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                                                       پیشگفتار 

و عمدتًا با توجه به تبلیغات برای مشتریان شناخته شد.  0991بازاریابی دیجیتال اولین بار در دهه 
های اجتماعی از حدود  و رسانه 0111های موبایل در طول دهه  حال، این مفهوم با ظهور تکنولوژی بااین

زاریابی دیجیتال، از تبلیغات به سوی درگیری توسعه یافت. در نتیجه، تغییر پارادایم در با 0101سال 
کسب مشتری وکار پشتیبانی  مدار، بوده است که با توسعه تعدادی از ابزارهای ضروری برای شایستگی 

گاه مجذوب عصر دیجیتال می می شوند، دیجیتال تبدیل به  شود. از آنجایی که تقریبًا همه به طور ناخودآ
مشتریان بالقوه شده است. بنابراین، به علت افزایش دیجیتال، کارآمدترین روش برای دستیابی به 
کسب احساس مشتریان نسبت به استراتژی وکار تغییر کرده است. در نتیجه، برای موفقیت در رسانه  های 

های دستیابی به مشتریان تحت عنوان  هایی را برای ارائه روش هایی، استراتژی دیجیتال، چنین شرکت
کردهبازاریابی دیجیتال  کردن ارزش اقالمی مانند محصوالت یا  اجرا  اند. بازاریابی دیجیتال به مرتبط 

کانال خدمات با مشتریان، بهره کند.  های دیجیتال آنالین و آفالین عمدتًا در اینترنت اشاره می برداری از 
کسب روش وکار مانند توسعه محصول، خلق محصول، ارتباطات بازاریابی، خرید و ف تصمیمات اساسی 

کاربرد  برای سودآوری، مدیریت برند و مدیرت رابطه با مشتری شاهد پیشرفت عمده ای از طریق 
های دیگر، توانسته نقشی کلیدی و  تکنولوژی، نظیر بسیاری از حوزهاند.  های دیجیتال بوده تکنولوژی

ی، ا برای بازاریابان حرفه بر همین اساس یکی از مواردی اساسی .وجود آورده بازاریابی ب  راهبردی را در حوزه
گروهی از این تکنولوژی مخصوصاً  برای  ها افرادی که در حوزه بازاریابی دیجیتال فعالیت دارند، داشتن 

که داخل آن از تکنولوژی  بازاریابیهای  به تمام ابزارها و روش .های بازاریابی ضروری است پیش برد برنامه
 که مخفف کلمه تکنولوژی بازاریابی است. یندگو می( Martech)شود، مارتک  استفاده می

کسب کتاب  لذا با توجه به اهمیت روزافزون بازاریابی دیجیتال در میان  وکارهای مختلف، در این 
گزارشات و مقاالت در حوزه بازاریابی دیجیتال با تمرکز روی  سعی شده است تا به جدیدترین 

 



 

 

کینزی و گروه  ای جهان از جمله مک ن مؤسسات مشاورههای جدید در بازاریابی، از منظر برتری تکنولوژی
تواند بینش عمیقی را برای شاغالن  ای بوستون و نیز معتبرترین مجالت جهان پرداخته شود که می مشاوره

 در حوزه بازاریابی دیجیتال و نیز پژوهشگران در این زمینه فراهم نماید.
کتاب  که این  ای توسعه علم بردارد و رضایت کلیه اساتید، گامی مؤثر در راست بتواندامیدواریم 

 مندان را جلب کند. پژوهشگران، مشاوران، مدیران، دانشجویان و عالقه



 

 

 فهرست مندرجات
 

 

 

 9 های بازاریابی در عصر دیجیتالقابلیت

 سازی در فروش و بازاریابی دیجیتالقابلیت
 

25 

 بلوغ بازاریابی دیجیتال
 

37 

 وکارکسب در تالیجید یابیبازار اتیعمل تحوالت
 

49 

 خلق ارزش در عصر بازاریابی دیجیتال
 

55 

 محوربازاریابی در دنیای دیجیتال داده
 

65 

 راهکارهای هوش مصنوعی برای بازاریابی دیجیتال
 

79 

 بازاریابی حسی دیجیتال
 

87 

 حتواییبازاریابی م
 

105 

 واقعیت مجازی و واقعیت افزوده
 

109 

 وارسازی و خرید آنالینبازی
 

121 

 بازاریابی موبایلی درون فروشگاهی
 

125 

 محوربازاریابی مکان
 

129 

 اینترنت اشیا در بازاریابی 
 

135 

 سازی در بازاریابی دیجیتال شخصی
 

139 

 تال ابزار پیشنهاددهنده بازاریابی دیجی
 

147 

 انقالب استعداد در بازاریابی دیجیتال
 

159 

 منابع
 

171 



 

 

 های بازاریابی در عصر دیجیتال     قابلیت                         

 مقدمه
های موبایل، نحوه تعامل  های اجتماعی و تکنولوژی خوش آمدید. اینترنت، رسانه به انقالب دیجیتال

اند.  ها را تغییر داده کنندگان با برندها و چگونگی بازاریابی محصوالت و خدمات توسط شرکت مصرف
که رسانه شرکت ای ه سازد، باید سازمان های سنتی و دیجیتال را یکپارچه می ها عالوه بر استراتژی مؤثری 

کنند تا از فرصت حال،  برداری نمایند. بااین های موجود بهره بازاریابی خود را مجددًا ساختاردهی 
 شوند.  های زیادی بدون توجه به این مرحله اساسی، وارد عرصه دیجیتال می شرکت

کاماًل متفاوتی است. برخالف رسانه که فصای تبلیغاتی یا زمان  موفقیت مستلزم ذهنیت  های سنتی 
های اجتماعی مثل صفحات فیسبوک و توییتر، رایگان  کنند، رسانه ش تلویزیونی را خریداری میپخ

هستند اما نیازمند تخصیص منابعی از قبیل افراد، آموزش، خلق محتوای جدید، ردیابی و دنبال کردن 
که شرکت باشند. این پلتفرم می آسانی و به  توانند به ها برای اولین بار می های جدید بدین معنی است 

