینترنت ــد و فروش ه ــث خری ــن در بح ــت. همچنی ــد داش خواهن
مشــتریان وفــاداری وجــود دارنــد کــه در علــم بازاریابــی اینترنتــی آن هــا را بــا عنــوان 
»مشــتریان آینده نگــر یــا Prospective Customers« می شناســند. ایــن مشــتریان 
بــه نوبــه خــود می تواننــد تبلیــغ بــزرگ و یــک ســکوی پرتــاب خــوب بــرای فعالیــت 

تجــاری شــما در بســتر اینترنــت باشــند.

ــه مشــتریان ثابــت  ــل آن هــا ب • کمپین هــای B2C جــذب مشــترکین و تبدی
را آســان تر می کننــد:

ــه شــما  ــه ب اســتراتژی های تجــارت B2C شــامل راه  و روش هــای متعــددی اســت ک
ــد. بدیهی ســت هرچــه تعــداد  ــران عــادی کمــک می کن در جــذب هرچــه بیشــتر کارب
ایــن افــراد بیشــتر شــود، شــانس شــما بــرای جــذب مشــتریان ثابــت و بــه دنبــال آن 

ــز بیشــتر می شــود. ــروش نی افزایــش ف

ــا  ــر ب ــرای تعامــل نزدیک ت • معامــالت تجــاری آنالیــن فرصت هــای زیــادی ب
ــد: ــم می کن ــتریان فراه مش

شــما بــا کمــک اســتراتژی های بازاریابــی آنالیــن نــه تنهــا می توانیــد فرصتــی مناســب 
بــرای کاربــران و مشــتریان خــود فراهــم کنیــد تــا از نظــرات، پیشــنهادات و انتقــادات 
آن هــا بهره منــد شــوید، بلکــه می توانیــد از همیــن طریــق، مشــتریان هدفمنــد خــود 
را نیــز پیــدا کنیــد و در مــدت زمــان خیلــی کمتــری ســوددهی خیلــی بیشــتری داشــته 

. شید با
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در  تــا  بــه شــما کمــک می کنــد  اینترنــت  بازاریابــی B2C در بســتر   •
رتبه بندی هــای موتورهــای جســتجو نیــز موقعیــت و جایــگاه مناســبی 

ــید: ــته باش داش
ــد،  ــدی هدفمن ــات کلی ــر روی کلم ــوا و کار ب ــی محت ــئو ، بازاریاب ــل س ــائلی از قبی مس
ــرای  ــردی ب ــیار کارب ــال بس ــن ح ــه و در عی ــم هزین ــای ک ــن روش ه ــی از مهم تری برخ
معرفــی برنــد شــما بــه دنیــا اســت. برخــالف تجارت هــای ســنتی کــه معرفــی شــدن 
شــما در آن هــا بســیار ســخت و پیچیــده اســت، در بازاریابــی آنالیــن می توانیــد بــه 
راحتــی و بــا انجــام چنــد اســتراتژی مناســب، خــود را در معــرض دیــد هــزاران کاربــر 

مســتعد تبدیــل شــدن بــه مشــتری قــرار دهیــد.

ــد و  ــام برن ــهرت ن ــش ش ــه در افزای ــی B2C ب ــح از بازاریاب ــتفاده صحی • اس
ــرد: ــد ک ــادی خواه ــک زی ــل کم ــرخ تبدی ــش ن افزای

مــا بارهــا و بارهــا ایــن مــورد را ذکــر کرده ایــم. اســتراتژی های مناســب و بــه موقــع، 
ــته  ــی داش ــر باورنکردن ــما تأثی ــد ش ــام برن ــار ن ــهرت و اعتب ــش ش ــد در افزای می توانن
باشــند. همچنیــن ایــن اعتبــار باعــث می شــود تــا  نــرخ تبدیــل کاربــر بــه مشــتری 

ــده ای افزایــش داشــته باشــد. ــدار خیره کنن ــه مق ــز ب )Conversion Rate( نی

• معرفــی، فــروش و مدیریــت محصــوالت و ســرویس ها در ایــن نــوع تجــارت 
بســیار حرفــه ای و مفهومی اســت:

