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ایمیــل مارکتینــگ یکــی از قدیمی تریــن و همزمــان به روزتریــن ابزارهــای دیجیتــال مارکتینــگ اســت. ممکــن اســت بپرســید 
چه طور؟!

ایمیــل مارکتینــگ قدمتــی در حــدود ۴۰ ســال دارد. در واقــع تنهــا چنــد ســال از ارائــه اولیــن ســرویس ایمیــل رایــگان بــرای 
عمــوم گذشــته بــود کــه گــری توئــرک، یــک مدیــر مارکتینــگ آمریکایی با ارســال ۴۰۰ ایمیل بــرای ۴۰۰ مشــتری اولین کمپین 

ایمیل مارکتینگ را اجرا کرد؛ کمپینی که بیشتر از ۱۳ میلیون دالر فروش به همراه داشت.
امــا ایمیــل مارکتینــگ در عیــن حــال یــک ابــزار جدیــد هــم هســت. چــرا کــه در ســال های اخیــر ویژگی هایــی بــه آن اضافــه 
شــده کــه ایمیــل مارکتینــگ را از یــک ابــزار صرفــا تبلیغاتــی فراتــر بــرده اســت. بــا اضافــه شــدن امکانــات جدیــد، ایمیــل 
مارکتینــگ دیگــر تنهــا اســتفاده از ایمیــل بــرای ارســال تبلیغــات عمومــی (Email Advertising) نیســت. بلکــه یــک 
ابــزار کامــل بــرای ســاخت تعاملــی شخصی سازی شــده و همیشــگی بــا کاربــران اســت. برخــی امکانــات و ویژگی هایــی کــه در 
ایمیل هــای  ارســال  و  کاربــران  گروه بنــدی  اتوماســیون،  امــکان  اضافــه شــده  مارکتینــگ  ایمیــل  بــه  اخیــر  ســال های 

اختصاصی به هر گروه، گزارش گیری و آنالیز رفتار کاربران است. 





ایمیــل مارکتینــگ یعنــی هــر شــکلی از برقــراری ارتبــاط بــا کاربــران و مشــتریان از طریــق ابــزار ایمیــل. شــما می توانیــد از طریــق 
ــگ را در  ــا اینکــه ایمیــل مارکتین ــد ی ــرای جــذب مشــتری اســتفاده کنی ــل ب ــان از ایمی ــه کاربرانت ارســال ایمیل هــای تبلیغاتــی ب

جهت تعامل با مشتریان فعلی تان به کار بگیرید.
ســرویس  ایمیــل مارکتینــگ نجــوا بــه شــما اجــازه می دهنــد بــه ســادگی فــرم عضویــت طراحــی کنیــد و بــا قــرار دادن آن روی وب

 سایتتان از مشتریان بالقوه آدرس ایمیل جمع آوری کنید. در نهایت شما یک لیست ایمیل دارید از کاربرانی که: 

باالخره ایمیل مارکتینگ یعنی چه؟

١. به شما برای ارسال ایمیل اجازه داده اند.
٢. لید های باکیفیت و نزدیک به خریدی هستند. 

ــه  ــت کافــی ب ــا مراقب ــد و ب ــا محصــول شــما آشــنایی حداقلــی دارن ٣. ب
مشتری تبدیل خواهند شد. 





چه طور بانک ایمیل جمع آوری کنیم؟

در ایمیــل مارکتینــگ تــازه کارم و هنــوز بانــک ایمیــل نــدارم. نجــوا چه طــور می توانــد بــه مــن کمــک 
کند؟

ــرای  ــد جهــت ب ــد از چن ــاده می توانن ــل آم ــد. بانک هــای ایمی ــودداری کنی ــل خ ــک ایمی ــد بان ــم از خری ــه می کنی ــدا توصی ــا اکی م
کسب وکار شما مشکل ایجاد کنند:

ــک  ــر شــما ی ــن اگ ــد. بنابرای ــل دریافــت می کنن ــران ایمی ــام از کارب ــرای ثبت ن ــن ب بســیاری از وب ســایت ها و فروشــگاه های آنالی
فروشگاه آنالین دارید، همین حاال به یک لیست ایمیل اختصاصی نیز دسترسی دارید. 

ــد  ــگ (مانن ــر مارکتین ــای دیگ ــات در کانال ه ــق تبلیغ ــدا از طری ــم ابت ــد، پیشــنهاد می کنی ــع آوری نکرده ای ــوز ایمیلــی جم ــر هن اگ
تبلیغــات کلیکــی، همســان، گــوگل ادز و ...) کاربــران را بــه وب ســایتتان جــذب کنیــد. بــا قــرار دادن یــک فــرم عضویــت جــذاب در 

مکانی مناسب در صفحه وب سایت یا به صورت پاپ آپ، لیست ایمیل شما هر روز بزرگ تر و پربارتر خواهد شد.

ــدارد کــه ایمیل هــای یــک لیســت خریداری شــده درســت یــا فعــال باشــند. در  ۱. هیــچ تضمینــی وجــود ن
نتیجــه احتمــاال شــما هزینــه زیــادی بــرای ارســال ایمیــل بــه تعــداد زیــادی از مخاطبیــن صــرف می کنیــد 

در حالی که بخش عمده آن ها ایمیل شما را دریافت نمی کنند.
۲. ممکــن اســت برخــی از مخاطبیــن عالقــه نداشــته باشــند ایمیل هــای شــما را دریافــت کننــد. امــکان دارد 
ایمیــل شــما را اســپم گــزارش کننــد یــا بــا بــاال بــردن نــرخ لغــو عضویــت اعتبــار آی پــی را پاییــن بیاورنــد. 

