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مقدمه

امسال ،نیز مانند سالهای گذشته ،کالج تپسل برترین مقاالت منتشر

شده در سال گذشته را برای فعاالن و عالقهمندان به دیجیتال
مارکتینگ منتشر میکند.

تعطیالت نوروز امسال هم مانند تعطیالت نوروز سال گذشته ،به دلیل
شیوع ویروس کرونا ،اغلب مردم در خانه به سر میبرند و عمده زمان
خود را در فضای آنالین میگذرانند .این تعطیالت شاید فرصت خوبی

برای یادگیری باشد .به همین دلیل ،در این ایبوک سعی کردیم

عنوانهای برترین مقاالت کالج تپسل در سال  13۹۹را به به شما ارائه

دهیم تا بتوانید موضوعات مورد عالقهتان در زمینه دیجیتال مارکتینگ،
بازاریابی ،کسبوکار ،ابزارهای دیجیتال و درآمدزایی اینترنتی را انتخاب

و در کالج تپسل مطالعه کنید.

اهمیت یادگیری اصولی دیجیتال مارکتینگ بر کسی پوشیده نیست،
حتی بازاریابان حرفهای ،صاحبان مشاغل ،کارآفرینان ،دانشجویان

رشتههای مهندسی و مدیریت و مدیران منابع انسانی نیز به یک منبع
جامع و کامل برای تکمیل مهارتهای دیجیتال نیاز دارند .کالج تپسل
هم با هدف آموزش رایگان مفاهیم دیجیتال مارکتینگ و کمک به رشد
هرچه بیشتر صنعت دیجیتال مارکتینگ ،فعالیت خود را از اواخر سال

 ۹4آغاز کرده و تا به حال توانسته با ارائه مقاالت مفید و معتبر ،توجه
بسیاری از افراد فعال در این حوزه را جلب کند.

با آرزوی موفقیت برای تمامی عالقهمندان به دیجیتال مارکتینگ و

تمام کسبوکارهایی که در این حوزه فعالیت دارند.

 15 .1نکته کلیدی که باید برای کسبوکارتان بدانید!
زمانمطالعه 18:دقیقه

مطالعه کنید

احتماالا اغلب صاحبان کسبوکارها در ذهن دارند:

موارد زیر چک لیستی است که

• یک کسب و کار راهاندازی کردید.
• یک تیم استخدام کردید.

• کارهای پیش رو را برنامهریزی کردهاید.
کمی استرس دارید؛ چون نمیدانید قدم بعدی برای تداوم این کسب و کار
چیست.

کسبوکار

پیشنهاد ما به شما این است که این چکلیست را دور بیندازید! هر

باید چک لیست مخصوص به خود را داشته باشد .همه کسبوکارها میتوانند به

شیوه خود پیشرفت کنند؛ فرقی نمیکند که یک کمپانی هزار نفری باشند یا یک

شرکت کوچک با تعداد محدود نیرو .در این پست 15 ،نکته ضروری که هر
کسبوکاری باید به منظور پیشبرد اهدافش و رسیدن به موفقیت رعایت کند،

توضیح داده شده است.

5

مقدمه

 .2اپلیکیشنهایی که در مبارزه با کووید  1۹پیروز شدند!
زمانمطالعه 8:دقیقه

مطالعه کنید

درحالی که بسیاری از کسبوکارها پس از شیوع جهانی ویروس واگیردار و

خطرناک کووید  1۹و اجبار افراد برای حفظ فاصله اجتماعی و ماندن در خانههای
خود ،متحمل ضرر شدند ،نقش اپلیکیشنها در زندگی مردم از همیشه ببشتر شد.

بدون استفاده از برنامههایی نظیر زوم یا اسکایپ چطور میشد از خانه کارها را

بهصورت دورکاری پیش برد؟ قطعا تصور زندگی در این مدت بدون برنامههایی

نظیر نتفلیکس و آمازون پرایم برای بسیاری از مردم دنیا سخت است .در دوران
قرنطینه اپلیکیشنها همه کارها را راحتتر کردند .حتی راههایی بهمنظور حفظ

استراتژی بازاریابی در دوران بحران مطرح شد .در این پست به نقش
اپلیکیشنها در دوران کرونا و بررسی اپهایی که رشد چشمگیری در این دوران
داشتند ،میپردازیم.

6

 .3بهترین صفحه اینستاگرام چه ویژگیهایی دارد؟
زمانمطالعه 18:دقیقه

مطالعه کنید

حتما با شبکه اجتماعی اینستاگرام آشنا هستید .رسانه محبوبی که کاربران

عکسها و ویدیوهای کوتاه خود را در آن به اشتراک میگذارند .در حدود 500

میلیون کاربر روزانه از اینستاگرام استفاده میکنند و بیش از  80٪از حسابهای

کاربری صفحات مربوط به کسبوکارها را دنبال میکنند .با این شرایط ،طبیعی و
حتی حیاتی است که بازاریابها بخشی از استراتژی بازاریابی خود را بر پایه

استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام بچینند.

