
  1 فصل

  آشنایی با مفهوم بازاریابی
  اتکلی

در عصر کنونی سه چالش بزرگ پیش روي جوامع اقتصادي و صـنعتی             
وجود دارد که شامل سود درآمد، ارتباط با مشتریان و رقابت شدید مـی     

افـزایش رقابـت و پیچیـده تـر شـدن انتظـارات و بـاالرفتن ســطح        .باشـد  
حـوالت بـسیاري را در      توقعات مشتریان و ظهور نوآوري هـاي جدیـد ،ت         

متعاقب  آن اهمیت مـشتري و ایجـاد     .عرصه بازاریابی ایجاد نموده است      
رضایت در مشتریان و وفـادار نمـودن ایـشان  بـه کـاال یـا خـدمات  بـه             
دغدغه اي بزرگ براي سازمانها و شرکت ها و تولید کنندگان تبدیل شده            

ت و خدمات    لذا حفظ و توسعه و تقویت درك مشتریان از محصوال         .است  
به دلیل اثر نهایی آن بر خرید مجدد مشتریان تبدیل به یکـی از مهمتـرین             

بعالوه این که مشتریان ، پایه و اساس        .سازه ها در بازاریابی شده است       
در این راستا بـسیاري از سـازمان        .هر کسب و کاري محسوب می شوند      

عالیـت  ها برنامه هاي حفظ و ترغیب مـشتریان را بـه عنـوان بخـشی از ف         
تولیـد کننـدگان و    .هاي اصلی براي توسعه روابط خود تعریف کـرده انـد          

شرکت ها تنها با راضی نگه داشتن مصرف کنندگان خود ، قادر خواهنـد            
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ترغیـب و تـشویق    .بود تا در عرصه رقابـت بقـاء خـود را تـضمین کننـد          
در این راسـتا فعـاالن      .مصرف کننده مفهوم پیچیده اي را در برمی گیرد          

صادي می کوشند تا از انواع و اقسام ابزارهاي بازاریابی استفاده کنـد    اقت
یکی از موثرترین ابزارها در این زمینه ابزارهاي الکترونیکـی و اسـتفاده             .

هـــایی اســـت کـــه از بـــسترهاي فنـــاوري دیجیتـــال اســـتفاده از روش
بازاریابی دیجیتال هم تالش دارد با اسـتفاده از همـین ابزارهـا و             .کنندمی
بازاریـابی دیجیتـالی ، اداره   .ترها بتواند به اهداف بازاریابی دست یابد    بس

ارتباط متقابل مشـتري در یـک محــیط پیـشـرفته رسـانه اي بـه منظـور       
کسب سود براي شخص یا سازمان مربوطه است ونوعی ارتبـاط متقابل           
محـسوب میـشود و همــانطور کـه امکــان اطـــالع رســانی گــسـترده را      

، امکـان کسـب اطالعات از وضعیت بـازار و سـایر رقبـا را              فـراهم کـرده 
 بهــره گیــري از بازاریـابی دیجیتـال در عرصــه             .نیز مهیا کـرده اسـت     

پویـایی، کـاهش هزینـه، افـزایش سـرعت و           : اقتصاد،  پیامدهایی از قبیـل     
توســعه میــزان اثرگــذاري تبلیغــات و بازاریـــابی را بـــه دنبـــال داشـــته 

 رشـد و توسـعه اسـتفاده از اینترنـت کـه یکـی از               در سالهاي اخیـر   .است
ابزارهاي بازاریابی دیجیتال می باشد در صنایع و بنگاههـاي اقتـصادي،            
افـزایش حجـم فروش و کاهش هزینه هـاي عملیـاتی و تبلیغـات را بـراي      

افــزایش میــزان آگـــاهی و افـــزایش حـــق .آنهــا بــه ارمغــان آورده اســت
هـاي بازاریـابی دیجیتـال  بـوده وبـراي            انتخـاب مشتریان از دیگـر قابلیت     

