کمپینهای بازاریابی؛

انتخاب ،بهکارگیری و مدیریت کانالهای مختلف بازاریابی برای یک هدف
در دنیایــی کــه حضــور در فضــای مجــازی بــه شــدت در حــال پررنــگ شــدن اســت ،شــرکتها نیــز بــرای
جــذب مشــتریان خــود بــه ناچــار میبایســت تجربــه خریــد مشــتری را بــا گســترش فعالیتهــای خــود در
محیــط دیجیتــال تغییــر دهنــد تــا بتواننــد همیشــه ،همــه جــا و در هــر زمــان پاســخگوی نیازهــا و انتظــارات
مشــتریان خــود باشــند.
ایجــاد فروشــگاه اینترنتــی در کنــار فروشــگاه فیزیکــی بــرای معرفــی و ارائــه یــک محصــول ،فعالیــت در
شــبکههای اجتماعــی ،حضــور در تبلیغــات تلویزیونــی ،نشــریات ،وبســایتهای خبــری ،بیلبوردهــای خیابــان
و  ...همــه بــه معنــای اســتفاده از کانالهــای مختلــف بازاریابــی هســتند کــه لــزوم انتقــال پیــام بــه صــورت
یکپارچــه را در یــک کمپیــن بازاریابــی ایجــاب میکنــد.

دیجیتالی شدن بازار و فرایندهای بازاریابی

دیجیتالــی شــدن یــک ویژگــی بــارز فراینــد خریــد و رفتــار مشــتریان امــروز اســت کــه بــه صــورت مســتقیم نتیجــه
تغییــرات گســترده عصــر حاضــر در شــیوههای ارتباطــی و نیــز گــردآوری و بــه اشــتراکگذاری اطالعــات اســت.
دیجیتالــی شــدن خریــد الزامـاً بــه معنــای خریــد اینترنتــی نیســت؛ همیــن مســئله کــه مشــتری امــروز بخــش زیــادی
از یــک فراینــد خریــد را بــدون اینکــه تماســی مســتقیم بــا فروشــنده برقــرار کنــد در فضــای مجــازی بــه دنبــال
گــردآوری اطالعــات از یــک محصــول اســت ،کفایــت میکنــد .مشــتری میتوانــد اطالعــات مــورد نظــر خــود را از
وبســایتهای نقــد و بررســی یــک محصــول بــه صــورت کامــل دریافــت کنــد ،نظــرات کاربرانــی را کــه از محصــول
اســتفاده کردهانــد در گروههــای مختلــف بحــث و گفتوگــوی اینترنتــی بررســی کنــد و بــا آگاهــی کامــل نســبت
بــه نقــاط قــوت و ضعــف محصــول تصمیــم بــه خریــد بگیــرد .میتــوان گفــت در ایــن مرحلــه تقریب ـاً تصمیــم بــه
خریــد قطعــی شــده و فروشــنده در عمــل نقــش چندانــی در ترغیــب مشــتری ایجــاد نمیکنــد.
ســیر دیجیتالــی شــدن را بــه خوبــی میتوانیــد در «گــزارش جهانــی اطالعــات منتشــر شــده و بــه اشــتراک گذاشــته
شــده» مشــاهده کنیــد .براســاس نتایــج گــزارش  ،IDCتنهــا اطالعاتــی کــه در دنیــای دیجیتــال در فاصلــه  10ســال
بیــن ســالهای  2005تــا  2015تولیــد شــده و بــه اشــتراک گذاشــته شــده ،تقریب ـاً  9برابــر شــدهاند.
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شــکلگیری همیــن روندهــا تحــوالت قابــل توجهــی را در «فراینــد خریــد»  -آن چــه کــه امــروز مســیر مشــتری یــا
 customer journeyنامیــده میشــود -بــه وجــود آورده اســت و متخصصیــن بازاریابــی و فــروش را بــر آن
داشــته تــا در روشهــای کاری خــود بــه تناســب تغییراتــی ایجــاد کننــد.
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انتظارات مشتری ،پاسخ بازاریابی
متخصصیــن بازاریابــی و فــروش بــرای پاســخگویی بــه انتظــارات مشــتریان ،بــرآوردن نیازهــای آنهــا و تحقــق
اهــداف مالــی بایــد بــر مراحــل اولیــه از چرخــه عمــر مشــتری تمرکــز کننــد ،تعامــل بــا مخاطبــان هــدف خــود را در
دنیــای دیجیتــال افزایــش داده و کانالهــای جدیــد بازاریابــی را طراحــی کننــد .گســتردگی و پیچیــده شــدن ایــن
روشهــا از یــک ســو و لــزوم یکپارچگــی از ســوی دیگــر ســبب شــده اســت کــه متخصصیــن بازاریابــی از ابــزار و
روشهــای جدیــدی اســتفاده کننــد کــه خودکارســازی آن را در اختیارشــان قــرار میدهــد.