 کنندگان تعامل کنند.  صورت مستقیم با مصرف
گزارش  تمام این ها به معنی بازنگری در رویکردهای سنتی بازاریابی است. همانطور که بعدًا در این 

ها باید هنگام تدوین  ها در بین صنایع متفاوت هستند و شرکت ها و فرصت کنیم، چالش بیان می
 ها را درک کنند. های خود، این تفاوت د سازمانها و ساختاردهی مجد استراتژی

گروه مشاوره برای درک بهتر نحوه برخورد سازمان ای بوستون اخیرًا از  های بازاریابی با این تغییرات، 
 0111های چندملیتی فورچون  شرکت، که حدود دو سوم از آنها شرکت 01مدیران ارشد بازاریابی در بیش از 

کرده است. شرکتمستقر در آسیا، اروپا، آ ها در صنایع  مریکای التین و ایاالت متحده بودند، نظرسنجی 
ها، تکنولوژی و مسافرتی قرار  فروشی، خدمات مالی، رسانه متعددی مثل محصوالت مصرفی، خرده

                                                           
1 Fortune 500 
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کرد.  داشتند. هر مشارکت کننده، نظرسنجی آنالینی را تکمیل و در یک مصاحبه یک ساعته شرکت 
کنند، بهترین اقداماتی  ها با آن دست و پنجه نرم می های کلیدی که شرکت لشهدف ما، شناسایی چا

 های دیجیتال بود.  برداری مؤثر از رسانه دهند تا در بازار پیروز شوند و مزایای بهره که رهبران انجام می
ایجاد و منفعت زیادی را   تواند بازده گذاری در بازاریابی دیجیتال می بر اساس این پژوهش، سرمایه

های کمتر، نوآوری محصول،  کند: ارزش ویژه برند بیشتر، افزایش فروش، خدمات مشتری بهتر، هزینه
گاهی باالتر مصرف  (.0کننده )شکل  وفاداری و طرفداری بیشتر و آ

مزایای درآمد محور
 

 های دیجیتال تأثیر در شرکت عمل 

 ارزش ویژه برند

  همراستاسااااااااااازی اقاااااااااادامات
 وکار کسبدیجیتال با اهداف 

 های اجتماااعی  اسااتفاده از رسااانه
 برای بهبود ادراک برند

  :یااااااا 01بهبااااااود ادراک برنااااااد %
 بیشتر

 افزایش فروش

  دسترسااااااااااااااای ماااااااااااااااؤثرتر باااااااااااااااه
 کنندگان مصرف

 های  سااااااااااازی رسااااااااااانه یکپارچه
 اجتماعی با استراتژی بازاریابی

  :0.0% تا 1.0افزایش فروش% 
  :00% تا 01افزایش مخارج% 
  :تااااا 01کااااهش ناااارت بازگشاااات %

50% 

مزایای هزینه محور
 

خدمات 
 مشتری

  بهبااااااود خاااااادمات مشااااااتری از
 های اجتماعی طریق رسانه

  افاااااازایش شااااااکایات برطاااااارف
 %91شده مشتری: 

 های پشاتیبانی:  کاهش هزیناه
01% 

خریدهای 
  رسانه

 اصالح آمیخته رسانه 
 های مؤثرتر انتقال پول به کانال 

 های  کاااااااهش هزینااااااه رسااااااانه
 %01% تا 01ناکارآمد: 

 جویی بااااااا توجااااااه بااااااه  صاااااارفه
 %01های قبلی: تا  کانال

های  بینش
کننده  مصرف

و توسعه 
 مشترک

  گااااوش بهبااااود محصااااوالت بااااا 
کنندگان  دادن به آنچه مصارف

 .خواهند می

 جویی  صاادها هاازار دالر صاارفه
 .در تحقیقات

 های تحقیقات: تاا  کاهش هزینه
01% 

کند تواند مزایای زیادی . بازاریابی دیجیتال می1شکل   را ایجاد 
گزارش، نمایی از چشم هایی برای کسب  های پژوهش و دستورالعمل انداز دیجیتال، یافته این 

 دهد. منفعت بیشتر از بازاریابی دیجیتال را ارائه می
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 انداز دیجیتال چشم
که  کنندگان منجر به استفاده بیشتر از رسانه توسط مصرف  پذیرش سریع موبایل های دیجیتال شده 

کار، منزل، در حال  ر مصرفرفتا کنندگان را بسیار تغییر داده است. با دسترسی به اینترنت در محل 
های بازاریابی قرار  حرکت و در هر جایی، افراد همواره متصل هستند و در معرض انبوهی از اطالعات و پیام

را مقایسه و آنالین خرید  ها و نظرات یابی، محصوالت را جستجو، قیمت ها را مکان گیرند. آنها فروشگاه می
تأثیر  های دوستان و همکاران متکی هستند و تحت کنند. آنها برای تصمیمات خرید خود به توصیه می

کنندگان امروز، کنترل  مصرفباشند.  های صادقانه می گیرند و به دنبال پاسخ های بازاریابی قرار نمی اغراق
گ بیشتری دارند. آنها قوی   تر از قبل هستند. اهتر، تأثیرگذارتر و آ

کمتری نسبت به قبل دارند. برای   های بازاریابی سنتی، اثربخشی در این دنیای دیجیتال، تکنیک
های بازاریابی دیجیتال اثرگذاری را  کنندگان مایل به تعامل با برند شما شوند، باید کمپین اینکه مصرف

شیه نشود. ما بازاریابی دیجیتال را استفاده از توسعه دهید که دقیقًا به موضوع اصلی بپردازد و وارد حا
کانال تر تعریف می کنندگان و ایجاد روابط قوی های دیجیتال برای دسترسی به مصرف کانال ها  کنیم. این 

های موبایل،  های شرکت، جوامع آنالین، تبلیغات جستجویی و نمایشی اینترنتی، تکنولوژی سایت وبشامل 
 شوند.  های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر می ویدئوهای آنالین و رسانه