مشتریان این  امکـان فراهم می شود  کـه در کمتــرین زمـان، بهتـرین و                
شیوه هاي تبلیغـات در     .مناسبترین انتخاب را در خرید خود داشته باشند       

بازاریابی نـوین مـسـایل و مـشـکالت ناشـی از برخوردهـاي فیزیکـی و                



11 آشنایی با مفهوم بازاریابی: 1فصل 

تبلیغـات  کلـی مـی تـوان گفـت     سنتی سابق نیـز از بـین میـرود بـه طـور        
است که بدلیل ارزان بودن مانـدگاري زیـاد و           تبلیغات نوعی از  دیجیتالی

روابــط  و اطــالع رســانی فراگیــر بــودن آن همزمــان بــا رشــد ابزارهــاي
روزي و بی وقفه بودن آن و قابلیـت ایجـاد تغییـرات بـه               و شبانه  عمومی

انی کــه روز باعـث شــده اســت کـه ایــن نــوع تبلیغــات بـه خــصوص زمــ   
ها از لحاظ منابع مالی با مشکالت مواجه هستند جایگاه خاصی را            شرکت

  .کندباز  هادر بین تبلیغاتچی
بیشتر و  فروش مسیر در شرکت هاي فعالیت همه همگراسازي بازاریابی

 بـازار  در مناسـب  خـدمات  یـا  محصول ارایه شامل فعالیت هایی نظیر ، 

 و مبحثی پیرامـون مـشتریان   ابیبازاری.مناسب میباشد  قیمت با مناسب
است و تمامی کسب و کارهـا بـا آن  در ارتبـاط هـستند و ایـن در       بازار

 و نـشده اسـت   شـناخته  درسـتی  به هنوز حالی است که دانش بازاریابی
 کـه موفـق   آن براي شرکت یک. میشود اشتباه فروش و گاهی با تبلیغات

 بـازار  الزامـات  و مـشتري  آرزوهـاي  روي بـر  را خود اهداف باید باشد

 مدیریتی میباشد، ضمن ابزار یک منظر ازاین بازاریابی بنابراین.کند تنظیم

 در گرفت، اشتباه بازاریابی با نباید را مدت کوتاه اقدامات تبلیغاتی که این

 از اي آمیزه بازاریابی.ارائه داد روشن تعاریف ، مفاهیم از باید بازاریابی

 حـضوراینترنتی،  بروشوري، حضور ،آراء ارزیابی نوآورانه، محصوالت

 قیمـت  و خبـري  برنامه هاي داشتن مشتریان، مخصوص داشتن مجالت

  .است منطقی هاي
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  چه بازاریابیتاریخ
 اول نیمـه  در بازاریـابی .شـد  شـروع  اولیه هاي انسان زمان از بازاریابی

 و توزیـع  دربـاره ي  ا دورهي  هـا  آمـوزش  ارائـه  بـا  درامریکا بیستم قرن
 مطـرح  جدیـد  مبحثـی  عنـوان  به فروشی خرده و وشیفر کلی بخصوص

 هـایی  نهـاد  سایر از بودند، خود هاي تئوري سرگرم که اقتصاددانان.شد
 و عرضـه  هـاي  منحنـی .کردنـد  غفلـت  بودند موثر اقتصاد عملکرد در که

 تـا  کننده تولید از ها قیمت زنجیره و بودند قیمت دهنده نشان فقط تقاضا
 بازاریابـان  بنـابراین  دادنـد،  نمـی  توضیح را فروش خرده و فروش عمده
 گرفتـه  نادیـده  اقتـصاددانان  سـوي  از کـه  را فکـري  هاي شکاف این اولیه
ــود، شــده ــر ب ــد پ ــا.کردن ــن، وجــود ب ــصاد ای ــادر اقت ــم م ــابی عل  بازاری
 هنــري قالــب یــک و علــم حرفــه، یــک از بیــشتر چیــزي بازاریــابی.اســت
 بـه  دو هـر  انگلـستان  بازاریـابی  موسسه و امریکا بازاریابی انجمن.است
 آنان.کنند می کار بازاریابی اي حرفه هاي نامه اعتبار روي مستقل شکلی
 بازاریابـان  بـین  بتـوان  کـه  سـاخت  را آزمونهـایی  تـوان  مـی  که معتقدند
 از بـسیاري  حـال  عـین  در.شـد  قائـل  تمـایز  ناشـی  بازاریابان و شایسته
 خـوبی  بازاریـابی  ي ایـده  تواننـد  می نیستند اي حرفه بازاریاب که افرادي
   .کنند ارائه
 طریــق از وبازاریابــان اســت مهــم  اریبــس ارکــان از بازاریــابی در علــم