ــما  ــروش ش ــش ف ــه افزای ــا ب ــه تنه ــارت B2C ن ــن در تج ــی آنالی ــتفاده از بازاریاب اس
ــران را مجــذوب  ــه کارب ــوری ک ــه ط ــوالت ب ــی محص ــه معرف ــه ب ــد، بلک ــک می کن کم
کــرده و اعتمــاد آن هــا را جلــب کنــد نیــز منجــر می شــود. چــرا کــه هــر کاربــری قبــل 
ــرایط،  ــد ش ــد، می خواه ــرویس کن ــا س ــول ی ــک محص ــد ی ــه خری ــدام ب ــه اق از اینک
ــه شــما ایــن  ویژگی هــا و اطالعــات کافــی از آن محصــول داشــته باشــد. اینترنــت ب
ــورت  ــه ص ــات را ب ــن اطالع ــن، ای ــکل ممک ــن ش ــا در بهتری ــد ت ــکان را می ده ام
ــن  ــد. همچنی ــه دهی ــن ارائ ــه مخاطبی ــوا ب ــر محت ــواع دیگ ــا ان ــری و ی ــی، تصوی متن
ــا  ــوند ت ــث می ش ــی باع ــگاه های اینترنت ــود در فروش ــه ای موج ــیون های حرف اتوماس

ــوید. ــع ش ــوددهی ها مطل ــروش و س ــام ف ــار و ارق ــه ای از آم ــورت لحظ ــه ص ب
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از چه راه هایی می توان بازاریابی B2C را به خوبی پیاده سازی کرد؟
شــما بــه عنــوان یــک کســب وکار زمانــی بــه موفقیــت می رســید کــه راه و روش هــای 
ــه  ــک مجموع ــب ی ــا در قال ــد آن ه ــید و بتوانی ــه باش ــرا گرفت ــن را ف ــذب مخاطبی ج
تکنیک هــای بازاریابــی پیاده ســازی کنیــد. بــه همیــن منظــور، روش هــا و آموزش هــای 
مخصوصــی بــرای شــما طراحــی شــده اســت کــه می توانید بــا کمــک آن هــا مخاطبین 
هدفمنــد خــود را پیــدا کــرده و بــه صــورت مؤثــر آنــان را بــه اســتفاده از محصــوالت 
ــا  ــی ب ــای بازاریاب ــا و تکنیک ه ــن روش ه ــد. ای ــب کنی ــود ترغی ــرویس های خ ــا س ی
ــن  ــن ای ــا در ادامــه مهم تری ــی B2C شــناخته می شــوند. م ــوان کانال هــای بازاریاب عن

مــوارد را بــه صــورت یــک فهرســت بــرای شــما بازگــو می کنیــم :
 

)Content Marketing( 1. بازاریابی با محتوا
همانطــور کــه بارهــا و بارهــا بــه ایــن مســئله اشــاره شــد، بایــد گفــت کــه مؤثرتریــن 
ــه  ــا ارائ ــما ب ــد. ش ــوا می باش ــا محت ــی ب ــی بازاریاب ــای اینترنت روش در بازاریابی ه
ــه ســایت خــود جــذب می کنیــد. مهــم  محتــوای باکیفیــت هــر مــدل مخاطبــی را ب
نیســت فعالیــت شــما در چــه زمینــه ای اســت. مهــم ارائــه اطالعــات مفیــد در قالــب 
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محتــوای متنــی، صوتــی، تصویــری و یــا ویدئویــی اســت. محتــوا اولیــن دلیــل بــرای 
انتخــاب شــما از بیــن دیگــر رقبــا بــرای کاربــران اســت. بــا کمــک بازاریابــی محتــوا 
می تــوان در کنــار کســب بازدیــد و جــذب مخاطبیــن بیشــتر، بــه معتبــر کــردن برنــد 
هــم کمــک کــرد. اگــر تــا اآلن اقــدام بــه بهره منــدی از ایــن نــوع بازاریابــی نکرده ایــد، 
در اســرع وقــت بــه ســراغ آن رفتــه و بــا اســتراتژی های مربــوط بــه آن بــه کســب وکار 

خــود رونــق بدهیــد.

