
چک لیست ضروری ایمیل مارکتینگ

با این چک لیست، از ایده آل بودن ایمیل خود قبل از ارسال مطمئن شوید!

زمان مناسب ارسال

گیرندگان ایمیل

محتوای بی حرف وحدیث!

چک نهایی

وقت ارساله!

هنوز تموم نشده…

توجه به جزئیات مهم

مطمئن شوید که در روز و ساعت مناسبی ایمیل هایتان 
را ارسال می کنید. اگر زمان مناسب ارسال را نمی دانید، 
٢ راهکار برای شما داریم: ١. در پنل ایمیل مارکتینگ نجوا، 
تا  کنید  انتخاب  را   Send At The Best Time گزینۀ 
مخاطب  رفتار  با  متناسب  زمان  بهترین  در  ایمیل ها 
ارسال شود. ٢. در گزارش سال ١٤٠٠ نجوا، بهترین زمان 
ایمیل به تفکیک صنایع مختلف قرار داده شده  ارسال 

است. 

عــنوان ایمیــل شما باید کــوتاه و جــذاب و ترجــیحًا 
شخصی سازی شده باشد. 

 (preview text) پیش نمایش  متن  که  شوید  مطمئن 
ایمیلتان درست نمایش داده می شود. 

اصلی  از لوگو و لینک صفحات  ایمیل های خود  در هدر 
برندتان استفاده کنید. 

برندتان  با  ارتباطی  راه های  حاوی  باید  ایمیلتان  فوتر 
باشد. 

آدرس  دارید، همیشه  اگر فروشگاه محصوالت فیزیکی 
فروشگاهتان را در ایمیلتان بنویسید. 

حتمًا لینک «لغو عضویت» را در ایمیل هایتان قرار دهید. 
آیکون های شبکه های اجتماعی تان را در فوتر ایمیل قرار 
کار  به درستی  لینک هایشان  که  شوید  مطمئن  و  دهید 

می کنند. 

به خوانایی متن ایمیلتان (فواصل بین خطوط، پاراگراف
 بندی، عالئم نگارشی و…) توجه کنید. 

همۀ عکس های درون ایمیل را لینک دار کنید و برای هر 
کدامشان alt text بنویسید. 

عنوان  به  رنگی  دارد،  پس زمینه  تصویر  ایمیلتان  اگر 
نمایش  عدم  صورت  در  که  کنید  انتخاب   fallback
تصویر، رنگ انتخابی خودتان در ایمیل نشان داده شود. 

تیترهای خود را لینک دار کنید. 
حتمًا دکمۀ CTA داشته باشید و مطمئن شوید لینک دار 

است.
محتوای ایمیل شما باید ترکیبی از متن و عکس باشد تا 

مخاطبان ایمیلتان را چک کنید تا به افراد اشتباه ارسال اسپم نشود.
نشود. 

می توانیــد ایمیل هـــایتان را سگمنت بندی کنیــد و به
گروه های مختلف، ایمیل های متفاوت مختص خودشان 

ارسال کنید تا نرخ Open و CTR باالتری دریافت کنید. 

سایت های  طریق  از  ارسال،  از  قبل  می کنیم  توصیه 
را  خود  ایمیل های  در  موجود  مشکالت  ایمیل،  بررسی 
ارسال  به  بزرگی  کمک  کار  این  کنید.  حل  و  شناسایی 

درست کمپین های ایمیلی شما می کند.

و  کنید  بررسی  را  ایمیل  ارسال  از  بعد  گزارشات  حتما 
را  و…)  کلیک  نرخ   ،Open (نرخ  عملکردی  شاخص های 
آینده  در  بهینه تری  کمپین های  بتوانید  تا  کنید  تحلیل 

ارسال کنید. 

قبل از ارسال هر کمپین، یک ایمیل تستی برای خودتان 
ارسال کنید تا از نمایش درست محتوا مطمئن شوید. 

در  تست   A/B از  بگیرید،  بهتری  نتیجۀ  اینکه  برای 
پارامترهای مختلف ایمیلتان استفاده کنید. 

می دانستید بیش از نیمی از ایمیل ها در گوشی موبایل 
ایمیل هایتان  خوانده می شوند؟ حتما نمایش موبایلی 

را چک کنید. 
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