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 چکیده 

رسد د، به نظر میبا توجه به افزایش روزافزون استفاده از ابزارهای دیجیتال توسط مصرف کننده و مشتریان و حضور نسل جدی

نسل جدیدی و تحولی عظیم در بازاریابی سنتی الزم است که این تحول توسط بازاریابی دیجیتال انجام شده است. ابزارها، 

ها برای بقا و ماندگاری ها و راهبردهای آن متناسب با عصر جدید و همراستا با انقالب صنعتی چهارم است و سازماناستراتژی

ی بازاریابی خود، رویکرد بازاریابی دیجیتال را جدی بگیرند تا بتوانند مصرف کننده که نسل هادوین استراتژیالزم است که در ت

 موبایلی است، را تحت تاثیر قرار داده و محصول و خدمات خود را برای برآورده سازی نیاز او، معرفی کند.

 های بازاریابی دیجیتالر بازاریابی دیجیتال، استراتژیبازاریابی دیجیتال، بازاریابی الکترونیک، ابزاواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

ی زندگی ما حضور موثر ها( تصور دینای بدون بازاریابی سخت است و این زمینه در بسیاری از جنبه2001به عقیده پیتر درار )

ای که بازاریابی محصوالت و خدمات را از واژهواژه »بازاریابی دیجیتال« در طول زمان (. 1395دارد )زرگران خوزانی و مظلومی، 

ای عمومی تبدیل شده است که بیانگر فرایند ساخته است گسترش یافته و به واژههای دیجیتالی ممکن میاز طریق کانال

ری و های دیجیتال به منظور دستیابی به مشتری و اولویت بخشیدن به محصول، ارتقای برند، نگهداشت مشتاستفاده از فناوری

هایی (. براساس تعریف انجمن بازاریابی آمریکا، بازاریابی دیجیتال شامل فعالیت1باشد )سایت فینانسیال تایمافزایش فروش می

های دیجیتال را برای ایجاد ارزش، و یا ارتباط برقرار کردن بامشتری و سهامداران تسهیل باشد که استفاده از تکنولوژیمی

  (.1396بخشد )ایزدی، می

بازاریابی دیجیتالی مرزهای جغرافیایی را درهم نوردیده و دسترسی به بازار هدف محصوالت را در هر کجای این کره خاکی به 

ها های بازاریابی دیجیتال انواع و ابزارهای گوناگونی دارد که هریک از این ابزارکند. روشسرعت و با هزینه کم امکان پذیر می

ها استفاده کنند خواهند از این روشخود را داراست. آگاهی از این مزایا و معایب به کسانی که میمزایا و معایب مخصوص به 

ای که برای این کار در نظر دارند، کنند، بودجهوکاری که در آن فعالیت میکند تا بتوانند با توجه به زمینه کسبکمک می

 ، از یک و یا چند روش در کنار هم بهره ببرندهایک از این روشهای منحصر به فرد هرزمانی که در اختیار دارند و ویژگی

 (.1397)دهقان، 

 بازاریابی دیجیتال

های بسیاری با بازاریابی اینترنتی است، با این حال بازاریابی دیجیتال فراتر از آن اگرچه بازاریابی دیجیتال دارای شباهت

های دیجیتال از جمله تلفن طه تماس اینترنتی رها کرده و به همه رسانهباشد زیرا خود را از تک نق)بازاریابی اینترنتی( می

کند. بنابراین، اصطالح بازاریابی ( و تلویزیون تعاملی به عنوان کانال ارتباطی، دسترسی پیدا میهایا برنامه smsموبایل )

برای تبلیغ و ترویج محصوالت و خدمات،  دیجیتال به دنبال کنار هم قرار دادن ابزارهای دیجیتال تعاملی در خدمت بازاریاب

اند که مفهوم و معنی باشد. تعدادی دیگر از محققان، بیان کردهتر و شخصی با مصرف کنندگان میضمن توسعه روابط مستقیم

که از بازاریابی دیجیتال مشابه با بازاریابی الکترونیک است. بازاریابی دیجیتال مربوط به مدیریت و اجرای بازاریابی است 

ها و های دیجیتال در مورد ویژگیهای بی سیم، تلویزیون تعاملی و ایمیل همراه با دادههای الکترونیک نظیر وب، رسانهرسانه

 (.2012، 2کند )کلرک و ساوونسرفتار مشتریان استفاده می

های دیجیتال برای دست یابی به یتتوان به صورت فرایند حفظ و ایجادروابط مشتریان از طریق فعالبازاریابی دیجیتال را می

 (.2014، 3، خدمات و محصوالت تعریف کرد )وانجوکیهااهداف هر دو طرف با تسهیل تبادل ایده

های توزیع همچنین در تعریفی دیگر بازاریابی دیجیتال عبارت است از عمل ترویج محصوالت و خدمات با استفاده از کانال

اند، برای دستیابی به مصرف کنندگان بیشتر به صورت سریع، سروقت، مرتبط، راحی شدهها طبرخط که براساس پایگاه داده

(. بازاریابی دیجیتال فرایندی سازگار و مبتنی بر تکنولوژی است که توسط آن 1398شخصی و مقرون به صرفه )کاظمی زاد، 

 
1 Financial Times, lexicon.ft.com 
2 Clarke & Svanaes 
3 Wanjuki 
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، ارائه و حفظ ارزش مشترکی برای کلیه ذی ها با همکاری مشتریان و سهام داران خود در جهت ایجاد، برقراری ارتباطشرکت

های (. تعریف فوق محور این پژوهش قرار گرفته و به منظور شناسایی و ارزیابی کانال2017، 1)کانان کنندنفعان تالش می

ی تولید های اجتماعی و محتواهای پیش روی، انواع روش بازاریابی دیجیتال از قبیل رسانهها و چالشبازاریابی دیجیتال فرصت

کننده و های ارتباطی بازاریابی دیجیتال، تبلیغات دیجیتال، رفتار آنالین مصرفشده توسط کاربران و بازاریابی موبایلی، کانال

 گیرد.های اصلی پژوهش انتخاب شده و مورد بحث قرار میهای اثربخشی بازاریابی دیجیتال به عنوان سازهشاخص

 یابی دیجیتالگیری بازارروندهای مؤثر در شکل

 روند جهانی  -1

موجب تحوالت پرشتابی در  1990های دیجیتال شامل اینترنت، شبکه، ماهواره و مخابرات از سال گسترش استفاده از فناوری