انتظارات مشتریان
پاسخگویی 24 /7
انتظــارات مشــتریان از شــیوه پاســخگویی برندهــا تغییــر کــرده اســت .پاســخگویی ســریع و در تمــام ســاعتها24 ،
ســاعته و  7روز هفتــه بــه یــک اصــل بدیهــی در پشــتیبانی از مشــتری و حتــا در برخــی مــوارد فــروش تبدیــل شــده
اســت .فروشــگاه اینترنتــی شــما هماننــد یــک ویتریــن اســت کــه مشــتری حتــا در ســاعت  3صبــح هــم میتوانــد
محصــوالت مــورد نظــرش را در آن مشــاهده کنــد ،اطالعــات کافــی را بــدون حضــور فیزیکــی یــک مســئول فــروش
دریافــت کنــد و بــدون حضــور فیزیکــی یــک صندوقــدار محصــوالت مــورد نظــر خــود را خریــداری کنــد .طبیعت ـاً
در چنیــن فضایــی مشــتری انتظــار دارد در تمــام ســاعتهای روز خدمــات مــورد نظــرش را دریافــت کنــد و همیــن
مســئله میتوانــد پای ـهای بــرای ایجــاد مزیــت رقابتــی و ترغیــب مشــتری بــه خریــد باشــد.

تعامل دوسویه در فضای مجازی
انتظــارات مشــتریان از تعامــل بــا برندهــا تغییــر کــرده اســت .هنگامــی کــه مشــتری بخــش زیــادی از زمــان خــود
را در فضــای مجــازی صــرف میکنــد ،برندهــا بایــد حضــور پررنگتــری در ایــن فضــا داشــته باشــند .شــبکههای
اجتماعــی بســتری مناســب بــرای تبلیغــات و تعامــل بــا مشــتریان هســتند .از ســوی دیگــر نــوع ارتبــاط از ارتباطــی
یــک طرفــه کــه در آن برنــد پیــام خــود را میگویــد و مشــتری میشــوند ،بــه ارتباطــی دوســویه تغییــر پیــدا کــرده
اســت .مشــتریان امــروز بــه راحتــی در فضــای مجــازی و شــبکههای اجتماعــی در مــورد برندهــا اظهــار نظــر میکننــد
و برندهــا میتواننــد بــا جهتدهــی بــه ایــن بحثهــا بــه صــورت غیرمســتقیم از بازاریابــی ویروســی بــه نفــع خــود
اســتفاده کننــد.
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کنترل فرایند خرید
مشــتریان امــروز تســلط بیشــتری بــر فراینــد خریــد دارنــد .آنهــا بــرای دریافــت اطالعــات از یــک محصــول منتظــر
نمیماننــد تــا یــک فروشــنده برایشــان توضیــح دهــد .در حقیقــت مطالعــات اخیــر نشــان داده مشــتریان بــه مســئولین
فــروش اعتمــاد نمیکننــد و اعتقــاد دارنــد فروشــندگان دقیقـاً از نیازهــای آنهــا آگاهــی ندارنــد کــه بتواننــد بهتریــن
گزینــه ممکــن را بــه آنهــا پیشــنهاد دهنــد .مشــتریان ترجیــح میدهنــد خــود اطالعــات مــورد نظــر را جســتجو
کننــد ،از ســایر افــرادی کــه از محصــول اســتفاده کردنــد راجــع بــه آن بپرســند و در نتیجــه آن تســلط بیشــتری بــر
فراینــد خریــد داشــته باشــند.