کانال های تبلیغات  تر از کمپین های دیجیتال پیچیده های جدید بازاریابی، شرکت به دلیل رشد این 
که در آن آژانس های رادیویی  های تلویزیونی و ایستگاه های تبلیغاتی فقط نوارهایی را به شبکه سنتی 

کانال ای از کمپین مروز باید مجموعهفرستند، هستند. بازاریابان ا می های متفاوت سنتی و  ها را برای 
کننده را برانگیزند.  گیری و اصالح کنند تا مشارکت و طرفداری مصرف دیجیتال ایجاد، هماهنگ، اندازه

کلیدواژه  1ها های وب یا یوآرال کنند تا جستجوهای آنالین را تسهیل و آدرس ها را خریداری می آنها معمواًل 
های بازاریابی  ها مثل گوگل و فیسبوک ایجاد کنند. ابزارها و کانال را برای رصد کردن ترافیک ایجاد شده در سایت

 اند.  کنندگان را در معرض انبوه زیادی از اطالعات قرار داده و مصرف  متفاوت، توجه مخاطب را جلب کرده

 گذاری و تخصص میزان متفاوت سرمایه
که ساز تعجب کانال مانآور نیست  های دیجیتال را افزایش  های بازاریابی همچنانکه مخارج خود در 

گذاری را دارند، بیشترین میزان تخصص را  هایی که بیشترین سرمایه یابند یا شرکت دهند، تکامل می می
 .4یافته دیجیتال و تکامل 3، ساخت2باشند. نظرسنجی ما سه مرحله متفاوت بلوغ را مشخص کرد: آزمایش داشته 

                                                           
1 URL 
2 Experimenting  
3 Building  
4 Digitally evolved  
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های آنها ناهماهنگ است و  پردازند اما تالش های دیجیتال می ها در مرحله آزمایش به رسانه شرکت
دهند. اکثر آنها  های دیجیتال تخصیص می درصد از بودجه بازاریابی ساالنه خود را به رسانه 01کمتر از 

های  به توسعه کمپینهای آنها را هدایت کند و اقدام  کنند تا تالش شخصی را در داخل انتخاب می
نمایند  گذاری می کاوی و تکنولوژی سرمایه های خارجی نماید. آنها در داده های رسانه بازاریابی با آژانس

 کننده را رصد کنند.  دهد تا مصرف و رفتار مصرف که به آنها امکان می
که شرکت النه خود را درصد از بودجه بازاریابی سا 01ها در مرحله ساخت هستند، بیش از  زمانی 

کردن تأثیرگذاران برند، معرفی جوامع  صرف بازاریابی دیجیتال می کنند. آنها به دنبال شناسایی و درگیر 
کننده هستند. آنها اقدام به بررسی  آنالین خود و جذب منابع ضروری برای ردیابی فعالیت مصرف

 کنند.  خدمات نظارتی برای مدیریت ترافیک رو به افزایش وب می
درصد از بودجه بازاریابی  01ها به مرحله تکامل دیجیتال دست یابند، بیش از  از اینکه شرکتقبل 

کانال 01خود )در برخی از موارد، بیش از  های  نمایند. آنها فعاالنه برنامه های دیجیتال می درصد( را صرف 
های آنالین متعدد را بهبود  کانال کنند، استفاده آنها از ابزارها و طرفداری را برای تأثیرگذاران برند عرضه می

کارکنان را قادر به پاسخگویی به مشتریان می می های تخصصی برای تقویت  نمایند و از آژانس دهند، 
کنند. آنها با تمرکز بر اهداف استراتژیک، زیرساختی را برای انتقال  های دیجیتال خود استفاده می کمپین

کسب های اجتماعی به گروه ها از رسانه داده وکار مثل فروش، توسعه محصول و  های مرتبط داخلی 
 کنند. خدمات مشتری ایجاد می

کانال  های جدید مشاهده 
گروه مشاوره نشان می 0همانطور که شکل  ای بوستون  دهد، مدیران ارشد بازاریابی که مورد نظرسنجی 

گرفتند، با انواعی از چالش ها، طراحی سازمان و فرهنگ  تهای مرتبط با استراتژی دیجیتال، قابلی قرار 
توان به مشتریان  های اصلی استراتژی عبارتند از: دانستن جایی که می کنند. دغدغه دست و پنجه نرم می

گیرندگان داخلی به تغییر آمیخته بازاریابی  دهندگان( و متقاعد کردن تصمیم از پاسخ %00دست یافت )
راتژی بازاریابی سازگار در بین مجموعه وسیعی از دهندگان(. چالش دیگر، ایجاد است از پاسخ 00%)

 های سنتی و دیجیتال است.  کانال
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که با آن مواجه هستید، چه هستند؟ بزرگترین نقاط درد و چالش  هایی 
   دهندگان )%( پاسخ
011 01 51 01 01 1   

 دانستن اینکه کجا باید به مشتریان دست یافت 
 یر آمیخته بازاریابیمتقاعد کردن ذینفعان به تغی

استراتژی 
  دیجیتال

 استعداد مناسب با حفظ منابع داخلیافراد بااستخدام  
 کسب تأیید برای گسترش تعداد افراد

 های اجتماعی ها برای رسانه سنجه
کانال  ها ارائه پیام سازگار در بین 

 نمایندگانمدیریت 
 کننده گذاری پیام با مصرف به اشتراک

 
 

 ها قابلیت
 
 
 
 
 

 شوند گیری می سروکار داشتن با واحدهایی که باعث اصطکاک تصمیم 
 فقدان شفافیت درباره نقش مرکز

طراحی 
  سازمان

 فرهنگ آزمون و یادگیری 
 فرآیندهایی که سریع نیستند

  فرهنگ
 

 رندها سروکار دا . مدیران ارشد بازاریابی با انواعی از چالش2شکل 
توسعه استعداد به طور داخلی یا استخدام از خارج از  -ها، یافتن استعداد موردنیاز در رابطه با قابلیت

دهندگان به آن اشاره شده است. بسیاری از  درصد از پاسخ 09چالشی است که توسط  -سازمان
 عی تعدیل کنند. های اجتما های خود را خصوصًا در رابطه با رسانه ها در تالش هستند تا سنجه شرکت

