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شوند. های جدیدی جایگزین میرسد بازاریابی آنالین، هر روز در حال تغییر است و تکنیکبه نظر می
روع به شهای قدیمی خسته شده و شود. مردم از روشاز تغییر رفتار مشتری ناشی می تغییر تکنیک

کنند. خوشبختانه هنوز تعدادی اصول ثابت وجود دارند؛ این اصول نادیده گرفتن تبلیغات تکراری می
یابند؛ به عنوان مثال، نیازی نیست که ها، به طور ثابت تداوم میی تاکتیکرغم تغییر هر روزهعلی

تری د بخشیده و با دقت بیشهای جدید، باید آن را بهبوچرخ را دوباره اختراع کنید، بلکه با تکنیک
ی گذشته در هاترین تکنیکی بازاریابی آنالین به صورت ترکیبی از موفقسازی کنید. آیندهشخصی

کنیم که از گذشته سازی است. در اینجا به مواردی اشاره میهمراهی با نیاز فزاینده برای شخصی
د ی بازاریابی آنالین را یاازی برای آیندهسها در راستای آمادهایم و چگونگی به کارگیری آنآموخته

 .گیریممی

 

 !آنچه گذشته در مورد بازاریابی آنالین به ما آموخته است

.1 AIDA )مخفف توجه، عالقه، تمایل و عمل( 

 :کار ینحوه

 توجه خواننده را به خود جلب کنید: توجه. 

 سایر موارد تحریک کنیدها، بیانیه و ی مخاطب را با استفاده از واقعیتعالقه: عالقه. 

 به ایجاد احساس نیاز و دلبستگی ادامه دهید: تمایل. 

 ها راه حلی ارائه دهید که در مورد موضوع اقدام کنندبه آن: عمل. 

AIDA های بازاریابی، عملکرد بسیار خوبی داردامروزه در کانال. 

 
 

.2 PAS )مخفف مشکل، تحریک و راه حل( 

 .کندها را به خود جلب میتوصیف مشکل اصلی مخاطبان، توجه آن این فرمولِ همه منظوره، با

 :کار ینحوه

 ی مشکلی که او باید حل کند، به خود جلب کنیدتوجه مخاطب را با ارائه. 

 با بیان عواقب عدم حل مشکل، خواننده را تحریک کنید. 

 کنیدهایی عملی مانند استفاده از محصول شما، مشکل را حل حل با مراحل و راه. 

PASهای ، چیز جدیدی نیست. این یک فرمول قدیمی است که همچنان در قرن بیست و یکم مشتری
 .کشدزیادی را سمت خود می
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 نوآوری دیجیتال

بازاریابی دیجیتال به طور مداوم در حال تغییر و گسترش است؛ بنابراین این مسئله حائز اهمیت 
این نه تنها در نوع خود عملی خوب است، بلکه به شما این است که همواره در صدر ترندها باشید. 

 .ها درگیر هستید، سودمند باشیددهد تا برای مشتریان و مشاغلی که با آنامکان را می

 
ی مشتری، عملکرد و تبلیغات هدفمند، ، ما با تمرکز بر عواملی همچون تجربه0202با ورود به سال 

ها با استفاده از هوش دیجیتال رسیدیم. اغلب این نوآوریی بازاریابی به سطح جدیدی در حوزه
انگیزترین ترندهایی ترین و هیجانشوند. در اینجا برخی از مهممصنوعی، به طور مداوم اصالح می

راتژی ها را وارد استاند تا بتوانند آنهای دیجیتال باید زیر نظر داشته باشند، آورده شدهکه بازاریاب
 .ی دیجیتال باشندتوانند مبنایی برای حرکت رو به جلویِ حوزهمی هاخود کنند. این
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 هوش مصنوعی 1.

