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 Inbound Marketing گرادرونبازاریابی 

 مشتری و سپس حامی برند خواهد بود.به با برند شما  ناآشنابهترین راه برای تبدیل افراد  گرادرونبازاریابی 

 

 گرادرونمتدولوژی بازاریابی 

 چیست ؟ Inbound Marketing  گرادرونبازاریابی 

 با جهان پیرامون است.محتوا گذاشتن اشتراک  به و ایجادبه معنای  گرادرون . بازاریابیاستبه معنا اهمیت دادن  یگذاراشتراکامروزه 

شما،  وکارکسبتالش دارد تا با ارائه و نمایش وجوه کیفی  گرادرونویژه مشتریان است.بازاریابی  یهاخواست و ازینایجاد محتوا در جهت پاسخگویی به 

 عه  بعدی به سازمان ترغیب نماید.مشتریان را حفظ و آنان را برای مراج

 

 عناوین اصلی:

 ( ایجاد محتوا + انتشار محتواContent Creation + Distribution)  : سؤاالتتولید محتوا برای پاسخگویی به نیاز مخاطب هدف و 

 مشتریان،سپس انتشار گسترده محتوای 

  چرخه عمر بازاریابیLifecycle Marketing  :سازمان و بازار، تصمیم  شرایط جانبههمهبدون بررسی و تحلیل  (ترویج کنندگان) حامیان

ا آن مشتری به سازمان نزدیک و ب صورتبهساده و سپس  رندهیگتماسمعمولی، یک  دکنندهیبازد. ابتدا با صورت یک فرد غریبه، یک رندیگینم

 .دگردنیم و در صورت رضایت از عملکرد سازمان، به مروج برند سازمان تبدیل  شوندیمآشنا 

 یسازیشخص Personalization  : که  آموخت. در طول زمان خواهید ندینمایمتطبیق  محتوا با نیاز و خواسته افرادی که آن را مشاهده

 .نمایید یسازیشخصدر جهت پاسخگویی به نیازهای خاص مخاطبان، ، مطلب خود را دیبایمچگونه 
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  چندگانه کانالMulti-channel  : زیرا ا افراد از یک کانال خاص استفاده ننموده و افتدیماز چندین کانال اتفاق  تاًیماه، گرادرونبازاریابی ،

 حضور داشتیم باشیم. در دسترس یهاکانالباید برای ارتباط با آنان در تمام 

 یسازکپارچهی Integration  ،دقتبهشده،  یکارروغنمانند اجزای یک ماشین  محتوا و ابزارهای تحلیل محتوا،  همگی انتشار: ایجاد محتوا  

 .دهدیمبر انتشار محتوای مناسب ، در زمان مناسب و مکان مناسب افزایش  شماراسبب تمرکز  - ندینمایمکار  باهم

 

 

 .ندینمایمبرندتان را عاشق مشتری  ،بازاریابی

بازاریابی  گونهنیا. ندینمایمبه ابزاری مفید و نه مزاحم، تبدیل با انتشار محتوای مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب، بازاریابی را 

 .ندینمایممشتریان را به عاشقان برند تبدیل 
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 گرادرونبازاریابی  یسازادهیپگام برای  4

 

 : جذب 1گام 
 هاآنل با برند سازمان و تبدی ناآشناجذب و جلب افراد  .هرگونه ترافیکیروی سایت هستیم و نه  ترافیک مناسب و مرتبط ما به دنبال

ما ترغیب نموده و همواره جزء مشتریان  یسوبهما جذب و دیگران را  یسوبه باعالقهال افرادی هستیم که ما به دنب .دکنندهیبازدبه 

 خوشحال ما باشند.

