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 ی موفق + نکات کاربرد  نگیمارکت  لیمی ا  نی کمپ 15 ی بررس

میلیون عدد ایمیل در سراسر جهان رد و   100میلیارد و  281بر اساس پایگاه آماری استاتیستا، روزانه  
است. اما   نمونه های ایمیل مارکتینگ ها مربوط به انواعشود که بخش عمده ای از آنبدل می

قیم راهی  واقعیت آن است که تعداد باالیی از این دست ایمیل ها بدون آن که هرگز باز شوند، مست
 نمونه کمپین ایمیل مارکتینگ موفق سطل زباله صندوق ورودی می شوند! از همین رو بررسی انواع

یک الزام برای صاحبان کسب و کار است. چرا که رمز طراحی یک کمپین تجاری موفق در  
  .استفاده از تجارب دیگر برندهاست   گروی

کمپین های تجاری مشابه به ما دید بهتری   عالوه بر آن، درک چرایی و چگونگی پیروزی یا شکست
برای تحلیل رفتار مخاطب می دهد و شانس پیروزی کمپین ها را افزایش می دهد. در این مقاله ابتدا  

نکات مهمی که برای اجرای یک کمپین موفق باید به آن ها توجه کنید، بررسی خواهد شد و نمونه  
ی می شوند تا با مطالعه آن ها بتوانید کمپین های  هایی از موفق ترین کمپین های اجرا شده معرف

ایمیل مارکتینگ موثری را اجرا کنید. می توانید به این مقاله به عنوان یک آموزش ایمیل مارکتینگ 
 .موفق نگاه کرده و از آن استفاده کنید

 نکات مهم در اجرای کمپین ایمیل مارکتینگ موفق

 

شما که در حال خواند این مقاله هستید، می دانید که ایمیلی مارکتینگ چیست و می خواهید برای  
مارکتینگ موفق را از  اجرای کمپین های موفق برنامه ریزی کنید. پیش از آنکه نمونه های ایمیل 
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برندهای گوناگون بررسی کنیم، الزم است تا در مورد کمپین ایمیل مارکتینگ و نکات اجرای یک کمپین  
موفق صحبت شود. توجه داشته باشید که در تمام انواع »نمونه کمپین ایمیل مارکتینگ موفق« که در  

ی توانید با بررسی آن ها اطالعات ادامه معرفی خواهند شد، تمامی این نکات رعایت شده اند که م
  .ارزشمندی را به دست آورید

خود را دارید یا اینکه می خواهید دامنه مخاطبین و میزان فروش   توسعه کسب و کار آنالین  اگر قصد
دهید؛ یکی از روش های موفق بازاریابی، ایمیل مارکتینگ است. اما چگونه کمپین   خود را افزایش

 :های ایمیلی موفق راه بیاندازیم؟ کافی است در طراحی آن، نکات زیر را مدنظر قرار دهید

 اهداف خود را مشخص کنید  -1

شناسایی اهداف  وقتی نوبت به طراحی کمپین های ایمیل مارکتینگ می رسد؛ اولین و مهم ترین قدم، 
شماست. به همین منظور از خودتان بپرسید که قرار است از طریق بازاریابی ایمیلی به چه نتیجه ای  
برسید؟ برای مثال آیا به دنبال افزایش فروش محصوالت خود هستید یا تمایل به ارتباط مستقیم با  

 مشتریان دارید؟

درصد   90زاریابی از طریق ایمیل، بیش از در یک نظرسنجی در مورد میزان اثربخشی کمپین های با
مدیران باور داشتند که در صورت استفاده هوشمندانه، بازاریابی ایمیلی موثرترین ابزار در به دست  

پس اگر صاحب یک استارتاپ یا کسب و کار نوپا هستید، توقع خود را تنظیم  .آوردن مشتری است
 .باید با هوشمندی پیش بروید کنید و بدانید که در یک دنیای به شدت رقابتی،