در این صورت ارسال های بعدی شما نیز تحت تاثیر این نارضایتی قرار خواهند گرفت. 



ساخت فرم عضویت:

دریافت ایمیل هنگام ثبت نام:

گرفتن ایمیل به صورت آفالین:

ــرای دریافــت ایمیــل از  طراحــی یــک فــرم عضویــت کــه روی صفحــه اصلــی ســایت ظاهــر می شــود، یکــی از ســاده ترین راه هــا ب
کاربــران اســت. شــما می توانیــد بــرای ترغیــب کاربــران امکاناتــی ماننــد دانلــود یــک کتــاب، کــد تخفیــف یــا اســتفاده رایــگان از 

محصول در نظر بگیرید. 

اغلــب فروشــگاه های اینترنتــی هنــگام ثبت نــام یــا هنــگام خریــد اطالعــات تمــاس کاربــر را دریافــت می کننــد. اگــر شــما هــم یــک 
ــه ایــن وســیله هــم  ــا ب ــر ایمیــل دریافــت کنیــد ت ــان مراحــل خریــد از کارب ــا پای فروشــگاه اینترنتــی داریــد می توانیــد در آغــاز ی

ارتباط خود با کاربرانتان را آغاز کنید و هم آن ها را در جریان مراحل خرید و دریافت محصول قرار دهید. 

اگــر یــک فروشــگاه فیزیکــی داریــد، می توانیــد هنــگام خریــد از مشــتریان ایمیلشــان را دریافــت کنیــد. حتــی قــرار دادن یــک فــرم 
ــار  کاغــذی در دســترس مشــتریان بــه طــوری کــه خودشــان بتواننــد در صــورت تمایــل ایمیلشــان را وارد کننــد، می توانــد بــه پرب
شــدن لیســت ایمیــل شــما کمــک کنــد. البتــه حتمــا بــه مشــتریانتان بگوییــد کــه ایمیلشــان بــرای ارســال اطالع رســانی محصــوالت 

جدید، تخفیف ها و فروش های ویژه و ... مورد استفاده قرار می گیرد. 
در هــر ٣ روش بایــد تــالش کنیــد فرآینــد دریافــت ایمیــل را هــر چــه ســاده تر و ســریع تر طراحــی کنیــد. اطالعــات غیرضــروری از 
کاربــر درخواســت نکنیــد و مراحــل را مختصــر و مفیــد در نظــر بگیریــد. ممکــن اســت برخــی از اطالعــات کاربــران بــه شــما بــرای ارســال 
هدفمندتــر ایمیــل کمــک کنــد. بــرای مثــال اگــر شــما صاحــب یــک فروشــگاه لبــاس هســتید، اطالعــات جنســیت کاربــر می توانــد 

برای شما مفید باشد یا اگر وب سایت آموزشی دارید، حوزه عالقه کاربر برای شما کارآمدتر است. 





چرا ریتنشن مارکتینگ مهم است؟

ـی کــه قبــال بــا خدمــات شــما آشــنا شــده اند یــا حـتـی  کاربــران قدیمــی و فعـل
ــاد مجــدد و  ــرای اعتم ــال بیشــتری ب ــد منتهــی شــده، احتم ــه خری اعتمادشــان ب
ــر بیشــتر  ــد 5 براب ــق آمارهــا جــذب یــک مشــتری جدی ــد. مطاب ــاره دارن ــد دوب خری
ــرای شــما هزینــه خواهــد داشــت. ایمیــل مارکتینــگ،  از یــک مشــتری قدیمــی ب
پــوش نوتیفیکیشــن، نرم افزار هــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریان (CRM) و ... از 

ابزارهای اصلی برای ریتنشن مارکتینگ به شمار می روند.

استراتژی ایمیل مارکتینگ؛ راهنمای کاربردی
ایــن روزهــا دیگــر ایمیــل مارکتینــگ بــه معنــای ارســال پیام هــای عمومــی بــرای انبــوه کاربــران نیســت. ارســال تبلیغــات عمومــی 

از طریق ایمیل تنها یکی از کاربردهای ایمیل برای ارتباط با کاربران است.

ــزار  ــا شــما صحبــت کنیــم. ایمیــل مارکتینــگ یــک اب ــرد دیگــری از ایمیــل مارکتینــگ ب مــا می خواهیــم از کارب
اصلی برای ریتنشن مارکتینگ است. اما ریتنشن مارکتینگ چیست؟ 

ریتنشــن مارکتینــگ یــا بازاریابــی بازگشــتی یعنــی بازاریابــی کاربــران فعلــی، بازگردانــدن آن هــا و تشــویق بــه خریــد دوبــاره یــا 
استفاده مجدد از سرویس.

ارســال خبرنامــه، اطالع رســانی در مــورد محصــوالت جدیــد، ارائــه کدهــای تخفیــف یــا پیشــنهادهای ویــژه و ... همگــی جــزو انــواع 
تعامل با مشتریان فعلی شما هستند که قرار است آن ها را به مشتریان وفادار و همیشگی تبدیل کنند. 