ها در بازاریابی دیجیتال، کامال گسترده است. در بازاریابی هوش مصنوعی همچون سایر زمینه
ها ای از دادهدهد، متا آنالیز طیف گستردهدیجیتال، بخش اعظم کاری که هوش مصنوعی انجام می

گیری است. در حالی که این فناوری هنوز در مراحل ابتدایی ها برای تصمیمسپس استفاده از آنو 
های بسیار مهمی از آن در دنیای امروز هستیم. آمازون و نتفلیکس، است، در حال حاضر شاهد نمونه

 .دکنهای هوش مصنوعی هستند که به پیشنهادات و معامالت کمک میهر دو از قبل دارای ویژگی

ی های آتی بازاریابی خواهیم بود. از جملهی آن در طیف وسیعی از برنامهما همچنین شاهد استفاده
ها، دستیارهای دیجیتال و توان به ایجاد محتوا، تشخیص صدا و چهره، چت باتاین موارد می

ز نظر ای نه چندان دور، هوش مصنوعی اهای هدفمند بازاریابی اشاره کرد. در آیندهاستراتژی
ی کلی تبدیل خواهد شد؛ چرا که با تجزیه و تحلیل دقیق رفتار استراتژی بازاریابی به یک قاعده

 .تر همراهی کندی خریدی بهتر و تعاملیتواند شما را در دستیابی به تجربهکننده، میمصرف

 

 دستیارهای دیجیتال شخصی 2.

تا در هر مرحله از زندگی روزمره، با اند دستیارهای شخصی مبتنی بر هوش مصنوعی، طراحی شده
ب توانند برای کسهای مختلف، میهای ساخته شده توسط شرکتمردم در ارتباط باشند. دستگاه

کنند. کاربرانی که به طور ها در واقعا باهم همکاری میاطالعات با یکدیگر تماس بگیرند! بله، آن
 یی تکامل هوش مصنوعی در زمینهه مشاهدهکنند، قادر بها استفاده میروزمره از این دستگاه

های های مبتنی بر تجزیه و تحلیل دادهشخصی یا تجاری خواهند بود. این فناوری در تعدادی از زمینه
ین ها همچنکننده، از جمله تشخیص صدا، همچنان پیشرفت خواهد کرد. آنمربوط به رفتار مصرف

 .افزارهای تجاری متنوع هستندها و نرما برنامهبا هدف کمک به تولید بیشتر، در حال ادغام ب

 

 های اجتماعی تغییر خواهد کردعملکرد رسانه 3.

های اجتماعی، در شرف یک تغییر بزرگ است. مدت زیادی است که ی ما از رسانهی استفادهنحوه
ن احتماال ای گیرند.ی خود، مورد استفاده قرار نمیهای اجتماعی در راستای هدف اصلی و اولیهرسانه

د، دارند بینندهد، کاربران تمایل به کنترل آنچه که میپاسخی برای این واقعیت است که نشان می
هایی هستند که کاربرمحور باشند، نه متمرکز و برای سرگرمی و تعامل با همساالن خود، به دنبال راه

 .بر تبلیغات
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ی ما در حال ی استفادهکنند، اما نحوهف میهای اجتماعی صرافراد زیادی زمان خود را در رسانه
ی شاهدهها استفاده کنیم، به ماز آن” اجتماعی“تغییر است؛ به عنوان مثال ما بیشتر از اینکه به دالیل 

مانند  های جدیدپردازیم. کاربران، بیشتر به دنبال سرگرمی و فناوریفیلم و سایر موارد مشابه می
، کنندهای اجتماعی، این دو حوزه را جدا میاشرت هستند. رهبران رسانهواقعیت مجازی، به دور از مع

غات است که خبرخوان اجتماعی و تبلی” اکسپلور“ی جدید همچنین فیسبوک نیز در حال معرفی گزینه
های شخصی به عنوان ابزاری برای تعامل ها و وبسایتکند؛ به عالوه، وبالگرا از یکدیگر جدا می

کنند. رسانی فوری استفاده میشوند و افراد کمتری از پیامبیت کمتری برخوردار میآنالین از محبو
آوری عهایی برای جمهای دیجیتال، عالوه بر اینکه باید به دنبال راهاین بدین معنی است که بازاریاب

جتماعی ای اههای تبلیغاتی پلتفرماطالعات مشتریان برای هدایت استراتژی خود باشند، باید به روش
 .نیز توجه کنند

 

 Blockchain فناوری 4.

