




Digital Marketing 
In Action 



We Are in Zahedan…! 



Why We are all 

here…?! 



 ًکات کلیذی
 چیغت؟دیجیتال هاسکتیٌگ •

 داسًذ؟ حضْسچشا افشاد دس فضای هجاصی •

 داسد؟ هضایاییتاصاسیاتی دیجیتال چَ •

 تاصاسیاتی دیجیتال چَ چیضُایی ُغتٌذ؟ اجضاء•

 (UI)ّ ساتظ کاستشی( UX)تجشتَ کاستشی •

 (SEO)تِیٌَ عاصی هْتْسُای جغتجْ •

 (CM) هحتْاتاصاسیاتی •

 دس تاصاسیاتی دیجیتال گشافیک•

 (CPM)ّ ًوایؾی  (CPC)تثلیغات کلیکی •

 (SMM)تاصاسیاتی ؽثکَ ُای اجتواعی •

 هاًیتْسیٌگّ اًذاصٍ گیشی •

 



 تاصاسیاتی دیجیتال

 ”بازاریابی دیجیتال“
 

 طشیك اص هؾتشی ًگِذاسی ّ جزب آى دس کَ سًّذی

 یا هحقْل فشّػ ّ هعشفی ُذف تا آًالیي ُای فعالیت

 .ؽْد هی اًجام خذهات
 



 چشا آًالیي هی ؽْین؟



 چشا آًالیي هی ؽْین؟

 ...دس هْسد هحقْل یا خذهات جذیذ ّ  اطالعات، کغة جغتجْتشای 

 

 ...گًْاگْى ُغت اطالعات دًیای ّب پش اص 

 !پیذا کٌي؟اگش ؽوا یک ّب عایت داؽتَ تاؽیذ، هشدم چطْس ؽوا سّ 
 

 ...تاصاسیاتی دیجیتال 



 هضایای تاصاسیاتی دیجیتال

 لشاس گشفتي هخاطة ّ هؾتشی کٌتشلدس •

 ّ تاثیشگزاس طْالًیاثش •

 تَ تشًذ ّفاداسیافضایؼ •

 چشخَ فشّػکْتاٍ ؽذى سًّذ •

 تشًذهعشفی ّ ؽٌاخت •

 اًذاصٍ گیشیلاتل •

 ّ تِیٌَ اسصاى•



 اُذاف تاصاسیاتی دیجیتال

 هْسد ًظش هخاطةتَ  دلیكدعتیاتی •

 تا هخاطثیي تعاهل هْثش•

 دس هخاطة تشای خشیذایجاد اًگیضٍ •

 کشدى دسعت دس کوپیي ُا ُضیٌَاطویٌاى اص •

 (ROI)تیؾتشیي ًشخ تاصگؾت عشهایَ •



 (UX)تجشتَ کاستشی 

 کاستش هحْسطشاحی •

 (سفتاس، ًگشػ، احغاعات)کاستش  ًیاصُایؽٌاخت •

 آعاىکاستشی •

 حظ خْبتالػ تشای ایجاد •

 هحتْادس ًظش گشفتي •

 تعاهلیطشاحی •



UX  دس هماتلUI 



کذام اعت هٌاعة   UIّساتظ کاستشی چیغت 

 دستگاٌ ي  کاربرکاربری درياقع محیطی است تعاملی میان رابط  ؟

 
تمام ظرفیت  است کٍ کاربر بتًاود بٍ راحتی از  محیطیرابط کاربری بهتریه 

 ...کىداستفادٌ  ماشیه
 
 