بهترین صفحات اینستاگرام در برخی ویژگیها مشترکند .اگر کنجکاو هستید تا این
ویژگیها را بدانید و صفحه اینستاگرامتان به اندازه کافی برای فالوئرها جذاب
باشد و همچنین به آنها نشان بدهید که کار شما چیست ،حتما این مطلب را

مطالعه کنید.

7

 .4اینفوگرافیک آمار و ارقام صنعت بازی ویدئویی
زمانمطالعه 5:دقیقه

مطالعه کنید

صنعت بازی ویدئویی یکی از پردرآمدترین صنایع در حوزه تکنولوژی محسوب

میشود و در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در اغلب کشورهای دنیا داشته

است .در این اینفوگرافیک که به مناسبت روز جهانی ویدئوگیم ( 12سپتامبر) در

کالج تپسل منتشر کردهایم ،آمار و ارقام مربوط به صنعت بازیهای ویدئویی در
سرتاسر جهان گردآوری و ارائه شده است.

8

 .5چگونه پست بالگی بنویسیم که در صفحه اول گوگل
قرار گیرد؟

مطالعه کنید

زمانمطالعه 20:دقیقه

تصاحب رتبههای باال در موتور جستجوی گوگل ،قرار گرفتن در صفحه اول
جستجو و بهطبع آن بیشتر دیده شدن ،یکی از مهمترین موضوعات رقابتی در
فضای آنالین است .روزانه محتواهای بسیاری در فضای وب منتشر میشوند؛ اما

تنها محتواهایی برنده میشوند که توسط مخاطبان دیده میشوند .اما چگونه
میشود در میان میلیونها محتوا به اندازه کافی دیده شد؟ چگونه میتوان رتبه

اول در موتور جستجوی گوگل را بهدست آورد؟

برای بهدست آوردن چنین موقعیتی نیاز به یادگیری دستورالعملهای مشخصی

دارید که به آن بهینهسازی موتور جستجو یا همان  SEOگفته میشود .البته از

آنجا که گوگل به طور مداوم الگوریتمهای مربوط به جستجوی آنالین را بهروز

میکند ،بهتر است همیشه اطالعات خود را در این زمینه بهروز کنید .اگر صاحب
بالگ هستید ،خواندن و عمل کردن به توصیههای این مطلب به افزایش دانش

شما و در نتیجه کسب موفقیت در این حیطه کمک میکند.

۹

 .6اهمیت عکاسی در تبلیغات و بازاریابی دیجیتال
زمانمطالعه 12:دقیقه

مطالعه کنید

امروزه مارکتینگ شامل اجزای مختلفی است که رسانههای متنوع را پوشش
میدهد .برای موفق شدن یک کمپین مارکتینگ الزم است تمامی فاکتورهای
طراحی و اجرا را در نظر بگیرید و از آنها درست استفاده کنید .بررسی خدمات

مقرون بهصرفه بازاریابی نشان میدهد عکاسی یکی از ضروریترین عواملی است

که در استراتژیهای دیجیتال مارکتینگ نقش پررنگی ایفا میکند .شاید زمانی
دسترسی به دوربین چندان ساده نبود اما امروزه به مدد گوشیهای تلفن همراه،
دسترسی به دوربین باکیفیت و ثبت لحظهها برای بیشتر افراد فراهم شده است.

اگرچه دنیای مارکتینگ در  5سال اخیر نسبت به  50سال گذشته دستخوش
تغییرات بزرگی شده اما در تبلیغ برندها ،محصوالت و خدمات ،عکاسی همچنان
جایگاهی مهم و اساسی دارد و همین نقش پررنگ عکاسی در جنبههای مختلف

زندگی ،باعث ایجاد روز جهانی عکاسی شده است.

استفاده درست از عکاسی در تبلیغات به کسبوکار شما کمک میکند تا در بازار
داغ رقابت ،سربلند باقی بمانید .در این پست با دالیلی که سبب اهمیت عکاسی

تبلیغاتی و تمرکز بر آن در بازاریابی میشود ،آشنا خواهید شد.

10

 .7چگونه به یک اینفلوئنسر در صنعت خود تبدیل شویم؟
زمانمطالعه 20:دقیقه

مطالعه کنید

اینفلوئنسرها افرادی عادی هستند که معموال به دلیل تخصصی که در زمینه کاری
خود دارند ،میزان قابلتوجهی فالوئر را جذب صفحات خود میکنند .به فرآیند

جذب مخاطب به فعالیتهای اینفلوئنسر و تبدیل او به مشتری اینفلوئنسر

مارکتینگ یا بازاریابی افراد تاثیرگذار گفته میشود .برخالف افراد مشهوری که
محصوالت مختلف را در صفحات اجتماعی خود معرفی کرده و کیفیت یا کارایی
آنها را تایید میکنند ،اینفلوئنسرها شهرت خود را به خاطر اطالعات باارزشی که
در اختیار مخاطبینشان میگذارند ،کسب میکنند .به همین دلیل کارشناسان

اینفلوئنسر مارکتینگ پیشبینی میکنند که این نوع از بازاریابی رو به افزایش
خواهد رفت .جای تعجب نیست که روز به روز افراد بیشتری به این روش گرایش

پیدا کنند.