 محتوای قابل تعامل تولید کنید  -2

ایمیل مارکتینگ هر چه که باشد، تعامل را نباید از یاد ببرید. بررسی انواع »نمونه های    هدف شما در 
ایمیل مارکتینگ« نشان می دهد که چگونه برندها در تالش هستند تا مشتریان خود را درگیر محتوای  

و با آن ها به تعامل بپردازند. این موضوع تنها مختص ایمیل مارکتینگ نیست و باید  خبرنامه کنند 
 .خود در نظر بگیرید استراتژی دیجیتال مارکتینگ تعامل را در تمامی مراحل و برنامه ریزی

 ایمیل را شخصی سازی کنید هر  -3

ایمیل هایی که با عنوان »سرکار خانم ...« یا »جناب آقای ...« شروع می شوند، شانس بیش تری برای  
باز شدن دارند و تحلیل ها نشان می دهند که افراد تمایل دارند به صورت شخصی مورد خطاب واقع 

 .د غفلت نکنیدشوند. پس در فرم های ثبت نام خبرنامه از دریافت نام افرا

 از تصاویر فریبنده استفاده کنید  -4
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هیچ کاربری از دریافت خبرنامه بدون تصویر خوشحال نمی شود. پس همان اندازه که برای محتوای  

متنی خبرنامه وقت می گذارید، برای طراحی گرافیک آن هم زمان صرف کنید و تالش کنید تا با  
 .ایی برای برند خود خلق کنیداستفاده از تصاویر چشم نواز، ویترین زیب

 برای دستگاه های گوناگون بهینه سازی کنید  -5

کاربران با   %70کاربران با دستگاه های گوناگونی به ایمیل خود دسترسی دارند و بنا به آمار، بیش از 
 .گوش های هوشمند ایمیل های خود را چک می کنند

ن های هوشمند، در تبلت و لپ تاپ هم به خوبی  در این میان خبرنامه ای موفق است که عالوه بر تلف 
و زیبایی باز شود. به همین منظور حتما کمپین های خود را واکنش گرا یا ریسپانسیو طراحی کنید.  

 .نیز صادق است و باید به آن توجه ویژه ای کنید اصول دیجیتال مارکتینگ  این موضوع برای

 از کال تو اکشن استفاده کنید  -6

هر ایمیل باید حاوی نکته و هدف ویژه ای باشد. در غیر این صورت، فقط وقت با ارزش مشترک و  
 (CTA) لفضای صندوق ورودی ایمیل گرفته شده است! پس در هر خبرنامه یک دکمه دعوت به عم

 .مناسب قرار دهید. تا مخاطب را به سمت و سویی که می خواهید هدایت کنید

 از سرویس های خدمات ایمیل مارکتینگ استفاده کنید  -7

پلتفرم های گوناگونی به خدمت رسانی در زمینه ایمیل مارکتینگ مشغول هستند و خوشبختانه بیشتر  
ان شخصی سازی، این فرصت را به کسب و کار شما  آن ها با داشتن قالب های از پیش آماده و امک

 .می دهند تا به طراحی و ارسال خبرنامه بپردازید

 نمونه کمپین ایمیل مارکتینگ موفق در سطح جهان  ۱۵
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بررسی کسب و کارها و تجربیاتی که به دست آورده اند، می تواند راهنمایی برای ادامه مسیر شما  
باشد. با بررسی شکست ها و موفقیت های کمپین های اجرا شده، می توانید دید واقع بینانه تری 

ا موفق تر و موثرتر  نسبت به روش کار پیدا کنید و با همین روش کمپین های ایمیل مارکتینگ خود ر
 .مورد از نمونه های موفق ایمیل مارکتینگ در دنیا را معرفی می کنیم 15اجرا کنید. در ادامه 

 
 دیجیتال مارکتینگ چیست: بخوانید

 (Uber) اوبر -1
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اصوال بر پایه سادگی تعریف شده است. بررسی نمونه های   )Uber (استراتژی بازاریابی ایمیلی اوبر 
ایمیل مارکتینگ اوبر نشانگر آن است که طراحان کمپین تالش می کنند تا به جای ارائه محتوای  

