
 

 

 

 

 021-88640194الی  6 :شماره تماس                              Mayapaint.ir  :آدرس سایت   
 

 

1 

 

 

 

 

 
 گروه تبلیغاتی مایا پینت

 

Mayapaint.ir 
 

   021 – 88640194الی  6  

59446650919  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 021-88640194الی  6 :شماره تماس                              Mayapaint.ir  :آدرس سایت   
 

 

2 

مارکتینگ زا دیجیتالاج :موضوع   

 

به وجود  یوژکه در تکنول یریچشمگ شرفتیامروز است و با گسترش و پ یایدر دن غاتیتبل یضرور یازهایاز ن نگیمارکت تالیجید

 .باشند نینو یغاتیتبل یها ازین یتوانند پاسخگو ینم گرید غاتیتبل یمیقد یآمده است، روش ها

 یشود که با استفاده از ابزارها و اجزا یگفته م یابیو بازار غاتیتبل نیون یبه روش ها نگیمارکت تالیجیهمان د ای تالیجید یابیبازار

 .شوند یکسب وکار انجام م ایبرند  کی یبا هدف گسترش و معرف یتالیجید

به داشتن  یادیتا حد ز نگیمارکت تالیجید یاز اجزا حیوجود دارد که استفاده صح نگیمارکت تالیجیانجام د یبرا یمختلف یها ابزار

 .داد میقرار خواه یرا مورد بررس تالیجیمهم د یاز ابزار ها و اجزا یمقاله، برخ نیدارد. در ادامه ا یص آن ها بستگتخص

 نگیمارکت تالیجید فیتعر

شود که با  یگفته م ییها تیبه مجموعه فعال تالیجید یابیاست. بازار تالیجید یابیبازار نگ،یمارکت تالیجید یتحت الفظ یمعن

 .رندیگ یکسب و کار انجام م ایبرند  کی یها دهیا یاال، ارائه خدمات و معرفهدف فروش ک

 نگیمارکت تالیجید یشود. استفاده از اجزا یاستفاده م یابیارائه خدمات بازار یبرا یتالیجید یاز تکنولوژ ،یابیروش از بازار نیا در

 یمارکتر به ابزارها تالیجیاست که د ازیاهداف دارد. عالوه بر آن نمتناسب با  یزیو برنامه ر یاستراتژ کیهدف، داشتن  نییبه تع ازین

 .کدامند نگیمارکت تالیجید یاست که ابزارها و اجزا نیداشته باشد. اما سوال ا یتسلط کاف زین نگیارکتم تالیجید
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 شود یگفته م یبه چه ابزارها نگیمارکت تالیجید یها ابزار

و  هیتوانند به تجز یمارکترها م تالیجیشود که با استفاده از آن ها د یگفته م یتخصص یر هابه ابزا نگیمارکت تالیجید یها ابزار

به اهداف  یابیدست یابزار ها در راستا نیاطالعات، از ا نیبپردازند و با کمک ا نیآنال غاتیاطالعات به دست آمده از تبل لیتحل

 .نداستفاده کن یغاتیتبل

 یاز اجزا کیدارد. هر  ازین نگیمارکت تالیجید نهیدر زم ییند و استفاده از آن ها به دانش باالگسترده هست اریابزار ها بس نیا

از آن الزم  شیداد؛ اما پ میابزار ها را شرح خواه نیاز ا یهستند که در ادامه برخ یا شرفتهیپ یابزارها یدارا نگیمارکت تالیجید

 .دیآشنا شو نگیمارکت تالیجید یاست با اجزا

 نگیمارکت تالیجید یاجزا انواع

 یغاتیکسب و کارها با توجه به اهداف تبل ایدارد که برندها  یمختلف یانواع ابزارها نگیمارکت تالیجینگدیمارکت تالیجید یاجزا انواع

 :ابزار ها استفاده کنند نیاز ا یبرخ ایتوانند از همه  یخود م

وب  کیگسترش و توسعه  یباشد. برا یدر موتور جستجو م تیوب سا یزسا نهیبه ایسئو  نگیمارکت تالیجیجز د نیمهم تر :سئو

 دیدر صفحه اول احتمال بازد تیاست؛ چرا که با قرار گرفتن وب سا یضرور یجستجو امر جیقرار گرفتن آن در صفحه اول نتا تیسا

شود که باعث  یگفته م ییها تیوعه فعالرود. سئو به مجم یباال م تیو بازخورد وب سا کیباالرفتن تراف جهیو در نت تیاز آن وب سا

 .شود یو قرار گرفتن آن در صفحه اول موتور جستجو م تیوب سا نگیباالرفتن رنک

 یمحتوا دیبه تول ازیکسب و کار ن ایممکن است. هر برند  ریخدمات و محصوالت غ یمعرف ای غیبدون محتوا تبل محتوا: یابیبازار

جذب  شیافزا جهیو در نت کیتراف شیافزا ت،یاز سا دیبازد شیمحتوا در افزا نیمرتبط دارد. امنحصر به فرد و  یریو تصو ینوشتار

 .شود یم یمشتر

 نیدر ا غاتیموضوع باعث شده که تبل نیدارد و هم یادیامروزه کاربران فعال ز یاجتماع یشبکه ها :یاجتماع یشبکه ها یابیبازار

 .به شمار برود نگیمارکت تالیجیاز د یز مهمبرخوردار شود و ج یا ژهیو تیشبکه ها از اهم