Blockchain های ناشناس و به یک اهرم دیجیتال غیرمتمرکز اشاره دارد که پایه و اساس برنامه
 شود به کارگیری آن در کسببسیار ایمن است، همچنین یک فناوری غیر قانونی است که باعث می

ی تجاری ممکن در اینجا اهمیت دارد. در زمینه هایی خوبی نباشد، اما درک فرصتو کار، ایده
تواند راهی موثر در امنیت و جلوگیری از تقلب در معامالت مشتریان، تقریبا تجاری، این فناوری می

 .در هر صنعتی باشد

 
 

 هاچت بات 5.

خواهند بود؛ بنابراین این کار ” واقعی“ی ها قادر به مکالمهبا پیشرفت هوش مصنوعی، چت بات
 ها همچنین به ابزارهاییانداز بازاریابی دیجیتال را بهبود بخشد. آنتواند به طور بالقوه، چشممی

ها هایی که امروزه چت باتکنندگان تبدیل خواهند شد. یکی از راهکاربردی برای مشاغل و مصرف
ی های اجتماعهای رسانههای متمرکز بر برند در سیستم عاملکنند، از طریق چت باتسر و صدا می

 .هاسترسانی آنی رباتی برای ادغام مشاغل و سرویس پیاماست. فیسبوک در حال ارائه
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 جستجوی صوتی 6.

درصد نوجوانان و بزرگساالن، روزانه از جستجوی صوتی  02اند که بیش از مطالعات نشان داده
های دیجیتال به چه معناست؟ یابکنند و این تعداد در حال افزایش است. این برای بازاراستفاده می
آمیز با جستجوی صوتی، سازی استراتژی خود برای تطبیق موفقیتدر بهینه بازاریاب توانایی یک

حتوا و های مبازاریابی قابل توجه به ویژه برای ای بزرگتر باشد. نکتهای بر معاملهتواند مقدمهمی
 .ها، تمرکز بیشتر بر روی کلمات کلیدی و عبارات جستجو استاستراتژیست

 

 بازاریابی با افراد تاثیرگذار یا اینفلوئنسر مارکتینگ 7.

 ، به صورت مستقیم یا”بانفوذ“بازاریابی با افراد تاثیرگذار، نوعی از بازاریابی است که از افراد 
های کند. استفاده از این روش در شبکهی خدمات و محصوالت استفاده میغیرمستقیم برای ارائه

های خاص اجتماعی، موفقیت چشمگیری به دنبال داشته است. این روند تا کنون بیشتر توسط کمپین
ایجاد  ها مایل بهاستفاده شده، اما به احتمال زیاد به یک استراتژی مداوم تبدیل خواهد شد. بازاریاب

 .ردهای اجتماعی صورت بگیتواند از طریق شبکهنین افرادی هستند. این کار به راحتی میروابط با چ

 

 Micro-moment بازاریابی 8.

کننده دارد و مبتنی بر این واقعیت است که امروزه این نوع از بازاریابی، تمرکز زیادی بر مصرف
کاربران تقریبا به طور انحصاری از های خود دارند. کنندگان، قدرت زیادی در رفتار و انتخابمصرف

توانند تحقیقات خود را با ها میکنند. آنتلفن همراه برای بسیاری از تحقیقات خود استفاده می
که  ها این استفشردن یک دکمه انجام دهند، پس اساسا نیازی به تبلیغات ندارند. چالش بازاریاب

توانند . صاحبان مشاغل باید بدانند که چگونه میبتوانند خریدار هدف خود را در این لحظه جذب کنند
 .مخاطبان را با این نوع رفتار جدید، با محصوالت و خدمات خود درگیر کنند

 
 

دهای ها در صدر ترنهای دیجیتال باید اطمینان حاصل کنند که استراتژی بازاریابی آنتمام بازاریاب
 پذیری استراتژیاهداف روشنی داشته باشند و انعطافها باید چشم انداز و عنوان شده قرار دارد. آن

بلند مدت خود را برای ترکیب با برخی از این ترندها حفظ کنند و نیز باید همواره در حال تفکر، 
ای ها به طور فزایندههای جدید باشند؛ چرا که این فناورییادگیری و آزمودن برای سازگاری با فناوری