در این پست  10روش برای تبدیل شدن یه یک اینفلوئنسر رسانههای اجتماعی را
برای شما شرح میدهیم .روشهایی که کمک میکند برند خود را بسازید ،آن را

به مخاطب معرفی کنید و در صنعت خود به یک اینفلوئنسر تبدیل شوید .اگر

تمام نکات را رعایت کنید ،ابزار قدرتمندی برای تاثیرگذاری بر مخاطب در دست
خواهید داشت.

11

 .8برندمان چطوور در صوفحه تسوتجوی اینسوتاگرام
دیده میشود؟

مطالعه کنید

زمانمطالعه 11:دقیقه

در سالهای اخیر و بهخصوص از سال  201۹تا امروز ،اینستاگرام به یکی از ابزار

قدرتمند مارکتینگ یا بازاریابی در دنیا تبدیل شده است .این پلتفرم اکنون بیش از

یک میلیارد کاربر فعال دارد و همین موضوع باعث شده اینستاگرام جایگاه یکی از
بزرگترین شبکههای اجتماعی را از آن خود کند .هاباسپات میگوید امروزه در
حدود  25میلیون صفحه مربوط به کسبوکار در این شبکه وجود دارد که در این

رسانه با محصول یا خدماتی خاص آشنا شدهاند .اگرچه محبوبیت زیاد یک رسانه
اجتماعی کار را برای کسبوکارها دشوار میکند که بتوانند از میان اینهمه صفحه

کاربران هدف خود را جذب کنند و فعال باقی بمانند .اما جای خوشحالی است که

راهی برای رسیدن سریع به مخاطبان تازه وجود دارد و آن راه ،صفحه جستجوی
( )Exploreاینستاگرام است.

در این مطلب به صفحه جستجوی اینستاگرام میپردازیم و  6ترفند را با شما
درمیان بگذاریم که با دانستن و رعایت آنها ،پستها و استوریهای شما ویژگی

نمایش داده شدن در صفحه جستجوی اینستاگرام را بهدست آورند.

12

 .۹اینفوگرافیک مزایا و معایب پادکست و وبینار
زمانمطالعه 4:دقیقه

مطالعه کنید

اگر در دنیای اینترنت فعال باشید حتما با پادکستها و وبینارها آشنایی دارید.
امکاناتی در دنیای دیجیتال که فرصتهایی استثنایی برای جذب مخاطب فراهم
کردهاند .اما تفاوتهایی در آنها وجود دارد و هرکدام خدمت مجزایی در راستای

اهداف استراتژی دیجیتال شما ارائه میدهند .اما وقتی منابع محدود است،
ممکن است مجبور شوید بهخاطر تمرکز تالشهایتان در جهت اهداف خود ،یکی

از آنها را انتخاب کنید .در این اینفوگرافی ،نمایی کلی از بررسی عوامل متغیر ارائه

شده که میتواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید کدام گزینه بهتر با رفع
نیازهایتان همخوانی دارد.

13

 .10چگونه در پاندمی ویروس کرونا کسبوکار خود را
توسعه دهیم؟

مطالعه کنید

زمانمطالعه 4:دقیقه

تاریخ هرگز دسامبر  201۹و آغاز شیوع ویروس کرونا در ووهان چین را فراموش
نخواهد کرد .این ویروس به سرعت در سراسر جهان انتشار پیدا کرد و علیرغم
همه پیشرفتهایی که در سالهای اخیر در دانش و تکنولوژی اتفاق افتاده است

هنوز و پس از گذشت حدود یک سال درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد.

در این دوره پاندمی ،بسیاری از کشورها ناگریز اقدام به قرنطینه و اعمال

محدودیتهای مختلفی جهت جلوگیری و قطع زنجیره انتقال بیماری کردند .به
همین دلیل آسیبهای زیادی به برخی از کسبوکارها وارد شد .اما همین مسئله

زمینهساز رشد هم بوده است .دالیلی مانند ترجیح افراد به ماندن در خانه و
خروج کمتر از منزل ،مجازی شدن مدارس و دانشگاهها ،دورکاری تعداد زیادی از

کارمندها ،برقراری ارتباط به صورت مجازی ،آنالین شدن بسیاری از دورهها و

سمینارها ،افزایش میزان خرید آنالین و بسیاری از موارد دیگر موجب رشد
چشمگیر فعالیت بر بستر فضای آنالین شده است.

در این مطلب به توضیح مواردی میپردازیم که با رعایت آنها در پاندمی ویروس

کرونا ،میتوانید کسبوکار خود را بیشتر از قبل توسعه دهید.

14

 .12سود خوب برای کسبوکارمان چقدر است؟ چگونه
باید این سود را محاسبه کنیم؟

مطالعه کنید

زمانمطالعه 7:دقیقه

دغدغه اصلی صاحب هر کسبوکاری ،بازگشت سرمایهای است که صرف شروع

کارش کرده و پس از آن به طور قطع ،کسب موفقیت و رسیدن به نتایجی که
بهخاطر آن کسبوکار را راه انداخته و حفظ روند روبهرشد خدمترسانی در کنار

سوددهی است .به عنوان مثال شما هرگز چنین جملهای را از صاحب یک

کسبوکار نخواهید شنید« :من تمایلی به کسب سود بیشتر در کسبوکار خود
ندارم».