در جایی که طراحی سازمان اهمیت دارد، نقاط درد اساسی عبارتند از: واحدهای سازمانی که اختالف نظر در 
 درصد(.  00درصد( و فقدان شفافیت در رابطه با نقش مرکز شرکت ) 09کنند ) گیری ایجاد می تصمیم

ن آنها، نیاز به ایجاد فرهنگ آزمون و تری های فرهنگی نیز اشاره کردند. مهم دهندگان به چالش پاسخ
که به ما اجازه  کارآفرینانه و نوآورانه هستیم  کرد: "ما نیازمند فرهنگ  یادگیری است. یک مدیر ارشد بیان 

 ریسک کردن بدهد".
محصوالت  های های خاِص صنعت را نیز نشان داد. برای مثال، شرکت ها و فرصت پژوهش ما چالش

جدیدی  های کنندگان تعامل داشتند، اکنون، دارای روش طور مستقیم با مصرفدرت بهمصرفی که در گذشته به ن
کاربر و درگیر گذاری اطالعات محصول و نقدهای  ها، به اشتراک برای آزمون محصوالت جدید، توزیع کوپن

محصول خطوط  برندها و آمیز سازی موفقیت هستند. اما یکپارچه هواداریساختن خریداران اثرگذار با بازاریابی 
گئو آمیزی این چالش را برطرف طور موفقیتمتعدد زیر یک چتر واحد دشوار است. شرکتی که به ، 1کرد، دیا

                                                           
1 Diageo  
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گئو، اپلیکیشن آیفون را تحت عنوان وکار پیشروی نوشیدنی کسب  0101در سال  thebar.com، است. دیا
کاربر های  فروشی کند تا مشروب کمک میان عرضه کرد تا مشارکت مشتری را افزایش دهد. این اپلیکیشن به 

های  کند و با فیسبوک و سایر رسانه می نزدیک را بیابند، مجموعه وسیعی از دستور تهیه نوشیدنی را فراهم
 گذاری و نقدها را ممکن سازد. شود تا اشتراک اجتماعی یکپارچه می

ل، انقالبای در خادمات مشاتری های دیجیتاا های خدماتی، پلتفرم های هواپیمایی و سایر شرکت برای شرکت
توانند زمانی که مشتریان نیازمند بیشترین پشتیبانی هستند، به مشکالت یا شکایات  ها می کنند. شرکت ایجاد می

های مسااافرت، تغییاارات حرکاات و  روزرسااانی تواننااد مسااافران را از به بااه طااور آناای پاسااخ دهنااد. خطااوط هااوایی می
با استفاده از توییتر برای کماک باه مشاتریان خاود در تغییار مسایر و  2و جتبلو 1تاوهوا مطلع نگه دارند. دل آب وضعیت

 دقیقه از رقبای خود پیشی گرفتند. 00های اطالعاتی در عرض  سایر نیازهای مسافرتی با پاسخ به درخواست
خود  مشتریان بهتوانند خدمات مالی را  ها اکنون می ها، بانک های دیجیتال و موبایل به کمک پلتفرم

و نیازهای آنها را مثاًل با ارائه اطالعات پرداخت و رهن به صاحبان بالقوه منزل دهند  ارائهروز  در طی شبانه
تأمین کنند. همچنین، راحتی خدمات مثل پرداخت آنالین قبض، تغییر از یک بانک به بانک دیگر را 

کانالفرد ب دسترسی منحصربه 3سازد. ولزفارگو برای مشتریان دشوارتر می های دیجیتال را  ه خدماتش در 
انداز و بودجه خود را به صورت آنالین ردیابی  توانند اهداف پس کند. مشتریان می برای مشتریان فراهم می

های خود را با استفاده از اپلیکیشن موبایل از راه دور مدیریت نمایند و رسیدهای خودپرداز  کنند، حساب
های اجتماعی برای مقاصد  ها در صنعت خدمات مالی باید از رسانه رکترا با ایمیل دریافت کنند. اما ش

کانال تجاری و غیرتجاری استفاده کنند. زمانی که دولت، سیاست های جدید وضع  هایی برای این 
 انداز را مورد بررسی قرار دهند.     ها باید با واحدهای حقوقی خود مشورت و چشم کند، شرکت

گهی فروشی با های خرده شرکت های  های سنتی و چالش کاهش اثربخشی تبلیغات چاپی و آ
کانال یکپارچه ها، آنالین یا با  کنند تا مشتریان بتوانند در فروشگاه های فروش دست و پنجه نرم می سازی 

کند.  های زیادی را فراهم می فروشان خالق، فرصت های دیجیتال برای خرده موبایل خرید کنند. پلتفرم
کره جنوبی، تسکو هوم پالسبرای مثال، د های مترو  های خواروبارفروشی مجازی را در ایستگاه قفسه 4ر 

زمانی بتوانند خرید خواروبار خود را در حین منتظر ماندن  محدودیتدارای  عابریناندازی کرده است تا  راه
داشته باشد.  های بیشتر، فروش بیشتری تواند بدون ایجاد فروشگاه برای قطار انجام دهند و تسکو می

                                                           
1 Delta  
2 JetBlue 
3 Wells Fargo 
4 Tesco Home plus 
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کردن کدهای اجناس عکس خریداران از گوشی استفاده  1دار کیوآر های هوشمند خود برای اسکن 
شود. پلتفرم جدید به افزایش فروش آنالین شرکت در  کنند و اجناس درب منزل به آنها تحویل داده می می

 سایت تجارت الکترونیک کشور کرد.  سایت آن را تبدیل به برترین درصد کمک کرد و وب 001کره جنوبی به میزان 
که اکثر شرکت این پویایی های بازاریابی و  ها باید استراتژی های صنعت بدین معنی است 

 های خود را مورد بازنگری اساسی قرار دهند.  سازمان

 بهترین اقدامات دیجیتال
های جدید  فرصتکنند تا از  ها، تغییرات اساسی در سازمان بازاریابی ایجاد می بهترین شرکت