ــا مشــتری و  ــا هــدف اصلــی ریتنشــن مارکتینــگ آشــنا شــدید، مراحــل مختلــف تعامــل ب حــاال کــه ب
استراتژی مناسب ایمیل مارکتینگ را با هم مرور می کنیم:



١. ورود کاربر به سایت

کاربــران از روش هــای مختلفــی وارد وب ســایت شــما می شــوند. ممکــن اســت از طریــق شــبکه های اجتماعــی نــام وب ســایت یــا 
ســرویس شــما را شــنیده باشــند، ممکــن اســت از یــک لینــک ریفــرال وارد وب ســایت شــوند یــا از طریــق ســرچ یــک موضــوع وب

 سایت شما را برای دریافت اطالعات موردنظرشان انتخاب کرده باشند.
حقیقــت تلــخ: متاســفانه آمارهــا بــه مــا می گوینــد کــه بیــش از ۷۰ درصــد بازدیدکننــدگان یــک وب ســایت دیگــر هیــچ وقــت بــه 

آن بازنمی گردند.
ایمیــل مارکتینــگ قــرار اســت بــه شــما کمــک کنــد ایــن کاربــران را از فراموشــی نجــات دهیــد و آن هــا را مجــددا بــه ســرویس یــا 

وب سایتتان برگردانید.
بنابرایــن بایــد ترتیبــی در نظــر بگیریــم کــه کاربــر در اولیــن بازدیــد از وب ســایت یــا هنــگام ثبت نــام در ســرویس ایمیلــش را بــا 
مــا بــه اشــتراک بگــذارد. ایــن آغــاز تعامــل شــما بــا کاربــران خواهــد بــود. اینجاســت کــه ۳ روشــی کــه در بخــش قبــل بــه 

شما معرفی کردیم، اهمیت می یابند:

۱. قرار دادن فرم عضویت روی وب سایت
۲. دریافت ایمیل کاربر هنگام ثبت نام

۳. گرفتــن ایمیــل کاربــر بــه صــورت آفالیــن (اگــر فروشــگاه 
فیزیکی دارید)



٢. اولین ایمیل ها را بفرستید

حــاال کــه کاربــر بــه شــما اجــازه داده برایــش ایمیــل ارســال کنیــد، بهتریــن کار ارســال یــک ایمیــل خوش آمدگویــی 
یــا آشــنایی بــا ســرویس اســت. بــه ایــن ترتیــب هــم نــام وب ســایت یــا برنــد شــما بــرای کاربــر تکــرار می شــود و 
ــا اولیــن اســتفاده از  ــا ارســال یــک کــد تخفیــف یــا جایــزه او را بــه خریــد اول ی هــم ایــن امــکان را داریــد کــه ب

سرویس خود ترغیب کنید.

ــل  ــازی (personalization) ایمی ــات شخصی س ــد از امکان ــوش نکنی فرام
اســتفاده کنیــد. هنــگام طراحــی ایمیــل در پنــل نجــوا بــه ســادگی بــه ایــن 
ــا  ــل ب ــال در شــروع ایمی ــرای مث ــد داشــت. ب ــات دسترســی خواهی امکان
اســم کوچــک کاربــران آن هــا را مخاطــب قــرار دهیــد. همیــن تغییــر ســاده 
ــق داشــته  ــری عمی ــد شــما تاثی ــام برن ــا ن ــران ب ــاط کارب ــد در ارتب می توان

باشد.



ــاز مخاطــب  ــک نی ــه ی ــب ارســالی شــما در پاســخ ب ــر اســت مطال بهت
نوشــته شــده باشــند و تمایــل بــه دنبــال کــردن مطالــب بعــدی را در او 
برانگیزنــد. ســرویس ایمیــل مارکتینــگ نجــوا بــه شــما اجــازه می دهــد 
بــا  ـی کاربــران آن هــا را دســته بندی کنیــد و  بــر اســاس رفتــار قبـل
بررســی ایمیل هــای بازشــده یــا کلیک شــده کاربــران، مطالبتــان را بــرای 

افرادی بفرستید که به دریافت آن ها عالقمند هستند.

٣. رفیق نیمه راه نباشید

ایمیــل مارکتینــگ بــه شــما اجــازه می دهــد بــا ارســال محتــوای مفیــد و تاثیرگــذار در ذهــن کاربرانتــان مانــدگار شــوید. بــرای ایــن 
کار می توانیــد از مطالــب بــالگ خــود اســتفاده کنیــد یــا یــک خبرنامــه از آخریــن مطالــب خــود بســازید و بــه صــورت منظــم بــرای 
کاربــران عالقمنــد ارســال کنیــد. تعامــل پایــدار باعــث می شــود کاربــران نــام برنــد شــما را بــه یــاد بســپارند و در ایجــاد اعتمــاد بســیار 

موثر است. 
بهتــر اســت مطالــب ارســالی شــما در پاســخ بــه یــک نیــاز مخاطــب نوشــته شــده باشــند و تمایــل بــه دنبــال کــردن مطالــب بعــدی 
ــران آن هــا را دســته ــار قبلــی کارب ــر اســاس رفت ــه شــما اجــازه می دهــد ب ــگ نجــوا ب ــد. ســرویس ایمیــل مارکتین را در او برانگیزن
ــه دریافــت آن هــا  ــرادی بفرســتید ب ــرای اف ــران، مطالبتــان را ب ــا کلیک شــده کارب ــا بررســی ایمیل هــای بازشــده ی ــدی کنیــد و ب  بن

عالقمند هستند.