معموال هدف اصلی صاحبان مشاغل بهدست آوردن بیشترین درآمد ممکن و
افزایش ظرفیتهای درآمدزایی در کسبوکارشان در طی گذر زمان است .آگاهی از
درآمد شرکت موضوع مهمی است اما میزان درآمد به تنهایی اطالعاتی کافی برای

اندازهگیری مقدار رشد ظرفیت کسبوکار کوچک شما بهدست نمیدهد.

برای بهدست آوردن درک جامعی از حسابها و ترازنامه نهایی شرکت ،دانستن
دادههای مربوط به حاشیه سود از نکتههای مهم و ضروری محسوب میشود.

پس ادامه این مطلب را مطالعه کنید تا اط زیر و بم محاسبه سود مطلع شوید.

16

 .13افزایش بازدهی در دورکاری  +آماری از دورکواری
در تهان

مطالعه کنید

زمانمطالعه 15:دقیقه

اگر نگران دیده شدن هستید ،بدانید که تنها نیستید .این موضوع برای کسانی که
دورکاری میکنند یک مانع مهم است .یک بررسی در سال  2018نشان داد که

 37٪از کارمندان شرکتهایی که دورکاری میکنند معتقدند این سبک کار مانع
دیده شدن است.

درحالی که مدام پشت سیستم کامپیوتر خود هستید و از دور کار میکنید ،دیدگاه

کارفرما را درباره خود چطور میدانید؟ برای کمک به شما در بیشتر دیده شدن در

دورکاری ،تجربه ارزشمند برخی اشخاص که بهصورت دورکاری با شرکت یا سازمان
خود همکاری میکنند را در این مطلب مطرح میکنیم .سپس آماری جهانی از

وضعیت افرادی که تجربه دورکاری داشتهاند را طبق گزارشهایی که مبنی بر این
تجربه دادهاند ،ارائه میدهیم .با توجه به شیوع گسترده کرونا و دورکاری بسیاری
از شرکتها در سرتاسر جهان ،مطالعه این پست میتواند به افزایش بازدهی در
دورکاری شما کمک بسیاری کند.

17

 .14گزارش تپسل در سال 13۹8
زمانمطالعه 20:دقیقه

مطالعه کنید

این گزارش ،آمار و ارقام تبلیغات درون برنامهای تپسل در سال  13۹8و همچنین،

تبلیغات در جستجوی بازار که توسط آژانس تپسل اجرا شده را ارائه میکند.

مطالعه این گزارش به بازاریابان و صاحبان کسبوکار کمک میکند تا درباره نوع
تبلیغات ،بازه زمانی تبلیغات و بودجهبندی کمپینهای تبلیغاتی خود در آینده

تصمیمات بهتری بگیرند و همچنین ،به توسعهدهندگان اپلیکیشنهای ایرانی
کمک میکند تا با رعایت برخی نکات ،درآمد بیشتری از نمایش تبلیغات کسب

کنند .به همین دلیل ،تپسل با هدف ایجاد تصویری روشنتر از صنعت تبلیغات
موبایلی تالش کرده است تا گزارشی جامع از ابعاد مختلف این عرصه را در اختیار

عالقهمندان دیجیتال مارکتینگ قرار دهد .امیدواریم چنین گزارشهایی بتواند به
فعالیت بهتر کسبوکارهای ایرانی در حوزه دیجیتال کمک کند ،بتوانند تجربه
خوبی از اجرای تبلیغات دیجیتال بدست آورند و به رشد چشمگیری از این طریق

دست یابند.

18

 .15دیجیتال مارکترها با چه چالشها و استرسهایی
روبرو میشوند؟

مطالعه کنید

زمانمطالعه 13:دقیقه

فعالیت در هر یک از شاخههای دیجیتال مارکتینگ ،با همه مزایایی که دارد ،یک

عیب بزرگ دارد و آن وجود چالشهای استرسزا در این دست فعالیتها است.
چالشهای دیجیتال مارکتینگ زندگی کاری و گاهی حتی زندگی شخصی دیجیتال
مارکترها را تحت تاثیر قرار میدهند و به آنها استرس وارد میکنند .برای مثال
یک کارشناس سئو زمانی که سایت مشتری با مشکل مواجه شود از خواب و
خوراک میافتد تا بتواند آن مشکل را حل کند و سایت را به شرایط پیشین و

مناسب خود بازگرداند؛ یا یک بازاریاب شبکههای اجتماعی باید بتواند بیشترین

نرخ بازگشت سرمایه را با روشهای متفاوت رقم بزند و در این مسیر استرس

زیادی را تجربه خواهد کرد.

در این مطلب تعدادی از مهمترین چالشها و منابع استرسی که ممکن است در

فعالیتهای دیجیتال مارکتینگ به سراغ شما بیایند را آوردهایم .البته نگران
نباشید .در کنار هر یک از این چالشها روشی برای مقابله با استرس ناشی از

آنها را نیز قرار دادهایم تا شاید به کمک آنها بتوانیم آرامش را به دنیای
دیجیتال مارکترها بازگردانیم.