دهندگان در نظرسنجی، بازاریابان باید چهار حوزه حیاتی را  برداری نمایند. طبق نظر پاسخ دیجیتال بهره
  (.0ها، طراحی سازمان و فرهنگ )شکل  بررسی کنند: استراتژی، قابلیت

 

کنند . شرکت3شکل   ها باید چهار حوزه حیاتی را بررسی 

 

                                                           
1 QR 
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 استراتژی
های بازاریابی خود را هنگام توسعه استراتژی دیجیتال و مدل سازمانی در  ید تمام فعالیتها با شرکت

وکار  های دیجیتال برای دستیابی به اهداف بازاریابی و کسب ها از رسانه نظر بگیرند. بهترین شرکت
گاهی بیشتر مصرف ر ت گیری، مشارکت عمیق کننده، اطالعات بهتر برای بهبود تصمیم محوری مثل آ

کنند. این اهداف  کننده، نرت باالتر تبدیل و فروش و رضایت و مصرف بیشتر مشتری استفاده می مصرف
 کنندگان برانگیزد. های دیجیتال را برای مشارکت با مصرف ها از پلتفرم باید استفاده شرکت

اهم کننده فر های مصرف آوری بازخور آنی و بینش های دیجیتال، روش ارزانی برای جمع پلتفرم
براساس نوع و احساس )مثل  دبندی بازخور ها منابعی را به تحلیل، تفسیر و طبقه کند. بهترین شرکت می

دهند و نتایج را به واحد مرتبط مثل خدمات مشتری، توسعه  مثبت، منفی یا خنثی( اختصاص می
 فرستند. محصول یا فروش می

های کلیدی قیف خرید  رابطه با جنبه های پیشرو، نقشی را در برای هر پلتفرم دیجیتالی، شرکت
های دیجیتال و قیف خرید" را  کنند )بخش "رسانه هایی را برای سنجش تأثیر تعیین می تعریف و سنجه

که پلتفرم ها باید  توانند نتایج متفاوتی را ایجاد کنند، شرکت های متفاوت می مشاهده کنید(. از آنجایی 
پلتفرمی برای برندهایشان مؤثرتر است. برای مثال، اگرچه فیسبوک تا بفهمند چه  کنند تستها را  پلتفرم

کند، وب می تر و مشارکت بیشتری  تواند تجربه غنی سایت خود شرکت می تواند طرفداران زیادی را جذب 
های خود استفاده  سایت های اجتماعی برای ایجاد ترافیک به وب ها از رسانه را ایجاد کند. بهترین شرکت

های بهتری را انجام دهند و  های بیشتری را گردآوری نمایند، تحلیل توانند داده در آنجا می کنند که می
 رابطه مشتری را عمیق کنند. 

 های دیجیتال و قیف خرید رسانه
 کنند. کنندگان در حین حرکت آنها در قیف خرید استفاده می گیری مصرف های دیجیتال برای هدف ها از رسانه بهترین شرکت

 گاهی گاهی از رایحه جدید، مصرف 1: بربریآ کنندگانی را هدف قرار داد که بیشترین احتمال را داشت که از  برای افزایش آ
های رایگان محصول را ارائه داد و ترفیع را در  آن استفاده و در مورد آن بحث کنند. شرکت به طرفداران فیسبوک، نمونه

 راسر جهان درخواست نمونه محصول دادند.طرفدار در س 001111یوتیوب تبلیغ کرد. بیش از 
 گروه کوچکی از طرفداران را به مارماراتی3برای افزایش درگیری مشتریان با محصول مارمایت 2درگیری مشتری: یونیلور  ،1 

کرد، از آنها پرسید که چه چیزی را به دستور پخت اضافه می کنند و به آنها  فراخواند، آنها را به یک ضیافت دعوت 

                                                           
1 Burberry  
2 Unilever  
3 Marmite  
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های اجتماعی برای گسترش تبلیغات دهان به  های تولید اولیه داد. همچنین، شرکت طرفداران برند را که از رسانه بطری
کرد.  کردند، توسعه داد و جشن دهان استفاده می  هایی را برای چشیدن طعم محصول بر پا 

 سایت  نام در وب نالین با ثبتبا ملزم کردن مشتریانش به انتخاب و دریافت کوپن آ 2جذب مشتری و مراجعه: تارگت
کردند، نرت باالتر  شرکت، خرید را افزایش داد. مشتریانی که آنالین ثبت درصدی استفاده از کوپن را در مقایسه با  01تا  0نام 

 درصدی مشتریانی که کوپن کاغذی دریافت کردند، داشتند. 0میانگین 
 کامنولث های نوآورانه برای افزایش معامله، اپلیکیشن موبایلی  وی راهاسترالیا در جستج 3مصرف و سهم کیف پول: بانک 

کی را بیابند، قیمت که برنده جایزه شد تا به جستجوکنندگان خانه کمک کند امال نمایند، ها را مقایسه  را توسعه داد 
 صد شد.در 01.0ها تماس گیرند. رضایت مشتری  دهندگان و نمایندگی های رهن را محاسبه کنند و با وام پرداخت

 برای بهبود رضایت و حفظ مشتری، دارای نقشه تعاملی 4فروش آنالین فشن، نت ای پورتر وفاداری و حفظ مشتری: خرده ،
و خودش دهد  کند، تحویل یک شبه ارائه می دهد چه کسی، چه چیزی را در سراسر جهان خریداری می است که نشان می

 درصد افزایش یافت. 010، فروش به 0100دهد. در سال  میسایتی که شبیه مجله فشن است، ترویج  را در وب

 ها قابلیت
هایی را در حوزه  های بازاریابی باید قابلیت های دیجیتال، سازمان برداری کامل از فرصت برای بهره

 ها توسعه دهند.   کننده، آموزش و سنجه بندی مصرف بخش
های دیجیتال متفاوت  ه آنها از پلتفرمکنندگان را بر اساس نحوه استفاد ها، مصرف بهترین شرکت