 هـاي  یافته کننده، بینی پیش تحلیلهاي و بازار سازي مدل بازار، تحقیقات
 گیـري  تـصمیم  بـراي  بازاریـابی  مـدلهاي  از آنـان .کننـد  مـی  ارائه جالبی
 در  وهمـواره  کننـد  مـی  ایتهـد  را خود هاي سرمایه و کنند می استفاده
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ثیر  کردن مشخص براي بازاریابی معیار ایجاد حال  بـر  فعالیتهایـشان  تـاْ
 .هستند سود و فروش

  ول بازاریابی ازنظر فیلیپ کاتلر سیرتح
مـشتري   که تأکید بر محصو ل دارد) 1بازاریابی (بازاریابی عصر اول .1

ی است این کـاال در      کاف.به کاال نیاز دارد اما کاال کمتر در دسترس اوست         
نمونـه آن در  .قطعاً مشتري خواهان این کاال اسـت  .دسترس مشتري باشد  

مردم حاضر بودند پول بپردازند، مدتها      .سازي کشور بود  صنعت اتومبیل 
اگـر مـشتري    .در صف انتظار باشند، و هـر اتـومبیلی را خریـداري کننـد             

شد اگـر   میگفت رنگ دیگري از اتومبیل را به وي تحویل دهند، شنیده        می
چون گزینـه دیگـري     .مشتري ناگزیر از اطاعت بود    .خواهی، نفر بعدي  نمی

  .پیش رو نداشت
به مـرور، جنـاب مـشتري بـر اریکـه           ) 2بازاریابی  (بازاریابی عصردوم .2

  .قدرت نشست
بـا افـزایش    .تکنولوژي سبب شده بود تا بـه سـرعت کـاالیی تولیـد شـود              

حـاال  .کنـد، خریـداري کنـد      مـی  توانست آنچه را اراده   رقابتها، مشتري می  
بردنـد تـا    هاي مشتري پی می   صاحبان کاال باید به ذهن مشتري و سلیقه       
مــشتري اینـک آغـاز و انجــام   .بتواننـد کاالیـشان را بــه فـروش برسـانند    

  .فعالیتها است
فراتـر از نیازهـاي آدمـی را تحـت          ) 3بازاریـابی (بازاریابی عـصرسوم    .3

  .دهدپوشش قرار می
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گویـد بـه فراتـر از شـخص و     ابی آنچنـان کـه کـاتلر مـی    این نـوع بازاریـ    
پارامتر اصلی این نوع بازاریـابی نیـز بـه آگـاهی            .اندیشدنیازهاي وي می  

گیرنـد، و آراء  مشتري وابسته است، نیازهاي معنوي در اولویت قرار مـی       
بازاریابـان فراتـر از     .کنـد و افکار عمومی فراتر از قانون دولتها عمـل مـی          

ــود ر ــنجی، خـ ــود   خودسـ ــاران خـ ــا و همکـ ــی رقبـ ــران یعنـ ــا دیگـ ا بـ
انـد  اي کسب کـرده   اي داشتند و امروز چه رتبه     دیروز چه رتبه  .سنجندمی

اند و یارقبـا و     نگرند تا چه حد پیشرفت داشته     نیک و منصفانه به خود می     
  .سازند خود بینص را بازار از شتریبی سهم اندتوانستههمکاران چگونه 

 