1۹

 .16چگونه از مدل  SOSTACبرای تودوین اسوتراتژی در
سوشیال مدیا استفاده کنیم؟

مطالعه کنید

زمانمطالعه 15:دقیقه

صاحبان و مدیران بازاریابی کسبوکارها برای تدوین استراتژی بازاریابی از

مدلهای مختلفی استفاده میکنند .یکی از متداولترین و شناخته شدهترین
مدلهای تدوین استراتژی بازاریابی ،مدل  SOSTACاست که برای همه مراحل

شروع ،اجرا و بهینهسازی فعالیتها مناسب است .مدل  SOSTACدر سال 1۹۹0

توسط آقای  PR Smithمعرفی و در سال  2004در کتاب Strategic Marketing

 Communicationمنتشر شد .این مدل طبق نظرسنجی موسسه معتبر Chartered

 Institute of Marketingسومین مدل محبوب در میان مدلهای بازاریابی است که

استفاده از آن برای تعریف استراتژیهای بازاریابی در فضای دیجیتال و سوشیال

مدیا نیز استفاده میشود.

این محتوا با هدف استفاده از مدل SOSTACدر تعیین و اجرای استراتژیهای

سوشیال مدیا تدوین شده است و تمرکز آن بر کاربرد مدل در نظمدهی و
برنامهریزی هدفها در سوشیال مدیا است .در این مطلب یک پیج اینستاگرام به

عنوان یک رسانه اجتماعی در نظر گرفته شده و با استفاده از مثالهای کاربردی و

ملموس کارایی این مدل نشان داده شدهاست.

20

 .17چگونه برنامه بازاریابی ) (Marketing Planبنویسیم؟
زمانمطالعه 15:دقیقه

مطالعه کنید

استراتژی تیم مارکتینگ و برنامه بازاریابی باید در هر سال با توجه به اهداف
جدید سازمان ،نوع عملکرد این تیم در سال گذشته و پیشرفتهای جدیدی که
حاصل شدهاند ،بهروزرسانی و بررسی شود .داشتن یک برنامه بازاریابی ساالنه به

شما در تحقق سریعتر و آسانتر اهداف تجاری سازمان و شرکتی که در آن فعال
هستید ،کمک میکند.

برنامه بازاریابی یا همان  Marketing Planباید در هر سال بازبینی و در صورت نیاز

اصالح شود اما چند درصد از شما واقعا این کار را میکنید؟ از آنجایی که تدوین
یک برنامه بازاریابی کار راحتی نیست ،دیجیتال مارکترها دائما این کار را پشت

گوش میاندازند و به همین دلیل در این مقاله شما را با چگونگی نوشتن برنامه
بازاریابی آشنا میکنیم و یک تمپلیت رایگان در اختیار شما قرار دهیم تا تدوین

این برنامه بازاریابی را برای شما آسانتر نماییم.

21

 5 .18گام کلیدی برای فروش با بازاریابی دیجیتال
زمانمطالعه 8:دقیقه

مطالعه کنید

برای متخصصان جوانی که تازه وارد بازار کار میشوند ،دیجیتال مارکتینگ مبحث

بسیار جالبی است .استفاده از رسانههای دیجیتال مانند ایمیل ،ویدئو و شبکههای

اجتماعی در راه تسهیل جذب مشتری بسته به عناصر فروش ،جنبههای مختلفی
دارد .گاهی اوقات موفقیت در فروش ،به شدت به تاکتیکها و استراتژیهای

خاص بازاریابی دیجیتال متکی است و اگر به دنبال آن هستید ،داشتن برخی

مهارتها ،دانش و تجربه خاص در این زمینه به شما کمک میکند.

در این مطلب به برخی اصول اساسی که الزم است برای حرفهای شدن در زمینه
فروش با بازاریابی دیجیتال بدانید خواهیم پرداخت.

22

 .1۹چگونه مخاطب هدف تبلیغات خود را پیدا کنیم؟
زمانمطالعه 7:دقیقه

مطالعه کنید

مخاطبان هدف در حقیقت افرادی هستند که شما میخواهید با تمامی
فعالیتهای مارکتینگی و دیجیتال مارکتینگی که انجام میدهید آنها را تحت

تاثیر قرار دهید .این افراد بیشترین عالقه را به محصول یا سرویس شما دارند و
احتمال تبدیل آنها از طریق لیدهای مختلف به مشتری بسیار زیاد است .این

افراد به دالیل مختلفی گزینه استفاده از محصول یا سرویس شما هستند .با

تمرکز بر این گروه خاص از مخاطبان خود و رساندن پیام مناسب به آنها
میتوانید تاثیرگذاری زیادی داشته و در مسیر تحقق اهداف خود قرار بگیرید.

برای تعریف مخاطب هدف خود ،باید فردی را که فکر میکنید میتواند بهترین

مشتری شما باشد و بیشترین استفاده را از محصول یا سرویس شما داشته باشد

تصور کنید و تعدادی سوال را از او بپرسید .در این مطلب به بهروز ترین راههای
شناخت مخاطب هدف تبلیغات پرداختهایم .این مطلب را از دست ندهید.