ّیژگی ُای گشافیکی یک ساتظ کاستشی 

بیشترویتریه بهتر، مىفقیت . رابط کاربری، ویتریه کار شماست هْفك   

 ( ُذایت هخاطة تَ عوت ُذف ، اعتفادٍ اص عٌافش تقشی )  جلة تْجَ-

جاگزاسی افْلی هْاسد تقشی دس تثلیغات ّ هْاسد ) افْلی  چیذهاى-

 (  تٌذی پالى گشافیکی هْجْد، 

 (چؾن ًْاص تْدى ّتغایت ّ اًتمال هفاُین تا سًگ ُا ) ُاسهًْی ُا اعتفادٍ اص -

 (کلیَ هْاسد اعتفادٍ ؽذٍ تایذ تا ُن ُواٌُگ تاؽٌذ ) دس طشاحی  سیتناعتفادٍ اص -

 (اعتفادٍ اص حذالل ًْؽتاس هْاسد تقشی ّ تیؾتشیي ًفْر)  عادگیسعایت افل -

 (  تغتَ تَ هخاطة ّ تیضیٌظ هتفاّت اعت ) دس تعاهل تا کاستش  خاللیت-





چَ عْاهلی دس طشاحی ساتظ کاستشی هْفك 

 کاستش ّ هخاطة  ؽٌاخت• هْثش اعت؟

 ( کاستشتا ًیاص هخاطة، ایجاد ًیاص تشای ُواٌُگی )

 هخاطة اص ساتظ کاستشی  اًتظاستشسعی •

 (اعتهختلف هتفاّت دس کغة ّ کاس ُای )

  تعاهلیایجاد هحیظ •

 (اُذافهحیظ تعاهلی اثش تخؼ دس جِت سعیذى تَ ایجاد )

  استثاطدس تشلشاسی  خاللیت•

 (اعتتَ ًْع کاستش ّ ؽٌاخت ها اص آى هتفاّت تغتَ )



تِیٌَ عاصی هْتْسُای جغتجْ 

(SEO) •Page Title ّب عایت 

 کلیذیکلوات •

•Meta Description 

 ُاURLفشهت •

 Headingتگ ُای •

 ُای داخلی ّ خاسجی لیٌک•

 Tagتشچغة •

 تالگ•

 Originalهحتْا •



 Page Title ّب عایت 



 Metaکلوات کلیذی ّ 

Description 



 ُاURLفشهت 



 Headingتگ ُای 



 داخلیلیٌک ُای 



 خاسجیلیٌک ُای 



 Tagتشچغة 



 تالگ



 تاصاسیاتی هحتْا

 هخاطةؽٌاخت •

 !تاؽیذ ساعتگْ•

 (جىجه تیغیاعتشاتژی )ُذف ّ اعتشاتژی  یک•

 !تاؽیذ هٌظنّ ثاتت لذم •

 ... فشاتش اص هتيتْلیذ هحتْا •

 ...ّیذئْ، ایٌفْگشافیک، ّتیٌاس ّ •

 تالػ تیؾتش، ًتیجَ تیؾتش•

 ...لاًْى گْلَ تشف غلتاى 



ًکات هِن دس طشاحی تقشی 

 کوپیي ُا

کوپیي ُایی هْفك هی ؽًْذ ّ دس ارُاى تالی هی هاًٌذ کَ داسای چٌذ 

 :صیش تاؽٌذ ّیژگی

 خاللیت جزاتیت ّ •

 پیام اًتمال دسعت •

 دس سعاًَ  تاصدیذدسفذ دسعتی اص •

ؽٌاخت دسعت هخاطة ّ کاستش ّ تثلیغ تش اعاط ّیژگی ُای •

 فشدی کاستشاى

 چَ کوپیي ُایی هْفك هی ؽًْذ ّ دس رُي تالی هی هاًٌذ؟



جزاتیت ّ 

 خاللیت 



 جزاتیت ّ خاللیت دس طشاحی

 :هی تایغت ًکات صیش سا هذ ًظش داؽتَ تاؽین  جزابتشای عاخت تثلیغات 

دسگیش کشدى هخاطة یا کاستش تا اعتفادٍ اص الواى ُای : جلة تْجَ •

 تقْیشی یا ًْؽتاس

 (هغتمین یا غیش هغتمین ) تذّى پیچیذگی اًتمال پیام تثلیغ •

 گشافیکی افْل تخققی سعایت •

ایٌکَ ؽوا دس ایي تعاهل اص چَ تکٌیکی :  استثاطخاللیت دس تشلشاسی •

 .اعتفادٍ هی کٌیذ دس ًتیجَ ًِایی تاثیش هغتمین خْاُذ داؽت

دس اًجام اهْس تشای عاخت ؽیٍْ ای ًْیي ّ ًگاُی هتفاّت خاللیت •

 .اعتکاسآهذ تشای اًجام اهْس سّص هشٍ یا خاؿ دس صهاى تعشیف ؽذٍ 

 

 

  ...!ؽواعت خالق ُای ایذٍ هٌتظش جِاى



ّ ًوایؾی ( CPC)تثلیغات کلیکی 

(CPM) 



ّ ًوایؾی ( CPC)تثلیغات کلیکی 

(CPM) 
 تاال عشعت•

 ُذفوٌذیلاتلیت •

 جغشافیایی•

 صهاًثٌذی•

 هجوْعَ•

 کلوات کلیذی •

• ّ... 

