
 

 چکیده
های تجارت الکترونیک میباشد؛ چنان که با استفاده  بازاریابی الکترونیکی یکی از شاخه

یی از جهان تماس  گان به راحتی میتوانند با مشتریان خویش درهر گوشهاز انترنت فروشنده
های شان آگاه شوند و مطابق به میل و خواستۀ آنها کاال و  برقرار کنند و از نیازها و خواسته
 . خدمات خویش را ارائه نمایند

هاای  باا اساتفاده از شابکه      .  بازاریابی الکترونیکی از طرق مختلفی امکاان ذاریر اسات           
گان میتوانند به راحتی با خریداران در تمااس شاوند و کااال و خادمات             اجتماعی فروشنده

خویش را معرفی نمایند؛ از طرفی به صورت مستقیم با خریداران در ارتباط اند و از طار     
در .  دیگر میتوانند از نظریات و ذیشنهادات آنها برای بهبود عملکرد خویش اساتفاده نمایناد    

بازاریابی سنتی برای برقراری ارتباط با مشتریان نیاز به تحقیقاات در ماورد جامعاه و افاراد            
شناخت نیازهای جامعۀ مورد نظر بر اساس تحقیقات روان . جامعه یی مورد ضرورت میباشد

شناسی، جامعه شناسی و مردم شناسی مستلزم مصار  هنگفتی میباشاد؛ ولای اماروزه ایا            

 بازاریابی الکترونیکی 

 شهیره شهیر: نویسنده



 

تکنولوژی ذیشرفته زمینه را مساعد میسازد که فروشنده گان به راحتی بتوانند با ماشتریان       
 .خویش مستقیماً به تماس و از نیازها و خواسته های شان آگاه شوند

بازاریابی الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، شبکک  ابای امتمبا ی،       : کلمات کلیدی

 .تکلیغات داان ب  داان

 مقدم  
بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصان بر ای  عقیده اند که در ساالهای اخایر انقیبای            
مشابۀ انقیب صنعتی به وقوع ذیوسته که جهان را وارد عصر اطیعات ساخته و باسیاری        
از جنبه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نماوده       

یکی از ابعاد ای  تحول تغییرات بنیادینی است که در روابط اقتاصادی بیا  افاراد           .  است
مبادالت تجاری بی  افراد، شرکتها، مؤساسات و   .  دولتها و مؤسسات به وجود آمده است

دولتها با یکدیگر به سرعت از حالت سنتی خود که عمادتًا مبتانی بار اساناد و مادار             
کاغری خارج شده است؛ به سوی انجام مبادالت از طریاق بهاره گایری از سیاستمهای            

تجاارت الکترونیکای در زمیناه هاای          .  مبتنی بر اطیعات الکترونیکی در حرکت اسات      
مختلف فعالیتهای بازرگانی نفوذ کرده واز معامیت الکترونیکی میان خریداران خارد و     
. بازرگانان و انجمنهای مجازی گرفته تا مبادالت میان دولتها و ملتها گسترش یافته اسات  
همۀ ای  موارد باعث شده تا ای  موضوع به عنوان مهمتری  ماسلله و داناش روز مطار           
شود و دغدغۀ بنیادی  کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه باشد؛ زیرا، ایا  گوناه    
کشورها میدانند کوتاهی در ای  زمینه باعث میشود که به زودی و به طور کامل از میدان 
تجارت جهانی کنار رفته و اند  بهره خود را نیز به کشورهای توسعه یافته صنعتی کاه       

بازاریابی الکترونیکی که یکی  .  همگام با ای  تجارت نوی  گام برداشته اند خواهند سپرد
از اجزای جداناذریر تجارت الکترونیک میباشد نقش عمده و اساسای را در ایا  روناد              
داشته و دارد؛ چنان که از طریق بازاریابی الکترونیکی تمام فعالیتهای تجاری الکترونیکی 