 چه کسانی هستند؟ "مناسب"اساسی اینجاست : مخاطبان سؤال

 .شوندیمشناخته   Buyer Personasخریدار  اشخاص عنوانبهما  دئالیامشتریان  

سازی ما در خصوص محصول، خدمت و یا  میتصمخریداران واقعی هستند که بر  :   Buyer Personasاشخاص خریدار  -

  .دهندیمن را شکل آ و خواهند گذاشتخود را  ریتأثما برای مشتریانمان  سازمانراهکارهای 

 جذب اشخاص خریدار، هدف غایی و جامع خواهد بود.

 از : اندعبارتابزارهای جذب مشتریان واقعی  نیتریاصلبرخی از 

 یسیوبالگ نو Blogging  : یک بالگ بهترین راه برای جذب ویزیتور جدید برای گرددیمنویسی آغاز  با بالگ گرادرونبازاریابی .

 تولید نمود.  آنان سؤاالتاست. برای جذب مشتریان باید محتوای آموزشی مناسب برای پاسخ به  تیساوب

  سئوSEO  : خویش از موتورهای جستجو استفاده  سؤاالتبه پاسخ  یابیدستو یا  نیآنالمشتریان برای ورود به فرایند خرید

حاصل از جستجوی مشتریان، بسیار حائز اهمیت است. بنابراین ارزیابی صحیح از  جینتا نیدربرتراز حضور دائم  نانیاطم.بنابراین ندینمایم

رد جستجو توسط مشتریان مو یهاواژهصفحات، تولید محتوا، همچنین ایجاد لینک در خصوص  یسازنهیبهو  شدهانتخابلغات کلیدی 

 .است یضرور، کاری بسیار دئالیا

  صفحاتPages  جلب هر هت در جخود را  تیساوبقرار دید. را  هانیبهتربنابراین  شماست. تالیجیدشما، ویترین  تیساوب: صفحات

تان مناسب و مفید آن، افراد ناآشنا با برند انیمحتواکه مانند یک چراغ فانوس دریایی است ، تیساوبنمایید. بهینه  ،دئالیامشتریان  بهترچه

 .ندینمایمرا به بازدید سایت شما ترغیب 

  اجتماعی  انتشارSocial publishing  یاجتماعو انتشار  توجهقابلبه تولید محتوا  گرادرونیک استراتژی بازاریابی : موفقیت  

 آناجتماعی تحت وب منتشر و به مخاطبان  یهاشبکهاطالعات ارزشمند خویش را در  ات دهدیماجازه  به ما بستگی دارد زیرا که نآ

 افزایش خواهد داد. شمارا جنبه انسانی برند. از سوی دیگر شویمنزدیک  موضوعات
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 : تبدیل 2گام 

 مشتریان بالقوه )مشتریان در مرحله تصمیم(به  تیساوبخود جذب نمودید، گام بعدی، تبدیل بازدیدکنندگان  تیساوبافراد را به  کهیهنگام

اطالعات  انجام داد، دریافت آدرس ایمیل مخاطبان است. توانیم. حداقل کاری که استاطالعات تماس آنان  یآورجمعبا  است، که همراه سایت

 است. (نیآنال بازاریابی) بازاریابیتماس، ارزشمندترین دارایی در حوزه 

 چیزی به او پیشنهاد دهید که دوباره به سایت برگردد. مثل یک کتاب الکترونیک،گردد، باید  بیجبهدستبا میل و رغبت  دکنندهیبازدبرای اینکه 

 شناخته شود. باارزش، بالقوه اشخاص خریدار دیوازدشده  دکنندهیبازدکه باعث ایجاد عالقه در  یزیهر چجزوه راهنما یا ، مقاالت سفید

 از : اندعبارتبالقوه ابزارهای تبدیل بازدیدکنندگان به مشتریان  نیترمهمبرخی از 

 هافرم Forms : وسط ت یراحتبهباید فرمی در جهت دریافت اطالعات تماس بازدیدکنندگان وجود داشته باشد. فرم خود را بهینه نمایید تا

 تکمیل و ارسال گردد. دکنندهیبازد

 اقدام کن  اکنونهمCalls-to-action  : برای یادکمه. مثل ندینمایمرا به اقدام فوری ترغیب  دکنندهیبازددکمه یا لینکی است که 

 و یا جذاب نیست، مشتریان بالقوه زیادی نخواهید شما کم تیساوبدر  Calls-to-action. اگر تعداد"نار یوبشرکت در "،  "دانلود مقاله"

 داشت.