های مختلفی از جمله روابط اجتماعی، سرگرمی، . این تحوالت در زمینه(2014، 2)ای مارکتر زندگی جوامع بشری گردید

، افزایش سرعت انجام کارها، فراگیر بودن، دسترسی هاشود. مزایایی همچون کاهش هزینهغیره مشاهده می آموزش، تجارت و

ای که ای از مردم به استفاده از این فناوری گردیده به گونهسهل و آسان و عمومی بودن آن موجب روی آوردن بخش عمده

فاده نکند. رفتن به سمت دنیای فناوری دیجیتال و کاربرد آن )وبه ها استای وجود دارد که از این فناوریامروزه کمتر حرفه

ای از بازاریابی به نام بازاریابی دیجیتال باعث به وجود آمدن شاخه ( 4P)عبارتی فضای مجازی در هریک از چهار ابزار بازاریابی

به عبارت (. 2008)گوگل، های دیجیتال یشده است. بازاریابی دیجیتال یعنی رسیدن به اهداف بازاریابی با استفاده از فناور

های دیجیتال صورت شود به طریقی در فضای مجازی و به کمک فناوریهایی که در حیطه بازاریابی انجام میدیگر تمام فعالیت

ن این خورد زیرا مخاطباهای آموزشی و مشاوره بسیار به چشم میگیرد. استفاده از بازاریابی دیجیتال در رابطه با شرکتمی

های اجتماعی، ایمیل و ها غالبا به دلیل سطح تحصیالت باالتر و نوع شغلشان دسترسی بیشتری به اینترنت، شبکهگونه شرکت

کنند و این موضوع باعث رونق های مرتبط با این حوزه دارند و معموال به طور گسترده از این فضاها استفاده میاقسام فناوری

های بازایابی سرعت شود. مزیت اصلی بازاریابی دیجیتال نسبت به سایر روشوکار میدر این نوع کسبگرفتن بازاریابی دیجیتال 

 (2014، 3)سایت تورچ تر و هزینه کمتر استبیش

های چشمگیر، یعنی فناوری پیشرفته منجر به تسریع تکامل تبلیغات در سرتاسر تاریخ شده است. هیچ یک از این پیشرفت

های ، شیوههاهای قبلی نشدند. بلکه این پیشرفتای، بازاریابی رادیویی تا بازاریابی اینترنتی جایگزین شیوهتبلیغات روزنامه 

ها ارائه کرده و به آنها امکان ارتباط با طیف وسیعی از قبلی را تقویت کرده )مکمل آنها بوده و تنوع بیشتر را در اختیار بازاریاب

های تبلیغات پولی، تبلیغات کلیکی با کلمات کلیدی و شبکه اجتماعی است افراد مکان دهد عصر حاضر، عصرمشتریان را می

(.  توسعه فناوری اطالعات از 2012، 4کنند )رایان و جونزترین شکل تبلیغات را به صورت زنده و شفاف مشاهده میابتدایی

مهمی که فناوری جدید ایجاد کرده است و اصول کند. از این روی، اثرات خاص و تغییرات عمیق در بازاریابی پشتیبانی می

ها روابط فیزیکی دارند، بازاریابی را تغییر داده است بایستی در نظر گرفته شود. بازارهای سنتی که در آنها خریداران و فروشنده

ستند که موجب فعال اند. این روندها به صورت نیروهای طبیعی ای هامروزه به تدریج جای خود را به بازار الکترونیکی داده

 
1 Kannan 
2 eMarketer Inc 
3 https://www.theverge.com 
4 Ryan  T,  Xenos  S 
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شوند وکار میشدن بازاریابان برای توسعه و اعمال مدل و فنون جدید برای بازاریابی دیجیتال برای حفظ قدرت رقابتی کسب

 (.2013، 1)چفی و اسمیت

 های اجتماعیبازاریابی رسانه -2

اند. به عالوه، بازاریابی اثر چشمگیری داشتههای های اجتماعی نه تنها در چشم انداز اینترنتی، بلکه در زمینه تاکتیکرسانه

های همتا به همتا، به اشتراک گذاشتن برندسازی و نیز در نظر گرفتن بازار به صورت یک های اجتماعی، استفاده از توصیهرسانه

ی و تبلیغات در مورد کند. به عالوه، بازاریابی دیجیتال، مشتریان را تشویق به ایجاد محتوگروه ناهمگن از افراد را تشویق می

 (.2011، 2کند )جونز و همکارانیک محصول می

 بازاریابی ویروسی -3

باشد. یک مؤلفه مهم بازاریابی ویروسی مربوط به انتشار نمایی یک پیام بازاریابی از طریق تبلیغات دهان به دهان آنالین می

صورت ویروس پخش شده و خود را در آگاهی جمعی  شود که بهاست که به صورت پیامی تعریف می 3ارتباطات ویروسی، مم

های اجتماعی های رسانههای اجتماعی به عنوان پلتفرمکند. به عالوه، بازاریابی ویروسی ارتباط نزدیکی با رسانهجاسازی می

الوه، بازاریابی دهد، به عها را به صورت آنالین میای است که امکان انتشار پیامداشته و به اشتراک گذاری آنها یک شیوه

دهد و بایستی تنها یکی از چندین ابزار مورد استفاده برای ویروسی یک تبلیغات یا کمپین بازاریابی کامال آنالین را انجام نمی

(. و برند به عنوان محصول به طور کلی، برندها، 2011ایجاد آگاهی و نیز ایجاد انگیزه تعامل باشد )جونز و همکاران، 

کنند تا برای محصوالت. فضای آنالین به مشتریان امکان تعامل و گفتگوی هایی برای خودشان ایجاد میتها و هویشخصیت

(. اخیرا، کاربران اینترنتی با تبلیغات آنالین آشنا بوده و قادر به 2011دهد )جونز و همکاران، مستقیم و شخصی با برند را می

باشند. در برای مسدود کردن و جلوگیری از این تبلیغات می AdBlock Plusهایی نظیر تنظیم آن و یا حتی نصب برنامه

ها بایستی راهبردهای نوآورانه و جذاب را برای جذب مخاطبان و بینندگان در نظر بگیرند )جونز و همکاران حال حاضر، بازاریاب

2011.) 