 شنیکیاپل یکه اغلب با استفاده از طراح گریتوان موارد د یهستند م نگیمارکت تالیجید یاجزا نیبر موارد باال که مهم تر عالوه

 .نام برد زیشود را ن یمقدور م

 نیآنال یابیبازار 

 درون گرا یابیبازار 

 لیمیا قیاز طر یابیبازار 

 نیآنال یعموم روابط 

 کیاتومات یابیبازار 
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 یساز نهیو به نگیمارکت تالیجید یابزارها 

آن ها که امروزه  از یهستند که در ادامه برخ یا ژهیو یابزار ها یدارا نگیمارکت تالیجید یاز اجزا کیکه گفته شد هر  همانطور

 :میده یدارند را به اختصار شرح م یساز نهیدر عرصه به یکاربرد فراوان

 سئو یابزارها

ر دگوگل است.  یجستجو جیشده و کار آن رصد نتا یمعتبر است که توسط گوگل سازمان ده تیوب سا کیسرچ کنسول  گوگل

ژه ها در جهت وا دیکل نیکنند و از ا یدر گوگل جستجو م شتریرا ب ییواژه ها دیکه کاربران چه کل دیتوان د یم تیوب سا نیا

 .استفاده کرد تیوب سا یرتبه بند شیافزا

دامنه،  ،نکیسئو، بک ل لیتوان به تحل یکرده است که در آن م جادیا یپلتفرم زین (Semrush) سمراش تیبر آن وب سا عالوه

 Screaming و MOZ ،Ahref چون یگرید یها تیتوان به وب سا یموارد م نای بر عالوه. پرداخت …و یاجتماع یشبکه ها

Frog SEO Spider دنام بر زیرا ن. 

 یاجتماع یشبکه ها لیو تحل تیریمد یابزارها

و بازخورد  تیپرداخت و عالوه بر آن فعال یشبکه اجتماع نیهمزمان چند تیریبه مد یتوان به راحت یابزار ها م نیاستفاده از ا با

توان شبکه  یم یحتاست که با استفاده از آن به را یتیوب سا Socialblade .کرد یو بررس لیشبکه ها را تحل نیمحتوا در ا

 یریرصد و آمارگ یاز ابزار ها گرید یکی Ninjalitics .دیرا سنج شرفتیپ یو شاخص ها دادقرار  یمورد بررس یاجتماع یها

 .شود یاستفاده م نستاگرامیپلتفرم ا یکاربران است که به طور منحصر به فرد برا

 توان یاز آن استفاده کرد، م یمجاز یدر فضا غاتیهبود عملکرد تبلو ب لیتحل یتوان از آن ها برا یکه م ییها تیوب سا گرید از

Bufferهاب و نی، نو Facebook Creator Studio را نام برد. 

 ها تیوب سا یبانیپشت یابزارها

 است. در تیآن وب سا یبانیشود، پشت تیوب سا کی دکنندگانیو بازد انیتواند باعث جلب اعتماد مشتر یکه م یعامل نیتر مهم

فراهم  یاریبس یها تیتوسط وب سا تیقابل نیشود که ا یاستفاده م نیچت آنال تیاز قابل یبانیپشت یبرا یامروز یها تیاغلب وبسا

 .آمده است

 نو،یگفت ن،یتیر ،چتیاز آن ها استفاده کرد عبارتند از را تیوب سا یبانیبه منظور پشت یتوان برا یکه م ییها تیاز وب سا یبرخ

Crisp و Tawk.To. 

رده و متنوع هستند گست زیآن ن یابزار ها نگ،یمارکت تالیجید یبه ذکر است با توجه به گسترده بودن حوزه ها و اجزا انیشا البته

 .میآن ها اشاره کرد نیتر یو ضرور نیمقاله به مهم تر نیکه ما در ا

 تالیجید یمتداول انواع اجزا سواالت
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 دارد؟ ازین یمهارت خاص نگیمارکت تالیجید یاستفاده از ابزارها ایآ-۱

که در آن حوزه  یکس لیدل نیاست و به هم نگیمارکت تالیجید یاز اجزا یکیمجموعه  ریز نگ،یمارکت تالیجید یاز ابزار ها کی هر

 .ابزار ها استفاده کند نیتواند از ا یتخصص داشته باشد، بهتر م نگیمارکت تالیجیاز د

 

 است؟ یالزام نگیمارکت تالیجید یاابزار ه یتسلط به تمام ایآ-۲

فرد  کیممکن است.  ریبلکه غ ست،ین یابزار ها نه تنها الزام نیا یمتنوع  ومتعدد اند و تسلط بر تمام نگیمارکت جتالید یها ابزار

ور کامل مرتبط با تخصص خود به ط ازیمورد ن یاز ابزار ها یکیتواند به  یم نگیمارکت تالیجید یاز حوزه ها یکیمتخصص در 

 .کنندمسلط شده و از آن استفاده 

 

 دارند؟ ریتاث تیدر باال رفتن رتبه سا نگیمارکت تالیجید  یابزارها ایآ-۳

 نگیمارکت تالیجید یاز اجزا دیحتما با شتریب  ییشدن در صفحه اول گوگل به  منظور درامدزا دهیو د تیسا یساز نهیبه ی، برا بله

 .و سئو استفاده نمود

  www.mayapaint.ir :منبع  

 

 

 

 

 

  

http://www.mayapaint.ir/