)Email Marketing( 2. بازاریابی با ایمیل
ایمیــل مارکتینــگ از اولیــن راه و روش هــای بازاریابــی اینترنتــی بــوده اســت و 
همچنــان نیــز جــزو برتریــن ایــن روش هــا می باشــد. نزدیــک بــه ســه دهــه از حضــور 
ــدا  ــان ابت ــتم از هم ــن سیس ــذرد و ای ــروزی می گ ــی ام ــای دیجیتال ــا در دنی ایمیل ه
نقــش مهمــی در بازاریابی هــای دیجیتالــی داشــته اســت. درواقــع اگــر بگوئیــم ایمیــل 
ــم.  ــراق نکرده ای ــت اغ ــوده اس ــی ب ــای اینترنت ــذاران بازاریابی ه ــن بنیان گ ــزو اولی ج
هــزاران کمپانــی معتبــر از ایــن شــیوه بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن راه هــای ارتبــاط 
بــا مخاطــب اســتفاده کرده انــد و تــا کنــون اخبــاری مبنــی بــر تأثیــر نداشــتن ایمیــل 

مارکتینــگ منتشــر نشــده اســت.
ــون  ــا کن ــی ت ــوع بازاریاب ــن ن ــح ای ــی در پیاده ســازی صحی ــاده روی و بی دقت ــه زی البت
ــن  ــودن ای ــد ب ــی ب ــه معن ــن ب ــا ای ــت ام ــده اس ــا ش ــی از تجارت ه ــر خیل گریبان گی
ــرکت های  ــمت ش ــر از س ــه اخی ــی دو ده ــه ط ــی ک ــار و ارقام ــت. آم ــتم نیس سیس
تجــاری کــه بــا بازاریابــی بــا ایمیــل تجــارت خــود را رونــق بخشــیده اند منتشــر شــده 
ــتفاده  ــتراتژی های آن اس ــی از اس ــه خوب ــوان ب ــر بت ــه اگ ــد ک ــان می ده ــت، نش اس
کــرد، ایــن بازاریابــی اهمیــت و تأثیــر بســزایی دارد. Email Marketing بخش هــا و 
اســتراتژی های متعــددی دارد. مــا در مدیــروب مقــاالت زیــادی در ایــن رابطــه منتشــر 

ــم. ــنهاد می کنی ــدت پیش ــه ش ــا را ب ــه آن ه ــه مطالع ــم ک کرده ای

)Mobile Marketing( 3. بازاریابی با موبایل
شــاید بــاور کــردن ایــن موضوع کــه ایــن روزهــا بیــش از نیمــی از خریدهــای اینترنتی 
ــت دارد!  ــئله حقیق ــن مس ــا ای ــد ام ــوار باش ــود دش ــام می ش ــا انج ــط موبایل ه توس
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ــرای موبایل هــا بهینه ســازی نشــده باشــد  ــی اگــر تجــارت شــما ب چنیــن چیــزی یعن
ــد.  ــت می دهی ــی را از دس ــای واقع ــل 50% بازدیده ــت حداق ــن حال ــما در بهتری ش
ــه  ــده اســت و نیــازی نیســت کــه ب ــدازه کافــی قانع کنن ــه ان احتمــاالً همیــن نکتــه ب
دالیــل بیشــتری بــرای داشــتن اهمیــت موبایل هــای امــروزی و بحــث بازاریابــی بــا 
موبایــل بــرای کســب وکارهای موفــق اشــاره کنیــم. الزم نیســت حتمــًا یــک اپلیکیشــن 
ــه  ــه ســایت شــما ب ــن ک ــد؛ همی ــی طراحــی کنی ــک فروشــگاه موبایل ــا ی ــی ی موبایل
ــرای  ــما ب ــم ش ــدم مه ــن ق ــد اولی ــازگار باش ــا س ــتم موبایل ه ــا سیس ــی ب ــدازه کاف ان

رســیدن بــه موفقیــت در ایــن مســیر اســت.

ــود  ــیم می ش ــم تقس ــری ه ــترده دیگ ــای گس ــه بخش ه ــگ ب ــل مارکتین ــا موبای ام
ــامل  ــا ش ــن بخش ه ــید. ای ــته باش ــی داش ــه کاف ــا توج ــه آن ه ــد ب ــما بای ــه ش ک
ــه  ــاه )SMS Marketing( و توجــه ب ــا پیام هــای کوت ــی ب ــون بازاریاب ــواردی همچ م
ــور  ــا همانط ــت. ام ــا اس ــی در موبایل ه ــانه های اجتماع ــص رس ــای مخت بازاریابی ه
کــه گفتــه شــد، مهم تریــن و اولیــن قــدم شــما بایــد بهینه ســازی ســایت شــما بــرای 
موبایل هــا و داشــتن یــک ســایت کامــالً واکنش گــرا اســت. مــا در مقالــه ای جامــع و 
تکمیلــی، بــه مبحــث موبایــل مارکتینــگ پرداخته ایــم و در آن راه و روش هــای توســعه 