 یابی هدف -4

به عالوه، هدفیابی وب یا هدفیابی اینترنتی ممکن است کامال  کنند.ای را دنبال میتقریبا همه تبلیغات آنالین مخاطبان ویژه

تواند به طور اتوماتیک و های شخصی قابل دسترس بوده و از این روی، هدف یابی میدقیق باشد. در نتیجه، حجم زیادی از داده

 (.2011سایر موفق انجام شود )جونز و همکاران 

 راهبردهای قدیمی ولی ارزشمند -5

های جدید نظیر مسیریابی پیشرفته، تلفیق با باشند. این راهبردها از ابزارها و تاکتیکترین و مؤثرترین فنون میدسایت از مفی

کنند )جونز وهمکاران های اجتماعی و محتوی تولید شده توسط کاربر، که هنوز اصول آنها یکسان است، استفاده میشبکه

2011 .) 

 
1 Chaffey, D., Smith, P. R., & Smith, P. R 
2 JONES,  Trengove,  Malczyk,  and  Beneke 
  اطالعاتی که از مغزی به مغز دیگر یا از مغز به کامپیوتر، کتاب یا آثار هنری می جهند3
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 بی سنتیتفاوت بازاریابی دیجیتال از بازاریا

ترین نوع بازاریابی است. بازاریابی سنتی روش غیر دیجیتالی برای تبلیغ محصول یا خدمات به بازاریابی سنتی، شناخته شده

های دیجیتال برای نهادهای مختلف است. از سوی دیگر، بازاریابی دیجیتال بازاریابی محصوالت یا خدمات با استفاده از کانال

مقایسه بازاریابی سنتی و بازاریابی دیجیتالی بین این دو نوع در زیر ارائه  1است. در جدول رسیدن به مصرف کنندگان 

 (2015شود)یاسمین و همکاران، می

 (2۰15مقایسه بازاریابی سنتی و بازاریابی دیجیتالی )یاسمین وهمکاران،  -1جدول

 بازاریابی دیجیتال بازاریابی سنتی

ست مستقیم بازاریابی سنتی شامل چاپ، پخش، پ

 تلفن است و

 

های ارزیابی دیجیتال شامل تبلیغات آنالین، بازاریابی ایمیل، رسانه

سازی موتور جستجو، های متنی، بازاریابی وابسته، بهینهاجتماعی، پیام

 پرداخت به ازای هر کلیک است

 تعامل با مخاطب هیچ ارتباطی با مخاطب ندارد

 گیری استبسیار راحت قابل اندازهنتایج  گیری استنتایج قابل اندازه

های تبلیغاتی در مدت زمان طوالنی کمپین

 اندشده ریزیبرنامه
 اندریزی شدههای تبلیغاتی در مدت کوتاهی برنامهکمپین

 روش ارزان و سریع برای ارتقاء محصوالت و خدمات فرآیند گران و وقت گیر

های بازاریابی سنتی در موفقیت در استراتژی

تواند مورد توجه قرار گیرد، که شرکت می رتیصو

 مخاطبان محلی را به دست آورد بتواند

اگر  تواند تضمین شودهای بازاریابی دیجیتال میموفقیت شرکت

 کند شرکت بتواند به تعدادی از مخاطبان محلی دسترسی پیدا

 یک کمپین مدن طوالنی غالب است
توانند در هر ها میوآوریها به آسانی قابل تغییر هستند و نکمپین

 کمپین معرفی شوند

 با توجه به تعداد محدود تکنولوژی دسترسی به

 مشتری محدود است

های مختلف به مشتری بیشتری دسترسی به دلیل استفاده از فناوری

 کندپیدا می

 امکان پذیر نیست 24/7در معرض قرار گرفتن  امکان پذیر نیست 24/7در معرض قرار گرفتن 

 امکان انتقال گسترده وجود دارد چ راهی برای انتقال گسترده وجود نداردهی

 گفتگوی دو طرفه گفتگوی یک طرفه

 دهندپاسخ دهی در هر زمانی رخ می دهندپاسخ دهی در طول ساعات کاری رخ می
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شوند متفاوت ت نظیر تلویزیون میبازاریابی دیجیتال از بازاریابی سنتی به دلیل محیط دیجیتال مورد استفاده برای ارتباطا

 گردد.های سنتی بیان میهای جدید و رسانهاست. در ادامه به اختصار تفاوت بین رسانه

 تعامل -1

های اصلی اینترنت پرداخته است. او جان دیگتون یکی از نخستین محققانی است که به طور خالصه به بررسی ویژگی

 کند:ال را ذکر کرده است که در خصوص فعالیت بازاریابی آنالین صدق میهای ذاتی و اصلی در محیط دیجیتویژگی

 کند.مشتری، ارتباط برقرار می

 مشتری به دنبال اطالعات است.

 شود.درصدی توجه مشتریان می 100این یک محیط اینترنتی قوی است که موجب بازدید 

 آوری و ذخیره کند.تواند پاسخ فرد را جمعیک شرکت می

 های آینده در نظر گرفت.توان در گفت و گوفردی مشتری را می نیازهای

باشد که یک مدل یا پارادایم جدید برای ارتباطات بازاریابی است. تجهیزات های دیجیتال بیانگر تغییر در مدل ارتباط میرسانه

باشد. با اینحال، مشتری عات نمیکننده و گیرنده اطالاینترنتی، بیانگر یک محیط کامپیوتری است که در آن تعامالت ارسال

های بازاریابی، مشتریان ها محتوی را به رسانه ارائه کرده و در بیشتر موارد در محیطتواند با رسانه تعامل کرده و شرکتمی

 (.2007، 1کنند )پیلیکها ارایه میمحتوی تجاری را به رسانه

 اطالعات -2

باشد. به بازاریابی در خصوص باورهای مشتریان از محصوالت یا خدمات می هایآوری دادهاینترنت یک روش کم هزینه جمع

سایت قابل دسترس است. بازاریابان از رویکردهایی برای توسعه دانش عالوه، طیف وسیعی از اطالعات تحقیقات بازاریابی از وب

برند. هر بار که یک کنند بهره میده میها و محتوایی که استفاهای مشتریان و رفتار مشتریان در خصوص انواع سایتاولویت

های سایت برای ایجاد تصویری در خصوص شیوه تعامل کنند، به صورت آمارهسایت محتوی را دانلود میکننده وببازدید

 (.2007کاربران با محل ثبت و تحلیل شود )پیلیک، 

 سازیشخصی -3

های سنتی است که در آن تعاملی است. این کامال متفاوت از رسانههای پایین یک ویژگی مهم دیگر ارتباطات بازاریابی هزینه

های سایت و اطالعات کنندهآوری شده در مورد بازدیدسازی بستگی به اطالعات جمعشود. شخصییک پیام به همه مخابره می

