
 بوم دیجیتال مارکتینگ چیست؟ 

 

 .های دیجیتال مارکتینگ استترین ابزار برای ایجاد، آنالیز و بررسی کمپینساده بوم دیجیتال مارکتینگ

 .ریزی و طراحی اصولی یک کمپین بازاریابی دیجیتال به آن نیاز داریدبنابراین برای برنامه

 .و اجزای آن صحبت خواهیم کرد دیجیتال مارکتینگبوم در مورد  در این مقاله از پین استارتاپ

 

 (Digital Marketing Convas) بوم دیجیتال مارکتینگ

 .یدهای خود را تصویرسازی و مرتب کنتوانید پلن بازاریابی و ایدهبوم دیجیتال مارکتینگ ابزاری است که به کمک آن می

های بخش دیجیتال مارکتینگ را برای رسیدن به اهداف یک ریزیها و برنامهراهکارها، استراتژی بوم دیجیتال مارکتینگ

 .دهدکسب و کار در یک صفحه به صورت خالصه نمایش می

 .گذارندینفعان به اشتراک مهای خود را برای اعضای گروه، مشتریان و ذیدیجیتال مارکترها با استفاده از این بوم کلیات پروژه

ایند تا از ها را اجرا نمهای خود را تست و سپس آنکند تا ابتدا ایدهبوم بازاریابی دیجیتال به کارشناسان بازاریابی کمک می
 .های احتمالی جلوگیری شودریسک

 



 بوم مدل کسب و کار و بوم بازاریابی دیجیتال 

 .است بوم دیجیتال مارکتینگ ابزاری مشابه بوم مدل کسب و کار

های کسب و کار طبق شود و همه گروهیک برنامه کلی برای کسب و کار در نظر گرفته می مدل کسب و کار بومدر 

 .کنندهایی را برای رسیدن به هدف تعیین میهای طرح شده در آن، استراتژیاهداف و نقشه

های بخش دیجیتال مارکتینگ را در راستای رسیدن به اهداف کسب و ها و استراتژیریزیبرنامه بوم دیجیتال مارکتینگ

  .کندکار مشخص می

ی و اجرا اندازتوانید یک کمپین دیجیتال مارکتینگ را به درستی راهنداشته باشید، نمی بیزینس مدل اگر درک صحیحی از
 .کنید

 DMC(digital marketing convas ) مزایای استفاده از

 

 

 ای(استفاده آسان برای تمام دیجیتال مارکترها )از سطوح مبتدی تا حرفه 

 های محدود و به تصویرکشیدن کلیات تعداد خانه 

  مشخص کردن مسائل و موضوعات مهم 

  ارائه نگرشی جامع در مورد جایگاه کسب و کار 

 ها مرتب سازی و تصویرسازی ایده 

 نفعان های بازاریابی برای اعضای تیم، مشتریان و ذیری آسان و سریع برنامهگذااشتراک 



 های بازاریابی دیجیتال ریزی سریع استراتژیطراحی و برنامه 

  امکان یافتن اشتباهات احتمالی در کمپین بازاریابی و جلوگیری از تکرار آن 

  امکان یافتن راه حل برای مشکالت موجود در کسب و کار 

 بوم بازاریابی دیجیتال انواع

 .وداین است که باید بر اساس بیزینس مدل کسب و کار طراحی ش بوم بازاریابی دیجیتالترین نکته برای استفاده از مهم

  :پردازیمها میدو نوع بوم دیجیتال مارکتینگ وجود دارد که در ادامه به معرفی هر یک از آن

 نمونه بوم دیجیتال مارکتینگ اول 

 

  بوم دیجیتال مارکتینگ اول نمونه 

  :دهندخانه به شرح زیر است که هر کدام به سؤالی مجزا پاسخ می ۸شامل  بوم دیجیتال مارکتینگاین 



 ) چگونه؟ (ها تاکتیک

   .شوندهای مورداستفاده در دیجیتال مارکتینگ برای یک کسب و کار معرفی میدر این قسمت تاکتیک

 .نویسیداید در اینجا میهای بوم دیجیتال مارکتینگ انتخاب کردهبازاریابی را که با توجه به تمام قسمتهای درواقع، روش

 .تکمیل کنید بوم دیجیتال مارکتینگ ها را به عنوان آخرین خانه ازبهتر است که بخش تاکتیک

 ارزش پیشنهادی )چه چیزی؟( 

 .یدگردد تعیین کنبه مشتری منتقل میدر این بخش باید ارزشی را که توسط کسب و کار شما 

 .توانید ارزش پیشنهادی کسب و کار خود را ازطریق بیزینس مدل و یا تحقیقات بازار مشخص کنیدمی

 .اغلب یکسان است بوم بازاریابی دیجیتالارزش پیشنهادی ارائه شده در بوم مدل کسب و کار و 

 کانال یا وسیله بازاریابی )کجا؟( 

  .دکنیبهترین ابزار برای دسترسی به مخاطبان هدف خود را تعیین می بوم بازاریابی دیجیتالدر این بخش از 

 تر است؟باید مشخص کنید که کدام بخش فضای دیجیتال برای معرفی کسب و کار شما مناسب

های محیط باید کنید این است که در این جامشخص می بیزینس مدلهایی که در های ارتباطی با کانالتفاوت این کانال

ا ارسال ها پیام و تبلیغ خود ردیجیتالی که در آن بیشترین دسترسی به مخاطبان هدف را دارید مشخص کنید و سپس در آن
 .نمایید