٤. حاال درباره محصولتان بگویید

ــد جدیدتریــن محصــول شــما را  ــران بفرســتید. ایــن پیشــنهاد می توان ــرای کارب حــاال نوبــت آن اســت کــه پیشــنهادات خــود را ب
نمایــش دهــد یــا یــک محصــول اختصاصــی را بــه کاربــر پیشــنهاد کنــد. توجــه کنیــد هم چنــان ارســال مطالــب و خبرنامــه را نیــز 

ادامه دهید تا ارتباط شما با مخاطبانتان دچار گسست نشود.

و  تخفیــف  کدهــای  ارســال 
کنــار  در  ویــژه  پیشــنهادهای 
می توانــد  محصــوالت  ـی  معرـف
در  فوق العــاده ای  تاثیرگــذاری 
ترغیــب کاربــر بــه خریــد داشــته 
مهم تریــن  اول  خریــد  باشــد. 
بــا  شــما  ارتبــاط  از  مرحلــه 
فــروش  فرآینــد  در  مشــتری 
اســت زیــرا اعتمــاد شــکل گرفته 
کــه  اســت  خریــد  ایــن  در 

کاربران شما را وفادار می کند.





کار با پنل ایمیل مارکتینگ نجوا

پــس از این کــه ثبت نــام خــود را در ســرویس ایمیــل مارکتینــگ نجــوا تکمیــل کردیــد، بــرای شــما پیامکــی ارســال می شــود کــه حاوی 
آدرس ورود به پنل، نام کاربری و گذرواژه حساب شماست. 

مرحله اول: ثبت نام و ساخت حساب کاربری

در روزهــای پــس از ثبت نــام، همــکاران نجــوا بــرای راهنمایی هــای ضــروری و انتقــال نــکات مفیــد در 
اســتفاده از ســرویس ایمیــل مارکتینــگ بــا شــما تمــاس می گیرنــد.در صورتــی کــه در مراحــل ثبت نــام بــه 

سوال یا مشکلی برخوردید، با پشتیبانی نجوا تماس بگیرید. 

https://t.me/NajvaSupport
https://b2n.ir/900106


 Contacts پیــش از هــر چیــز الزم اســت لیســت مخاطبیــن یــا اصطالحــا «بانــک ایمیــل» را بــه سیســتم اضافــه کنیــد. از طریــق تــب
می توانید لیست مخاطبین خود را در قالب یک فایل اکسل یا .CSV یا به صورت دستی در پنل بارگذاری کنید. 

مرحله دوم: لیست مخاطبین را اضافه کنید

ــای  ــه نشــان داده اســت بانک ه ــد. تجرب ــه نمی کن ــل را توصی ــک ایمی ــداری بان ــچ وجــه خری ــه هی ــوا ب نج
ایمیل معموال کیفیت باالیی ندارند و می توانند به اعتبار دامین و آی پی شما نیز آسیب بزنند.



١. در تب Campaigns گزینه ایمیل را از سمت چپ انتخاب کنید. 

٢. دکمه                                                    را در سمت راست صفحه بزنید.

حاال وارد مراحل ساخت کمپین شده اید. این مراحل را گام به گام با هم مرور می کنیم:

مرحله سوم: اولین کمپین را بسازید

Create an email campaign



مانند تصویر زیردر صفحه اول اطالعات کلی کمپین را وارد می کنید:

١.گام اول: اطالعات کلی کمپین

Setup Design Recipients Confirmation



ــن آن را  ــل مشــاهده اســت و مخاطبی ــود شــما قاب ــرای خ ــا ب ــام تنه ــن ن ــد. ای ــن را وارد کنی ــام کمپی Campaign Name: ن
نخواهند دید.

Subject Line: عنــوان ایمیــل، اولیــن چیــزی اســت کــه مخاطبیــن ایمیــل در اینباکــس خــود می بیننــد و انتخــاب آن اهمیــت 
زیادی دارد. عنوان ایمیل نقشی تعیین کننده در نرخ باز شدن یک ایمیل دارد. 

Preview Text: در ایــن بخــش از شــما خواســته می شــود متــن کوتاهــی بــرای پیش نمایــش در اینباکــس کاربــر وارد کنیــد. 
ایــن متــن می توانــد توضیحــی اجمالــی از محتــوای ایمیــل ارســالی باشــد و می توانــد نقــش موثــری در نــرخ بــاز شــدن ایمیــل

 های شما داشته باشد.

  

From Email: در ایــن بخــش آدرســی را کــه می خواهیــد بــه عنــوان فرســتنده ایمیــل بــه کاربــران نمایــش دهیــد انتخــاب 
info@najva.com می کنید. برای مثال

توجــه کنیــد کــه ایــن آدرس ایمیــل بایــد روی دامیــن شــما باشــد. بــه طــور مثــال اگــر دامیــن شــما najva.com اســت، ســندر 
می توانــد info@najva.com یــا noreply@najva.com باشــد. دامیــن همــان دامینــی اســت کــه هنــگام ثبت نــام وارد کــرده
ــد و فعــال ــد تایی ــا فرآین ــاط باشــید ت ــا پشــتیبانی نجــوا در ارتب ــد، ب ــه اســتفاده از دامیــن دیگــری داری ــل ب ــر تمای ــد. اگ  ای

 سازی را طی کنید.