 .هستند مقرون به صرفه و در دسترس
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 ی بازاریابی آنالین به کجا خواهد رسید؟آینده
 های باورنکردنیها و فرمولاگر ما بتوانیم هر چیزی را از گذشته بیاموزیم، کارآمد بودن تکنیک

اهمیتی ندارد. تکنولوژی ممکن است با ظهور خود باعث تسهیل کارها شده باشد، اما با این حال، 
 .اندنکرده اصول اساسی تغییر چندانی

 
 :اندهای اخیر، ترندهای زیر رشد کردهدر طی سال

 سازیشخصی 

 گذاری مبتنی بر مکانهدف 

 بندیتقسیم 

 تطبیق با قصد و نیت 
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 سازی برای آیندهنکاتی در راستای آماده

 سازی، باعث جذب بیشتر مشتری خواهد شدبرای شخصی تالش 1.

ر در ی کاربدارد، از ایمیل گرفته تا تبلیغات و حتی تجربهسازی در همه چیز کاربرد امروزه شخصی
ها درصد کاربران در صورتی که محتوای وبسایت یا تبلیغ و یا حتی اپلیکیشن با آن 40وبسایت. 

ربط بمباران کنید. توانید افراد را با محتوای بیشوند. شما نمیارتباط برقرار نکند، ناامید می
درصدی فروش خود  02اند، در حال حاضر شاهد رشد سازی کردهیهایی که شروع به شخصشرکت

 .شود که مردم بالفاصله بفهمند که در جای مناسب، قرار دارندسازی باعث میهستند. شخصی

. این کنندها موسیقی را بر اساس عالیق مخاطب توصیه میرا در نظر بگیرید. آن Spotify برای مثال
 شود. قسمت اکسپلور اینستاگرامزمان بیشتری توسط مخاطب می کار باعث ایجاد درگیری و صرف

 .شودهای قبلی کاربران، شخصی سازی میهم با توجه به واکنش

 
 

. دهدی شروع عالی هستند. این همان کاری است که آمازون انجام میهای شخصی، یک نقطهایمیل
ها مخاطب در سایت آمازون، برای آنی مرورگر هر هایی شخصی با توجه به تاریخچهها ایمیلآن

ند که کنهایی سرد و تصادفی ارسال میها صرفا ایمیلکنند. در مقابل، بسیاری از شرکتارسال می
 .ممکن است از نظر شخصی، کامال بی ربط با مخاطب باشند

 

 محتوای تبلیغاتی خالقانه 2.

 باشید؟ متمایز شود،می تولید روزانه که بازاریابی محتوای هامیلیون میان در خواهیدمی چطور

 !بگذارید برای شما مثالی بزنم

 
سال پیش صرفا داشتن  21وجود داشتند.  Hotmail و AOLقبل از اختراع باشکوه جیمیل، 

ها با تغییر قوانین بازی را تغییر داد. آن Hotmail وار بود، سپسسرویس ایمیل رایگان، فکری دیوانه
ای ویروسی شدند. استفاده از چنین انجام داده بودند، تبدیل به پدیده و گسترش آنچه که قبال

ای برای افراد سخت بود، چرا که مجبور بودند برای استفاده از آن، هزینه پرداخت سرویس ساده
تصمیم گرفت کاربران فعلی خود را هدف قرار دهد تا یک کمپین بازاریابی  Hotmail کنند؛ بنابراین

هایی برای ایجاد رایگان ایمیل و امکان دعوت دیگران، با ارسال پیام Hotmail .کندویروسی را آغاز 
 .در عرض چند ماه به یک غول صنعت تبدیل شد
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ها ریسک آن را تغییر داد. آن Hotmail در آن زمان ساده و ایستا بود، ولی” بازاریابی آنالین“

ژی سنتی ها استراتلیل این کار، این بود که آنبزرگی را پذیرفتند که نتایج زیادی به دنبال داشت. د
تری برای جلب توجه مردم، ایجاد کردند. مردم به جای خرید خدمات را تغییر داده و دلیل قانع کننده

 و ایده چه هر. شدندمعرفی می  Hotmailربط، توسط دوستان خود بهخود از طریق تبلیغات بی
 آن ذاریگاشتراک به بیشتری تمایل با افراد و بوده رتآسان آن تبلیغ باشد، بهتر شما محتوای

 .پردازندمی

 

 مخاطبان متنوع 3.