  صفحه فرود بازدیدکنندگانLanding Pages  : تیساوبت مرتبط با طراحی الغ بیندر، Landing Page  یاصفحهمترادف است با 

خواهد نکامل میابد و نیازی به بازدید صفحات دیگر سایت  صورتبه آنجارا در  استمحتوایی که به دنبال آن  سایت، کاربرکه بازدیدکننده یا 

ن ای به دکنندهیبازدبروی آن، اشاره داشته و با کلیک  هبه این صفح، شدهدادهتوضیح  ترشیپکه  Calls-to-action یهانکیلدکمه یا داشت. 

در این صفحه یک فرم وجود دارد که پس از تکمیل شدن ارسال توسط بازدیدکننده سایت، به دست  مثالعنوانبه صفحات دست خواهد یافت.

یا در این صفحه ایمیلی  با بازدیدکننده را آغاز نماید.  مذاکرهخواهد بود تا با این اطالعات فرایند  قادرسازمان رسیده و او  یاحرفه مشاور فروش

 بالفاصله فرایند دانلود یک فایل آغاز گردد.تا  گرددیماز مخاطب دریافت 

 هاتماس Contacts  : که اطالعاتشان در بانک اطالعات بازاریابی  ییهاآنارتباط با بازدیدکنندگان سایت است. همان  یبرقرارحاال زمان

داشته و در  جادشدهیاحتوای تا تصویر کلی از نیاز مخاطبان م ندینمایماست. گردآوری تمام اطالعات در یکجا کمک  شدهیگردآورشما 

 خواهد بود. مؤثرمحتویات بسیار خصوص بهینه نمودن آتی 

 

 

http://www.hubspot.com/products/landing-pages/
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 : خاتمه 3گام 

جلب و به مشتریان بالقوه تبدیل نمودید، حاال نیاز است که این مشتریان بالقوه به  یدرستبهدر مسیر مناسبی قرار دارید. بازدیدکنندگان هدف را 

 این شاهکار را چگونه باید انجام داد؟  .نامندیم خاتمهاین فرایند را  نمایید.مشتریان بالفعل تبدیل 

 .خواهند نمودبه شما کمک فرایند خاتمه دادن، در زیر ابزارهای بازاریابی 

  مدیریت ارتباط با مشتریCRM  : تا در حفظ نموده در سازمان و معامالت را  هاشرکت، هاتماسو نگهداری اطالعات تمام  یآورجمعرویه

تا فرایند فروش را از طریق اطمینان  ندینمایمتالش  CRMمدیریت ارتباط با مشتری  زمان مناسب تماس خود را برقرار سازید. سیستم 

از کانال مناسب  یریگبهرهتا او نیز با  قرار داده مدیریت فروشموثق در زمان مناسب و با یک کلیک در اختیار  وجود اطالعاتدر خصوص 

 فرایند تعامل با مخاطب را آغاز نماید.