سازد. برای  تر با تأثیر بیشتر را فراهم می بندی امکان ارتباطات شخصی کنند. این بخش بندی می بخش
کند: آنهایی که در  رسانی می کنندگان خدمت مثال، تسکوی مستقر در بریتانیا به دو نوع از مصرف

فروش بزرگ آنالین  )دومین خرده tesco.comیی که در سایت کنند و آنها های آن خرید می خواروبارفروشی
هایی نیز دارند. برای هر  پوشانیکنند، اگرچه این دو نوع قطعًا هم طور آنالین خرید میدنیا بعد از آمازون( به

های کارت وفاداری را برای ایجاد پیشنهادات هدفمندی که مورد استقبال  گروه از خریداران، شرکت، داده
ها و ووچرهای  اش، کوپن کند. تسکو برای دستیابی به خریداران فروشگاهی ان باشد، استخراج میمشتری

یابد. تسکو برای  درصدی استفاده از کوپن دست می 01تا  01کند و به نرت  پست مستقیم را ارسال می
ایمیل و موبایل دستیابی به مشتریان آنالین خود، پیشنهادات هدفمند و بارکدهای الکترونیک را از طریق 

که از این  درصد از مشتریان شرکت می 51فرستد.  محور می های مکان با استفاده از تکنولوژی گویند 
 کنند. های بازاریابی استقبال می ایمیل

                                                                                                                                              
1 Marmarati  
2 Target  
3 Commonwealth  
4 Net-A-Porter 
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انداز دیجیتال  دهد، چشم نشان می 0آموزش، قابلیت حیاتی دیگری است. همانطور که شکل 
کردن این  های بازاریابان سنتی برند می هایی متفاوت از مهارت نیازمند مهارت باشد. برای برطرف 

 های کار از طریق برنامه ها باید تخصصی که در داخل شرکت نیاز دارند را با توسعه کارکنان تازه شکاف، اکثر شرکت
کتاب  کنندگانی مثل فیسبوک و گوگل ایجاد کنند.  های دیجیتال و یادگیری از تأمین آموزشی، توزیع 

 

 

 

 

 

 

 

 های جدید است انداز دیجیتال نیازمند قابلیت . چشم4شکل 
کنند؛ به دنبال  های دیجیتال را به شرح شغل بازاریابی اضافه می ها، قابلیت بهترین شرکت

گردند تا  های فناوری اطالعات، تکنولوژی و رسانه می زمینه التحصیالن و استعدادهایی با پیش فارغ
های صنعت و  و مایل به تعلیم افراد با دانش تکنولوژی بر اساس تفاوت های دیجیتال را پر کنند؛ نقش

که ممکن است مجبور باشند بده های رهبر می بازاریابی برند هستند. اما شرکت هایی در  بستان دانند 
ها نیاز به  های الزم را دارا هستند. اکثر شرکت استخدام انجام دهند زیرا افراد و نیروهای کمی تمام مهارت

چالش مدیریتی که با مدل پورتفو یا مدل  -استخدام نیروهای تخصصی و سنتی خواهند داشت
 (.0شود )شکل  رفع می 1اصلی نمایندگی

                                                           
1 Lead-agency model 

 حفاظت از برند؛ پشتیبانی از ماموریت و
 جایگاه برند

انداز و  درگیر کردن سازمان حول چشم
 استراتژی برند

کنندهتعیین اهداف مصرف 
هاهدایت نمایندگان در طراحی کمپین 
کننده و شرایط بازارتحلیل روندهای مصرف 

ی را ترکیب میداوط یابی و درک  لبان عالی، دانش برند و تکنولوژ کافی بازار کنند. شما به دانش 
ید تا بتوانید وارد عمل شوید.  عمیقی از تکنولوژی نیاز دار

کمیاب هستند؛ ممکن است بده که هر دو را ارائه دهند،  هایی الزم باشد.بستانافراد و نمایندگانی   

یاب جدید ایده آلبازار های دیجیتالارتمه  های سنتیمهارت   

های  درک تکنولوژی نهفته در موبایل، رسانه
 اجتماعی، بازی و تبلیغات

 فراهم کردن راهکارهای برند که مبنی بر
 های دیجیتال هستندبینش

کانال  ها و روندهای جدید دیجیتال نظارت 
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 تخصصی نمایندگیمدل پورتفوی  اصلی نمایندگیمدل 
 ها و برندهایی که دارای رابطه قوی  شرکت

 هستند نمایندگی
 که با یک  شرکت کیب ترنمایندگی ها و برندهایی 

 اند نشده
  اصاااااااااااااالی دارای مساااااااااااااائولیت نمایناااااااااااااادگی

 سازی است یکپارچه
 نمایندگی تخصصی توسط  های نمایندگی

 شوند اصلی مدیریت می

 سازی مسئولیت داخلی برای یکپارچه 
 شوند توسط بازاریابان برند مدیریت می نمایندگان 

  اصلی به مدیریت نمایندگی جبران خدمات
 خورد گره می نمایندگانسایر 

 های کلیدی عملکرد  ها و شاخص ها، مسئولیت شنق
به آنها تخصیص  نمایندگانهای  روشنی برای فعالیت

 شود داده می
  خالق سنتی از طریق فرآیند بررسی نمایندگی

 شود معمول انتخاب می
 اصلی نمایندگی تخصصی توسط  نمایندگان

 شوند انتخاب می

  برای ممکن ساختن انتخاب ونمایندگی فرآیند بررسی 
 گردد پذیرش سریع، تسهیل می

کنند ها می . شرکت5شکل   توانند نیروها را به دو روش مدیریت 

ها  سپاری مدیریت این پلتفرم های اجتماعی، برون اما به علت افزایش اهمیت استراتژیک رسانه
گزینه نباشد که می به ویژه برای شرکت -ممکن است در بلندمدت بهترین  خواهند پیام برند  هایی 

ها به داخل شرکت باید هدف اصلی باشد، اگرچه اکثر  ای را نمایش دهند. وارد کردن این قابلیت یکپارچه
کار را نمی شرکت  کنند. ها هنوز این 