ــم. ــوزش داده ای ــا را آم ــق موبایل ه ــب وکارها از طری ــه کس ــیدن ب بخش

)Social Media Marketing( 4. بازاریابی با شبکه های اجتماعی
شــبکه ها و رســانه های اجتماعــی از جملــه پــر رفــت و آمدتریــن جاهایــی هســتند کــه 
کاربــران اینترنتــی امــروزی در آن هــا حضــور دارنــد. میلیاردهــا کاربــر از سراســر دنیــا 
ــا شــبکه های  ــن موضــوع باعــث شــده ت ــد و همی ــت می کنن ــن شــبکه ها فعالی در ای
ــی  ــل ارتباط ــاد پ ــور ایج ــه منظ ــا ب ــرای تجارت ه ــر ب ــتری بی نظی ــه بس ــی ب اجتماع
مناســب بــا مشــتریان و تبلیــغ محصــوالت و سرویس هایشــان تبدیــل شــوند. بحــث 
ــد  ــت بدانی ــر اس ــت و بهت ــی داغ اس ــبکه های اجتماع ــوا در ش ــتراک گذاری محت اش
ــالً  ــران، عم ــط کارب ــده توس ــتراک گذاری ش ــه اش ــوای ب ــن محت ــادی از ای ــم زی حج

ــت. ــون اس ــب وکارهای گوناگ ــرکت ها و کس ــات ش تبلیغ
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ــا شــما  ــن شــبکه ها باعــث شــده ت ــن در ای ــن تعــداد بی شــمار از مخاطبی حضــور ای
بتوانیــد در بیــن آن هــا مشــتریان هدفمنــد را پیــدا کــرده و از آن هــا مشــتریان وفــادار 
ــته  ــی داش ــبکه های اجتماع ــث ش ــادی روی بح ــز زی ــد تمرک ــن بای ــازید. بنابرای بس
ــان  ــه نفــع خودت ــاالی ایــن رســانه ها ب ــه شــدت ب ــد از پتانســیل ب ــا بتوانی باشــید ت
اســتفاده کنیــد. مــا در مقــاالت دیگــری از مدیــروب بــه معرفــی راهکارهــای کارآمــد 

ــم. ــاره کرده ای ــبکه ها اش ــن ش ــت در ای ــب موفقی ــرای کس ب

)Web Push Marketing( 5. بازاریابی با قابلیت وب پوش
چنــد وقتیســت کــه بــا پیشــرفته تر شــدن مرورگرهــای اینترنتــی، قابلیتــی بــا عنــوان 
پــوش نوتیفیکیشــن )Push Notifications( نیــز در دســترس کاربــران قــرار گرفتــه 
اســت. ایــن قابلیــت درواقــع یــک سیســتم اطالع رســانی ســریع اســت کــه می تــوان 
آن را روی وب ســایت ها راه انــدازی کــرد تــا در مواقــع نیــاز، اعالنــات دلخــواه شــما از 
ایــن طریــق بــرای کاربرانــی کــه بــه ســایت شــما اجــازه دریافــت ایــن اعالنــات را داده 
باشــند ارســال شــود. ایــن روش بعــد از ابــداع شــدن بــه ســرعت بــرای کاربردهــای 
تجــاری مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و خیلــی ســریع بــه راهــی بســیار جــذاب و نویــن 

بــرای مطلــع کــردن کاربــران و مخاطبیــن تبدیــل شــد.