در واقع با استفاده از بازاریابی الکترونیکی با مشتریان تماس برقرار شده و . صورت گرفته
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در واقع میتوان ادعاا     .  برای ذاسخگویی به نیازهای مشتریان اقداماتی صورت گرفته است 
 .کرد بازاریابی الکترونیکی و تجارت الکترونیک مکمل یکدیگر اند

امروزه اکثر ادعا میکنند که با استفاده از بازاریابی الکترونیکای شارکتها و فروشانده          
گان میتوانند به راحتی با مشتریان خویش رابطاه برقارار نمایناد و ماستقیمًا محاصوالت                 
خویش را به آنها معرفی کنند؛ اما آیا به واقعیت میتوان ایا  ادعاهاا را بابات نماود کاه              
سایتهای اجتماعی تلبیر آن چنانی را که اکثر ادعا میکنند برای برقراری ارتباط مستقیم با   
مشتریان را دارد؟ آنچه را که در ای  مقاله گنجانیده شده تلبیرات بازاریابی الکترونیکای    

 .با تناسب به تلبیرات بازاریابی الکترونیکی  مورد بررسی قرار داده است

 تجارت الکترونیکی
یی است که امروزه در مقاالت و ادبیاات تجااری و رساانه            تجارت الکترونیک واژه

ای  ذدیدۀ نوی  هم به علت نوذا بودن و هم به علات    .  های عمومی بسیار به گوش میرسد
همچناان تجاارت الکترونیاک      .  کاربرد در زمینه های بسیار متنوع تعاریف مختلفی دارد   

ذدیدۀ چند رشته یی است که از طرفی با ذیشرفته تاری  مفااهیم فنااوری اطیعاات و از            
سوی دیگر با مباحثی مثل بازاریاابی و فاروش و مباحاث ماالی و اقتاصادی و حقوقای                     

برخای فکار میکنناد      .  گی دارد؛ از اینرو، تعابیر گوناگونی از آن ذدید آمده است   ذیوسته
تجارت الکترونیک به معنای انجام امور تجاری بدون استفاده از اسناد و مدار  کاغری 

برخی دیگر تبلیغات بر روی انترنت و حتی خاود انترنات را ماتراد  باا تجاارت            .  است
برخی دیگر تصور میکنند تجارت الکترونیک، یعنی سافارش دادن       .  الکترونیک میدانند

هاا بخاشی از       اگر چه همۀ ایا  دیادگاه   . کاالها، خدمات و خرید آنها به وسیلۀ کامپیوتر
 ( 8. )مفهوم تجارت الکترونیک را ذوشش میدهند؛ اما کامل نیستند

تجارت الکترونیکی انقیب صنعتی سدۀ بیست و یکم نامیده میشود کاه باا ذیدایاش          
در تجاارت   .  انترنت در سدۀ بیستم باه سارعت رو باه ذیاشرفت و گاسترش نهادهاسات                  

الکترونیکی اطیعات، کاالها و خدمات به کمک شبکه های کامپیوتری خرید و فروش  
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میشوند، ای  خرید و فروش میتواند عمده یا خرده شامل کاالهای فیزیکی مثل کتااب و       
غیر فیزیکی مانند نرم افزار و ارائۀ سرویسهای گوناگون به خریاداران مانناد ماشورتهای       
ذزشکی یا حقوقی و دیگر موارد تجاری مانند مناقصه ها و مزایده ها و یا خرید و فروش   

تجارت الکترونیکی فعالیتهاای گونااگونی از قبیال مبادلاۀ الکترونیکای               اطیعات باشد،
کاالها و خدمات، تحویل فاوری مطالاب دیجیتاال، انتقاال الکترونیکای وجاوه، مبادلاۀ               
الکترونیکی سهام، بارنامۀ الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسای ماشتر ،        
منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر میگایرد؛     
به طور کلی میتوان معامیت مالی، تجااری، اطیعااتی و خادماتی را میاان مؤساسات،                 