ارتباط از طریق مویابل
تلفنهــای همــراه هوشــمند بــه بســتری بــرای انجــام تمــام کارهــای روزانــه افــراد تبدیــل شــدهاند و تقریب ـاً هیــچ
نیــازی نیســت کــه نتواننــد برطــرف کننــد .کاربــران میتواننــد بــه روشهــای مختلفــی بــا هــم ارتبــاط برقــرار کننــد،
بــر روی تقویــم خــود فعالیتهــای روزانهشــان را برنامهریــزی کننــد ،ایمیلهــای خــود را مشــاهده کننــد ،اخبــار
بخواننــد ،بــه موســیقی مــورد عالقهشــان گــوش بدهنــد ،قبضهــای خــود را پرداخــت کننــد ،خریــد اینترنتــی انجــام
دهنــد و هــزار فعالیــت دیگــری کــه ممکــن اســت در یــک روز انجــام دهنــد .بیدلیــل نیســت کــه اســتفاده از موبایــل
در ســطح جامعــه بــه ایــن صــورت رواج پیــدا کردهاســت .همیــن مســئله میتوانــد فرصتــی ویــژه بــرای متخصصیــن
بازاریابــی ایجــاد کنــد .اگرچــه در چنیــن شــرایطی دسترســی بــه یــک محصــول از طریــق موبایــل و تعامــل بــا یــک
برنــد دیگــر نمیتوانــد بــه عنــوان یــک مزیــت رقابتــی محســوب شــود و بــه عنــوان یــک اصــل و انتظــار اولیــه مطــرح
اســت.

شخصیسازی تجربه خرید
تجربــه یــک کاربــر در سراســر وب بــه صــورت شــخصی و ویــژه ارائــه میشــود .گــوگل نتیجــه جســتجوی
شــما را بــه تناســب منطقــه جغرافیایــی ،جســتجوهای قبلــی و معیارهــای دیگــری بــه شــما نشــان میدهــد،
شــبکههای اجتماعــی ترجیحــات شــما را میپرســند تــا تجربــهای شــخصی بــرای شــما ایجــاد کننــد و
کوکیهــا مســیر جســتجوی شــما را در وبســایتها ثبــت میکننــد تــا بتواننــد دقیقــاً همــان چیــزی را
کــه نیــاز داریــد در اختیارتــان قــرار دهنــد .تحلیــل انبــوه دادههــای رفتــار مشــتری در وب و اســتخراج
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بینشهایــی بــرای تصمیمگیریهــای حوزههــای مختلــف بــرای شخصیســازی تجربــه خریــد ،امــروز امــری
طبیعــی محســوب میشــود .در چنیــن فضایــی اســت کــه مشــتریان انتظــار دارنــد برندهــا هــم رفتــاری شــبیه بــه ایــن
داشــته باشــند :نیازهــای آنهــا را بــه موقــع ،بــه بهتریــن شــکل و بــا صــرف کمتریــن هزینــه در اختیارشــان قــرار
دهنــد.