23

 .20بازاریابی هوشمندانه با هوش مصنوعی (!)AI
زمانمطالعه 13:دقیقه

مطالعه کنید

بسیاری از شرکتها و به ویژه واحد بازاریابی آنها هوش مصنوعی را یک راه حل

کارساز برای پیشرفت و ارتقا تجربه کاربری مشتریان خود در نظر گرفتهاند .با
استفاده از هوش مصنوعی ،بازاریابان میتوانند درک کاملتری از مخاطبان هدف
خود داشته باشند .اطالعات بدست آمده و درک مشتری میتواند باعث بهبود

طراحی فرایندها شده و نرخ تبدیل مخاطب به مشتری را افزایش دهد .این کار،
همزمان فعالیتهای واحد بازاریابی را نیز تسهیل میکند.

بازاریابی با استفاده از هوش مصنوعی ،از فناوریهای هوش مصنوعی برای

تصمیمگیری خودکار بر اساس جمعآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل دادهها و

مشاهدات دقیق از مخاطبان یا ترندهای اقتصادی استفاده میکند که ممکن

است روند فعالیتهای واحد بازاریابی را تحت تأثیر قرار دهد .در این مطلب به
کاربرد و مزایای استفاده از هوش مصنوعی در بازاریابی پرداخته شده است.

24

 .21سئو چیست؟ چرا سئو اهمیت زیادی دارد؟
زمانمطالعه 8:دقیقه

مطالعه کنید

همه ما گوگل را میشناسیم و سواالت خود را از آن میپرسیم .هر زمان که عبارتی

را در گوگل جستجو میکنیم ،نتایج متفاوتی به ما نشان میدهد .چه چیزی باعث
میشود در کسری از ثانیه بتوانیم به نتایج مرتبط دسترسی پیدا کنیم؟ گوگل
براساس چه معیاری ترتیب صفحات نمایش دادهشده را مشخص میکند؟

گوگل عوامل گوناگونی را در نظر میگیرد ولی هر سایت نیز اقداماتی را انجام
میدهد تا در صفحه نتایج گوگل باالتر قرار گیرد .این اقدامات به معنای سئو

کردن سایت است .در این مطلب مفاهیم سئو را شرح دادهایم و به این موضوع

که چه عاملی باعث میشود با جستجوی کلمات گوناگون در گوگل ،نتایج متفاوتی

را مشاهده کنیم .پرداختهایم.

25

 10 .22نکته ساده و کاربردی برای افزایش سرعت سایت
زمانمطالعه 8:دقیقه

مطالعه کنید

سرعت یک وبسایت یکی از مهمترین مشخصهها در شکل دادن به تجربه کاربر

است .اگر سایت شما ُکند باشد نه تنها بازدیدکنندگان ،بلکه مشتریان بالقوهتان را
نیز از دست میدهید .در رتبهبندی موتورهای جستجو مانند گوگل ،سرعت سایت

عاملی مهم و تعیینکننده است .از همین رو هنگام بهینهسازی وبسایت خود
باید این موضوع را در نظر بگیرید .هر میلیثانیه در این مسئله اهمیت دارد .در

این مطلب با روشهای بهینهسازی سرعت سایت و بهبود عملکرد آن آشنا
خواهید شد.

26

 3 .23ترند تهانی که بر رشد اپلیکیشنهوای فینتوک
تاثیر میگذارند!

مطالعه کنید

زمانمطالعه 8:دقیقه

دیجیتالی شدن بانکداری و سرمایهگذاری روز به روز گستردهتر میشود و در این

زمینه نمیتوان تاثیرگذاری تلفنهای همراه را نادیده گرفت .تنها با چند کلیک در
اپلیکیشنهای فینتک (فناوری مالی) میتوانید موجودیها را بررسی کنید،
قبضها را پرداخت نمایید ،سرمایهگذاری انجام دهید یا برای کسی پول بفرستید.

اگرچه استفاده از اپلیکیشنهای مالی هنوز با اقبال حداکثری مواجه نشده زیرا
بسیاری افراد ترجیح میدهند به شعب مراجعه کنند و یا از تجربیات کاربری در

دسکتاپ استفاده نمایند .اما از زمان شیوع پاندمی در جهان ،دستگاههای
هوشمند به عنوان ابزاری برای ارتباط با جهان فراگیرتر شدند .کووید  1۹به دلیل

اصلی برای ترند شدن مکالمات در باب رشد اپلیکیشنهای فینتک و ریتنشن
تبدیل شد.

در این مطلب ترندهایی که میتواند برای بازاریابان اپلیکیشنهای فینتک در

موبایل حائز اهمیت باشد ،شرح داده شده است.
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 .24راهنمای تامع تبلیغات ویدئویی در سال 2021
زمانمطالعه 12:دقیقه

مطالعه کنید

مهم نیست که کسبوکار شما در چه عرصهای فعالیت میکند ،از قدیمیهاست یا
به تازگی وارد بازار شده است ،بزرگ و کهنهکار است یا هنوز قدمهای آغازین را
برمیدارد ،اثرگذاری تبلیغات ویدیویی در تمامی این شرایط اثباتشدهاست و

مطمئنا ارزش سرمایهگذاری را دارد .اقدام برای انتشار آنالین تبلیغات ویدیویی،
بوکار شما خواهد بود و در صورت استفاده درست از
نوعی سرمایهگذاری برای کس 

این شیوه بازاریابی در دراز مدت باعث رشد و پیشرفت برند شما میشود.