 دری ابیبازار شغل نیبهتر شودیم پرسش او ازی وقت ییگفتگو در کاتلر پیلیف
  :دهدیم پاسخ نیچن است؟ی شغل چه جهان

ی سالمت و تیترب و میتعل بلکه، دینفروش کرست ردندانیخم ا یکوکاکوال گرید«
 جادیای واقعی تفاوت آنانی زندگ تیفیک در و دیکن عرضه مردم به را شتریب

 »دیکن

  انواع بازاریابی در عصر کنونی
هـاي  اي کـه بازاریـابی را فقـط منحـصر بـه مهـارت             برخالف تفکـر عـده    
تر از این تعریـف     دانند، حوزه بازاریابی بسیار وسیع    فروختن یک کاال می   

بازاریابی مانند زندگی است و همـه مـا بایـد در جعبـه          .محدودکننده است 
ــه مهــارت  ــدگی خــود بخــشی را ب ــزار زن ــابی اختــصاص اب هــاي بازاری

اي مشغول هـستیم، اینکـه یـاد بگیـریم تـا      اینکه به چه حرفه  فارغ از   .دهیم
مـان  مانند یک بازاریاب فکر و عمل کنیم، در پیـشرفت شخـصی و کـاري              
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دهـد؟ ایـن    بازاریـابی چگونـه ایـن کـار را انجـام مـی            .اهمیت بـاالیی دارد   
 .هاي آن پرداخته شده استپرسشی است که در ادامه به بررسی پاسخ

ــواع ر  ــونی ان ــا شــرایط و  در عــصر کن ــابی متناســب ب وش هــاي بازاری
براساس طرح و برنامه هاي مختلف اتخاذ مـی شـود کـه تنـوع بـسیاري                 
دارند و  شرح و توصیف کامل هر کدام از آنها به زمـان زیـادي احتیـاج                  
دارد که این مقوله خارج از حوصله این کتاب است لذا بر اساس موضوع              

  .دیجیتالی می پردازیمر بازاریابی کتاب ، تنها به شرح و تفسی
  

 است اي فرمانده امر تحت جنگیدن مانند برنامه و طرح بدون بازاریابی

 گیري هدف فرمان آن از وپس "....آتش ....آماده " : گوید می ابتدا که

 کند می صادر را
  

اکثر مردم درك  نمیکنند  که بازاریابی یک فرآیند و جریان است نـه یـک                 
بازاریابی دیجیتالی آغاز و حد میـانی دارد امـا بـه نـدرت         .رویداد و اتفاق  

 مگـر درصـورتی کـه شـما کـل کـسب و کـار خـود را           –پایان می پذیرد    
حتی در آنصورت هم نباید بـراي آن یـک پایـان تعریـف کـرد                .بفروشید  

بازاریابی فراتر از یک هنر است، و مطمئنا همه گونه هاي هنري را در بر             .
سندگی، بازیگري،رقص، فـیلم بـرداري، نقاشـی،        موسیقی، نوی  –می گیرد   

  ....تصویرگري، عکاسی، خوانندگی و

   تالیجیدی ابیبازار  مفهوم بایی آشنا
در یـک اصــطالح ،  ) Digital marketing(بازاریـابی دیجیتـالی یـا همـان     

چتري براي بازاریابی هدفمند است ، در واقـع  تعـاملی از محـصوالت یـا       
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آوري هـاي دیجیتـال بـراي رسـیدن بـه هـدف             خدمات با استفاده از فـن       
این نوع بازاریـابی سـبب      .اصلی که همان جذب  مشتریان است می باشد          

ترویج عالمت هاي تجاري، سـاخت اولویـت و افـزایش فـروش از طریـق                
این نوع بازاریابی با انتخـاب گـسترده اي از          .تکنیک هاي مختلف میباشد     

ستفاده از اینترنت به عنوان     تاکتیک هاي خدمات که به طور عمده توسط ا        
هسته یک رسانه تبلیغـاتی عـالوه بـر تلفـن همـراه و رادیـو و تلویزیـون                
  .ســنتی بــراي بازاریــابی محــصول و نــام تجــاري، گنجانــده شــده اســت