پاسخ بازاریابی؛ کمپینهای چندکانالی
کمپینهــای بازاریابــی مجموعــهای از فعالیتهــای هماهنــگ و مرتبــط هســتند کــه در جهــت پیشــبرد فــروش
بــرای رســیدن بــه اهــداف بازاریابــی طراحــی میشــوند .ایــن کمپینهــا کــه عموم ـاً در بــازه زمانــی مشــخصی اجــرا
میشــوند ،بــا هــدف قــرار دادن مشــتریان بالقــوه یــا فعلــی ،تــاش میکننــد توجــه مخاطبــان را جلــب کننــد .بنابرایــن
فراینــدی کــه بــرای مدیریــت یــک کمپیــن الزم داریــد بــه ایــن ترتیــب اســت:
برنامهریزی :فرایندی راهبردی که در آن اهداف توسعه کمپین توسط تصمیمگیرندگان تدوین میگیرد.
توسعه :فرایند تاکتیکی از خلق پیشنهاد کمپین ،انتخاب طراحی ،رسانه و مشتریان هدف
اجرا :فرایند عملیاتی از اجرای کمپین در رسانه مورد نظر و کنترل همه جنبههای مرتبط.
تحلیل :ارزیابی فرایند مدیریت کمپین و نتایج آن نسبت به اهداف اولیه.
تغییــرات رفتــار مشــتری ،همانطــور کــه پیشتــر بــه تفصیــل ذکــر شــد ،موجــب شدهاســت متخصصیــن بازاریابــی
کانالهــای مختلفــی را بــرای اهــداف مختلــف در برنامهریــزی کمپینهــا بــه کار گیرنــد .در ســالیان گذشــته
متخصصیــن بازاریابــی تــاش کردهانــد کنتــرل بیشــتری بــر مشــتریان داشــته باشــند؛ چگونــه ،کجــا و در چــه زمانــی
بــه آنهــا دسترســی داشــته باشــند .شــبکههای اجتماعــی بــه عنــوان یــک کانــال ارتباطــی مهــم و نوظهــور در دنیــای
جدیــد ،رفتــار مشــتریان را بــرای برقــراری ارتبــاط بــا برندهــا از یــک ســو و بیــان نیازمندیهــای خــود از ســوی
دیگــر تغییــر داده اســت.با وجــود اینکــه گســتردگی کانالهــای موجــود وظیفــه متخصصیــن بازاریابــی را بــرای
دســتیابی بــه مشــتریان هــدف خــود دشــوار کــرده اســت ،یکپارچگــی ،مرتبــط بــودن اطالعــات فراهــم شــده ،زمــان
ارائــه اطالعــات و دقــت در تشــخیص دغدغههــای مشــتریان از مزایایــی اســت کــه تنهــا بــا اســتفاده از چندیــن کانــال
بــه صــورت همزمــان میســر شدهاســت.

4

کمپینهــای بازاریابــی حقیقــی چیــزی بیشــتر از تبلیغــات آن هــم تنهــا از طریــق یــک کانــال هســتند .کمپینهایــی
کــه در جلــب نظــر مخاطبــان خــود موفقترنــد:
• چندین کانال را برای انتقال پیام خود به مخاطب انتخاب میکنند؛
• کانالها را متناسب با مخاطبان خود انتخاب میکنند؛
• با توجه به بازخورد حاصل از جذب مخاطب در هر کانال ،برنامهریزی آتی خود را انجام میدهند؛
• و تنها به کانالهای سنتی اکتفا نمیکنند.

کانالها و ابزار نوین مورد استفاده در مدیریت کمپینها شامل:
ایمیل.
ایمیلهایــی کــه کانالهــای مختلــف بازاریابــی شــما را یکپارچــه میکننــد ،بایــد بــه عنــوان مســیری
بــرای دســتیابی بــه کانالهــای دیگــر عمــل کننــد .وجــود پیوندهــای شــبکههای اجتماعــی و یــا نشــانی
وبســایت در محتــوای ایمیــل ابتداییتریــن حالــت و دکمههــای هدایــت غیرمســتقیم مخاطــب بــرای تعامــل
( )call to action buttonsحالتهــای دیگــری اســت کــه میتــوان بــرای ایجــاد ارتبــاط و یکپارچگــی میــان
کانالهــا از آنهــا بهــره گرفــت.