 (.2007د )پیلیک، ها دارسازی اطالعات به مشتریان در همه رسانهذخیره شده در یک دیتابیس جهت هدفیابی و شخصی
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 سازییکپارچه -4

سایت، نقش کند. هنگام ارزیابی اثربخشی بازاریابی یک وباینترنت فضای بیشتری را برای ارتباطات بازاریابی یکپارچه ارائه می

بر اینترنت  توان از دو دیدگاه در نظر گرفت. اوال، ارتباطات مبتنیاینترنت در برقراری ارتباط با مشتریان یا مخاطبان را می

ها در انعکاس و شود که اینترنت چگونه با سایر کانالخارجی از شرکت به مشتریان وجود دارد. از این روی این سؤال مطرح می

شود. دوما، انتشار یک پیشنهاد برای خدمات و محصوالت شرکت به مشتریان قدیم و جدید با ایجاد مشتریان جدید تلفیق می

دهد که چگونه اینترنت با سایر مبتنی بر اینترنت داخلی از شرکت به مشتریان وجود دارد. این نشان می دیدگاه دیگر، ارتباطات

 (.2007شوند )پیلیک، ها برای تحویل خدمات مشتری مکمل میکانال

 سازمان دهی مجدد صنعت -5

بایستی توسط هر شرکت در توسعه  باشند کهها و تغییر نقش واسطه از مفاهیم اصلی بازسازی صنعت میفرآیند حذف واسطه

های واسطه با پاسخ به سؤاالت از اهمیت زیادی راهبرد بازاریابی اینترنتی در نظر گرفته شود. به این ترتیب استفاده از سایت

 (.2007برخوردار است )پیلیک،

 مستقل بودن محل -6

کنند. شانس فروش محصول به بازارهای بین راهم میهای الکترونیک، امکان افزایش دسترسی شرکت به بازار جهانی را فرسانه

یابد. اینترنت امکان فروش محصول به یک کشور بدون استفاده از نیروی خدمات رسانی به مشتری یا فروش المللی افزایش می

 دهد.محلی را می

های توانند شامل تالشد میهای تبلیغاتی که ممکن است به عنوان قسمتی از استراتژی بازاریابی دیجیتال بکار رونرسانه

های دیجیتال های اجتماعی، تلفن همراه، بیلبوردهای الکترونیک، همچنین کانالتبلیغی ایجاد شده از طریق اینترنت، رسانه

گیری های مدرن دیجیتال برای قراررادیویی و تلویزیونی باشد. بازاریابی دیجیتال شاخه فرعی بازاریابی سنتی است و از کانال

کند که در اصل برای ارتباط با ذینفعانی مثل مشتریان و سرمایه گذاران های قابل دانلود استفاده میصوالت مثل موزیکمح

 (.1399، و همکاران های تجاری است )اختیارالدیندرباره برند، محصوالت و پیشرفت

 ابزارهای مرسوم بازاریابی دیجیتال و كاربردهای آن

 سایتوب -1

سایت مناسب است. همانطور که گفته شد های مشاوره و آموزش داشتن یک وبها در بازاریابی شرکتن قدمیکی از مهمتری

کنند و بخش عمده فروش خود را از این طریق انجام سایت به عنوان فروشگاه مجازی استفاده میها معموال از وبشرکت

های علمی، ها توجه کرد. در مقالهکه باید به آن دهند. برای طراحی یک وبسایت موثر، نکات متعددی وجود داردمی

های روان شناسی و دیداری، سعی در ایجاد جذابیت سایت ارائه شده که با توجه به جنبههایی برای طراحی موثر وبچهارچوب

به  (seo) search engine optimisationبیشتر و توسعه محیط تعاملی، براساس انواع مختلف کاربران دارد. مباحث 

شامل ایجاد  SEOهای منظور طراحی بهینه سایت برای معرفی به موتور جستجو هم از مسائل مهم در این زمینه است. تکنیک

ای است که عملیات شاخص گذاری محتوای آن برای موتورهای جستجو نظیر گوگل ، یاهو و ... به و اصالح یک وبسایت به گونه
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شود در صورتی که کاربر اینترنت، کلمه در طراحی یک وبسایت باعث می SEOول آسانی و دقیقتر صورت گیرد. رعایت اص

کلیدی مرتبط با شرکت )به عنوان مثال نام یکی از محصوالت شرکت را در یک موتور جستجو وارد کند، وبسایت شرکت در 

ز کاربران اینترنت برای یافتن ا درصد 91دهد بیش از های اول نتایج جستجو نمایش داده شود .آمارها نشان میهمان صفحه

، بنابراین، قرار گرفتن سایت (1،2017چیمپسایت میل)وب کنندموضوعات مورد نظر خود از موتورهای جستجو استفاده می

های جستجو به منزله بازدید بیشتر از سایت و در نتیجه معرفی بیشتر محصوالت شرکت و جذب بیشتر شرکت در اولین صفحه

 مشتری است.

 های اجتماعیشبکه -2

های اجتماعی، محبوبیت آن در میان کاربران و کاربرد آنها در زمینه بازاریابی تاثیر قابل های اخیر، گسترش سریع شبکهدر سال

ها شده وکارها داشته است و منجر به تغییر و تحول عمیق در مدل دینامیک بازاریابی شرکتتوجهی در تغییر ساختار کسب

منتشر کرد، حدود یک چهارم از جمعیت  2013در سال  eMarketerبنابر گزارشی که  Antonino Galati, 2017است. 

