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یت دقیق برای توسعۀ مؤثرترین اسرتاتژی های بازاریایب، بازاریابان باید به داده ها و اطالعا
ن دلیل، به همی. تکیه  کنند تا بتوانند نقشه هایی مقیاس پذیر و سودآور طرایح کنند

.  تاسرتاتژی بازاریایب داده محور در سال های گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده اس
سرمایۀ زیرا به بازاریابان اجازه یم دهد کمپین های تبلیغایت بهرتی اجرا کنند و بازگشت

.خود را به مزیان قابل توجیه افزایش دهند
ای به طورکیل، بازاریایب داده محور به اسرتاتژی هایی اشاره دارد که بر اساس بینش ه

این داده ها از طریق برریس. استخراج شده از تجزیه وتحلیل کالِن داده ها اجرا یم شوند
ه تعامالت و ارتباطات مصرف کننده با برند استخراج یم شوند و برای شکل دادن ب

.  پیش بیین هایی در مورد رفتارهای آینده استفاده یم شوند
بازاریایب داده محور مجموعه ای از تکنیک هاست که از حجم زیاد داده های به دست آمده 

مشرتی از تعامل برند با مشرتی استفاده یم کند تا رفتارها، ترجیحات و انگزیه های خرید
.را بهرت درک کند و برنامه های بازاریایب مؤثرتری را توسعه دهد

زی آمارها بیان یم کنند که در چشم انداز بازاریایب دیجیتال امروزی، شخیص سازی همه چ
تفرم ها را در نظر در این راستا، یک اسرتاتژی بازاریایب مبتین بر داده، توانایی بالقوۀ پل. است

.یم گرید تا رفتار مشرتی و روندهای روز بازار را با تمرکز باال برریس کند
 سازی محتوای اکنون بازاریابان بر اسرتاتژی های کاربرپسندتری تمرکز یم کنند و با شخیص

م هاست با آنالزی داده های حاصل از پلتفر . آنالین، اقدام به جذب مشرتی بالقوه یم کنند
.که بازاریابان یم توانند تقریبًا هر جنبه ای از سفر خریدار را شخیص سازی کنند

ور کامل در اما چگونه یک کمپین بازاریایب مبتین بر دادۀ موفق ایجاد کنیم؟ مراحل زیر به ط
.انیداین مقاله برریس شده اند، بنابراین پیشنهاد یم کنیم حتمًا مقالۀ کامل را بخو

.هدف خود را مشخص کنید1.
.مخاطبان هدف را بشناسید2.
.داده های مناسیب دریافت کنید3.
.بهرتین کانال های بازاریایب را انتخاب کنید4.
.محتوای مرتبط تولید کنید5.
.عملکرد کمپین بازاریایب داده محورخود را ردیایب و آنالزی کنید6.
.در بودجه های خود تجدیدنظر کنید7.
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