فعالیت هـاي بازاریـابی دیجیتـال شـامل بهینـه سـازي موتـور جـستجو                 
)SEO(     بازاریابی موتور جستجو ،)SEM(     ازاریـابی  ، بازاریـابی محتـوا، ب

تاثیر گذار، اتوماسیون محتوا، بازاریابی مبـارزات انتخابـاتی، بازاریـابی           
تجارت الکترونیک ، بازاریابی رسانه هاي اجتماعی، بهینه سـازي رسـانه          
ــاب       ــات، کت ــایش تبلیغ ــل، نم ــستقیم ایمی ــابی م ــاعی، بازاری ــاي اجتم ه
 الکترونیکی، دیسک هاي نوري، بازي هـا و هـر شـکل دیگـري از رسـانه                

همچنین گسترش کانال هاي غیـر اینترنتـی ماننـد          .هاي دیجیتال می باشد   
مفهـوم اساسـی در بازاریـابی       .اسـت   ) MMS و   SMS(تلفن هاي همـراه     

 بـر اسـاس رویکـرد    دیجیتال رویکرد بازاریابی داخلی و یا به طـور کلـی       
  .مشتري مداري است

بــر اســاس گــزارش موســسه بازاریــابی دیجیتــال، بازاریــابی دیجیتــال  
استفاده از کانـال هـاي دیجیتـال بـراي تـرویج بازاریـابی محـصوالت و                 

  .خدمات به مصرف کنندگان و کسب و کار است
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  دیجیتالتاریخچه بازاریابی 
 مـیالدي بـه کـار       90اصطالح بازاریابی دیجیتالی نخـستین بـار در دهـه           

، بازاریـابی دیجیتـالی   2010 تـا    2000در فاصله بین سال هاي      .گرفته شد 
ن یک راه موثر برقراري ارتباط با مصرف کنندگان شناخته شد و         به عنوا 

  .پیچیدگی استفاده از آن بیشتر نمایان گردید
 گـروه   1980قبل از مطـرح شـدن بازرایـابی دیجیتـالی، در اواسـط دهـۀ                

با تغییر شیوه هـاي ترفیعـی چنـد شـرکت     )SoftAd Group (تبلیغات نرم
 دیجیتـالی را در زمـین   اتوموبیل سـازي، ریـشه هـاي درخـت بازاریـابی       

آن ها با جایگزین کردن فالپی دیسک هاي تبلیغـی بـه        .استحکام بخشیدند 
جاي مجالت و بروشورهاي تبلیغی، به مشتریان خود اجازه یک رانندگی           
مجازي قبل از خرید محصول خود را دادند و در ضمن به صـورت پویـا               

نـوان مثـال فـرد    امکانات و خدمات اتومبیل را به نمایش می گذاشتند به ع   
می توانست به طور مجازي در ماشین را باز و داخـل آن سـوار شـود و        

تمامی ایـن امکانـات در نـسخه هـاي          .از امکانات داخل ماشین دیدن نماید     
در این روش جدید فرد می      .خطی و چاپی تبلیغی سنتی قابل استفاده نبود       

مجـانی  توانست از آن سوي دنیا با ماشین مورد عالقه خود یک سواري             
ــداري کنـــد      ــود را خریـ ــل ماشـــین خـ ــورت تمایـ ــرد و در صـ  .بگیـ

با توجه به پیشرفت هـاي سـریع رسـانه هـاي دیجیتـالی، فرصـت هـا و                   
آمار و ارقـام  .درآمد هاي جدیدي براي تبلیغ و بازاریابی ایجاد شده است     

 بازاریابی دیجیتال رشد باالیی داشته و می        2013نشان می دهد در سال      
نوان یک روش نو ظهور بازاریابی یاد کرد و می تـوان از  توان از آن به ع    
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آن به عنوان تسهیل کننده تبلیغات بر خط، بازرایابی وب و یـا بازاریـابی               
  .اینترنتی استفاده نمود