بــرای اینکــه preview text جذابــی بنویســید می توانیــد آن را مکمــل عنــوان ایمیــل طراحــی کنیــد. 
برای مثال برای عنوان یک سوال طراحی کنید و در preview text پاسخ سوال را بنویسید.

https://t.me/NajvaSupport


در صورتی که sender فعال ندارید، مراحل زیر را طی کنید:
در منوی سمت چپ گزینه setting را انتخاب کنید و وارد بخشYour Senders & Domains شوید. در 
ســمت راســت صفحــه دکمــه Add a sender را انتخــاب کنیــد و نــام و آدرس مــورد نظرتــان را وارد کنیــد. 

این آدرس ایمیل باید روی دامنه ای باشد که قبال تایید کرده اید. 



Next stepپس از طی شدن این مرحله روی دکمه                               کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید.

بــا انتخــاب Show Advanced Options می توانیــد تنظیمــات آنالیتیکــس را بــرای ایمیــل ارســالی تنظیــم 
کنیــد. بــه ایــن ترتیــب قادریــد از پنــل گــوگل آنالیتیکــس شــاخص های مختلــف مربــوط بــه لینــک ایمیــل 

را نیز ارزیابی کنید.

From Name: در ایــن بخــش نیــز نامــی را کــه بــه عنــوان فرســتنده ایمیــل بــه کاربــر نشــان داده می شــود، 
وارد می کنید. می توانید از نام شرکت یا هر نام مناسب دیگری استفاده کنید. 

ثبت نام کنید 

 اولین کمپین ایمیل مارکتینگ را بسازید.

https://b2n.ir/089279


:A/B تست
 A/B ــه می توانیــد از تســت در ایــن مرحل
ایمیلی تــان  کمپیــن  کــردن  بهتــر  بــرای 
ــا  ــوان ی ــک عن ــد. ســپس ی اســتفاده کنی
محتــوای پیشــنهادی را بــا A و عنــوان یــا 
محتــوای دیگــر را بــا B مشــخص می کنیــد. 
نجــوا بــا ارســال هــر یــک از ایــن دو نســخه 
ــران شــما،  ــه یــک دســته کوچــک از کارب ب
و  می کنــد  مقایســه  را  آن هــا  نتایــج 
نســخه برنــده را بــرای مجموعــه مخاطبیــن 

ارسال می کند. 



در پنل ایمیل مارکتینگ نجوا راه های گوناگونی برای طراحی قالب ایمیل در دسترس شماست.

٢. گام دوم: طراحی قالب و محتوا

Setup Design Recipients Confirmation



١. بــا اســتفاده از Drag & Drop Editor می توانیــد بــدون نیــاز بــه دانــش فنــی تصاویــر و متــون و لینک هــای مــورد نظــر خــود 
را بــا ســلیقه خــود بــه ایمیــل اضافــه کنیــد و یــک ایمیــل حرفــه ای و جــذاب طراحــی کنیــد. ایــن قالــب همــواره قابــل ویرایــش 
ــد در ذهــن  ــان می توانی ــژه برندت ــای وی ــا المان ه ــی ب ــذاب دائم ــب ج ــک قال ــا طراحــی ی ــود. ب ــد ب و اســتفاده مجــدد خواه

کاربران ماندگار شوید.



پــس از اتمــام طراحــی قالــب حتمــا بــا اســتفاده از دکمــه preview ظاهــر ایمیــل را در نمایشــگر دســکتاپ و موبایــل مشــاهده کنیــد 
تا از نمایش درست آن در دستگاه های مختلف مطمئن شوید.

در طراحی ایمیل به جزئیات توجه کنید:
-   از یک عکس هدر مناسب و زیبا استفاده کنید.

-   هویت برند، لوگو، راه های ارتباطی و آدرس شبکه های اجتماعی برندتان را در قالب قرار دهید.
-   فراموش نکنید که در ایمیل های خود دکمه لغو عضویت را برای کاربران در نظر بگیرید.

-   حتما کاربر را به یک اقدام دعوت کنید و دکمه Call to Action را از یاد نبرید. بهتر اســت در یک ایمیل بیش 
از دو Call to Action قرار ندهید.

-   بهتــر اســت در بــاالی ایمیل هــا لینــک view in browser را اضافــه کنیــد. بــه ایــن ترتیــب اگــر کاربــر در مشــاهده 
ایمیل در دستگاهش به مشکلی برخورد، می تواند نسخه وب را ببیند.



در صورتــی کــه در هــر یــک از مراحــل بــاال بــا مشــکلی مواجــه شــدید، بــا پشــتیبانی نجــوا تمــاس بگیریــد. مــا همــواره از پاســخ گویی 
به سواالت شما یا ارائه راهنمایی های موردنیاز خوشحال می شویم.

توصیه نجوا: در میان ٣ روش ذکرشده استفاده از ادیتور Drag & Drop از باقی موارد ساده تر و کارآمدتر است. 
ایــن روش بــه برنامه نویســی نیــاز نــدارد و امکانــات بســیاری در جهــت طراحــی و ویرایــش در اختیــار شــما قــرار 

می دهد.

٢. اگــر قالــب ایمیل هــای خــود را بــا HTML طراحــی می کنیــد، می توانیــد بــه ســادگی آن هــا را در ایــن مرحلــه اضافــه کنیــد. بــرای 
استفاده از این روش به کدنویسی HTML نیاز خواهید داشت.