دس فْست سعایت اعتاًذاسدُا هاًٌذ هْضْع، ) تاصخْسداًتظاس تیؾتشیي •

 ...(کیفیت تٌشُا ّ 

 هخاطة ًِاییتشای پیذا کشدى  تغتپلتفشم عالی جِت اًجام •

 



ّ ًوایؾی ( CPC)تثلیغات کلیکی 

(CPM) 

 تذّى گاساًتی•

 ...(پْل تیؾتش، تثلیغ تیؾتش)دس دعتشط ُوَ •

 پشداخت ُضیٌَ ّ احتوال عذم کغة ًتیجَ•

 ًیاص تَ پشداخت تیؾتش تشای کلوات کلیذی هِن•

 هحذّد تْدى تَ هتي ّ عکظ•

 تْلف تاصدیذُا دس صهاى اتوام تْدجَ•



Google Adwords 



تاصاسیاتی ؽثکَ ُای اجتواعی 

(SMM) 

 تشافیک ُذفوٌذ•

 (ROI)ًشخ تاصگؾت عشهایَ تاال •

 عذم ًیاص تَ ًیشّی فٌی ّ هتخقـ•

 اهکاى ایجاد تاصاسیاتی ّیشّعی•

 (تالػ ّ صهاى)سایگاى •

 هحتْای هٌاعة ؽثکَ ُای اجتواعی•

 



تاصاسیاتی ؽثکَ ُای اجتواعی 

(SMM) 

 SEO  ّCPCًیاصهٌذ صهاى تیؾتش ًغثت تَ •

 (ROI)صهاى ًشخ تاصگؾت عشهایَ تاال •

 اعتشاتژی عوْهی•

 کاُؼ اسصػ تشًذ= کن کشدى فعالیت •

 



 2016ایٌغتاگشام دس عال 



 ایٌغتاگشام
 تقْیش ّ ّیذئْتوشکض تش سّی •

 ...(ًمل لْل، ًوایؼ افالت تشًذ ّ ) تشًذیٌگاعتفادٍ تا ُذف •

 ...(دسج پشّهْؽي، کذ تخفیف ّ ) فشّػاعتفادٍ جِت •

 هطالة تالگ تاصًؾش•

 هٌاعة گشافیک•

 اعتشاتژی•

 خاللیتًیاصهٌذ •

 #ُا  ُؾتگاعتفادٍ هٌاعة اص •

 فحیح اسعال پغت صهاى•

 هغاتمَ ّ ًظشعٌجیتشگضاسی •

 

 



 ROIًشخ تاصگؾت عشهایَ 

  1 بىدجه ّ  داسیذ سا ّب  هیضتاًی فشّػ تشای تثلیغاتی کوپیي طشاحی لقذ ؽوا

 هی ّب هیضتاًی عذد 200 ؽوا ّ ایذ گشفتَ ًظش دس تثلیغات تشای تىماوی میلیىن

 اص ؽوا ّ تاؽذ هی تْهاى ُضاس 50 هیضتاًی پکیج ُش لیوت هیاًگیي طْس کَ فشّؽیذ

 تَ تْجَ تا .کٌیذ هی عْد تْهاى ُضاس 35 هیاًگیي تطْس هیضتاًی ُش فشّػ

  ایي فشّػ اص ؽوا خالـ عْد ّ 10،000،000 کل فشّػ ُا، ُضیٌَ 4،000،000

 ؽوا فشضیات ایي تا .تْد خْاُذ تْهاى 6،000،000 هعادل تاال فشهْل طثك کوپیي

 .ایذ داؽتَ عشهایَ تاصگؾت 150٪



 اًذاصٍ گیشی ّ هاًیتْسیٌگ

•Google Analytics 

•Google Webmasters 

•Basic Google Search Rank 

•Google AdWords 

•Social Media Monitoring Tools 



Retargeting 



We are Done! 