های اجتماعی تا پایان سال کنند. بنابر همین گزارش، تعداد استفاده کنندگان از رسانههای اجتماعی استفاده میجهان از شبکه

بینی . که این پیش(2014د )ای مارکتر، جهان خواهد بو میلیارد نفر یعنی حدود یک سوم جمعیت 2055چیزی حدود  2017

شد )سایت  تبدیل واقعیت به 2017 سال پایان در فیسبوک اجتماعی شبکه برای تنها کاربر میلیارد 2٫19با رد کردن آمار 

 یعنی این. (2017کنند )سایت تورچ، می استفاده اجتماعیهای شبکه از روزانه نفر میلیارد 23/1 همچنین. (2018، 2استتیستا

 ها بیابند.در میان انبوه کاربران این شبکه توانندها میشرکت که بالقوه مشتریان از عظیمی حجم

دیجیتال، رسانه اجتماعی و بازاریابی موبایل معرفی شده و دنیا را متحول ساخته است.  2015الی  2000به بیان دیگر از سال 

سازی، درگیر کردن، سازی، آگاههای جدیدی برای غنیه دیجیتال از طریق ارائه روشهای رسانسال گذشته، پلتفرم 15طی این 

اند فروش، آموزش دادن و فراهم آوردن خدمات جدید برای مشتریان بازاریابی را به کلی دستخوش تغییرات دگرگونی کرده

 (. 2016، 3)لمبرتون و استیفان

و محبوبیت در میان کاربران از طرف دیگر موجب شده است، در سالیان  های اجتماعی از یک طرفاستفاده گسترده از شبکه

ها از آن به عنوان ابزاری برای بازاریابی های اجتماعی به طور گسترده مورد توجه بازاریابان قرار بگیرد و اکثر شرکتاخیر شبکه

های اجتماعی استفاده ز بازاریابی شبکهها ادرصد شرکت 75، 2016استفاده کنند. طبق تحقیقات صورت گرفته تا پایان سال 

کنند، های اجتماعی منتشر میدرصد معرفی شرکت خود یا مقاالت مورد عالقه مخاطبان شرکت خود را در شبکه 69کنند، می

های خود را با توییت کردن درصد توانمندی 26هستند و  linkedinهای اجتماعی خود مانند درصد در حال توسعه شبکه 57

 گیرنددرصد به طور کلی از توییتر به عنوان مسیر اصلی بازاریابی خود بهره می 16کنند. در عین حال خاطبان عرضه میبه م

 (.2015، 4اس ای)

بیش از دو برابر نسبت به تمام  2016تا سال  2014های اجتماعی در سراسر جهان در سال همچنین بودجه تبلیغات در رسانه

به  2014میلیارد دالر در سال  16اشته است، به طوری که تنها در ایاالت متحده آمریکا این مبلغ از های قبل از آن رشد دسال

 
1 mailchimp.com 
2 Statista.Com 
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در صرف  3/26رسیده است. از آنجا که این رشد همچنان ادامه دارد، تحلیلگران افزایش جهانی  2016میلیارد دالر در سال  31

این به معنای ورود  (1سایت هوتسویت)وباند بینی کردهرا پیش 2018های اجتماعی تا پایان سال هزینه برای تبلیغات رسانه

 (.1397)دهقان،  های اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازاریابی در دهه گذشته است که کاربردهای فراوانی داردشبکه

ی اجتماعی پیامرسان مانند تلگرام، واتس آپ، وایبر، الین، ایمو و ... به طور گسترده مورد استقبال هادر سالیان اخیر شبکه

های معمولی هستند های مناسبی برای اس ام اسهای اجتماعی جایگزیناند. این شبکههای اجتماعی قرار گرفتهکاربران شبکه

تباط دوطرفه افراد با یکدیگر را فراهم کنند. نکته قابل توجه در رابطه با توانند از طریق شبکه جهانی وب، امکان برقراری ارو می

کنند و این بارزترین ها چیزی باالتر از ارتباطات دو نفره فراهم می، برای شرکتهاهای اجتماعی آن است که این شبکهشبکه

های ارتباطات دهد. در این شبکهایمیل قرار میهای قدیمی و ها را فراتر از اس ام اسشود که آنها محسوب میویژگی برای آن

های اجتماعی پیام خود را به دست توانند به کمک این شبکهها میای برقرار است یعنی عالوه بر این که شرکتبه صورت شبکه

اجتماعی، های ، در شبکههاها را دریافت کنند، افراد حاضر در صفحات مربوط به شرکتهای آنمشتریان برسانند و پیام

کنند تا مشتریان فعلی های مزبور فرصت مناسبی را فراهم میتوانند باهم در ارتباط باشند. این ویژگی شبکهخودشان نیز می

های شرکت عمل کنند و ها به عنوان مبلغها با اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود نسبت به برندها و محصوالت آنشرکت

آن شرکت آگاه کنند )تبلیغات دهان به دهان(. در این وضعیت مشتریان وفادار بیشترین  دیگران را نسبت به محصوالت

 (.2014، 2)تیاگو، ورسیمو اثربخشی را دارند

های اجتماعی های اجتماعی در کشورهای مختلف است. با این که استفاده از شبکهیکی از این معیارها، میزان استفاده از شبکه

های مختلفی های اجتماعی در بخشکند، اما با این حال هریک از شبکهریبا از یک الگو پیروی میدر مناطق مختلف جهان تق

کنند که در کشور یا منطقه هایی را انتخاب میاز جهان طرفداران بیشتری دارند. بازاریابان با در نظر گرفتن این نکته، شبکه

 (.1397، لینچ) مورد هدف محبوبیت بیشتری در بین کاربران آن منطقه دارد

 است.  شکل به شرح  2020سال  جونهای اجتماعی پرطرفدار تا پایان شبکه ،طبق آخرین تحقیقات انجام شده

 
1 https://blog.hootsuite.com 
2 Tiago, M. T. P. M. B., & Veríssimo, J. M. C . 
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 2۰2۰های اجتماعی در سال محبوبیت پلتفرم  -1شکل  

 های آموزشهای اجتماعی برای بازاریابی شرکتترین شبکهتوان نتیجه گرفت در حال حاضر مناسببنابر آنچه ذکر شد می

 . Facebook  ،YouTube  ،Google linkedin عبارتند از:

های ریزی حضور در رسانهوکار جهت برنامهوکارها بدون داشتن محتوای مناسب و استراتژی کسبواحدهای بازاریابی کسب

های و پرالتهاب شبکهاجتماعی، قادر نخواهند بود اثربخشی مناسبی بر روی مخاطبین خود داشته باشند و در فضای شلوغ 

های کاربردی های دیجیتال تنها از طریق برقراری ارتباط عاطفی با مخاطبین، قصه گویی، لطیفه پراکنی، توصیهمجازی و رسانه

(. داشتن محتوای 2014، 1توان نظر مخاطبین را جلب کرده و آنها را با خویش همراه ساخت )باریو محتوای بصری می

های بازاریابی های اجتماعی شده و برای موفقیت کمپینبه افزایش درگیری مخاطبین در رسانه مناسب و اثربخش منجر

(.  با توجه به نوپا بودن علم بازاریابی دیجیتال، تعاریف متعددی 2016، 2رونهاباشند )احمد، موسا واجتماعی آنالین حیاتی می

اند وکار خود تولید کردهتجربیات شخصی و محتوایی که برای کسب نیز برای بازاریابی محتوا موجود است و پژوهشگران براساس

