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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "مهيار سياهوشي آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مؤلفمقدمۀ 

براي دریافت اخبار و اطالعات بودیم و هستیم،  وکاري کسبب ساله گذشته چه صاح 10ما حداقل در همۀ 
اجتماعی که امروزه دیگر کسی نیست که  هاي شبکهبارز آن نمونۀ . ایم کردهمختلف از ابزارهاي مختلفی استفاده 
جدیدتر بسیاري براي برقراري ارتباط با مخاطبان و مشتریان شما  هاي روشآشنایی نداشته باشند و استفاده نکند. 

بیش از  ه و بسیاري دیگر. با این حال، با داشتناجتماعی، چت زند هاي رسانهارتباطی مانند  هاي روشوجود دارد. 
بر این، بازاریابی ایمیلی به ازاي هر دالر خرج  بازاریابی است. عالوه هاي کانالمیلیارد نفر کاربر، ایمیل پادشاه  4

یکی از است.  دالري دارد، به این معنی که سزاوار جایگاهی در جعبه ابزار هر بازاریاب 38شده، بازگشت سرمایه 
است که  )بازاریابی ایمیلی(با قابلیت باال ایمیل مارکتینگ یا به فارسی  هاي گزینهاین ابزارهاي مقرون به صرفه و 

 اي وسیله عنوان به خواهند میدارند و یا  سروکاربا افراد مختلف در داخل و خارج از کشور  دائماًبراي کسانی که 
کانال  مؤثرترین عنوان بهبازاریابی ایمیلی همچنان خود استفاده کنند کاربرد دارد.  وکار کسببراي تبلیغات برند و 

. چرا اینطور است؟ با گیرد میاجتماعی، سئو و بازاریابی وابسته پیشی  هاي رسانهکه از  شود می بندي رتبهبازاریابی 
هاي  استراتژي مؤثرترینپیش هنوز یکی از دهۀ هاي جدید، چرا فناوري چندین  وجود این همه هیاهوي کانال

. ندکن میاز ایمیل استفاده  ها پلتفرماجتماعی، مردم بیشتر از سایر  هاي شبکهبا وجود افزایش بازاریابی است؟ 
و این تعداد آنها هر سال در حال  کنند میدهد که اکثر مردم هنوز هم از ایمیل مارکتینگ استفاده  ها نشان می داده

تبلیغاتی و  هاي کمپینچه میزان از  2024افزایش است. به جدول زیر نگاهی بیاندازید تا متوجه شوید که تا سال 
  .کند میایمیل مارکتینگ تعریف  ايه برنامهروابط عمومی را 

  
کنید تا ببینید چه مراجعه  )(spam ها هرزنامهبه قسمت  توانید میاگر هنوز هم ایمیل فعالی داشته باشید  قطعاً
انبوه و اطالعات ارسال کردند شاید تا چند  اما این مدل تبلیغات، ایمیل تبلیغاتی براي شما ارسال شده است تعداد
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ولی امروزه کار شما بسیار سخت  ،کردند میو مخاطبین هم بسیار استقبال  داد میسال گذشته خیلی خوب جواب 
نها را آدازش و نه قدرت پر پسندند میرا نه  اطالعاتدیگر مخاطبین شما این حجم از دریافت  چراکه ؛شده است

چیست و چکار  حل راه. پس بینند نمیتبلیغات شما را  اصالًو یا  رود میدارند به همین دلیل خیلی زود از یادشان 
  خوانده شود و بتوانیم بازخوردي مناسب بگیریم؟ هایمان پیامو  ها ایمیلباید کنیم تا 

را با چه مدلی و چگونه انجام دهید تا بتوانید از  هایی فعالیتچه  دقیقاًر این کتاب خواهم گفت که من به شما د
برقرار کنید و نرخ تبدیل  پایدارمخاطبین هدف خود ارتباطی  با طریق بازاریابی ایمیلی اهداف خود را تیک بزنید،

که بدون هزینه و یا کم هزینه  هایی روشیکی از  عنوان بهمیل مارکتینگ مشتریانتان را افزایش دهید. پس به ای
  براي شما خواهد بود نگاه ویژه داشته باشید و این کتاب را تا انتها و با دقت کامل بخوانید.

یـک   عنوان به تبلیغاتی خوددیگر  هاي روشاست که شما در کنار  و نقاط تماسی ها روشایمیل مارکتینگ یکی از 
ب را تولید و به مشتریان خود ارائه کنید تا آنها روش حساب کنید و محتواها و پیشنهادات جذا تواند می ابزار کارآمد

 رسـانی  طالعابسیاري در میان انبوه رسانه و ابزارهاي عقیدة مارکتینگ به  ایمیل شاید را به سمت خود جذب کنید.
نیست و این ابزار کاربردي هنوز هم جایگاه خود را در میـان تبلیغـات    طور اینولی  ،و یا منسوخ شده باشد گم شده

یار قدرتمنـد  دارند ایمیل مارکتینگ یک ابزار بس المللی بینکه ارتباطات  وکارهایی کسببراي  مخصوصاًانبوه دارد. 
پیـدا نکردیـد را کسـب کنیـد و     و  خواستید میاست. امیدوارم با مطالعه این کتاب هر آنچه که از بازاریابی با ایمیل 

اگر این کتاب ارزشمند را خواندید و برایتان مفید بـود بـه    حتماًشما باشد.  وکار کسبد چراغ راهی براي توسعه بتوان
خصـوص  دنبال توسعه و پیشرفت هستند معرفی کنید. هرگونه انتقاد و پیشـنهاد شـما را در   سانی که بهدوستان و ک

ــن  ــابایـ ــه  کتـ ــل آدرسبـ ــا  mahyarsiavashi.advertising@yahoo.com ایمیـ ــمارة و یـ شـ
  .پذیرا هستم 09213371936

  دوستدار همیشگی شما

  مهیار سیاهوشی

  وکار کسبمدرس و مشاور 

  

  

  

  

  

  