  یتالیجیدی ابیبازار چرخه
 5کــایزر کوفــسکی و همکــاران چرخــه بازاریــابی دیجیتــالی را در قالــب 

  :مرحله زیر بیان می کنند 

  
  چرخه بازاریابی کایزرکوفسکی : 1-1ارنمود

 
 در این مرحله شرکت به دنبال جذب مشتریان براي مراجعـه بـه              :جذب �

 .استوب سایت و یا فروشگاه خود 

در این مرحله شرکت درصدد کسب مشتریان در فراینـد          : درگیر کردن  �
  .خرید از شرکت است

 وفـاداري و   ایجـاد ,در این مرحله شرکت به دنبال حفظ مشتري     : حفظ �
  .باشد میمراجعه مجدد به شرکت و وب 
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در این مرحله شرکت با کسب اطالعاتی از مشتري نسبت به           : یادگیري �
  وي دانش و اطالعات جدید میگیرد 

در این مرحله شرکت از طریق اینترنـت و وب سـایت و سـایر              : ارتباط �
  روش ها سعی در ایجاد و حفظ ارتباط دایمی با مشتریانش دارد

 امروز تا ابتدا از نگیمارکت تالیجید

بازاریابی دیجیتال یا بازاریابی الکترونیک یا دیجیتال مارکتینگ به نـوعی        
شود که با استفاده از ابزارهاي الکترونیکـی هماننـد          از بازاریابی گفته می   

 منتـشر شـده و از   …رایانه شخـصی، تلفـن هوشـمند، کنـسول بـازي و       
همچنین ایـن نـوع بازاریـابی       .شود می طریق آن به جذب مخاطب پرداخته     

سـایت، پـست    ها و بـسترهاي الکترونیکـی متنـوعی هماننـد وب          در کانال 
 .شوندهاي اجتماعی عملیاتی میالکترونیک و شبکه

انـدازي  در اینجـا بـا اسـتفاده از یـک اینفوگرافیـک بـه بررسـی رونـد راه        
  :مپردازیابزارهاي دیجیتال مارکتینگ از ابتدا تا انتها می

  
  امروز تا ابتدا از نگیمارکت تالیجید :2-1نمودار
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 2-1 نمـودار  در شـده  مطـرح ي  هـا  تمیـ آ از کیهر درباره 1-1 جدول در
  .است شده انیبي مختصر حیتوض

 امروز تا ابتدا از نگیمارکت تالیجید: 1-1 شماره جدول

سایت هویت برند شما در فضاي آنالین است؛ سـاختن           وب طراحی سایت 1
ا طراحی و کاربري مناسب بـراي کـاربران، مرحلـه    سایت ب 

 .اول از موفقیت دیجیتال مارکتینگ است

طراحــــــــی   2
 ریسپانسیو

سایت، عالقۀ بیشتري به سفارش در      درصد کاربران وب  67
 .هاي دارند که سازگار با موبایل هستندسایت

 صفحه هستند، هفت    30هایی که بیشتر از     سایت شرکت وب تعداد صفحات 3
 صـفحه   10هـایی کـه     بر بازدید بیشتري نسبت به سایت     برا

 .هستند، دارند

شش درصد از میانگین بودجه مارکتینگ براي آنـالیز دیتـا            آنالیز دیتا 4
اي کــه مـصرف مـی شــود؛ تـا شــما مطمـئن شــوید هزینـه     

 .اید به صورت درست مصرف شده استکرده

ــارت  5 تجـــــــ
 الکترونیک

هــایی کــه  نیــکتجــارت الکترونیــک اشــاره دارد بــه تک   
ــرویس و      ــد س ــه خری ــشویق ب ــود را ت ــدگان خ بازدیدکنن

 .کنندمحصوالت می

افــــزار نــــرم 6
 موبایل

فون هستند و اپلیکیـشن برنـد       اشخاصی که داراي اسمارت   
ــرده   ــود ک ــما را دانل ــد ش ــصوالت و  %40ان ــشتر از مح  بی