 چرخه بسته گزارش دهی loop Reporting-Closed  بیشترین مشتری بالقوه را بازاریابیانواع از :  از کجا میدانید که کدام ،

آیا تیم فروش شما قادر خواهد بود که این مشتریان بالقوه را به مشتریان بالفعل تبدیل نماید و فروش را به مرحله خاتمه  ؟ ندینمایمایجاد 

از یک سیستم جامع مدیریت ارتباط با مشتری کمک خواهد نمود که بهترین راهکارهای بازاریابی و فروش را برای  یریگبهره برسانند ؟

 .دیریکارگبهین این دو بخش همکاری ب

 ایمیل Email سایت شما روی دکمه دکنندگانیبازدنشان خواهد داد اگر؛  یالعملعکس: چه  call-to-action  کلیک نمایند، به صفحه

مفید، با  هالیمیاوارد شوند یا یک مقاله سفید را دانلود نمایند، اما آماده مشتری شدن نباشند ؟ یکی رشته از  landing pageفرود 

 نماید. ترکینزدبه مخاطب است تا او را به مشتری شدن،  محتوای مرتبط، قادر به ایجاد حس اعتماد

 بازاریابی خودکار Marketing Automation   :گایمیل مارکتین  لاماست ش یندیفرا   Email-Marketing پرورش  و

 ،  در تنظیم چرخه عمر هر مشتری بالقوه با نیازهای سازمان.مشتریان بالقوه مناسب

این  هباعالقاز مطالب مرتبط  یارشته، دیبایممشتری بالقوه یک مقاله سفید را دانلود نموده است، اکنون ، یک ترشیپبرای مثال : اگر 

باید برای  ،دینمایمبازدید  شمارا تیساوبز خاصی ا یهابخشمشتری به او ایمیل نمود. اگر او دنبال کننده شما در توییتر است و یا 

 متفاوتی داشته باشید. یهاامیپ، او متفاوت یهاعالقهبر  یرگذاریتأث

 

 

 

 

http://www.hubspot.com/products/analytics/
http://www.hubspot.com/products/email-marketing/
http://www.hubspot.com/products/marketing-automation/
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 : شاد 4گام 

( Evergreen Marketing سبزشهیهممحتوای  غالباً)در خصوص محیا نمودن محتوای مناسب  تماماً گرادرونروش بازاریابی 

 بیجبهدست بارکیاگر یک مشتری،  شما باشد. بالفعل، مشتری بالقوه و یا مشتریان دکنندهیبازد تواندیمکاربری که برای ارائه به  است

د خو و حتمی آتی ن دائمیاو او را جزء مشتری نمودوی صرفه نظر  یمندعالقهشد یا برایتان چک نوشت، نباید از رصد و توجه به 

به  تاًینهارا  باید تالش نمایند تا مشتری و سازمان شاد ندینمایمعمل  گرادرونکه در حوزه بازاریابی  ییهاشرکتتمام تالش  بدانید.

 مشتری عاشق تبدیل نمایند.

 از : اندعبارت ندینمایمابزارهایی که شاد نمودن مشتریان به ما کمک 

 هاینظرسنج Surveys است. استفاده از بازخورد و  هاآن:  بهترین شیوه برای درک خواسته مشتریان، پرسش از

 یا خیر. میینمایمکه ما راهمان را درست طی  دهدیمنظرسنجی ابن اطمینان به ما 

 اقدام کن هوشمندانه اکنونهم Smart Calls-to-Action متفاوت برای مشتریان متفاوت،  یمحتوا جادیا: این مورد شامل

 بودن مشتری است. Buyer persona یا  یعمر مشتراسب با چرخه متن

 متن هوشمندانه Smart Text به مشتریانتا  روی مشتریان پیش یهاچالشدر پاسخ به عالئق و  تیبااهمو  توجهقابل: تولید محتوای 

 .شان، کمک نمایدرسیدن به اهداف  در جهت

 مانیتورینگ اجتماعی Social Monitoring : تماعی اج یهاشبکهصورت گرفته بر بستر رصد گفتگوهای اجتماعی  بررسی و

 ها.، نظرات و الیک ها و دیس الیک سؤاالتبه سازمان. پاسخ به  متعلق

 

 تیم مشاوران مدیریت ایران 

 http://www.IranMCT.com 

http://www.hubspot.com/products/tally/
http://www.hubspot.com/products/how-personalization-works/
http://www.hubspot.com/products/how-personalization-works/
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