 .در گویاترین لحن و کم واژه ترین حالت ممکن منظور خود را به مشتری برسانند پیچیده،

بنر معروف آن شرکت شروع می شود و با یک دکمه دعوت به  از نظر بصری، ایمیل های اوبر با نمایش 
پایان میابد. در این میان آن چه که مدام تغییر می کند، محتوای آن شامل ضخامت قلم،   (CTA) عمل

 .فونت و طراحی گرافیک است که برپایه تحلیل های کمپین های گذشته تدوین می شود

 (Dropbox) دراپ باکس -2
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با حال و هوای جالبی طراحی می شوند. با   )Dropbox (کمپین های ایمیل مارکتینگ دراپ باکس
بررسی ایمیل های دراپ باکس می توان دریافت که درگیر کردن کاربران به استفاده دوباره از خدمات  
دراپ باکس یکی از اصلی ترین اهداف آن هاست. طراحان کمپین های ایمیل مارکتینگ دراپ باکس  

 .حال، حس صمیمیت را در کاربران خود تقویت کنندتالش می کنند تا با بهره گیری از طرح های با

معموال در پایان ایمیل هم با ارائه دست کم یک سرویس تخفیف دار، سعی می کنند تا مشتریان را به  
 .خرید ترغیب کنند

 (Nike) نایک -3
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ایمیل های خود را در رویدادهای خاص مثل روز پدر ارسال می کند و ضمن   )Nike (کمپانی نایکی
 .تبریک گفتن به مخاطب، محصول مرتبطی را به او پیشنهاد می دهد

های ایمیل مارکتینگ این شرکت، استفاده هوشمندانه و شیک از  نکته قابل تامل در بررسی نمونه 
 .تصاویر محصوالت است

 (Tinder) تیندر -4
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ر ایمیل مارکتینگ، ایمیل های خوشامدگویی نرخ باز شدن  بر اساس پژوهش های صورت گرفته د 
درصد را تجربه می کنند. تیم بازاریابی سایت دوست یابی تیندر هم از همین استراتژی   52باالی 

 .استفاده می کند

نمونه های ایمیل های تیندر نشان می دهد که تولیدکنندگان محتوا و طراحان گرافیک این شرکت،  
واضحی را برای کاربران   (CTA) ک پس زمینه شفاف، پیام و دکمه دعوت به عملسعی می کنند در ی

خود ارسال کنند. آن ها این کار را در نهایت سادگی و به مینیمال ترین حالت انجام می دهند تا کاربر  
 .بتواند با یک نگاه سریع از محتوای ایمیل با خبر شود 

  (Litmus) لیتموس -5
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یک شرکت میزبانی خدمات بازاریابی ایمیلی است و به طبع انتظار زیاد از ایمیل   )Litmus (لیتموس
یمیل های لیتموس حاوی یک پیام مهم است: از کسانی که ایمیل های خود را باز  های آن داریم. ا

 !نمی کنند غافل نشوید

این شرکت با تحلیل و پایش کمپین های گذشته خود، حتی آن دسته از مخاطبانی که نسبت به  
و گیف   ایمیل های تجاری بی انگیزه بوده اند را مورد هدف قرار می دهد و با گنجاندن انواع ویدئو

 .تالش می کند تا ایمیل هایی با لحن دوستانه و محتوای سرگرم کننده برایشان ارسال کند

  (BuzzFeed) بازفید -6

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://www.litmus.com/


 وبالگ دایان افیلیت 

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

 

انواع فهرست های طبقه بندی شده خبرنامه خود را با محوریت  )BuzzFeed (رسانه امریکایی بازفید
ارسال می کند. این استراتژی به ویژه برای شرکت هایی که طیف وسیعی از مخاطبان با سلیقه های  

 .گوناگون را پوشش می دهند مناسب است

نمونه های ایمیل مارکتینگ بازفید حاکی از آن است که دادن قدرت انتخاب به مخاطب یک ارزش به  
مثال در خبرنامه های این شرکت، مخاطب می تواند از میان انواع تیترهای خبری   شمار می آید. برای