تبلیغات دیجیتال.
تبلیغــات کلیکــی بــر بنرهایــی تبلیغاتــی Ad word ،گــوگل و انــواع بســیاری از تبلیغــات در فضــای دیجیتــال تنهــا
هنگامــی کارآمــد اســت کــه بتوانــد مخاطبــان را بــه محلــی هدایــت کنــد کــه در آن تمــام اطالعــات مــورد نیــاز خــود
را یکجــا دریافــت کننــد .ایــن محــل همــان جایــی اســت کــه آن را  landing pageمینامنــد؛ صفح ـهای کــه
بــا طراحــی جــذاب و قــرار دادن اطالعــات مختصــر امــا مفیــد و پیوندهــای مــورد نیــاز ،امــکان هدایــت مشــتری را در
مســیر ایجــاد آگاهــی از برنــد و احتمــاالً تمایــل بــه خریــد فراهــم میکنــد .بــه عبــارت دیگــر همــان تبلیغاتــی کــه
پیشتــر بــه انــدازه شــنیدن یــا دیــدن نــام یــک برنــد تأثیرگــذار بــود ،در یکپارچگــی کانالهــای بازاریابــی تبدیــل
بــه مســیر خریــد مشــتری میشــود.
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شبکههای اجتماعی.
اجــازه دهیــد مخاطبــان پیــام برنــد شــما را در شــبکههای اجتماعــی منتشــر کننــد .شــبکههای اجتماعــی باتوجــه بــه
حضــور کاربــران بســیار زیــاد در آن ،بســتری بســیار مناســب بــرای اســتفاده از بازاریابــی ویروســی هســتند ،اگــر
چــه ایــن تهدیــد نیــز وجــود دارد .از ایــن رو الزم اســت همــواره ایــن جریانهــا را بــه صــورت نامحســوس کنتــرل
کنیــد .از ســوی دیگــر تنــوع شــبکههای اجتماعــی بــه شــما کمــک میکنــد بتوانیــد محتــوای متنوعــی را بــه تناســب
قالبهایــی کــه در ایــن شــبکهها مجــاز بــه اســتفاده از آنهــا هســتید ،تولیــد کــرده و بــه اشــتراک بگذاریــد .ایــن
محتــوا میتوانــد هماهنــگ بــا معرفــی یــک محصــول بــه بــازار و یــا هــر فعالیــت دیگــری باشــد کــه در تقویــم
بازاریابــی خــود بــرای آن برنامهریــزی کردهایــد.

وبالگنویسی.
وبالگنویســی یــک روش بســیار خــوب بــرای نشــان دادن تــداوم حضــور در فضــای وب و اطالعرســانی از رویدادهای
داخلــی ســازمان اســت .تولیــد محتــوا بــرای وبالگهــا بــه ســه شــکل امکانپذیــر اســت؛ اســتفاده از نویســندههای
داخلــی کــه در وبــاگ شــرکت مینویســند ،اســتفاده از نویســندگان متخصــص خارجــی کــه بــه صــورت نویســنده
مهمــان در وبــاگ شــرکت فعالیــت میکننــد و بــه کارگیــری وبالگهــای تخصصــی خارجــی بــرای انتشــار محتوایــی
بــا مضمــون مــورد نظــر شــما.

