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معرفی میهن ایمیل:
میهن ایمیل زیر مجموعه ی شرکت نگاه پردازشگران بوده که از سال  1383مشغول به فعالیت
در زمینه ارائه خدمات تحت وب میباشد.با توسعه بسترهای ارتباطی و افزایش ضریب نفوذ
اینترنت در ایران این شرکت تصمیم به ارائه خدمات ایمیل مارکتینگ گرفت و هم اینک با
سرورهای قدرتمند در اروپا و امریکا اقدام به ارائه خدمات ارسال ایمیل و ایمیل مارکتینگ
مینماید.

معرفی ایمیل مارکتینگ:
یکی از امکانات فراگیر و عمومی در اینترنت استفاده از ایمیل میباشد.به یاد دارید که زمانی
استفاده از تلفنهای همراه به اندازه امروز فراگیر نبوده است ولی اکنون میتوان گفت بیشتر
افراد جامعه دارای خط تلفن همراه برای ارتباط های روزانه خود هستند و استفاده از پیامکهای
تبلیغاتی هم در این بین باعث رشد فروش شرکتها و موسسه ها میشود.
از این رو اگر دقت کنید با رشد اینترنت در ایران همان اتفاق در محیط اینترنت افتاده است و
اکثر افراد دارای حداقل یک آدرس ایمیل برای ارتباط های خود هستند.و روزانه ایمیل خود
را چک میکنند .
 91درصد افراد تا سال  2013روزانه ایمیل خود را چک میکنند و  34درصد از ایمیلهای
تبلیغاتی توسط افراد باز میشوند.باید بدانید که تمام شرکتهایی که از طریق ایمیل اقدام به
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بازاریابی محصوالت و خدمات خود کرده اند با رشد فروش حداقل بین  4تا  35درصد شده
اند!
ایمیل مارکتینگ راه کارهای اصولی دارد و باید بدانید که ارسال های انبوه چند صد هزارتایی
بدون هدف را ایمیل مارکتینگ نمیگوییم! ایمیل مارکتینگ دارای هدف و مخاطب خاص
میباشد.ایمیل مارکتینگ باید بر اساس روانشناسی مخاطب و دریافت گزارش های ارسال و ..
تنظیم شود تا بهترین نتیجه را عاید بازاریابان ایمیلی کند.
در میهن ایمیل در چند قدم ساده ایمیل های خود را ارسال کنید:
 ایمیل های خود را وارد لیست کنید
 یک کمپین جدید ایجاد کنید
 متن و قالب ایمیل خود را مشخص کنید
 زمان ارسال را مشخص کنید
 ارسال کنید
گزارش دریافت کنید! پس از ارسال ایمیل لحظه به لحظه گزارش ایمیل های ارسال شده خود
را روی نمودار مشاهده کنید  ،گزارش کاملی از کاربرانی که ایمیل را باز کرده اند و همینطور
کدام کاربران روی کدام لینکها کلیک کرده اند! همه این گزارشها در پنل میهن ایمیل به شما
کمک میکند تا تجزیه تحلیل اصولی از بازخورد ایمیل خود داشته باشد و هر روز نسبت به روز
گذشته پیشرفت کنید و با آمار جلو بروید!

تبلیغات ایمیلی تنها نیاز به تهیه یکی از سرویسهای میهن
ایمیل دارد و پس از تهیه سرویس مورد نظر خود  ،به تعداد
دلخواه و رایگان ایمیل ارسال کنید.

میهن ایمیل
MihanEmail.ir

میهن ایمیل ارائه دهنده پنل های اختصاصی ارسال ایمیل
تهران میدان فاطمی خیابان شهید گمنام نبش جهانمهر پالک  4واحد دو 88960747 -

 RIOبازگشت سرمایه شما در ایمیل مارکتینگ
نمودار رشد ضریب  ROIیا همان میزان بازگشت سرمایه شما از راه ایمیل مارکتینگ را
میتوانید در تصویر زیر مشاهده نمایید:
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آیا میدانید تا سال  2013تقریبا  838میلیارد ایمیل تبلیغاتی ارسال شده است! پس قطعا
ارسال ایمیل تبلیغاتی در فروش شما تاثیر گزار است.

رشد فروش و رشد بازدید:
یکی دیگر از مزایای ایمیل مارکتینگ عالوه بر رشد فروش  ،نسبت مستقیم آن با رشد بازدید
از وب سایت شما خواهد بود و این به بدین معناست که رتبه سایت شما در گوگل افزایش
یافته و در صفحات نخست دیده میشوید.
افزایش بازدید سایت شما مساوی است با پیشی افتادن از رقبا و کسب درآمد بیشتر .در
نمودار زیر آمار رشد بازدید یک وب سایت را قبل و بعد از ایمیل گروهی مشاهده میکنید :
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مشاهده میکنید که آمار بازدید وب سایت از سال  2011با شروع ایمیل مارکتینگ رشد
فزاینده ای داشته است!

در آخر توصیه میکنیم از میهن ایمیل مشاوره رایگان دریافت کنید حتی اگر قصد دارید از
خدمات ما استفاده نکنید ما به شما مشاوره الزم را خواهیم داد تا هدفمند هزینه کنید تا
نتیجه ای دلخواه و مناسب دریافت کنید.

میهن ایمیل
مشاور و ارائه دهنده راهکارهای وب مارکتینگ و ایمیل مارکتینگ در ایران

تلفنهای تماس برای مشاوره:
88960215 – 88960747
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