ان کند. مورد بعدی، مربوط به مخاطبسازی بازاریابی، مشتریان بیشتری ایجاد میتالش برای شخصی
این ، سازی شده، بسیار باال باشدها روبرو هستیم. اگر نیاز به محتوای شخصیمتنوعی است که با آن

خواهید مخاطبان زیادی را به سمت محصوالت و تواند داشته باشد: شما میفقط یک معنی می
 .خدمات خود جذب کنید

 
 

 ایم. این بدان معناست کههایی خواهند بود که تا به امروز دیدهترین نسلچند نسل بعدی، متنوع
ارسال یک ایمیل عمومی، دیگر کارآمد نخواهد بود؛ به عنوان مثال ممکن است شما لیستی از صاحبان 

ن، افراد، س ها، دانشجویان و معاونان بازاریابی در دست داشته باشید. اینمشاغل کوچک، بازاریاب
جنس و نژاد متفاوتی دارند و نیز با مشکالت کامال متفاوتی روبرو هستند؛ بنابراین ما باید این افراد 

از دهد تا محتوای متناسب با نیهایی جداگانه تقسیم کنیم. این کار به ما این امکان را میرا به گروه
 مخاطب را در اختیار وی قرار دهیم. 

 
ی محتوای مرتبط با گروه های اجتماعی، ارائهها و چه در شبکهشرایطی، چه در سایتتقریبا در هر 

رسانی شما باید براساس مخاطبان تنظیم شود. مخاطب، بازدهی بیشتری به دنبال خواهد داشت. پیام
ر و یها هر روز در حال رشد، تغیی اصلی، توانایی سازگاری با بازاریابی آنالین در آینده است. آننکته

 .تنوع هستند
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 !نتیجه

های فضای بازاریابی، همواره در حال گسترش و تغییر است، اما این بدان معنا نیست که تاکتیک
به مدت چندین دهه وجود  PAS و AIDA هایی مانندبازاریابی ما دیگر کارآمد نیستند. روش

توانند کارآمد باشند. فقط نوز هم میاند و هکردهها در گذشته به خوبی کار میاند. این روشداشته
 .کافی است که براساس رفتار کاربران، تکامل یافته و رشد کنند

 
بخشد؛ بنابراین ما باید با تغییرات، سازگار شده و ابزارهای خود ها سرعت میفناوری به این پیشرفت

انیم توکه می سازی، یکی از بهترین کارهایی استرا گسترش دهیم. همگام شدن با روند شخصی
ی بازاریابی آنالین انجام دهیم. منظور از این کار، صرفا برای تامین جایگاه خود در آینده

ریافتی های دسازی کنید، از پیامهای ارسالی نیست. شما باید همه چیز را شخصیسازی ایمیلشخصی
 .ها در وبسایت شمای شخصی آنکاربران گرفته تا تجربه

 

 ی بازاریابی آنالینآینده بینی شخصیت وپیش

دهیم نیست. در چند سال گذشته، ی کاری که به طور آنالین انجام میتنها جنسیت ما، شکل دهنده
های اجتماعی، اند که بسیاری از رفتارهای ما از جمله تعامالت رسانهتحقیقات زیادی نشان داده

تاثیر  توانند تحتهای ترغیبی، میتکنیکپذیری در برابر های عاطفی به تبلیغات و آسیبواکنش
اید عمیق تیپ شخصیتی قرار بگیرند. اگر تا به حال تست شخصیت داده باشید، احتماال متوجه شده

 .ها نسبت به سایرین، قابل اعتمادتر هستندکه برخی از این تست

 
، اگر (MBTI) یگزبر-های رایج و در عین حال غیرعلمی، مانند شاخص مایرزبا وجود شیوع ارزیابی

کنید باید دار و مبتنی بر شواهد هستید، تستی که استفاده میبه دنبال بدست آوردن بینشی معنی
قابل اطمینان، معتبر، مستقل و جامع باشد. این بدان معنی است تست مورد نظر باید نتایج ثابتی در 