 .کنندهاي شما خریداري میسرویس

 درصـد  90لی بـاز مـی شـود؛    هاي ارسـا درصد از پیام 98 پیام کوتاه 7
 دقیقـه   15هاي موبایل پیام کوتاه خـود را در         استفاده کننده 

 اول بعد از ارسال باز می کنند

ــات  8  بـه   2017شود درآمد تبلیغات موبایل در سال       بینی می پیشتبلیغــــــ
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 . میلیارد دالر برسد42میزان  موبایلی

ایمیـــــــــــل  9
 مارکتینگ

تـرین راه  یمیـل اصـلی  گوینـد ا درصد از بازاریابان مـی  89
 .هاستبراي رهبري کمپین

ــایش  10 نمـــــــ
 تبلیغات

درصد از کاربران آنالین آمریکـا تبلیغـات را مـشاهده      24,7
 کنندمی

پرداخــــــــت  11
 کلیکی

هاي کلیکی باعـث بـه ثمـر رسـیدن          درصد از پرداخت  64٫6
 شودتبلیغات هدفمند می

بهینــه ســازي  12
موتورهـــــاي 

 جستجو

 از جستجو کلیـک مـی خورنـد، بـه     هایی کهدرصد لینک 70
 .مسیر درست هدایت می شوند

هــــاي لینــــک 13
 معرفی شده

هـاي معرفـی    هـا از لینـک    درصد از تجارت جدید شرکت    65
 .آیدشده بدست می

ــات  14 تبلیغــــــ
 وایرال ویدئو

ــد،   بعــد از تماشــاي ویــدئو تبلیغــاتی و بازاریــابی یــک برن
 .شود درصد بیشتر خریداري می12محصوالت آن شرکت 

 97 درصــد بیــشتر از صــفحه اصــلی ســایت و 434بــالگ   بالگ 15
 .درصد بیشتر از لینک هاي تبلیغاتی بازدید دارد

 درصـد  12هایی که از اینفوگرافیک استفاده می کنند    تجارت اینفوگرافیک 16
هـایی کـه اینفوگرافیـک      ترافیک بیشتري نـسبت بـه کمپـانی       

 .استفاده نمی کنند، دارند

ده در  پخش زن  17
ســـــــایت و  

 وبینار

کنند، اعتقاد دارند کار می B2B درصد از بازاریابانی که61
 .هاي بازاریابی استوبینار از پرتأثیرترین تاکتیک
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 حاضر عصر در تالیجیدی ابیبازار بودجه سهم

با پیشرفت تکنولـوژي میـزان اسـتفاده از دسـتگاه هـاي الکترونیکـی در                
   .ته استفرایندهاي بازاریابی افزایش یاف

بـر اسـاس نظرسـنجی کـه از مـدیران ارشـد بازاریـابی سـازمان هـا در          
سراسر جهان بـه عمـل آمـده اسـت رشـد محـسوس صـرف بودجـه در                

  . قابل مشاهده است2014 و 2013بازاریابی دیجیتالی در سال 

  
 یتالیجیدی ابیبازار به شده داده اختصاص بودجه : 3-1نمودار

می شود بازاریابـان در سراسـر جهـان         با توجه به نمودار فوق مشخص       
تصمیم دارند که سیستم بازاریابی خود را به تدریج تغییر دهند و بیشتر             

کشور ما هم از    .بر روي رسانه هاي دیجیتالی صرف هزینه داشته باشند        
مدیران بازاریابی سعی دارند تا از رسـانه هـاي           .این قاعده مستثنا نیست   

زاریـابی خـود اسـتفاده کننـد امـا نحـوه       دیجیتالی بیشتر در فرایندهاي با    
استفاده از این خدمات بعضا به صورت صحیحی نیست به عنـوان مثـال              
می توان به ارسال انبـوه پیامـک هـاي تبلیغـاتی و یـا ایمیـل هـاي انبـوه                     

  .تبلیغاتی اشاره کرد که این مسئله خود معضل مهمی می باشد