تجاارت الکترونیاک    .  خریداران و جوامع مجازی در قالب تجارت الکترونیکی گنجاناد 
یکی از بهتری  روشهای امروزی تجارت به شمار میرود که در مدت زمان کمای خیلای      

  و لیندکوئیاست تجاارت        لینا      تعریاف سریع ذیشرفت گسترده یی داشته اسات؛ بناا بار         
  از تواناییهاای      با استفاده   ذول  در مقابل  و خدمات  مبادلۀ محصوالت  معنای  به  الکترونیک

از آنجایی که هی  فعالیات تجااری بادون بازاریاابی موفاق نخواهاد باود                  .  است  انترنت
تجارت الکترونیکی همراه با بازاریابی الکترونیکی توانسته است محدوده فعالیت خود را  

بنااً   .  گسترش دهد و در تمام عرصه های تجاری کااال و خادمات عارن انادام نمایاد             
میتوان ادعا کرد که موفقیت تجارت الکترونیک مدیون بازاریابی الکترونیکی است کاه     

 (2.)در ادامه به بحث در مورد بازاریابی الکترونیکی میپردازیم

 بازاریابی الکترونیکی
بازاریابی انترنتی که به آن بازاریابی الکترونیکی، بازاریابی تحات وب یاا بازاریابای        

آنیی  گفته میشود، به کسب در آماد، فاروش محاصوالت و ارائاه خادمات از طریاق               
بازاریاابی انترناتی حاوزه وسایعی میباشاد چراکاه ناه تنهاا شاامل                    .  انترنت اطیق میشود

بازاریابی از طریق انترنت میشود؛ بلکه شامل کلیه فعالیتها و بازاریابیها از طریاق ایمیال و      
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دیگاار وسااایل از راه دور اساات بازاریااابی الکترونیااک یکاای از شاااخه هااای تجااارت                
الکترونیک میباشد؛ چنانچه با استفاده از انترنت ای  فااای مجاازی فروشانده گاان باه                
راحتی میتوانند با مشتریان خویش درهر گوشه یی از جهاان تمااس برقارار نماوده و از                
نیازها و خواسته های شان آگاه شده و مطابق به میال و خواساته آنهاا کااال و خادمات                  
خویش را ارائه نمایند؛ بر اساس تعریف بازاریابی جدید به نظر فیلیا  کااتلر، بازاریابای      

 .فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها وخواسته ها ازطریق فرایند مبادله: عبارت است از
محاصول زاییاده    .  منشا و رک  اساسی نظام بازاریابی، نیاز وخواسته های انسان است  

نیاز بشر است، هر چیزی را که خدمتی ارائه دهاد یاا نیاازی را بارآورده ساازد، میتاوان              
محصول قلمداد کردکه شامل افراد، مکانها، سازمانها، خدمات و عقاید است؛ به عباارت  

نیااز بیاان    .  دیگر محصول عبارت است از چیزی که قادر به ارضای یک خواساته باشاد        
محاصوالت باه هار انادازه یای کاه             .  کننده حالت محرومیت احساس شده در فرد است 
خواسته در بازاریابی، شاکل بارآورده        .  خواسته های فرد را برآورده کنند دارای ارزشند

بنا به تعریف بازاریابی مبنی بار     (  1).ساخت  نیازهاست و تقاضا توانایی رفع خواسته است
تلمی  نیازهای باشر و ارایاۀ کاالهاا و خادمات ماورد نیااز از طریاق مبادلاه، بازاریابای                       
الکترونیکی هم شکلی از بازاریابی سنتی بوده؛ ولی مبادله کاال و ذاول از طریاق انترنات       

 .صورت میگیرد
ذیدایش انترنت، ای  امکان را تقریبا برای همه گان بوجود آورده است که هر کاسی    
کاالها، محصوالت یا خدمات خود را تنها با فشار چند کلیاک از ساوی خریاداران باه             