بازاریابی ویدئویی.
بــا وجــود آن کــه گفتــه میشــود تنهــا بخشــی از افــراد هســتند کــه ارتباطــات بصــری را بــرای یادگیــری ترجیــح
میدهنــد ،امــا عمــده مخاطبــان امــروز کمتــر میخواننــد و جلوههــای بصــری را ترجیــح میدهنــد .تصاویــر همــراه
بــا جمــات کوتــاه و بهتــر از آن ویدئوهــای همــراه بــا متنــی کــه از روی آن خوانــده میشــود جذابتریــن محتوایــی
اســت کــه میتوانیــد در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار دهیــد .همــه گیــر شــدن امــکان اســتفاده از اینترنــت پرســرعت
نیــز بســتر الزم را بــرای بهرهگیــری از ایــن شــکل محتــوا فراهــم کــرده اســت.
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مدیریت محتوا.
تحــوالت ســالیان اخیــر دو ویژگــی را در مخاطبــان ایجــاد کــرده اســت .روندهایــی کــه ایــن تحــوالت را ایجــاد کــرده
یکــی امــکان دسترســی بــه انبوهــی از اطالعــات و دیگــری انجــام دادن شــخصی کارهــا ( )self serviceاســت .بــه
ایــن ترتیــب مخاطبــان امــروزی نیــاز دارنــد اطالعــات زیــادی را در اختیــار آنهــا قــرار دهیــم و ضمن ـاً میخواهنــد
ایــن اطالعــات را خــود گــردآوری کننــد .در چنیــن شــرایطی متخصصیــن بازاریابــی میبایســت برنامــهای جامــع
بــرای تولیــد و انتشــار محتــوا داشــته باشــند .محتوایــی کــه بــه تناســب نیازهــای مخاطــب تولیــد شــده باشــد و در
فضایــی قــرار گیــرد کــه مخاطــب بــه راحتــی بــه آن دسترســی داشــته باشــد.
عمــده علتــی کــه ســبب انتخــاب یــک محصــول در انتهــای فراینــد خریــد میشــود ،بــه میــزان آگاهــی و ترغیــب
مشــتری بســتگی دارد کــه متخصصیــن بازاریابــی هــر دو ایــن مــوارد را در برنامهریــزی بــرای تولیــد محتــوای خــود
در نظــر میگیرنــد.

کانالهای مدیریت کمپین و راهکارهای موجود در بازار
یــک راهــکار مدیریــت کمپیــن مســیری بــرای شناســایی و انتخــاب بــازار هــدف را بــه کاربــران نشــان میدهــد،
پیشــنهادات مناســبی را بــه موقــع بــه آنهــا ارائــه میدهــد ،ویژگیهایــی را بــرای سفارشیســازی تعریــف میکنــد،
تحلیلهــای اولیــه را انجــام میدهــد ،کمپینهــا را اجرائــی و پایــش میکنــد و در هــر کانــال گزارشهــای الزم را
در اختیــار شــما قــرار میدهــد ،ســابقه تمــاس بــا مشــتری را مدیریــت میکنــد و قوانیــن یکپارچــه کســبوکار را
بــدون نیــاز بــه برنامهریــزی تنظیــم میکنــد.

گارتنــر در گزارشــی روندهــای مدیریــت کمپیــن در ســال  2015و نیــز راهکارهــای ارائــه شــده در بــازار در پاســخ
1

بــه ایــن چالشهــا را بررســی کــرده اســت:
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1 Multichannel Campaign Management in 2015, a gartner blog post.

 .1لــزوم دسترســی یکپارچــه بــه اطالعــات؛ متخصصیــن بازاریابــی عموم ـاً بــه دنبــال راهکارهایــی هســتند کــه بــر
مدیریــت کمپینهــا از طریــق چنــد کانــال تمرکــز دارنــد تــا بــه دادههــای بیشــتری در محــل تمــاس دســت یابنــد.
بنابرایــن بســیاری از ارائهدهنــدگان ایــن راهکارهــا یــک بســتر یکپارچــه را بــرای دســتیابی بــه اطالعاتــی از تعامــات
با مخاطبان خود ،اطالعات گذشته و همچنین کارکردهای تحلیلی پایه فراهم میکنند.