ی مرتبط با اهداف خاص ها های مناسب، سومین قابلیت حیاتی است. سنجه ایجاد سنجه
های دیجیتال متفاوت را ردیابی و  مدهد تا اثربخشی نسبی پلتفر می ها امکان وکار به شرکت کسب
کنید(. سنجه بخش "اهمیتگیری کنند ) اندازه  ها" را مشاهده 
 
 

 

 مناسب برای

 اجرا

 مدیریت

یابیمنبع  

 بازاریاب
 نماینده اصلی

 نماینده نماینده نماینده

 نمایندگان

 بازاریاب
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 ها اهمیت سنجه
 11کنند. تنها  دهندگان با آن دست و پنجه نرم می های دیجیتال، قابلیت اساسی است که پاسخ توانایی سنجش تأثیر پلتفرم

وکار  های اجتماعی مرتبط با اهداف روشن کسب های رسانه ادیم، دارای سنجههایی که ما مورد بررسی قرار د درصد از شرکت
های دیجیتال را با  توانند سنجه های خارجی هستند و نمی ها از پلتفرم ها فاقد توانایی برای دریافت داده هستند. اکثر شرکت

کاری با داده سایر سنجه یابی یکپارچه سازند. یا اصاًل هیچ   کنند. نمایند، نمی آوری می جمعهایی که  های بازار
گاهی، توجه،  های کلیدی قیف خرید مصرف گیری جنبه ها برای اندازه ای از سنجه های رهبر از مجموعه شرکت کننده مثل آ

کنند )شکل زیر را مشاهده کنید(. برای مثال، نرت کلیک، مدت بازدید از  طرفداری استفاده می-تبدیل، مصرف و وفاداری
گاهی هستند، در حالی  بازدیدکنندگان جدید، سنجه سایت و تعداد هایی مثل باز کردن ایمیل و  که سنجه های خوبی از آ

 های مصرف هستند.  های پاسخ، شاخص نرت
گاهی از محصوالت جدید استفاده می بربری از رسانه کند و طرفداران و تعامالت آنها با جامعه  های اجتماعی برای افزایش آ
که از طرفداران نشات می تعداد فروشی را ردیابی می 1گیرد. سفورا ه میآنالین را انداز های  گیرد و به عنوان نتیجه توصیه کند 

های اجتماعی برای حل مشکالت خدمات مشتری و  از رسانه 2های اجتماعی است. زاپوس های رسانه دوستان در سایت
 دهد. کند که مصرف و طرفداری را افزایش می پاسخ سریع استفاده می

 گیرند کننده را اندازه می های کلیدی قیف خرید مصرف های مناسب، جنبه سنجه
 
 
 

                                                           
1 Sephora  

2 Zappos  

ها نمونه سنجه  
 سایت، مدت بازدید از  تعداد طرفداران و تعامالتشان با جامعه یا وب

 سایت، نرت کلیک و تعداد بازدیدهای جدید وب
 سایت  افزایش تعداد مشتریان جدید، زمانی که مشتریان در وب

 ای مجدد و نرت ترککنند، نظرات، بازدیده صرف می
  فروش از طریق جوامع داخلی و خارجی، نرت کلیک، نرت پاسخ به

ترفیعات، ارسال به دوستان و معرفی دوست و نرت پاسخ به 
 پیشنهادات

 های داخلی از طریق درگیری آنی رضایت مشتری و کاهش هزینه 
 کردن ایمیل، مشارکت ها و نرت  سطوح خرید به جستجو، نرت باز 

 پاسخ
  از طریق توصیه دوستان و طرفداریفروش 
  کاااااااربر، نااااارت مشااااااارکت در میااااازان محتااااااوای تولیاااااد شااااااده توساااااط 

کانال و توصیه نظرسنجی  ها، رضایت و وفاداری از 

گاهی  آ

 توجه

 تبدیل

 مصرف

 وفاداری
 طرفداری
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ها وجود ندارد، نظرسنجی ما سه مدل اصلی  اگرچه یک ساختار کلی مناسب برای تمام شرکت
 .2و مراکز تعالی 1های متمرکز های غیرمتمرکز، سازمان بازاریابی دیجیتال را نشان داد: سازمان

که کمترین پیچیدگی را دارد، استراتژی و اجرا توسط برندها یا واحدهای   مجزایدر مدل غیرمتمرکز 
، 3های دیجیتال مثل تبلیغات جستجویی و نمایشی شوند. خریدهای رسانه وکار مدیریت می کسب

متمرکز گذاری دانش وجود ندارد. مدل  شوند و هیچ سیستم رسمی برای آزمون یا به اشتراک تجمیع نمی
کارکنان بازاریابی دیجیتال است که تحت چتر بازاریابی متمرکز قرار دارند و برای توسعه تخصص  شامل 

کار می ها  روند. این ساختار مناسبی برای مراحل اولیه تکامل دیجیتال است زیرا به شرکت دیجیتال به 
کس دهد تا دستورالعمل امکان می که واحدهای  های برند بتوانند  وکار یا تیم بهای شرکتی را وضع نمایند 

 در صورت نیاز اصالحات را انجام دهند. 
ها را برای  ها دارای مرکز تعالی برای بازاریابی دیجیتال هستند اما تخصص و مسئولیت بهترین شرکت

کسب کارمند ت های برند توزیع می وکار یا تیم اجرا به واحدهای  مام کنند. این مرکز معمواًل دارای پنج تا ده 
که سیاست و استراتژی را برای تمام پلتفرم های متفاوتی از  کند، ترکیب های دیجیتال وضع می وقت است 

کند، اطمینان حاصل  ها را تعریف می آزماید، تحلیل و سنجه کند و می می ایجادهای بازاریابی را  فعالیت
که ابزارها و فرآیندها برای به اشتراک می مات در دسترس هستند، خریدهای گذاری بهترین اقدا نماید 

 کند: ها را با هدایت آنها از طریق سؤاالت زیر راهنمایی می کند و تیم ها را در جایی که ممکن باشد تقویت می رسانه
 کنندگان هدف ما است؟ آیا این پلتفرم مناسبی برای دستیابی به مصرف 
 کسب  وکار را به جلو خواهد راند؟ چگونه این پلتفرم، 
 کاربر را به دست می ادهآیا ما د آوریم و از طریق سیستم مرکزی مدیریت رابطه مشتری و  های 