 مخاطبان هدف )چه کسانی؟(

 شوند؟کنید که محصوالت یا خدمات شما را برای چه کسانی طراحی و ارائه میدر این قسمت مشخص می

 .کنند بررسی کنیدای مشتریانی را که از شما خرید میهباید ویژگی

توانید ارزش افزوده محصول یا خدمات خود را به افراد پیشنهاد دهید و یا کسب و کارتان را به گروه با پاسخ به این سؤال می
 .خاصی از افراد معرفی کنید



کنند و اما ارزش محصول شما را درک میممکن است که این مخاطبان هدف مشتری شما نشوند و از شما خرید نکنند 
 .توانند آن را به دیگران معرفی کنندمی

 سفر مشتریان )چه زمانی؟( 

د و فرآیند خرید گیرشود، تصمیم به خرید میسفر مشتری تمام مراحلی است که یک مشتری بالقوه با برند و محصول آشنا می
 .کندخود را تکمیل می

 .ریزی داشته باشیدباید برای هر مرحله از سفر مشتریان خود برنامه به عنوان یک دیجیتال مارکتر

 (چرا؟)اهداف 

 .ها برسید مشخص نماییدهای بازاریابی به آنخواهید با استفاده از تاکتیکدر اینجا باید اهداف نهایی خود را که می

 .استفاده کنید SMART از مدل بوم دیجیتال مارکتینگشودکه برای تعیین اهداف خود در توصیه می

 .دار باشندگیری، قابل دستیابی، مرتبط با کسب و کار و زمانبراساس این مدل، اهداف باید مشخص، قابل اندازه

 (KPI) های کلیدی عملکردشاخص

 .هایی نیاز داریده شاخصها بپس از اینکه اهداف خود را مشخص کردید برای سنجش میزان رسیدن به آن

کی از موارد توانند یهای بازاریابی در بوم دیجیتال مارکتینگ میلکرد برای سنجش موفقیت کمپینهای کلیدی عمشاخص
 :زیر باشند

 تعداد فروش، تعداد بازدیدکنندگان از سایت، تعداد سابسکرایبرها 

 گیری معیارهای اندازه

 .کنندهای کلیدی عملکرد عمل میگیری در راستای افزایش کیفیت شاخصمعیارهای اندازه

 .کنید متفاوت هستندگیری انتخاب میهای کلیدی عملکردی که برای اندازهگیری با توجه به شاخصمعیارهای اندازه

به شما کمک خواهد کرد ولی برای  bounce rateشما افزایش تعداد بازدیدکنندگان باشد کاهش  KPI برای مثال اگر
 .افزایش فروش اینطور نیست



CPL , CPC و CR هستند های دیجیتال مارکتینگکمپینگیری پرکاربرد در معیارهای اندازه. 

 نمونه بوم دیجیتال مارکتینگ دوم

 

  مونه بوم دیجیتال مارکتینگ دومن

  :خانه به شرح زیر است ۱۱نوع دیگر بوم دیجیتال مارکتینگ شامل 

 مأموریت 

 .شودمأموریت بوم دیجیتال مارکتینگ بیان میهدف اصلی و کلی یک کسب و کار و دلیل وجود آن در بخش 

 اهداف و چشم اندازها 

شوند، اهداف و چشم اندازها درواقع آرزوهایی هستند که یک کسب در این بخش اهداف بلند مدت یک کسب و کار بیان می
 .ها برسدخواهد به آنو کار در بلند مدت می



 برند 

د توضیحی کامل از کسب و کار ارائه شود که توسط هر دو نگرش منطقی و بای بوم بازاریابی دیجیتال در بخش برند از

 .احساسی جامعه موردتوجه قرار گیرد

 اکتساب 

 .سازدمشخص می بوم دیجیتال مارکتینگ های متفاوت را درها از کانالاین بخش نحوه جذب بازدیدکننده

 فعال سازی 

قرار  گیری شده و موردبررسیژه برای محصوالت اپلیکیشنی اندازهدر بخش فعال سازی اولین تجربه کار با محصول به وی
 .گیردمی

 ارزش پیشنهادی 

  .کندارزش پیشنهادی ارزشی است که یک کسب وکار برای مشتریان ایجاد می

 .دهندارزش پیشنهادی یک کسب و کار همان مزیت رقابتی یا دلیلی است که مشتریان آن کسب و کار را به رقبا ترجیح می

 معرفی به دیگران 

شوند که ازطریق آن کاربران بتوانند محصوالت یا خدمات راهکارهایی معرفی می بوم بازاریابی دیجیتالدر این بخش از 

 .شما را به دیگران معرفی کنند

  درآمد

 .گیردمیدر این قسمت از بوم بازاریابی دیجیتال رفتار کاربران با هدف افزایش کسب درآمد موردبررسی قرار 

 مخاطبان هدف 

 .گرددها ارائه میها و برای آنمشتریانی هستند که محصول یا خدمات یک کسب و کار با توجه به نیاز آن

 بازار

 .گردددر این بخش جایگاه کسب و کار در بازار نسبت به رقبا مشخص می



 نگه داشتن مشتری 

 .شوندمیراهکارهایی برای بازگشت مشتری در این بخش معرفی 

 .باید راهکارهایی بیابید که ازطریق آن مشتریان دوباره از شما خرید کنند و یا مجدداً از اپلیکیشن شما استفاده نمایند

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگرفته از سایت پین استارت آپ