 .2دســتهبندی چندبعــدی؛ ایــن روشهــا و قابلیتهــا ،مخاطبــان را بــرا اســاس دســتهای از ویژگیهــا در ابعــاد مختلف
دســتهبندی میکننــد .ویژگیهایــی کــه پیشــتر بــرای ایــن نــوع دســتهبندیها مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت
بــه محصــول مرتبــط بــود :چــه کســی محصــول را خریــداری کــرده اســت؟ و چــه کســی احتمــاالً تمایــل بــه خریــد
محصــول دارد؟ دســتهبندیهای جدیــد بــر ســود و روشهایــی بــرای جهتدهــی ســودآور چنیــن تفکیکهایــی
تمرکــز دارد .دیگــر دســتهبندیها بــر اســاس پرســنا (پروفایــل نمونــه مخاطــب) ،چرخــه عمــر مشــتری و ســبک
زندگــی مشــتری تأکیــد دارنــد .ارائهدهنــدگان راهکارهــای مدیریــت کمپیــن قابلیتهــای مختلفــی در اســتفاده از
رویکردهــای مختلــف در دســتهبندی میتواننــد ارائــه کننــد.

 .3قابلیتهــای عملکــرد در لحظــه؛ امــروز دســتهبندیهای مشــتریان همــان نیــروی محرکــه بازاریابــی اســت کــه
نیــروی محرکــه بازاریابــی اســت .متخصصیــن بازاریابــی بــرای مشــارکت مشــتریان ،تنهــا بــه ایــن اکتفــا نمیکننــد
کــه مشــتریان آنهــا واقعــاً چــه کســانی هســتند؛ آنهــا بایــد بداننــد مشــتریان در چــه زمانــی چــه میخواهنــد؟
بنابرایــن متخصصیــن بازاریابــی بایــد بــر قابلیتهایــی تمرکــز کننــد :اطالعرســانی از رویدادهــا از طریــق کانالهــای
مختلــف ،پیشبینــی و تصمیمگیــری در لحظــه ،تعییــن چگونگــی تعامــل بــا مشــتری در کانالهــای مختلــف و
شناســایی و اســتفاده از رویدادهایــی کــه میتــوان بــرای جــذب بــازار از آن اســتفاده کــرد.

 .4ســهولت اســتفاده؛ بــا اضافــه شــدن هــر تاکتیــک ،کانــال یــا منبــع دادهای ،مدیریــت کمپیــن پیچیدهتــر خواهــد
شــد .متخصصیــن بازاریابــی بــه دنبــال رویکــردی بــرای سادهســازی عملیــات هســتند کــه بــدون ایجــاد اختــال در
عملکــرد پیچیدگیهــا را ســاده کنــد .ارائهدهنــدگان راهکارهــای مدیریــت کمپیــن بــا ایجــاد قابلیتهــای تحلیلــی،
نمایــش بصــری از آن ،انجــام آزمــون  A/Bبــرای انتخــاب کانــال مناســب و تســهیل و تســریع دســتهبندی مشــتریان
بــه ایــن چالــش پاســخ دادهانــد.
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 .5عملکــرد و مقیاسپذیــری؛ متخصصیــن بازاریابــی نیــاز دارنــد عملکــرد سیســتم مدیریــت کمپیــن همــراه بــا رشــد
کس ـبوکار قابلیــت رشــد داشــته باشــد .بررس ـیهای انجــام شــده نشــان میدهــد ایــن مســئله بــه عنــوان یکــی از
دغدغههــای اولیــه در انتخــاب شــرکتهای ارائهدهنــدگان راهــکار مدیریــت کمپیــن در نظــر گرفتــه میشــود.

 .6ســرعت؛ متخصصیــن بازاریابــی اغلــب بــرای راهانــدازی یــک سیســتم ،مــدت زمــان کوتاهــی را در اختیــار دارنــد.
بررســی گارتنــر نشــان میدهــد ســرعت پیادهســازی نرمافــزار یکــی از دغدغههــای مهــم متخصصیــن بازاریابــی
بــرای انتخــاب شــرکت ارائهدهنــده راهــکار مدیریــت کمپیــن اســت.