٣. از طریــق Rich Text Editor می توانیــد ایمیل هــای خــود را ویرایــش و ارســال کنیــد. البتــه در ایــن روش بــه خیلــی از امکانــات 
٢ شیوه دیگر دسترسی ندارید و احتمال اینکه کاربران به ایمیل شما عالقه نشان دهند، بسیار کاهش می یابد. 
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ــد از لیســت ها و  ــد. می توانی ــد، انتخــاب می کنی ــه آن هــا ارســال کنی ــل را ب ــد ایمی ــی را کــه قصــد داری ــه مخاطبین ــن مرحل در ای
پوشــه هایی کــه قبــال ســاخته اید اســتفاده کنیــد (A) یــا بــا توجــه بــه رفتــار کاربــران ســگمنت بســازید (B). سگمنتیشــن یــا گــروه

ــد تاریــخ عضویــت، کلیک هــا، ایمیل هــای بازشــده و ...  ــر اســاس شــاخص های مختلفــی مانن ــران شــما را ب ــد کارب  بنــدی می توان
جدا کند.

٣. گام سوم: زمان بندی و انتخاب گیرنده ها

بــه ایــن ترتیــب می توانیــد ایمیلــی را مختــص یــک گــروه بفرســتید یــا گروهــی را از گیرنــدگان مســتثنی کنیــد. بــرای مثــال ممکــن 
اســت ایمیــل قبلــی شــما معرفــی یــک محصــول و ایمیلــی کــه می خواهیــد بفرســتید محصــول دیگــری باشــد کــه مکمــل محصــول 
ــد،  ــه نشــان داده ان ــه آن عالق ــد و ب ــاز کرده ان ــل قبلــی را ب ــی کــه ایمی ــا هــدف گرفتــن گــروه مخاطبین ــد ب قبلــی اســت. می توانی

جامعه هدف کوچک تر و هدفمندتری تعریف کنید و با هزینه کمتر، بهینه تر با مخاطبین مناسب تعامل کنید.

Setup Design Recipients Confirmation



مرحله آخر تایید ایمیل، تعیین زمان بندی و ارسال است. اگر اطالعات مراحل قبل را به درستی وارد کرده اید، دکمه          
را بزنیــد تــا زمان بنــدی مــورد نظرتــان را مشــخص کنیــد. می توانیــد ایمیــل را در لحظــه ارســال کنیــد، زمانــی در آینــده را بــرای ارســال 
مشــخص کنیــد یــا بــا اســتفاده از گزینــه Send it at the best time اجــازه دهیــد سیســتم بــا توجــه بــه زمــان بــاز شــدن ایمیل های 

قبلی بهترین زمان را برای ارسال به هر گیرنده انتخاب کند.

٤. گام چهارم: تایید نهایی و ارسال

Setup Design Recipients Confirmation

Schadule



مرحلــه آخــر تاییــد ایمیــل و ارســال آن اســت. حتمــا پیــش از ارســال انبــوه ایمیــل، یــک نســخه تســتی بــه ایمیــل خودتــان 
ارسال کنید تا همه ویژگی های ایمیل را کنترل کنید و مطمئن شوید همه چیز سر جای درست قرار گرفته است. 





ایمیل های ترنزکشنال

برخی انواع ایمیل های ترنزکشنال عبارتند از:

ایمیل هــای ترنزکشــنال یــا تراکنشــی ایمیل هایــی هســتند کــه کاربــر بــه خاطــر انجــام یــک تراکنــش یــا یــک رفتــار مشــخص 
دریافــت می کنــد. تفــاوت اصلــی ایمیل هــای ترنزکشــنال بــا کمپین هــای ایمیــل مارکتینــگ ایــن اســت کــه در مــورد کمپیــن
 هــا شــما تصمیــم می گیریــد در چــه زمانــی بــرای تعــداد مشــخصی از کاربرانتــان یــک پیــام مشــخص را بفرســتید. امــا ایمیــل

 هــای ترنزکشــنال بــا توجــه بــه رفتــار کاربــر و تراکنش هــای او بــه صــورت خــودکار و بــا توجــه بــه فرآینــد رســیدن کاربــر بــه 
خرید نهایی برای او ارسال می شود.

١. تاییــد ثبت نــام: اغلــب وب ســایت ها پــس از ثبــت نــام کاربــر ایمیــل تاییــد (confirmation) ارســال می کننــد تــا کاربر آدرس 
ایمیل و اطالعات خود را تایید کند.