 دهیم؟ گیرندگان می فناوری اطالعات به تصمیم
 کنندگان به این فعالیت یا کمپین واکنش نشان دهند؟ خواهیم که مصرف چگونه می 
 کنندگان  گذاری مطالب خود را برای مصرف آیا ما پست گذاشتن، ویرایش و به اشتراک

 ایم؟ آسان نموده
 گرفت؟  چگونه موفقیت را اندازه خواهیم 
 آیا این فعالیت با برنامه بازاریابی کلی یکپارچه است؟ 

                                                           
1 Centralized organizations  
2 Centers of excellence  
3 Search and display advertising 
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کسب کارمند دیجیتال تمام وقت نیز  در مدل مرکز تعالی، هر واحد  . داردوکار یا برند معمواًل یک یا دو 
شان در بازاریابی دیجیتال، به سوی  گذاری و سرمایه های بازاریابی همزمان با افزایش تجربه اکثر سازمان

 کنند.  این مدل حرکت می
که واحدهای مجزا برای تجارت الکترونیک، برند و  مطرحدهندگان نظرسنجی ما  پاسخ کردند 

تواند منجر به تجربه مشتری نامطلوب و تفکیک و عدم ارتباط داخلی شود. برای  بازاریابی فروشگاه می
ابان تجارت الکترونیک ممکن است باور نداشته باشند که پیشنهادات آنها باید با مثال، بازاری

کسب کمپین وکار آنالین را به جای مکملی برای  های برند یکپارچه شود و بازاریابان فروشگاه ممکن است 
کانال رقابتی در نظر گیرند. بهترین شرکت ها  پینسازی کم ها با یکپارچه فروش درون فروشگاهی به عنوان 

از طریق استراتژی و اجرای مشترک، افزایش خریدهای آنالین جستجویی و نمایشی، مدیریت تمام 
ها برای تشویق  ها و مشوق اقدامات بازاریابی از طریق مدیران ارشد بازاریابی، همراستاسازی سنجه

کانال  هایی برای یکپارچه همکاری و جستجوی روش ن، به این مسائل ها از دیدگاه زنجیره تأمی ساختن 
گیری برای افزایش  ها و حق تصمیم دهند. هر وظیفه بازاریابی باید به توازن مناسبی بین نقش پاسخ می

 سرعت و پاسخگو بودن دست یابد. 
که کارکنان را تشویق به  هایی را تعریف می دهند و سیاست می ارئهها، مطالبی را  بهترین شرکت کنند 

کنند. برای  ها را تبدیل به بخشی از شغل آنها می نمایند و این رسانه تال میهای دیجی استفاده از رسانه
گ های اجتماعی فعال بوده است و مجموعه در رسانه 0110از سال  1مثال، سیسکو ها، تاالرهای  ای از وبال

کتابچه های اجتماعی را برای  رسانه  گفتگو و جوامع فیسبوک و توییتر را معرفی کرده است. شرکت، 
ها،  ها، دستورالعمل ها را همراستا با سیاست کند که مروری از مزایا، ابزارها و پلتفرم ارکنانی منتشر میک

 نماید.  مطالعات موردی و سایر مطالب فراهم می

 فرهنگ
که متعهد به بازاریابی دیجیتال هستند و یکپارچه تغییرات فرهنگی برای شرکت سازی آن با  هایی 

که به  ها، این تعهد از مدیران ارشدی آغاز می باشد. برای بهترین شرکت میهایشان ضروری  سازمان شود 
کردن پاداش می روش کار  ها دارای رهبرانی هستند که تعهد  بهترین شرکت اً دهند. اکثر های جدید تفکر و 

کانال ند. گذار های دیجیتال، به نمایش می خود را با تخصیص منابع و ارسال پیام روشن مبنی بر اهمیت 

                                                           
1 Cisco  
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گ هایی را پست می برای مثال، مدیر ارشد بازاریابی جتبلو به طور منظم توییت ها  نویس کند و شرکت، وبال
کارکنان،  های سفر خود می گذاری آنالین داستان را تشویق به اشتراک که  کند. سیسکو انتظار دارد 

 کند.  هم میهای اجتماعی را بخشی از شغل خود بدانند و آموزش و منابعی را فرا رسانه
های رهبر با اعطای اختیار به کارکنان به منظور واکنش سریع آنها به تغییرات  مدیران عامل در شرکت

های  در بازار و با تشویق آزمایش و حتی تخصیص بخشی از بودجه بازاریابی به اقدامات نوآوری، سازمان
کارکنان را تشویق به صرف  خود را رو به جلو می گوگل،  کاری خود روی پروژه 01رانند.  هایی  درصد از زمان 

و سایر محصوالت، نتایج این سیاست هستند.  2، گوگل نیوز1کند. جیمیل که به آنها عالقه دارند می
که باعث یادگیری می اندازی سیستم های نوآورانه و راه ها با پاداش دادن به شکست شرکت شوند،  هایی 

کنند که در  می  . شود های حساب شده تشویق می آن ریسکتوانند فرهنگی را ایجاد 

کردن  آغاز 
های دیجیتال  های اجتماعی و سایر پلتفرم هنگامی که بحث استفاده و احساس راحتی با رسانه

ها برای همگام شدن با  وکارها جلو هستند. شرکت کنندگان از اکثر کسب شود، مصرف مطرح می
ل خود را ارزیابی نمایند. نقطه آغاز خوب، تعیین کنندگان باید ابتدا سطح نسبی تناسب دیجیتا مصرف

ها، طراحی سازمان و فرهنگ است. شکل  های استراتژی، قابلیت های شرکت در حوزه ها و ضعف قوت
که می ، شمای کلی فراهم می5 خود و مشاهده قلمروی  آغازینتواند به شرکت در ارزیابی جایگاه  کند 

 های بازاریابی دیجیتال انجام شود کمک کند. فرصتبرداری بهتر از  آنچه باید برای بهره
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