ــات  ــام و اطالع ــال پی ــه ارس ــدام ب ــت، اق ــن قابلی ــق ای ــد از طری ــم می توانی ــما ه ش
ترغیب کننــده بــرای کاربــران و مخاطبیــن ســایت خــود کنیــد. نتایــج نشــان می دهنــد 
ــد و  ــش بازدی ــل 30% افزای ــا حداق ــد ت ــن ها می توان ــوش نوتیفیکیش ــتفاده از پ اس
ــال داشــته باشــد. امــا درســت مثــل بحــث  ــه دنب حداقــل 20% افزایــش فــروش را ب
ــه  ــد نتیج ــورد می توان ــن م ــاده روی در ای ــگ، زی ــگ و SMS  مارکتین ــل مارکتین ایمی
ــت خوشــبختانه هــم در مرورگرهــای دســکتاپی و هــم در  ــن قابلی عکــس بدهــد. ای
مرورگرهــای موبایلــی قابــل اســتفاده اســت. نکتــه جالــب اینجاســت که ایــن اطالعات 

ــاز هــم ارســال می شــود. ــران، ب ــرای کارب حتــی در صــورت بســته بــودن مرورگــر ب
ــه صــورت یــک نوتیفیکیشــن در  ــات ب ــدوز( ایــن اعالن در سیســتم های خانگــی )وین
ــود.  ــش داده می ش ــدوز( نمای ــانی های وین ــل اطالع رس ــن )مح ــت پائی ــمت راس س
ــه صــورت نوتیفیکیشــن های معمــول  ــات ب ــز ایــن اعالن در موبایل هــای هوشــمند نی
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ــن های  ــه اپلیکیش ــی کاال و مجموع ــال دیج ــرای مث ــود. ب ــان می ش ــر نمای ــرای کارب ب
ــتفاده  ــود اس ــتریان خ ــه مش ــب توج ــرای جل ــت ب ــن قابلی ــی از ای ــه خوب ــنپ ب اس
ــران  ــرای کارب کرده انــد و تخفیفــات و پیشــنهادات لحظــه ای خــود را از ایــن طریــق ب

ــد. ــال می کنن ارس

 

 

)PPC( 6. تبلیغات کلیکی
ــب وکار  ــرایط کس ــد ش ــده، می توانی ــه ش ــای گفت ــت در روش ه ــا فعالی ــان ب همزم
اینترنتــی خــود را بــا اســتفاده از تبلیغــات اینترنتــی بــه ویــژه تبلیغــات کلیکــی موســوم 
بــه PPC بیــش از پیــش رونــق دهیــد. گــوگل بــه عنــوان دارنــده بزرگتریــن سیســتم 
و شــبکه تبلیغاتــی آنالیــن، ایــن کار را بــرای شــما آســوده می کنــد. شــما می توانیــد 
بــا ســفارش تبلیــغ خــود روی کلمــات کلیــدی دلخــواه، در نتایــج جســتجوهای گــوگل 
بــرای کلمــات جســتجو شــده مرتبــط بــا کلمــه کلیــدی انتخابــی شــما، در صفحــات 
اول قــرار گرفتــه و از همیــن طریــق صدهــا و هــزاران کلیــک و بازدیــد دریافــت کنیــد.
ایــن حجــم از بازدیــد شــانس شــما را بــرای جــذب مخاطبیــن معمولــی بــه مشــتری 
ــرای کســب وکارهایی اســتفاده  بســیار افزایــش می دهــد. تبلیغــات کلیکــی بیشــتر ب
ــا بــه هــر دلیلــی قــادر بــه اســتفاده از بازاریابی هــای دیگــر نیســتند  می شــود کــه بن
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و مایلنــد تــا از ایــن طریــق مخاطبیــن خــود را پیــدا کننــد. امــا اگــر شــما از تبلیغــات 
ــب وکار  ــر کس ــم گی ــرف چش ــد، پیش ــتفاده کنی ــا اس ــر بازاریابی ه ــار دیگ PPC در کن

خــود را خواهیــد دیــد.

7. راه اندازی کمپین های سئو
ســایت شــما بــرای دیــده شــدن در اینترنــت بــه ســئو نیــاز دارد. ســئو یــا بهینه ســازی 
ــا  ــت و صده ــی اس ــی اینترنت ــث در بازاریاب ــترده ترین مبح ــتجو گس ــای جس موتوره
بخــش و اســتراتژی مختلــف دارد. فرآیندهــا و کمپین هــای ســئو می تواننــد آهســته 
و پیوســته باشــند و یــا ســریع و ریســکی! ســعی کنیــد از روش هایــی کــه برای رســاندن 
ــوند  ــتفاده می ش ــتجو اس ــات جس ــج اول صفح ــه نتای ــم ب ــان ک ــما در زم ــایت ش س
پرهیــز کنیــد. ایــن راه و روش هــا در مباحثــی بــا عنــوان ســئوی کاله رنگــی شــناخته 
می شــوند. بهتــر اســت بــه خوبــی بــا ایــن مســئله آشــنا شــوید چــرا کــه در صــورت 
نداشــتن اطالعــات کافــی در ایــن مــورد، ممکــن اســت ســایت شــما توســط موتورهای 

جســتجو جریمــه شــود.