فروش از  .  بازاریابی انترنتی، ادامۀ بازاریابی سنتی در سالهای گرشته است.  فروش برساند
 (6) .طریق انترنت، برای کلیه کسب و کارهای کوچک و بزرگ میتواند سودمند باشد

بازاریابی الکترونیکی از طرق مختلفی امکان ذریر است که با استفاده از شابکه هاای     
اجتماعی فروشنده گان میتوانند به راحتی با خریداران در تماس شده و کااال و خادمات     
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خویش را معرفی نمایند؛ از طرفی بصورت مستقیم با خریداران در ارتباط بوده و میتوانند 
از نظریات و ذیشنهادات آنها برای بهبود عملکرد خویش اساتفاده نمایناد، در بازاریابای           
سنتی برای برقراری با مشتریان نیاز به تحقیقات در مورد جامعه و افراد جامعۀ ماورد نیااز    
است، شناخت نیازهای جامعۀ مورد نظر بر اساس تحقیقات روان شناسی، جامعه شناسای     
و مردم شناسی که خود ملزم به مصار  هنگفتی میباشاد؛ ولای اماروز ایا  تکنولاوژی             
ذیشرفته زمینه را مساعد میسازد که فروشنده گان به راحتی بتوانند با مشتریان خاویش در    

 .تماس شده و از نیازها و خواسته های شان آگاه شوند

 تاریخچۀ تجارت و بازاریابی الکترونیک 
از آنجایی که بازاریابی الکترونیکای یکای از اجازای تجاارت الکترونیاک میباشاد               

ارتباط بی    .ذیدایش بازاریابی الکترونیکی همزمان با ذیدایش تجارت الکترونیک میباشد 
در واقاع، یاک     .  تجارت و تکنولوژی دیر زمانی اسات کاه وجاود داشاته و اداماه دارد            
 2۲۲۲در حادود    .ذیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی باود    

سال قبل از میید، فنقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تاا از دریاا بگررناد و باه             
با ای  ذیشرفت، برای اولیا  باار مرزهاای جغرافیاایی بارای           .  سرزمینهای دور دست یابند

تجاارت الکترونیاک در     (  5)  .تجارت باز شد و تجارت با سرزمینهای دیگر آغاز گردید
ابتدای ذیدایش خود چیزی بیش از یک اطیع رسانی سااده تجااری نباود و هار کا                  

آمار . میتوانست محصوالت خود را با استفاده از صفحات وب بر روی انترنت تبلیغ نماید
و حادود    1۹۹5در صد از آنها در سال  ۴۳شرکت نشان میدهد که حدود  5۲۲منتشره از 

از ای  روش برای تبلیغ محصوالت خود استفاده کارده اناد و          1۹۹6در صد در سال  8۲
بیلیون دالر معامیت ماالی توساط صادها       22۲بیش از  2۲۲1جالب ای  که تا ذایان سال 

سایت تجاری بر روی انترنت انجام ذریرفته است؛ اما استفاده از فناوریهاای الکترونیکای     
در حقیقات نیااز باه تجاارت          .  در انجام امور بازرگانی نیز ذیشینه یی نسبتًا طوالنای دارد       
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الکترونیکی از تقاضاهای بخاشهای خصوصای و عمومای بارای اساتفاده از تکنولاوژی               
اطیعات به منظور کسب رضایت مشتری، تماس با مشتری، تبلیغات و همااهنگی مؤبار          

آغاز شد   1۹65میتوان گفت ای  نوع تجارت، از سال .  درون سازمانی نشلت گرفته است
که مصر  کننده گان توانستند ذول خود را از طریق ماشینهای خود ذرداز دریافت کرده 

ذیش از توسعه تکنولوژیهای مبتنای    .  و خریدهای خود را با کارتهای اعتباری انجام دهند
، شارکتهای بازرگ دسات باه ایجااد شابکه هاای                ۹۲برانترنت در سالهای آغازی  دهه  