اند: براساس تعریف موسسه بازاریابی محتوا، بازاریابی محتوا یک رویکرد بازاریابی استراتژیک به ارائه تعریف مناسب پرداخته

ود تمرکز کرده است و از این طریق های خاست که بر روی ایجاد و انتشار محتوای ارزشمند، مرتبط و سازگار با سایر فعالیت

 .(2017، 3سعی دارد مخاطبین معینی را به خود جذب کرده و به جهت کسب سود آنها را حفظ کند )موسسه بازاریابی محتوا

 

 

 
1 Barry 
2 Ahmad, Musa & Harun 
3 contentmarketinginstitute 
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 ایمیل -3

کند. هم مییکی از ابزارهای کاربردی برای بازاریابی دیجیتال استفاده از ایمیل است که امکان ارتباط مستقیم با مشتری را فرا

دهد، نه تنها ارسال ایمیل به تنهایی روش موثری برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان است بلکه با استفاده از تحقیقات نشان می

هایی با مشخصات خاص، استفاده از خطوط موضوع، های مختلفی از جمله تغییر در فرمت ایمیل، ارسال از آدرستاکتیک

سایت )وبشود این تاثیر گذاری را به مقدار زیادی افزایش داد های تعاملی میارسال ایمیل استفاده از لینک در ایمیل و

افزارهای ایمیل  بهترین نرم ها برای برقراری ارتباط دوطرفه با مشتریان است.ترین راههمچنین ایمیل یکی از ساده (1میلچمپ

 ConstantContact Campaign Monitor  ،.MailChimpعبارت است از:  2017مارکتینگ در گزارش سال 

RedCappi Campaigner Infusionsoft ZohoCampaigns GetResponse SendinBlue ،EliteEmail 

 (.2سایت کانستنت کانتت)وب

 تبلیغات اینترنتی -3

نر ثابت، بنر متحرک، بنر شود عبارتند از: تبلیغات متنی، بانواع تبلغات مرسوم در اینترنت که امروزه به طور گسترده استفاده می

 (.1384)گلچین فر و بختایی،  چند رسانه ای، ویدئو، ریپورتاژ آگهی، بازاریابی محتوایی، تبلیغات کلیکی و غیره

 Craigslist Backpageاند، عبارتند از: هایی که صفحاتی را صرفا برای تبلیغات رایگان در نظر گرفتهای از سایتنمونه

Kijiji eBay lassifieds  ،)مختص کشور آمریکا(Gumtree ،)مختص کشور انگلیس(Quikr ، ،)مختص کشورهند(

Irankonkur ،)مختص کشور ایران(Istgahebargh ،)مختص کشور ایران(Soodiran،)مختص کشور ایران ( teaching . 

iranmodares (3های مختلفسایت( )اطالعات از وب)مختص کشور ایران 

 موبایل  -3

شود. عالوه براین موبایل بستری است برای اجرای چهار ابزار به عنوان یک ابزار مستقل در بازاریابی دیجیتال یاد میاز موبایل 

های تلفن های اجتماعی و تبلیغات اینترنتی. امروزه نسل جدید گوشیسایت، ایمیل، شبکهبازاریابی دیجیتال یاد شده، یعنی وب

ها خیلی از اند و کاربران آنهای اصلی کامپیوتر، لپ تاپ و تبلت تبدیل شدهجایگزینهای هوشمند( عمال به همراه ) گوشی

ها از های اجتماعی و غیره را به جای آنکارهای خود، نظیر چک کردن ایمیل، جستجو در صفحات اینترنت، استفاده از شبکه

بازاریابی دیجیتال دارد که منحصرا از طریق موبایل  دهند. در عین حال موبایل امکاناتی برایهای موبایل انجام میطریق گوشی

 امکان پذیر است.

( بازاریابی موبایلی، ایجاد ارتباطی دوگانه و یا چندگانه و ارائه ترفیعاتی بین شرکت و 2016و همکاران،  4طبق تعریف )هافکر

(. بازاریابی 2016، 5د )شانکار و همکارانکننمشتریانی است که از موبایل، ابزارها و یا تکنولوژی مبتنی بر آن استفاده می

 
1 https://mailchimp.com 
2 https://www.constantcontact.com 
3 http://www.quertime.com, http://free-ad.blogsky.com  
4 Hofacker 
5 Shankar 
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های بازاریابی مبتنی بر موبایل که خریدار را در طول سفر مشتری از جذب شدن، ریزی و اجرای کلیه فعالیتموبایلی را برنامه

 کند. کند، تعریف میخرید، مصرف، خرید مجدد و توصیه به دیگران همراهی می

باشد بیلیون تلفن هوشمند می 3.9ن همراه در جهان به ثبت رسیده است که از این میان بیلیون تلف 7.5تعداد  2016در سال 

، 1جمعیت کل جهان برسد )اریکسون مویالیتی ریپورت %90بیلیون معادل  6.8این رقم به  2020شود تا سال بینی میو پیش

سازد. تغییرات شکل های هوشمند مهیا میلفنهای بازاریابی مبتنی بر پلتفرم ت(. چنین فضایی عرصه را برای فعالیت2017

های بازاریابی جذابی را برای بازاریابان به وجود آورده های عمده و در پی آن فرصتهای هوشمند چالشگرفته در راستای تلفن

رشد تواند باعث جذب مخاطبین شود سازی است. استفاده از این تکنیک میهای به وجود آمده بازیاست. یکی از فرصت

های هوشمند را در پی داشته باشد. در حال حاضر استفاده مناسبی از پتانسیل باالی تلفن همراه برای استفاده از تلفن

 ( 2016شود )هافکار و همکاران، درگیرسازی مخاطبین توسط بازاریابان نمی

 های سنجش بازاریابی دیجیتالیشاخص

های ارتباطات دیجیتالی به بخشی از زندگی های موبایل و سایر فناورییشنهای اجتماعی، اپلیکاستفاده از اینترنت، شبکه

کنند و افراد یکایی از اینترنت استفاده میآمر ساالنبزرگدرصد از  87های کنونی تبدیل شده است. برای مثال روزمره انسان

درصد است.  100 تقریباًریان هستند این میزان ها، افراد بالغ دارای درآمد، افراد جوانی که نسل بعدی مشتکرده در کالجیلتحص

رو، بازاریابی مشتری آتی ینازاهای دیجیتالی انجام شد و ها از کانالهای تبلیغاتی شرکتسوم هزینهیک تقریباً 2017تا سال 