اما اگر هنوز این سوال برای شما مطرح است که دلیل این همه ارزشگذاری
بوکارتان بهره ببرید ،این
چیست و چگونه باید از تبلیغات ویدیویی برای کس 

مطلب که راهنمای جامعی برای تبلیغات ویدیویی در سال  2021است را مطالعه
کنید .در این مقاله به تمام سواالت شما پیرامون تبلیغات آنالین پاسخ میدهیم

تا شما هم متوجه چرایی اهمیت این دسته از تبلیغات شوید ،طریقه پیادهسازی
بوکار خود را بیاموزید و در ماههای باقیمانده سال  2021از آن برای
آن برای کس 

بوکار خود استفاده کنید.
کس 
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 .25نقش رابطه فروش دیجیتال و بازاریابی دیجیتوال
در موفقیت فروش

مطالعه کنید

زمانمطالعه 8:دقیقه

هرگاه صحبتی از فروش دیجیتال مطرح میشود ،بحث به سرعت به

سرفصلهایی مثل بهینهسازی موتور جستجو ،تبلیغات فیسبوک یا موارد مشابه

دیگر میرسد .در موارد دیگر بحث بازارهای رسانههای اجتماعی و یا آخرین
پیشرفتهایی که در تجارت الکترونیک حاصل شده مطرح میشود .در نهایت

تمامی این بحثها به مبحث دیجیتال مارکتینگ مرتبط هستند.

اما فروش دیجیتال موضوع متفاوتی است و درک این تفاوت ،برای تمام

سازمانهایی که قصد دارند تالشهای مرتبط با فروش خود را به حداکثر برسانند
مهم و ضروری است.

در این مطلب به نکات فروش دیجیتال و رابطه آن با بازاریابی دیجیتال
پرداختهایم.

2۹

 .26چگونه میتوان از تبلیغات ویدئویی کافه بازار برای
افزایش آگاهی از برند استفاده کرد؟

مطالعه کنید

زمانمطالعه 1۹:دقیقه

یکی از بهترین راههای افزایش میزان آشنایی با برند به صورت آنالین ،تبلیغات
ویدئویی در موبایل است .اگرچه برای تبلیغ برند ،محصوالت یا خدمات راههای

متعددی وجود دارد اما اخیرا روشهایی در تبلیغات بهوجود آمده که نتایج
حاصل از آنها ،اثرگذارتر بودنشان را نسبت به دیگر روشها اثبات کرده است.

پیشبینی شده که تا پایان سال  2021تعداد کاربران تلفنهای هوشمند در جهان

به حدود  4میلیارد نفر برسد .این رقم ارتباط زیادی با گسترش تبلیغات موبایل
دارد .برآوردها نشان میدهد با رویهای که بازاریابها در پیش گرفتهاند تنها در

آمریکا تا سال  25 ،2022میلیارد دالر صرف تبلیغات موبایل میشود .در ایران نیز

تبلیغات ویدئویی رشد روزافزونی پیدا کرده ،طوریکه تبلیغات در بخش ویدئوی
در اپلیکیشن کافه بازار 45 ،میلیون کاربر را مخاطب قرار میدهد .بخش ویدئوی

کافهبازار ،که بزرگترین فروشگاه برنامههای اندروید در ایران است ،برای

کسبوکارها فرصتی ویژه ایجاد کرده است تا بیش از پیش به گسترش برند خود
بپردازند .در این مقاله به استفاده از این تبلیغات برای افزایش آگاهی از برند

میپردازیم.
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 .27اینفوگرافیک  10اولویت رهبران فروش
زمانمطالعه 12:دقیقه

مطالعه کنید

هنگام نزدیک شدن به پایان سال ،معموال رهبران فروش زمانی را به بررسی

عملکرد سال گذشته اختصاص میدهند؛ اینکه چه کارهایی عملکرد خوبی در
فروش داشته و چه چیزهایی درست کار نکرده است .مسئوالن فروش میتوانند با

توجه به این تجربیات ،برنامه سال آینده خود را تنظیم کنند .اما از دید آنها چه
مواردی بیشتر اهمیت دارد؟

مرکز تحقیقات فروش  RAIN Groupبرای پیدا کردن پاسخ این پرسش از  423تن

از رهبران فروش در این زمینه پرسوجو کرده است .پاسخ این افراد به کسانی که
در این زمینه شغلی فعالند ،کمک میکند تا چشماندازی از پیشرفت صنعت
بهدست بیاورند.