از جمله )کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده برای مبادلۀ اطیعات 
. ای  روش مبادلۀ الکترونیکی داده ها نامیاده شاد       .  میان یکدیگر زدند( اطیعات تجاری

. در آن سالها لفظ تجارت الکتروکنیکی ، متراد  با مبادلاۀ الکتروکنیکای داده هاا باود         
جهت انجام همکاریهای تحقیقاتی میان واحادهای    1۹6۲مهم تری  ای  شبکه ها در دهۀ 

  ای  شبکه که آرذانت ناام ذاشات    .  نظامی گوناگون در وزارت دفاع امریکا شکل گرفت

(Advanced Research Projects Agency net)     مبنای اولیۀ انترنت اماروزی
در واقع مبادلۀ الکترونیک داده ها را میتاوان ذادر تجاارت الکترونیکای             .  به شمار میرود

با گرشت زمان و ذدیاد آمادن ابزارهاای ذخایره و بازاریاابی و                 .  امروز به حساب آورد
ذردازش داده ها و دسترسی عامۀ مردم و سازمانها همچنی  ذیشرفت فناوریهای مخابراتای   
و شبکه های کامپیوتری گسترده، فرصتی ذدید آمد که بازیگران صاحنۀ تجاارت آن را        

مهمااتری  هااد  در تجااارت چااه از روشااهای بااسیار ذیااشرفتۀ           .  بااسیار سااودمند یافتنااد  
الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی، همانا دسترسی به مشتریان، ذول و ساود  

طبیعتًا در ای  میان نقش انترنت برای برقراری باا ماشتریان و نقاش بانکهاا و           . بیشتر است
،   1۹۹۳هنگامی که در سال    .  مؤسسات اقتصادی در نقل و انتقال ذولی بسیار حیاتی است

انترنت قابلیتهای تجاری خود را عایوه بار جنباه هاای علمای و تحقیقااتی باه نمایاش                       
گراشت، تبلیغات انترنتی گسترش یافته و از سوی دیگر مؤسسات تجااری و بانکهاا در           
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کشورهای ذیشرفته اولی  نهادهایی بودند که تیش جدی خود را برای اساتفاده هار چاه         
محصول تیش آنها نیز همان بانکداری الکترونیکی    .  بیشتر از ای  جریان به کار انداختند

امروزی است؛ سپ  به سرعت مشخص شد که انترنت بستر باسیار مناسابی بارای اناواع          
در بررسی تاریخچۀ تجارت الکترونیاک     .  فعالیتهای بانکداری و اقتصادی به شمار میرود

در می یابیم که بورسهای اوراق بهادار نیز مؤسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیات  
خود را با روند ذیشرفت انترنت هماهنگ کردناد و موفاق شادند کاه در عارن مادت               
کوتاهی، با توجه به برتریهای انترنت در مقایسه با روشهای قدیمی، باه دلیال سارعت و           

ایجاد و توسعه انترنت و وب، باعث خلاق    .  دقت باال، به موفقیتهای بی نظیری دست یابند
فرصتهای زیادی برای توسعه و ذیاشرفت زیربناهاا و کاربردهاای تجاارت الکترونیاک                  

  (               ۳.)گردید

 مجاری ارتکاطی بازاریابی الکترونیکی یااو
یک شرکت امریکایی چند ملیتی است   (Yahoo Inc)به انگلیسی شرکت یاهو    

در  ویل، کالیفرنیاا    دفتر مرکزی آن در سانی .  فعالیت دارد افزار و نرم که در زمینۀ انترنت
های انترنتی اسات کاه امکاناات           یاهو یکی از بهتری  سایت .  است ایاالت متحده امریکا

زیادی مانند موتور جستجوی یاهو، ایمیل یاهو، یاهومسنجر، اخباار یااهو، گاروه یااهو،           
های آنیی ، اشاترا  گاراری ویادیو و عکا ، ورزشاهای              ذاسخ یاهو، تبلیغات، نقشه