8. برندسازی و کسب اعتبار
ــوان آخریــن نکتــه از ایــن فهرســت، بایــد بــه مســئله برندینــگ اشــاره کــرد.  بــه عن
مســئله ای کــه کمتــر تجارتــی درک صحیحــی از آن دارد. برندســازی بــه صــورت تمــام 
و کمــال منــوط بــه نــوع رفتــار شــما در قبــال مشــتریان اســت. اگــر بتوانیــد بــه خوبــی 
یــک پــل ارتباطــی صمیمانــه و تنگاتنــگ بــا مخاطبیــن خــود برقــرار کنیــد، قــدم اصلی 
ــور  ــن منظ ــه همی ــد. ب ــته ای ــتی برداش ــه درس ــود را ب ــد خ ــردن برن ــر ک ــرای معتب ب
ــد  ــتریان بهره من ــرات مش ــا نظ ــی ب ــل بازاریاب ــط مث ــای مرتب ــد از بازاریابی ه می توانی
ــدگان از  ــد بازدیدکنن ــت و آم ــد و رف ــش بازدی ــرای افزای ــادی ب شــوید. روش هــای زی
ســایت شــما وجــود دارد امــا وقتــی ایــن روش هــا هدفمنــد نباشــند، پــس ایــن حجــم 
ــن شــرایط  ــرای شــما خواهــد داشــت؟ در ای از بازدیدهــای بی هــدف چــه ســودی ب
ــک  ــا کم ــت. ب ــران اس ــرای کارب ــاد ب ــل اعتم ــه قاب ــک رابط ــاد ی ــما ایج ــا راه ش تنه
ــت  ــه دس ــتریان را ب ــاد مش ــد اعتم ــگ می توانی ــه برندین ــوط ب ــتراتژی های مرب اس

بیاوریــد و از همیــن طریــق مشــتریان ثابــت و وفــادار داشــته باشــید.
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بازاریابی نوع مشتری به تجارت )C2B( به چه صورت است؟
اگرچــه در حالــت عــادی و بــه ظاهــر همــه معامــالت تجــاری از طــرف یــک تجــارت به 
ــه نوعــی تجــارت  ــد ک ــب اســت بدانی ــرد، امــا جال ــده صــورت می گی یــک مصرف کنن
برعکــس بــا عنــوان بازاریابــی مشــتری بــه تجــارت )Customer to Business( نیــز 
ــارت  ــمند، تج ــت ارزش ــک فرص ــاد ی ــا ایج ــده ب ــی آن، مصرف کنن ــه ط ــود دارد ک وج
مخاطــب خــود را بــه مشــتری تبدیــل می کنــد! بــه عنــوان مثــال تجارت هــای زیــادی 
هســتند کــه از مشــتریان حرفــه ای و کاربلــد خــود می خواهنــد تــا بــرای محصوالتشــان 
نقــد و بررســی تهیــه کنند. ســپس آن مشــتری از دیــدگاه یــک مصرف کننــده )دیدگاهی 
ــه  ــد و ارائ ــه تولی ــدام ب ــه راحتــی از طریــق آن اق ــد ب ــب تجارت هــا نمی توانن کــه اغل
محصــوالت کننــد( شــروع بــه بررســی و مطالعــه یــک محصــول یــا ســرویس از یــک 

ــد. ــب وکار می کن کس
در وهلــه اول چنیــن اقدامــی باعــث می شــود تــا مدیــران آن کســب وکار بــا دیــدگاه 
تکامــل یافتــه یــک مشــتری روبــه رو شــوند و از همیــن طریــق اشــکاالت، اشــتباهات 
ــه دنبالــش هســتند را متوجــه شــده و  و توصیه هــای مفیــدی کــه مصرف کننــدگان ب
ــد.  ــد آن هــا را در محصــوالت و ســرویس های بعــدی خــود اعمــال کنن ســپس بتوانن
در قــدم بعــدی، ایــن نقــد و بررســی ها بــه خــود مشــتریان و مصرف کننــدگان دیگــر 
نیــز کــه اطالعــات کافــی از محصــوالت آن تجــارت ندارنــد کمــک می کنــد تــا بــا علــم 
بیشــتری بــه خریــد بپردازنــد. ایــن اطالعــات در اغلــب اوقــات آنقــدر کافــی هســتند 
کــه مشــتریان دیگــر نیــز بــا مطالعــه آن بیــش از پیــش بــرای خریــد آن محصــول یــا 