 های اجتماعی و متحرک )موبایل(.طور خاص شبکهگیرد؛ بهوسیعی در فضاهای دیجیتالی صورت می طوربه

کنند ها توصیه میزه بازاریابی دیجیتال و مبتنی بر فضای مجازی رونق بسیاری گرفته است و مشاوران مدیریت به سازمانامرو

سایت و تبلیغات های اجتماعی، داشتن وبهای مختلف دیجیتال مارکتینگ بهره بگیرند. ایمیل مارکتینگ، شبکهکه از روش

 شود.های دیجیتال مارکتینگ به کالینت توصیه میشاورههای متداولی است که در ماینترنتی از روش

های دیجیتال مارکتینگ، و در نظر گرفتن منابع کالینت، باید برای های خاص هر یک از روشبا توجه به مزایا و معایب و ویژگی

از اینکه منابع  های سنجش اثربخشی و جذب مشتری در نظر گرفته شود، پیشهای بازاریابی دیجیتال شاخصهر یک از روش

 بیشتری به آن تخصیص یابد.

وکار و مکانی مجازی برای فروش محصوالت و خدمات است. بررسی ( محلی برای معرفی شرکت و کسبWebsiteسایت )وب

 .New vs(، تعداد بازدیدکنندگان یکتا، تعداد بازدیدکنندگان جدید در برابر برگشتی )Website Trafficسایت )ترافیک وب

Returning Visitors( زمان حضور در سایت ،)Time on Site( میانگین زمان حضور در صفحه ،)Average time on 

page( نرخ پرش ،)Bounce Rate( دفعات مشاهده صفحات در هر بازدید ،)Page Views per Visit منابع ترافیک ،)

(Traffic Sources( نرخ تبدیل ،)Conversion Rate ،)حضور د زمانمدت( ر سایتTime on Site صفحات فرود ،)

(Landing Pages( رتبه کلمات کلیدی در موتورهای جستجو ،)Keyword Rankings( تعداد بازدید صفحات ،)Page 

Views( صفحات ایندکس شده ،)Indexed Pages( جستجوهای غیر از نام برند ،)Non-Branded Search جستجوی ،)

 سایت است.های سنجش اثربخشی وب..از شاخص( و .Branded Searchنام برند )

 
1 EricssonMobilityReport 
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های اجتماعی به کاربران امکان مشارکت آنالین، مبادله پیام، بحث، ارتباط (: شبکهSocial Networksهای اجتماعی )شبکه

باشد. های متنی، صوتی، تصاویر، ویدئو و ... تواند شامل رسانهدهد. این تعامل میو مشارکت در هر تعامل اجتماعی را می

 هاست. ترین آنبوک و اینستاگرام از مهمیسفلینکدین، توئیتر، 

(، تعداد هواداران واقعی برند Followersهای اجتماعی به بررسی تعداد فالوورها )منظور سنجش اثربخشی بازاریابی در شبکهبه

های دریافت شده توسط مخاطبان، پیام (، تعدادMentionsها )(، تعداد منشنHigh Interaction Ratesبا نرخ تعامل باال )

 Contentی محتوا )گذاراشتراک(، تعداد به Retweetها )ها در طول کمپین، تعداد ری توئیتنرخ رشد لیست ایمیل

Sharingتعداد کامنت ،)( هاComments( تعداد فورواردها ،)Forwardsتعداد الیک ،)( هاLikes نرخ کلیک صفحه ،)

(، میزان ابراز Click Rate of the Home Page and Internal Pages of the Siteی سایت )اصلی و صفحات داخل

(، نرخ Loyalty Rate(، نرخ وفاداری )Conversion Rateاحساسات مثبت، منفی یا خنثی نسبت به برند، نرخ تبدیل )

 شود.ده می( استفاCustomers(، تعداد مشتریان )Lead Rate(، نرخ سرنخ )Reach Rateرسیدن )

یماً با مستق(: ایمیل یکی از ابزارهای کاربردی برای بازاریابی دیجیتال است که Email Marketingایمیل مارکتینگ )

 بازاریابی ارتباطات مشتریان ناخواسته شکل و اعتمادیرقابلغ طوربه مدیدی مدت ایمیلی کند. بازاریابیمشتری ارتباط برقرار می

 بهبود برند، ساخت در درگیر بازاریابی هایفعالیت ینمؤثرتر از یکی و کرده تغییر آن وضعیت امروزه،. دبو شده گرفته نظر در

منظور سنجش اثربخشی به  .شودمی محسوب تبلیغاتی شرکت هایفروش و جدید مخاطبان آوردن دست به مشتریان، با روابط

-Click(، نرخ کلیک )Open Rateنرخ باز شدن ) (،Conversion Rateایمیل مارکتینگ به  بررسی نرخ تبدیل )

Through Rate( نرخ لغو عضویت ،)Unsubscribe Rate( نرخ پرش ،)Bounce Rate( نرخ تحویل دادن ،)Delivery 

Rate( ترافیک ،)Traffic( آگاهی از برند ،)Brand Awarenessپردازیم.( می 

فرد اینترنت، فرامکان و فرازمان بودن، نامحدود بودن و تعاملی نحصربه(: ویژگی مInternet Advertisingتبلیغات اینترنتی )

ینه بودن، سرعت زیاد و فراگیری آن است و با این اوصاف، بدون استفاده از تبلیغات هزکمبودن ارتباطات، در دسترس بودن، 

های زیر بخشی تبلیغات اینترنتی از شاخصماند. در سنجش اثراینترنتی، تقریباً بقای سازمان به خطر افتاده و از رقبا عقب می

 CPC (Cost(، هزینه به ازای هر کلیک Click Through Rate) CTRبریم: نرخ کلیک نسبت به تعداد نمایش بهره می

Per Click هزینه به ازای هر عمل ،)CPA (Cost Per Action پرداخت به ازای کلیک ،)PPC (Pay Per Click نرخ ،)

 (.1397لینچ، ( )Impression Share(، سهم نمایش تبلیغ )Conversion Rateتبدیل )

 مزیت رقابتی حاصل از بازاریابی دیجیتالی

اند. تحول در نهادها بستگی به فناوری اطالعات دارد. فناوری اطالعات و ارتباطات موسسات دچار روند تحول قابل توجهی بوده

های تکنولوژیک تغییرات زیادی در حال تال دارد. در یک جهان پر از نوآوریدر مرکز منحنی تغییرات جهانی در بازاریابی دیجی

های جدید نیز بخشی به اند. فهرست اسامی کانالاتفاق است. بازاریابان بزرگ به چگونگی استفاده از ابزارهای جدید عادت کرده

شوند )مسکوب، دن به دور انداخته میشوند و پس از منسوخ شاز زندگی روزمره آنان تبدیل شده است قوانین تعریف می

1394). 