     .http//:های اجتماعی را در اختیار کاربران انترنات گراشاته اسات          فانتزی و شبکه

  com.yahoo.www 
ً  با استفاده از ای  سایت فروشنده گان به راحتی میتوانند با ماشتریان و خریاداران          بنا
در تماس شوند؛ به طور مثال از طریق ایمل مشخصات محصوالت و خدمات خویش را      
به خریداران روان کنند و یا از طریق یاهو مسنجر به طاور ماستقیم باا خریاداران تمااس           
گرفته و از نظریات آنها استفاده نمایند و یا هم اطیعات در مورد شارکت و مشخاصات     
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محصوالت خویش را در موتور جستجوی یاهو قرار میدهند که در اختیار مشتریان قارار   
گیرد، یاهو در بخش تبلیغات زمینۀ خیلی خوبی است برای شرکتها باه منظاور معرفای و       
مطر  شدن در بازار و بی  خریداران در کل تمام عرصه هایی کاه شارکت یااهو بارای          
کاربران خویش مساعد ساخته است میتواناد زمیناه سااز بازاریاابی مناسابی باشاد بارای               

 .فروشنده گان

 گوگل 

است که در زمیناۀ جاستجوی انترناتی و             شرکت سهامی عام    (Google)گوگل 
. تلسی  شاد   و سرگئی بری    ای  شرکت توسط لری ذیج.  گراری میکند تبلیغات سرمایه

یک عدد یک و صد صافر جلاوی      »که به معنای  گوگل بر گرفته شده از واژۀ گوگول
بدی  معنی که گوگل قصد دارد      است  نوعی شعار در واقع مقصود موضوع است؛«  آن

رسانی و اطیعات خود را تا آن مقادار در وب در جهاان             تا سرویسها، اهدا  و اطیع
گوگل به طور تخمینی دارای بیش از یک میلیون سرور در سراسر جهان     .گسترش دهد

داده  ذتابایت 2۳و روزانه برروی بیش از یک میلیارد درخواست جستجو، و حدود  است،
 . میدهدgoogle.www://httpتولید شده توسط کاربران ذردازش انجام   

گوگل با ارایۀ خدمات اطیعاتی در تمام زمینه ها یک کمک رساان خیلای خوبای           
است برای شرکتهایی که قصد تبلیغ را در انترنت دارند در واقع با ساخت  وبیگ و وب   
سایت برای شرکت و ببت آن در دامنۀ گوگل به راحتی میتوانند در مقابل جستجوگران    
حاضر گردند، امروزه تبلیغات و ببت وبیگ و وب سایتها در گوگل دیگار موضاوعی         
شده عام برای تمام شرکتها به منظور در معرن دید قرار گرفت  برای ماشتریان و بارای          
اینکه ذاسخی داشته باشند برای کسانی که در ای  سایت جستجو میکنند، بناً  باا اساتفاده    
از سایت گوگل و ببت وب ساایت و وبایگ در ایا  ساایت شارکتها باه ماشتریان و                       
خریااداران تمااام اطیعااات مااورد نیاااز را ارائااه میدارنااد و حااتی شاارکتها مشخااصات                
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محصوالت و قیمت محصوالت خویش را در ایا  صافحه در اختیاار خریاداران قارار                  
 . میدهند که یکی از مؤبرتری  روشهای بازاریابی الکترونیکی میباشد

 (Facebook) فیس بوک

یک سایت اجتماعی است که توسط سازندۀ جوان خود ماار  زا  باردر چهاارم       
    inf/com.facebook.www://http.راه اندازی شد 2۲۲۳فبروری سال 

ای  سایت امروزه یکی از بزرگتری  سایتهای اجتماعی محسوب میاشود کاه ملیونهاا      
ً  یک روش مناسبی برای معرفای کاالهاا و خادمات باه            .  کاربر از آن استفاده میکنند بنا