٢. بازیابــی گــذرواژه: زمانــی کــه کاربــر رمــز عبــور خــود را فرامــوش کــرده باشــد، می توانــد از طریــق ایمیــل گــذرواژه را بازیابــی 
کنــد یــا تغییــر دهــد. ایــن نــوع ایمیل هــا ســاده ترین ایمیل هــای ترنزکشــنال هســتند امــا ارســال ســریع و صحیــح آن هــا روی 

تجربه کاربری افراد تاثیر زیادی دارند. 
٣. تاییــد ســفارش: ایمیل هــای تاییــد ســفارش احتمــاال مهم تریــن ایمیل هــای ترنزکشــنال نــزد مشــتریان شــما هســتند. از 
طریــق ایــن ایمیل هــا نــام و قیمــت محصــول ســفارش داده شــده را تاییــد می کنیــد، مشــتری را از ثبــت سفارشــش مطمئــن 

می کنید و نوع و زمان تقریبی ارسال را به او اطالع می دهید.
٤. اطالع رســانی مراحــل خریــد: از زمانــی کــه خریــد کاربــر روی وب ســایت نهایــی می شــود، مراحــل مختلفــی از آماده ســازی تــا 
ــن فرآیندهــا از  ــق ای ــر طــی می شــود. اطالع رســانی دقی ــه کارب ــل کاال ب ــت تحوی ــه دســت پیــک ارســال و در نهای رســیدن ب
طریــق یــک ابــزار ارتباطــی ماننــد ایمیــل تاثیــر زیــادی در اعتمــاد کاربــران دارد. بــه ویــژه در شــرایطی کــه ایــن مراحــل زمان بــر 

هستند و ثبت سفارش و تحویل آن فاصله زمانی قابل توجهی دارند. 



پیاده سازی ایمیل های ترنزکشنال در پنل نجوا

نجــوا امــکان ارســال ایمیل هــای ترنزکشــنال را نیــز بــرای مشــتریان خــود فراهــم کــرده اســت. 
بــا اســتفاده از ایــن امــکان می توانیــد بــا قالــب مــورد نظرتــان ایمیل هــای تراکنشــی ارســال 
کنیــد، آمــار و گزارش هــای آن را دنبــال کنیــد و همــواره از نــرخ بــه مقصــد رســیدن ایمیل هــا 

باخبر باشید. 

در صورتی که برای پیاده سازی به مشاوره فنی نیاز داشتید، با پشتیبانی نجوا 
تماس بگیرید. ما در اجرای تمام مراحل پیاده سازی در کنار شما هستیم.

بــرای اضافــه کــردن ایمیل هــای تراکنشــی بــه ابزارهــای ریتنشــن مارکتینــگ وب ســایتتان بایــد از یکــی از روش
 های زیر استفاده کنید:

١. پالگین های SMTP برای وب سایت های وردپرسی
٢. SMTP و تنظیمات مربوط به آن

API ٣. استفاده از

٥. فاکتــور و رســید خریــد: ایــن مــورد هــم در مــورد فروشــگاه هایی کــه محصــول فیزیکــی می فروشــند و چــه کســب وکارهایی 
کــه محصــول فیزیکــی ندارنــد، مهــم اســت. بــرای اینکــه مشــتریان راضــی و خوشــحالی داشــته باشــید، بایــد فرآیندهــای خریــد 

را برایشان شفاف کنید.
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اتومیشن

اتومیشــن بــه معنــای خــودکار کــردن ایــن وظایــف تکرارشــونده اســت بــه 
طــوری کــه بــا توجــه بــه مراحلــی کــه کاربــران در وب ســایت طــی می کننــد، 

پیام های مناسب برایشان ارسال شود.
بیاییــد بــا یــک مثــال توضیــح بــاال را شــفاف تر کنیــم و ببینیــم اتومیشــن 

دقیقا چه طور اجرا می شود:
رایــج  ایمیل هــای  از  نمونــه  یــک  به عنــوان  را  ایمیــل خوش آمدگویــی 
اتومیشن در نظر بگیرید. فرض کنید روزانه حدود ١٠٠ ایمیل جدید در فرم 
ــام می کننــد. راه اولیــه ایــن اســت کــه  عضویــت وب ســایت شــما ثبت ن
ــرای آن هــا یــک ایمیــل  ــد را اســتخراج کنیــد و ب هــر روز ١٠٠ ایمیــل جدی
خوش آمدگویــی بفرســتید. امــا بــا اســتفاده از اتومیشــن می توانیــد یــک 
workflow ایجــاد کنیــد کــه بــه طــور خــودکار ٢ روز پــس از عضویــت بــرای 

کاربران جدید ایمیل خوش آمدگویی می فرستد. 

در دنیــای دیجیتــال مارکتینــگ وظایــف بســیاری هســت کــه بــه صــورت روتیــن و بنــا بــه موقعیت هــای تکرارشــونده هــر روز یــا 
چندیــن بــار در روز بایــد انجــام شــود. یکــی از مهارت هــای یــک دیجیتــال مارکتــر ایــن اســت کــه بــه بهتریــن شــکل و بــا صــرف 

زمان و هزینه بهینه این وظایف را مدیریت کند. 



٢. یادآوری ســبد خرید رهاشــده: بســیاری از کاربران فروشــگاه های 
اینترنتــی پــس از گشــت و گــذار در میــان کاالهــا یــا خدمــات و 
ــا رهــا  ــد را فرامــوش ی ــد، ادامــه خری ــه ســبد خری انتقــال برخــی ب
می کننــد. ارســال ایمیــل یــادآوری ســبد خریــد می توانــد نــرخ 
افزایــش  درصــد   ٦٩ تــا   را  نیمــه کاره  ســبدهای  ایــن  تکمیــل 
دهــد. می توانیــد از طریــق اتومیشــن ایمیل هــای یــادآوری را بــه 
صــورت خــودکار بــرای کاربــران بفرســتید و کاربــران را بــه تکمیــل 

خرید تشویق کنید. 