 .7حرکــت و تلفــن هوشــمند؛ متخصصیــن بازاریابــی دریافتهانــد کــه فناوریهایــی کــه امــکان تحــرک در کسـبوکار
را بــه آنهــا میدهــد نقشــی کلیــدی در بســیاری از روندهــا دارد .از آن جملــه میتــوان بــه مشــارکت مشــتریان،
بازاریابــی و حتــا مبادلــه تجــاری در لحظــه اشــاره کــرد .بررســیها نشــان میدهــد بــا وجــود آن کــه نیــاز بــه
اســتفاده از تلفــن هوشــمند در عملیــات بازاریابــی دیــده شــده اســت ،بســیاری از شــرکتها چنیــن خدماتــی ماننــد
ارســال پیامــک ( )SMSو  ...را از طریــق شــرکتهای ســومی دریافــت میکننــد.

 .8مبادلــه تجــاری؛ بــا مطــرح شــدن مفهــوم مبــادالت تجــاری آنالیــن ،متخصصیــن بازاریابــی مســئولیتهای بیشــتری
را در رابطــه بــا درآمــد و ســود بــر عهــده گرفتنــد .چــرا کــه بازاریابــی دیجیتــال تأثیــر زیــادی بــر مبــادالت آنالیــن
دارد .تنهــا برخــی از ارائهدهنــدگان راهکارهــای مدیریــت کمپیــن هســتند کــه در پاســخ بــه ایــن رونــد ،نرمافــزار
خــود را بــه ماژولهــای حــوزه تجــارت الکترونیــک مجهــز کردهانــد.

 .9تجربــه مشــتری؛ بســیاری از شــرکتهای ارائهدهنــده راهکارهــای مدیریــت کمپیــن ،بــه تناســب نیــاز
متخصصیــن بازاریابــی در حــال نفــوذ در بازارهایــی هســتند کــه بــر بهبــود تجربــه مشــتری تأکیــد میکننــد.
بــه ویــژه در ســال گذشــته ( )2014حوزههایــی ماننــد برنامههــای «طراحــی و راهانــدازی کمپیــن» بــه ابزارهــای
«طراحــی مســیر گــذر مشــتری » و نرمافزارهایــی کــه بــه «بســترهای تجربــه مشــتری» تغییــر نــام دادهانــد .ایــن
تغییــرات بــه صــورت یــک بلــوغ در حــوزه مدیریــت کمیپینهــا در حــال انجــام اســت.
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نوماتــک ارائــه دهنــده طیفــی از راهکارهــای نرمافــزاری بــا اســتفاده از
تکنولوژیهــای روز دنیــا اســت .بــرای اســتفاده از نرمافزارهــای نوماتــک شــما
میتوانیــد از هــر ابــزاری کــه قابلیــت اتصــال بــه اینترنــت دارد (رایانــه ،تبلــت،
موبایــل و  )...اســتفاده کنیــد.
راهــکار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری نوماتــک ،راهــکاری یکپارچــه از بازاریابــی،
فــروش و خدمــات پــس از فــروش اســت کــه بــه شــما در برقــراری مؤثرتریــن
ارتباطــات بــا مشــتریان کمــک میکنــد تــا مشــتریان وفــادار بیشــتری داشــته باشــید
و بیشــتر بفروشــید.
خدمــات نرمافــزاری بــر روی ابــر ( )SaaSرویکــرد جدیــد نوماتــک در ارائــه
نرمافــزار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری اســت .ایــن امــکان تمــام هزینههــای
اضافــی مربــوط بــه ســختافزار ،خریــد نرمافــزار ،نیــروی انســانی متخصــص را تــا
حــدود زیــادی کاهــش میدهــد و شــما میتوانیــد در کوتاهتریــن زمــان اقــدام بــه
پیادهســازی و اســتفاده از نرمافــزار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری نوماتــک کنیــد.
برای اطالعات بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنیدwww.nomatec.net :
یا با شماره تلفنهای ما تماس بگیرید:
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