ســرویس ترغیــب شــوند.
بازی ســازی  و  نرم افــزاری  در شــرکت های  را می تــوان  مــورد  ایــن  بــارز  مثــال 
ــد  ــت نق ــرای دریاف ــب ب ــتری مناس ــاد بس ــا ایج ــرکت ها ب ــن ش ــیاری از ای ــد. بس دی
ــابه، از  ــای مش ــر هدای ــا دیگ ــدی ی ــت نق ــران و در ازای پرداخ ــی های کارب و بررس
ــی  ــی و بررس ــه معرف ــا ب ــد ت ــوت می کنن ــوزه دع ــای آن ح ــن و کاربلده متخصصی
محصوالتشــان بپردازنــد. اگرچــه اغلــب ایــن نــوع نقــد و بررســی ها عمومــی و بــدون 
ــع  ــی های جام ــد و بررس ــا نق ــور م ــا منظ ــوند، ام ــگارش می ش ــه ن ــت هزین پرداخ
ــوع  ــن ن ــر ای ــوع دیگ ــوند. ن ــد می ش ــه تولی ــراد متب ــط اف ــه توس ــت ک ــی اس و کامل

ــت. ــی اس ــای دیجیتال ــدگان گدجت ه ــی کنن ــد و بررس ــرای نق ــی ب بازاریاب
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ــوی  ــه از س ــت هزین ــوزه IT در ازای دریاف ــال در ح ــن فع ــی از متخصصی ــروزه خیل ام
ــا سیاســت های  ــه ب ــد و بررســی محصــوالت آن هــا )و البت ــه نق ــدام ب کمپانی هــا، اق
حمایتــی( می کننــد و از جایــی کــه کاربــران دنیــا بــه ایــن افــراد متخصــص اعتمــاد 
دارنــد، از طریــق بررســی های آن هــا بــه مشــتریان آن محصــوالت تبدیــل می شــوند. 
 C2B ــا اینفلوئنســر مارکتینــگ شــباهت زیــادی دارد. تجــارت چنیــن نــوع تجارتــی ب
همچنیــن در نــوع دیگــری نیــز وجــود دارد و در آن، تجارت هــای مختلــف ایده هــای 
ــا  ــاری ی ــده را انحص ــری آن ای ــی دیگ ــه کمپان ــل از اینک ــدگان را قب خــاص مصرف کنن

ــد. ــداری می کنن ــد، از آن هــا خری ــی کن اجرای

 

 

نتیجه گیری
ــده دارد.  ــه ش ــکات گفت ــا ن ــی ب ــه تنگاتنگ ــت رابط ــتر اینترن ــی B2C در بس بازاریاب
ــما  ــا ش ــود ت ــث می ش ــده باع ــر ش ــای ذک ــردن راه و روش ه ــت نک ــت رعای در حقیق
ــت  ــید. موفقی ــته باش ــی نداش ــوع بازاریاب ــن ن ــث ای ــرفتی در بح ــن پیش کوچک تری
ــوع تعامــالت یــک  ــه ن ــالً ب ــده کام ــه مصرف کنن ــی تجــارت ب ــا شکســت در بازاریاب ی
تجــارت بــا مشــتریان بســتگی دارد. بنابرایــن تحــت هــر شــرایطی فرامــوش نکنیــد 
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کــه تمــام تــالش شــما بایــد جلــب اعتمــاد کاربــران باشــد. اعتمــاد و اعتبــار دو فاکتــور 
اصلــی هســتند کــه بــرای کاربــران بســیار بــا اهمیــت می باشــند. بنابرایــن بایــد بــا 
نکاتــی کــه در ایــن مقالــه بــه آن هــا اشــاره شــد ســعی کنیــد تــا نــام تجــاری خــود 
را معتبــر کنیــد و ســپس از ایــن اعتبــار بــرای جلــب مشــتریان جدیــد و ثابــت کــردن 

مشــتریان قدیمــی اســتفاده کنیــد
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