در این اینفوگرافیک 10 ،اولویت برتر رهبران فروش برای سال آینده عنوان شده
است.
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 .28ترندهای متفاوت دیجیتال مارکتینگ در سال 2021
زمانمطالعه 12:دقیقه

مطالعه کنید

با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در سال  2020و افول کسبکارهای سنتی،

تبلیغات دیجیتال و دیجیتال مارکتینگ اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است.
بوکارهای بزرگ و
دیجیتال مارکتینگ با سرعت زیادی در حال گسترش است .کس 
کوچک به اهمیت دیجیتال مارکتینگ پی بردهاند و استفاده از آن را در دستور کار
خود قرار دادهاند .مفاهیم جالبی مثل هوش مصنوعی ،بازاریابی مبتنی بر دادهها،

بهینهسازی موتور جستوجوی صوتی ( )VSEOو ...مفاهیم جدید و بلندپروازانهای
هستند که به تازگی مطرح شدهاند .این مفاهیم نوآورانه میتوانند به دغدغه و

الویت صاحبان کسبوکار در سال پیش رو تبدیل شوند .اگر قصد دارید تا تجارت
خود را در فضای رقابتی امروز نگه دارید ،باید با تغییراتی در این حوزه اتفاق

میافتد ،آشنایی داشته باشید و عکس العمل مناسبی در مقابل آنها انجام دهید.

در این مطلب به  7ترند دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات آنالین در سال  2021اشاره

میکنیم .آشنایی با این ترند میتواند در سیاستگذاری و برنامهریزیهای هر
کسبوکاری تاثیرگذار باشد.
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 .2۹اپلیکیشن تیوکتوا چیسوت و چگونوه مویتووان
فالوورهای بیشتری در آن تذب کرد؟

مطالعه کنید

زمانمطالعه 12:دقیقه

تیکتاک یک شبکه اجتماعی چینی است که برای کاربران اندروید و  iOSقابل
دسترسی است .این شبکه اجتماعی امکانات بسیار متنوعی مثل استفاده از

موسیقی در پسزمینه ،انواع فیلترها جذاب ،استیکرهای جالب و… را برای کابران
خود فراهم کرده است .در واقع یک اپلیکیشن به اشتراکگذاری ویدئو است که در

سال  2017آغاز به کار کرده و با سرعتی باورنکردنی در حال رشد است.

اکثرا دغدغه افراد حاضر در این اپلیکیشن
ا
افزایش تعداد فالوور و تعامل با آنها

است .استراتژیهایی مثل آگاهی بخشی و درگیر کردن مخاطب در تیک تاک قابل
استفاده و کاربردی است .در این مقاله به  4روش افزایش تعداد فالوور در

تیکتاک میپردازیم.
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 .30واژهنامه و اصطالحات موبایل مارکتینگ 2021
زمانمطالعه 12:دقیقه

مطالعه کنید

در همه حوزهها و صنایع مختلف ،واژهها و اصطالحات تخصصی وجود دارد و
برای کسانی که در آن حوزه کار میکنند ،الزم و ضروری است که با آن واژهها آشنا

باشند .حوزه تبلیغات موبایلی ،اپلیکیشن مارکتینگ و به طور کلی موبایل

مارکتینگ نیز از این قاعده مستثنا نیست و پر از عبارات و اصطالحات تخصصی
است که الزم است متخصصان این حوزه از آن آگاه باشند .از همین رو ،متریکس
که یک پلتفرم ایرانی پیشگام در زمینه تحلیل بازاریابی موبایلی است ،با جمعآوری
واژگان و اصطالحات این حوزه ،واژهنامه موبایل مارکتینگ را منتشر کرده است.

این واژهنامه موبایل مارکتینگ شامل بیش از  150واژه و اصطالح تخصصی است

و برای تمامی کسانی که در صدد رشد کسبوکار خود با تمرکز بر اپلیکیشنها و
تبلیغات موبایلی هستند مفید است .اگر شما هم به در حوزه دیجیتال مارکتینگ
مخصوصا موبایل مارکتینگ فعال هستید این واژهنامه را از دست ندهید.
ا
و
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بلوکهای آموزشی کالج تپسل
مادرکالجتپسل،مطالبرادردودستهکلیبلوکهاییادگیریوپستهای بالگ

بهمخاطبینارائهمیکنیم.دربلوکهاییادگیری،مهمتررینمهارتهرایبازاریرابی
دیجیتال،درجلساتپیدرپیوبهصورتدقیقتوضیحدادهمیشوند.بلوکهرای
یادگیریکهتابهاالندرکالجتپسلمنتشرشده،شاملموضوعاتزیراست:

دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی محتوایی

ایمیل مارکتینگ

بازاریابی اپلیکشن موبایل

کسب درآمد از اپلیکیشن

هک رشد

سئو ()SEO

ویدئو مارکتینگ
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تبلیغات در جستجوی
کافهبازار

اینستاگرام مارکتینگ

همکاران و همراهان کالج تپسل در سال 99
در پایان ،میخواهیم از تمامی عزیزانی که در طول سال  ۹۹در کالج تپسل به

عنوان نویسنده با ما همکاری داشتند یا به عنوان نویسنده مهمان همراه ما بودند

و تجربیات ارزشمندشان را به اشتراک گذاشتند ،تشکر کنیم.
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