 .یا موضوعات مختلف، آن چه را که تمایل دارد بخواند

جدای از آن هم بازفید به انتخاب عناوین جذاب برای مقاله هایش معروف است و این یکی از برگ  
 .های برنده آن به حساب می آید

  (Taylor Stitch) تیلور استیچ -7
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ید تصور کنید این شرکت در خبرنامه  یک برند پوشاک مردانه است. شا )Taylor Stitch (تیلور استیچ
خود سیلی از اطالعات مربوط به مد و پوشاک آقایان را روانه صندوق ورودی ایمیل مشتریان می کند؛ 

اما این طور نیست! در عوض، تیلور استیچ تنها فهرستی از مجموعه های تازه خود را به همراه  
 .مشخصات کامل و قیمت برای مشتریان می فرستد

ع ایمیل مارکتینگ این برند فقط شامل همان چیزی است که مشتری برای آن اقدام به ثبت نام در واق
 .در خبرنامه کرده است و هیچ اطالعات اضافه تری را برای مخاطب ارسال نمی کند

 (Starbox) استارباکس -8
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از نیروی تصاویر زیبا برای خبرنامه استفاده می   )Starbox (کافی شاپ های زنجیره ای استارباکس
کنند. در واقع طراحان کمپین های استارباکس این نکته را به خوبی دریافته اند که تصاویر زیبا تاثیر  

هر محتوایی را دو چندان می کنند. بررسی نمونه های ایمیل مارکتینگ استارباکس نشان می دهد که  
بی رفتار مشتریان را تحلیل کرده و بر اساس آن دست به طراحی انواع  کارشناسان مارکتینگ آن به خو

 .کمپین می زنند

عالوه بر آن، خبرنامه های این شرکت معموال توام با پیشنهاد های جذاب مانند تحویل دو قهوه با  
 .خرید یکی است تا مخاطبان دوستان خود را هم به مشتری تبدیل کنند

  (Flock) فالک -9
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ابزاری برای مدیریت وظایف در یک کار گروهی است. آنچه که   )Flock (پلتفرم مدیریت کارگروه فالک
د، اتخاذ استراتژی عجیب آن در ایمیل مارکتینگ خبرنامه های این پتلفرم را منحصر به فرد می کن

فالک، بدون هیچ محتوای تولیدی ارسال شده و صرفا شامل    است. نمونه های ایمیل مارکتینگ
 .نوتیفیکیشن ها و یادآوری های کاربران یک تیم برای دیگر همکاران خود است

ن کمپین فالک بوده است اما  بدون شک این روش ارسال ایمیل، تصمیم بسیار پر ریسکی برای طراحا
 .آن ها توانسته اند از عهده آن به خوبی برآیند

  (Headspace) هد اسپیس -10
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یک اپلیکیشن ویژه مدیتیشن و مراقبه است و احتماال تصور خواهید کرد   )Headspace (هد اسپیس
که خبرنامه ای بسیار طوالنی و کسالت آور ارسال می کند؛ اما برعکس، کمپین های هد اسپیس یادآور  

رتون می شود قلب مخاطب را تسخیر کرد. در  این نکته است که با گرافیک جالب و حتی استفاده از کا
 .واقع استراتژی آن ها در ایمیل مارکتینگ، جذابیت گرافیکی باالست

 (Airbnb) ایر بی ان بی -11
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یک بازارگاه مجازی در زمینه اجاره مکان اقامتی است. ایمیل مارکتینگ این   )Airbnb (ان بی ایر بی
بازارگاه بسیار ساده است و طراحی مینیمال دارد. بر خالف تصور عموم، آن ها مرتبا تبلیغات نمی کنند  

ی بازاریابی ایمیلی آن ها، تمرکز بر نظرسنجی است. ایر بی ان بی با دریافت و نکته مهم درباره استراتژ 
 .نظر کاربران ، این اطمینان را به مشتریان می دهد که دیدگاهشان ارزشمند است

 (CTA) گفتنی است ساختار کمپین های این شرکت بسیار واضح طراحی شده و دکمه دعوت به عمل
 .در آن نقش کلیدی ایفا می کند