های نمونه ارائه دهد. ر گروههای مختلف داشته باشد و اطالعات جامعی را د، زمینه و گروهزمان
ها تصمیمات مالی و ساختاری قابل توجهی هایی که مشاغل براساس آنمتاسفانه، بسیاری از تست

 .معیار باال را ندارند 0کنند، اتخاذ می
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 ”پنجِ بزرگ“های شخصیتی ویژگی
های پرکاربردترین تستترین و یکی از ثابت شده” پنجِ بزرگ“اگرچه هیچ روشی کامل نیست، 

 کرا با استناد به تحقیقاتشخصیتی در علوم رفتاری است. این تست توسط کوستا و مک

D.W.Fiske  مورد تقلیل  51صفت بود. این موارد بعدها به  0122تدوین شد و در اصل شامل
نیز بر اساس مورد رسید. نامگذاری این تست  1های بیشتر، این تعداد به یافتند. در تجزیه و تحلیل

 :مورد به صورت زیر هستند 1همین صورت گرفت. 

 گشودگی 

 وظیفه شناسی 

 گراییبرون 

 توافق جویی 

 ثبات عاطفی 

 
برخی محققان، ویژگی ششمی تحت عنوان صداقت و تواضع به این تست افزودند و آن را به صورت 

 .ارائه دادند HEXACO ای با نامتست شخصیتی تکامل یافته

 
 

، بسیار مفید هستند، زیرا این امکان را در اختیار ما قرار ”پنجِ بزرگ“همچون تست هایی تست
های مهم زندگی دهند تا بتوانیم الگوهای احساسی، رفتاری و شناختی افراد و همچنین جنبهمی
 .نیمبینی کهای شغلی و کیفیت روابط را پیشها مانند سالمت روانی، گرایش سیاسی، انتخابآن

 تواندها( میهای آنه کسب و کار، درک روانشناسی مشتریان )شخصیت، نگرش و ارزشاز دیدگا
 شناختی و مبتنی بر شخصیت، در اختیاربرتری قابل توجهی نسبت به رویکردهای اساسی جمعیت

 .شما قرار دهد
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 بینی خودکار شخصیتپیش

ایم که ارزیابی رایانه از شخصیت شما )بر رسیدهای های اخیر، ما به مرحلهفناوری در سال با پیشرفت
ی های دوستان، خانواده یا حتتر و معتبرتری نسبت به قضاوتاساس ردپای دیجیتال(، نتایج دقیق

توان شخصیت افراد را به طور ایم که میدهد. ما وارد جهانی شدههمسرتان در اختیارتان قرار می
بینی کرد. در کنار این واقعیت که توسط سایرین، پیش هاخودکار و بدون نیاز به تفسیر داده

نی ی شخصی هستند، توضیح این مسئله بسیار طوالای در انتظار تجربهکنندگان به طور فزایندهمصرف
تر، مرتبط و مبتنی بر صفات به ی محتوای جذاباست که چرا بسیاری از مشاغل برای طراحی و ارائه

 .اندهمحور روی آوردپروفایل شخصیت

 
 

 !شخصیت متفاوت، رفتار متفاوت

دهید کنید و به آن پاسخ میجالب اینجاست که شخصیت شما نه تنها زبانی که از آن استفاده می
تواند بسیاری از رفتارهای آنالین شما را شکل دهد؛ برای مثال دهد، بلکه میرا تحت تاثیر قرار می

 شناسی هستند، تمایلجویی و وظیفهباالتری از توافقهنگام خرید آنالین، افرادی که دارای سطح 
دارند که مسیری مستقیم و سودمندتر را از طریق وبسایت طی کنند؛ در حالی که افراد با سطح 

جویانه گرایی و گشودگی، بیشتر مایل به طی مسیری تجربی و لذتباالتری از ثبات عاطفی، برون
 .هستند

 
 

ها را بتوانید رفتار مشتریان خود را درک کرده، ترجیحات زبانی آنبه عنوان یک کسب و کار، اگر 
واهید تر خها موفقها تنظیم کنید، در جلب توجه آنهای آنمنعکس و پیام خود را متناسب با ویژگی

 .بود
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