مشتریان میباشد؛ زیرا زمانی که مشتریان از کاالی استفاده کنند و رضایت خاویش را از       
طریق ف  بو  اعین کنند به راحتی باعث افزایش مشتریان میشوند و فروشنده گان به    
راحتی میتوانند به صورت مجانی صر  با ساخت  یک صفحۀ ف  بو  به نام شرکت و 
یا محصوالت خویش مردم را از فعالیت و محصوالت خویش آگااه ساازند؛ بار عایوه          
ساخت  صفحۀ ف  بو ، فروشنده گان میتوانند اعینات خویش را به فا  باو  ناشر       
کنند توسط ساخت  صفحۀ اعینات که ف  بو  ای  امکان را برای آنها فراهم میاسازد   
تا اعین کاالی مورد نظر در تمام صفحات کاربران در کنار سمت راست صفحه نمایاان  

 .باشد

 نتیج  گیری
بازاریابی الکترونیکی را میتوان از یک سو یک وسیله خیلی خوبی معرفی کرد برای  

برقراری ارتباط با مشتریان به صورت مستقیم و ای  کاه نیازهاای ماشتریان را شناساایی               
کرده و مطابق به خواسته های شان عمل کرد، حتی امروزه اداعای صورت گرفتاه مبنای     
بر ای  که تمام اطیعاتی که کابران فا  باو  ببات میکنناد و یاا ایا  کاه تماساها و                    

درواقع یک منبع اطیعاتی شده برای کسانی که میخواهند   .  ارتباطاتی که برقرار میسازند
 .از روابط اجتماعی بی  افراد اطیعات به دست آورند
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استفاده از سایتهای اجتماعی میتواند مفدیتی داشته باشد برای برقراری ارتباط ولی از   
آنجایی که یکی از مهم تری  و اساسی تری  روشهای تبلیغاتی، تبلیغات دهاان باه دهاان      
میباشد، استفاده از سایتهای اجتماعی و برقراری ارتباط به صورت مستقیم باعث شده که   

از آن جایی که مؤبریت تبلیغات دهاان باه دهاان خیلای باالتار            .  ای  روش حر  گردد
است نسبت به ارتباط مستقیم فروشنده با مشتری، میتوان ادعا نمود که ارتباط مستقیم آن   
چنانی که تبارز داده شده است نمیتواند جای تبلیغات سنتی را به صورت کلی ذار کناد؛       
ولی میتوان گفت که با استفاده از به اشترا  گراری موارد مورد عیقه مشتریان توساط    

ای »خودشان دروازه یی برای تبلیغات دهان به دهان گشود؛ چنان کاه ذا  از معرفای            
یکی از کاربران شبکۀ یوتیوب با آزمایش کردن آی فون یکی از معایاب آن را      «6فون

به مشتریان نمایان ساخت که در نتیجه آن ویدیو در تمام صحفات اجتماعی به اشاترا      
گراشته شد؛ هرچند ای  یک نوعی از تبلیغات دهان به دهان منفی بود؛ ولی به هار حاال    

آنچه که میتوان باه صاورت کلای نتیجاه گرفات            .  خیلی سریع به تمام دنیا ذخش گردید
بازاریابی الکترونیکی یکی از شیوه های جدید برقراری ارتباط با ماشتریان اسات؛ ولای           
زمانی میتواند مؤبر واقع گردد که توسط خود مشتریان و با استفاده از صفحات شخاصی    
خودشان تبلیغات صورت گیرد آنگاه میتواند مؤبریت خویش را در مقابل تبلیغات سنتی   

مزیت تبلیغات دهان به دهاان شابکه هاای اجتمااعی در ایا              .  دهان به دهان حفظ نماید
 .است که ای  نوع تبلیغات در کمتری  زمان به اکثر نقاط جهان ذخش و نشر میگردد
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