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 تبلیغاتی ایمیل ساخت های راز

 صبحجبى اس ثسیبری ، هی سًذ کَچک ٍ ثشرگ تجبرت ّبی در را اٍل حزف اهزٍسُ اقتصبد هیذاًیذ کِ ّوبًطَر

 حفع اقتصبدی ٍ کبر ٍ کست لحبظ اس را خَد تجبری ػٌَاى اهزٍسُ کِ ّستٌذ استزاتژی ّبیی دًجبل ، کبر کست

 .هی ثبشذ Email Marketing یب ایویل  ثبساریبثی ، استزاتژی ّب ایي اس یکی ، کٌٌذ

 

 هی تَاًیذ کبر ایي ثب ، کٌیذ ارسبل خَد هشتزیبى ثزای خَثی اطالػبت ایویلی ثبساریبثی اس استفبدُ ثب کٌیذ سؼی

 ثْتزیي یذىثتَا کِ است شذُ ثیبى رٍشی پٌج هقبلِ ایي در ، ًوبئیذ حفع هٌظن طَر ثِ ، آًْب ثب را خَد ارتجبط

. ًوبئیذ اًتخبة خَد ارسبلی ایویل ّبی ثزای را(  Subject )ػٌَاى

 تًجٍ جلب بزای شخصی ایمیل ارسبل

 خَد ثبساریبثی ثزای کِ ایویل ّبیی شوب کِ است ایي ، هی شَد کبرثزاى تَجِ جلت ثبػث هْوی کِ کبرّبی اس یکی

 هشتزی تب ، ثبشذ هشتزی ًبم ثب ّوزاُ ، شوب ارسبلی ایویل یؼٌی ، ثبشذ هشتزی هخصَص ، هی کٌیذ ارسبل

 آقبی ، ثٌَسیذ ، هثبل ػٌَاى ثِ ، است شذُ ارسبل شزکت دیگز هشتزی ّبی ّوِ ثِ ایویل ایي کِ ًکٌذ احسبس
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 اطالػبت کبفیست کبر ایي اًجبم ثزای شوب ، دیگز جولِ ّز یب ٍ! کٌیذ استفبدُ ثْیٌِ را خَد پَل ، حسیٌی

 اس هی تَاًیذ کِ است شذُ ارائِ سیبدی اثشارّبی هبرکتیٌگ ایویل سهیٌِ در . ًوبئیذ آٍری جوغ را خَد هشتزیبى

 ًوبئیذ استفبدُ آًْب

 !داریذ وگٍ کًتبٌ را خًد مًضًع ایمیل

 ارسبل شوب ثزای ایویل  دٍ ٍقتی ؟ ثپزسین خَدتبى اس را سَال یک اثتذا در هَضَع ایي درک ثزای است ثْتز

 ثبس را ایویل کذام ، دارد هفیذی لی ٍ هختصز ػٌَاى دیگزی ٍ ، است ثبالئی ثلٌذ ػٌَاى دارای  یکی کِ هی شَد

 هَضَػی  کٌیذ سؼی ،  ثبشذ کَتبّی ػٌَاى دارای کِ هی خَاًیذ را ایویلی ّن شوب قطؼب هی خَاًیذ؟؟؟ ٍ هی کٌیذ

 در ، شَد جذة ایویل هحتَای خَاًذى ثِ ، آى هشبّذُ ثب کبرثز کِ ًوبئیذ اًتخبة خَد ارسبلی ایویل ثزای را

 .ثزسذ ًظز ثِ اسپن اّبی ایویل صَرت ثِ کِ ًکٌیذ اًتخبة را ػٌَاى ّبیی ضوي

 کىیذ حفظ را خًد سبدٌ سبختبر

 دقت ایویل ػٌَاى در ثبیذ ثخَاًٌذ را شوب ایویل هشتزیبى ٍ ًزسٌذ ًظز ثِ اسپن شوب ایویل ّبی ایٌکِ ثزای

 ّیچ ثِ اهثبلْن ٍ  دالر ػالهت ، تؼجت  ػالهت ، ثشرگ حزٍف ، اس است اًگلیسی شوب ایویل ػٌَاى اگز ، ًوبئیذ

 !ًکٌیذ استفبدُ ٍجِ

 :می شًد مىذ عالقٍ شمب ایمیل بٍ کبربز کٍ ريش َبیی اس استفبدٌ

 خجزّبی شوب اگز ، ّستٌذ جذیذ هسبئل دًیبل ثِ ّوِ خَاًٌذگبى :بگذاریذ اشتزاک بٍ را جذیذ اخببر

 هی کٌیذ خَد جذة را خَاًٌذگبى ، ، ثگذاریذ اشتزاک ثِ را ّستٌذ شوب کبری حَسُ در کِ  جذیذی

 کبرثزاى تَجِ جلت ثبػث کِ دّیذ قزار لیٌک ّبیی خَد ایویل ّبی در هی تَاًیذ: کٌیذ کٌجکبٍ را خَد خَاًٌذگبى

 !!!شًیذ پًلذار  ػٌَاى ثب لیٌکی ّوبًٌذ ، شَد

 ٍ ثزسبًیذ فزٍش ثِ ٍیژُ صَرت ثِ را خَد هحصَالت ، اٍقبت گبّی کٌیذ سؼی : کىیذ ایجبد فًریت احسبس

 .قجیل ایي اس جوالتی یب ٍ داریذ هْلت رٍس ۳ فقط کِ ثٌَسیذ ، ارسبلی ایویل در
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  کِ ثگَییذ کبرثزاى ثِ کِ است ایي ، ایویل ػٌَاى در هٌبست استفبدُ تزفٌذ ّبی اس دیگز یکی  :مشایب بز تبکیذ

 کٌیذ اًذاس پس را خَد پَل ّوچَى جوالتی اس هی تَاًیذ هثال دارد؟؟؟  هشایبیی چِ آًْب ثزای شوب ایویل ّبی

 . ًوبئیذ استفبدُ …ٍ

 ببشذ داشتٍ ایمیل محتًای مستقیمی بب ارتببط ایمیل ارسبلی عىًان کٍ شًیذ مطمئه

 خَد ایویل ثزای کِ ػٌَاًی کِ شَیذ هطئوي ثٌبثزایي ، ثخَرد را دیگز کسی فزیت ًذارد دٍست کس ّیچ

 در جَیی صزفِ  ” شوب ػٌَاى اگز هثبل ػٌَا ثِ ، ثبشیذ داشتِ آى هحتَای هستقیوی ثب ارتجبط ، ایذ کزدُ اًتخبة

 غیز در ، هحتَا اٍل خط چٌذ هخصَصب ، ثبشذ هَضَع ّویي ثب راثطِ در فقط شوب هحتَای ثبیذ ، هی ثبشذ ” پَل

 ًگبُ شوب ایویل ثِ دیگز آیٌذُ در ٍ ، اًذ خَردُ را شوب فزیت کِ هی کٌٌذ احسبس خَاًٌذگبى ، ایٌصَرت

 .ثبساریبثی در شکست یؼٌی ایي ٍ ًوی اًذاسًذ

 