 (Canva) کانوا -12
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یک پلتفرم طراحی گرافیک است. بررسی نمونه های ایمیل مارکتینگ کانوا گواهی می  )Canva (کانوا 
کمتر  دهد که قدرت آن ها در سادگی خالصه شده است. آنها برای این منظور از استراتژی معروف »

بیشتر است« بهره می گیرند. از این رو خبرنامه کانوا پر از فضاهای سفید بزرگ است و به طبع 
خواندن آن برای مخاطب ساده است. اما در مقابل برای جلب نظر مخاطبان از رنگ های جذابی بهره  

 .می گیرند که چشم نواز است

  (Rip Curl) ریپ کورل -13
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در زمینه لوازم و تجهیزات موج سواری فعال است و طی سالیان متمادی  )Rip Curl (برند ریپ کورل 
با استقبال روزافزون از بازاریابی ایمیلی، آن ها یکی از برندهایی بودند که توانستند رشد کرده است. 

 .به رشد خود با استفاده از ایمیل مارکتینگ ادامه دهند

نمونه های ایمیل مارکتینگ این برند، نقش جذابیت عنوان در موفقیت کمپین ها را نشان می دهد.  
تجاری خود برای تبلیغ ساعت موج سواری، از عنوان »به  برای مثال آن ها در یکی از کمپین های 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://www.ripcurl.com/us/
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انقالب بپیوندید« در زیر تصویری بزرگی از یک ساعت مچی استفاده کردند. سپس تحلیل رفتار  

مخاطبان، حاکی از واکنش مثبت مشتریان و عالقه آن ها به بیش تر دانستن درباره این محصول تازه  
 .بود

  (PayPal) پی پل -14
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به جرات معروف ترین سامانه نقل و انتقال وجه در جهان است. این شرکت خود را   )PayPal (پی پل

از محبوب ترین پردازنده های پرداخت جهان معرفی می کند. کارشناسان ایمیل مارکتینگ پی پل   یکی
 .یکی از خبره ترین ها هستند و در خبرنامه های خود از مثال های مفید و کاربردی بهره می برند

ن نشان  در یکی از جالب ترین ایمیل های پی پل، خبرنامه تصویری از یک گروه دوستانه را در رستورا
مرحله ساده برای پرداخت دنگی هزینه شام را با تلفن هوشمند معرفی می کرد که   3می داد و 

 .پردازش آن توسط پی پل انجام میشد

  (Adobe) ادوبی -15
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  (CTA)استاد بهره گیری مناسب از دکمه دعوت به عمل )Adobe (غول نرم افزاری امریکایی ادوبی

است. استراتژی این شرکت در ارسال خبرنامه مبتنی بر دادن حق انتخاب به مشتری بر پایه نیازسنجی  
 .است

با مشاهده نمونه های ایمیل مارکتینگ شرکت ادوبی می توان دید که چگونه این شرکت با تحلیل  
کند تا دست کم دو محصول را در قالب یک خبرنامه معرفی کند. آن ها  رفتار مشتریان خود، سعی می 

با این روش هم فرصت می کنند تا محبوبیت دو محصول را با استفاده از یک ایمیل بسنجند و هم به  
 .مخاطب قدرت انتخاب بدهند

 جمع بندی 

با توجه به رقابت شدیدی که بین برندهای گوناگون در جلب نظر کاربران وجود دارد، بررسی نمونه  
کمپین ایمیل مارکتینگ موفق راه کار مناسبی برای استفاده از تجربه دیگر کسب و کارها است. تجزیه  

ی دهد تا از  نمونه های ایمیل مارکتینگ« این فرصت را به صاحبان ایده و کسب و کارها م» و تحلیل
پیروزی و شکست رقیبان درس بگیرند و کمپین های خود را با ریسک کم تری طراحی کنند. در این  

مقاله ابتدا نکاتی که برای اجرای کمیپین موفق نیاز دارید بیان شد و سپس نمونه های موفق در این  
 .به ما معرفی کنید حوزه معرفی و بررسی شدند. اگر نمونه های خوبی دیگری می شناسید آن ها را
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