ــر آدرس ایمیلــش را در  ــی کــه کارب ١. ایمیــل خوش آمدگویــی: زمان
فــرم ثبت نــام وارد مــی کنــد و مشــترک ارســال ایمیل هــای شــما 
می شــود، بهتریــن کار ایــن اســت کــه یــک ایمیــل خوش آمدگویــی 
برایــش ارســال کنیــد. می توانیــد هــر روز لیســتی از مشــترکین 
ــی بفرســتید.  ــل خوش آمدگوی ــد و برایشــان ایمی ــان بگیری جدیدت
امــا بــا اتومیشــن می توانیــد در صــرف زمــان و انــرژی صرفه جویــی 

کنید و ارسال ایمیل را به فرآیندهای خودکار بسپارید.



یک نمونه اتومیشن ایمیل «سبد خرید رهاشده»

«اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ؛ روش ها و تکنیک ها» را در بالگ نجوا بخوانید.

٢٤ ساعت صبر کنید

آیا خرید نهایی شده؟

ایمیل سبد خرید 
رهاشده را ارسال کن

بله

خیر

به سبد خرید اضافه شد
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٤. ارسال ایمیل بر اساس کلیک های کاربر در وب سایت: یکی دیگر 
از کاربردهــای اتومیشــن ریتارگــت کــردن کاربــر بــا توجــه بــه کلیــک

 هایــی اســت کــه در وب ســایت شــما انجــام داده اســت. بــرای مثــال 
ــر از آن هــا بازدیــد کــرده  ــر اســاس کاالهایــی کــه کارب می توانیــد ب

به او کاالی مشابه را پیشنهاد کنید.

بــه  ـی  اینترنـت فروشــگاه های  از  بســیاری  عضویــت:  ســالگرد   .٣
ــل ــران برایشــان ایمی ــت و همراهــی کارب ــالگرد عضوی مناســبت س

ــی از  ــوال قدردان ــا معم ــن ایمیل ه ــوای ای ــی می فرســتند. محت  های
ــا اختصــاص دادن یــک کــد تخفیــف یــا  ــر اســت و ب همراهــی کارب
ــر  ــران شــما تاثی ــاداری کارب ــزان وف ــد روی می ــژه می توان ــه وی هدی

قابل توجهی داشته باشد.



پیاده سازی اتومیشن در پنل نجوا
با توجه به اینکه کدام یک از انواع اتومیشن را بخواهید پیاده سازی کنید، باید از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

١. پالگین برای وب سایت های وردپرسی
٢. قرار دادن اسکریپت ترکر ایمیل در وب سایت

API ٣. استفاده از

در صورتــی کــه بــرای پیاده ســازی بــه مشــاوره فنــی نیــاز داشــتید، بــا پشــتیبانی نجــوا تمــاس بگیریــد. مــا در اجــرای تمــام مراحــل 
پیاده سازی در کنار شما هستیم.

عوامل موثر در کیفیت ارسال کمپین های ایمیل
عوامــل مختلفــی در کیفیــت ارســال ایمیــل هــای شــما تاثیرگذارنــد. از جملــه ایــن عوامــل می تــوان بــه 
تاریخچه دامین فرستنده ایمیل، تاریخچه آی پی فرستنده، اضافه کردن تنظیمات Signature و ... اشاره 

کرد. 
ــه  ــوا ارســال می شــوند. در صورتــی ک ــی اشــتراکی نج ــرض از آی پ ــه صــورت پیش ف ــای شــما ب ایمیل ه
بیــش از ٣٥٠ هــزار ایمیــل در یــک مــاه ارســال می کنیــد، آی پــی اختصاصــی تهیــه کنیــد تــا کنتــرل 
ــا کارشناســان نجــوا  ــرای اطالعــات بیشــتر می توانیــد ب ــر کیفیــت ارســال داشــته باشــید.. ب بیشــتری ب

تماس بگیرید.

https://t.me/NajvaSupport




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

١.  برای کسی که انتظارش را ندارد، ایمیل نفرستید!

٢.  بانک ایمیلتان را تمیز و طبقه بندی شده نگه  دارید.

٣.  همیشه برند خود را به طور مشخص معرفی کنید.

٤.  کمپین های خود را به صورت منظم ارزیابی کنید.

٥.  دکمه ها و Call to Action های جذاب انتخاب کنید.

٦.  خالق و غافلگیرکننده باشید و پیام های خسته کننده نفرستید.

٧.  صفحه فرود مناسب و مطابق با هدف کمپینتان طراحی کنید.

٨.  به طور مستمر رفتار دیتابیس خود را با اهداف بازاریابی تان مطابقت دهید.

ــرای هــر  ــر اســاس ویژگی هــا و عالیقشــان گروه بنــدی کنیــد و ب ٩.  مشــتریان خــود را ب

گروه متناسب با عالیقش ایمیل بفرستید.

١٠.  بــا یــک یــا چنــد بــار ارســال، ایمیــل مارکتینــگ را تمام شــده در نظــر نگیریــد. 

فراموش نکنید ایمیل مارکتینگ یک فرآیند پیوسته و مستمر است.

این 10 نکته را در ایمیل مارکتینگ جدی بگیرید:

https://www.instagram.com/najva.marketing/


 پرطرفدارتریــن ســرویس پــوش نوتیفیکیشــن
و ایمیل مارکتینگ ایرانی

najva.com

https://b2n.ir/767306
https://t.me/NajvaNotif
https://www.instagram.com/najva.marketing
https://www.linkedin.com/company/najva