باشد. تغییرات امروز ناشی از تحوالت های بازاریابی دیجیتال با تناسب بازار فعلی یک مهارت الزامی میتوانایی تطبیق استراتژی

اید با نوآوری همراه کند. مدل بازاریابی دیجیتال بهای بازاریابی، مزیت رقابتی شرکت را حفظ میگذشته است. تطبیق استراتژی
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باشد. هر امری که باعث به خطر انداختن موقعیت رهبران شود، باید با همکاری میان گروهی از میان برداشته شود. در برخی از 

های اجتماعی، تلفن همراه و سرعت های جدید بازاریابی دیجیتال مانند رسانهها فرهنگ سازمانی باید تغییر کند. فناوریشرکت

ای توسط مصرف ها به طور گستردهها عامل اصلی در پیشرفت در چشم انداز اقتصادی است. این نوآوریوتحلیل دادههدر تجزی

های فراوانی را در ها و مزیتوکار دیجیتال محور، فرصتکسبگیرند. کنندگان و کارکنان به طور یکسان مورد استفاده قرار می

های مالی، به توان به صرفه جوییمصرف کنندگان قرار داده است، که از آن جمله میها، اشخاص و حتی ها، شرکتاختیار دولت

و  1ها اشاره نمود )رادتیکها و شفافیت قیمتهنگام بودن اطالعات، در دسترس بودن همیشگی کاال و خدمت، حذف واسطه

 (.1398به نقل از کاظمی زاد،  2015همکاران، 

کنند و با های الکترونیکی مطابق با تولیدات خود استفاده مین هر صنعت از رسانهکند که مدیرا(، اشاره می2009لی )

توانند از چندین عالئم راهنمایی به جهت هدایت به سمت شرکت خود باشند. آنها میهای دیجیتالی جدیدی روبرو میفرصت

های دیجیتالی بالغ از هایی که شرکتو روش ی مهم است. این امر برای هر صنعتی مهم بودهاستفاده کنند. بلوغ دیجیتالی امر

: 1394)مسکوب، کنند باید در هر شرکت توسط متخصصان مربوط به خود رهبری شده و به تصویب برسند ها استفاده میآن

تکب دانند، مروکارهایی که هنوز بازار الکترونیکی را به عنوان موج گذرا و یا فقط دورنمایی از آینده می(. مالکین کسب72

های اقتصادی ناگزیرند تا با شوند. بنابراین، بنگاهاندازه از دست دادن کل بازار در اختیار خویش میریسک بزرگی، حتی به

های بازار خویش، فشارهای رقابتی حاصل از ورود سایر رقبا به این عرصه را با اصالح بکارگیری فناوری اطالعات در عرصه

های بازاریابی بنگاه خویش، این و اضافه نمودن بازاریابی الکترونیک به عنوان بخش عمده برنامههای بازاریابی خویش استراتژی

 (.1397اثر ذکر شده ناشی از حضور رقبا را کم رنگ نمایند )جهانگیری و همکاران، 

 گیریبحث و نتیجه

صنعتی چهارم، تحوالت بسیاری پیدا کرده رسد بازاریابی در قرن جدید و در انقالب با توجه به مطالب فوق الذکر به نظر می

تواند زمینه رشد و یا شکست یک سازمان را به دلیل نادیده گیری روند بازاریابی مناسب با عصر حاضر، می است که این تحوالت

 هازمانرقم بزند. این تحوالت با نیاز جمعیت شناختی جدید و حضور نسل جدید موبایلی کامال هماهنگ است. از این رو، به سا

ی بلندمدت و استراتژیک خود بهره ببرند و از متخصصین هاشود که از بازاریابی دیجیتالی، ابزار آن برای تدوین برنامهمی توصیه

ی سنجش هر یک از ابزارها را جدی های بازاریابی دیجیتالی استفاده کنند و شاخصهابازایابی دیجیتالی برای طراحی استراتژی

 بگیرند.

ز آنجایی که بازاریابی دیجیتال بر برستر اینترنتی است، باید کلیه عوامل و ابزارهایی که در نظر گرفته شده اند، به همچنین ا

 دقت کنترل و ارزیابی شود، و منابع به ابزارهایی تعلق گیرد که بیشترین اثربخشی را برای جذب مشتری دارد، بنابراین پیشنهاد

 تبه بندی عوامل و ابزارها در صنایع مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر بپردازند.شود که در یک تحقیق جامع به رمی

 
1 Radetic 
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 منابع

 منابع فارسی

بررسی تأثیر بازاریابی دیجیتال بر عملکرد سازمان )مطالعه (  1399) اختیارالدین، کژال و اصالنی، فرشید و احمدی، محمد

 .تهران زسازی سازمان و کسب و کار،موردی: بانک خون بند ناف رویان(،همایش ملی بهبود و با

(. سیستم توزیع و پخش مویرگی. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت 1395زرگران خوزانی، فاطمه؛ مظلومی، محسن )

 صنعتی، تهران.

 امدله و الگوها اساس بر استراتژیک مدیریت بررسی (،1397) دهقان، مهین مهسا و صدیقی محمدعلی محمدابراهیم؛ ،طاهرنژاد

 و حقوقی مطالعات مدیریت،حسابداری در خالق و نوین یهااندیشه ملی کنفرانس انداز، چشم سند اهداف تحقق در

 فناوری. و تحقیقات علوم وزارت به وابسته خویی عالمه عالی آموزش - زرقان اسالمی آزاد دانشگاه خوی، اجتماعی،

ی فعال در سطح هامحور در صنعت هتلداری )مورد مطالعه: هتل (. طراحی مدل بازاریابی دیجیتال1398کاظمی زاد، دلینا )

شهر کرمانشاه(. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک. دانشگاه آزاد واحد 

 کرمانشاه.

 .(. اینترنت ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات. دانش تبلیغات1384گلچین فر، شادی، بختایی، امیر )

 (. مدیریت استراتژیک، ترجمه وحید خاشعی و فاطمه زرگران. تهران: نشر فوژان. چاپ اول.1397لینچ، ریچارد )
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