
 طرح بازاریابی دیجیتال
 خالصه طرح

باشد؛ و در وهله دوم شامل تعیین ارزیابی کسب و کار، بازار آن، رقبا و مشتریان میشامل در وهله اول طرح زیر 
 بندی شده برای تحقق این اهداف است.اهداف بازاریابی دیجیتال، و ارائه راهکارهای اجرایی و زمان

 ارزیابی موقعیت
 مشتریان

 شوند.بندی میتقسیم« (Supplierدارها )مغازه»و « مردم عادی»دسته  2مشتریان ما در 
های آنالین )موبایل، تبلت، کامپیوتر و...( که از گجتهای سنی مختلف در ردهمردم عادی )مرد و زن( ( 1

 کنند.استفاده می
 دسته: 3( در لباسهای فروشخردهداران ) مغازه( 2

 نند.ککنند و از آن استفاده بهینه میرنت برای ترویج کسب و کارشان استفاده میکسانی که از اینت 
 برند.کنند ولی بهره کافی را از آن نمیکسانی که از اینترنت برای ترویج کسب و کارشان استفاده می 
 کنند.کسانی که به طور کلی از اینترنت برای توسعه و ترویج کسب و کارشان استفاده نمی 

 رقبا
 گیرند:دسته قرار می 2در « بوتیک»رقبای برند  رفی کوتاه رقبا:مع

  هایی مشابه با بوتیکها یا اپلیکیشنسایتوب: 1رقبای درجه 
  های خرید اینترنتی لباس مانند بامیلو، شیکسون، بایکس، مدیسه و...سایتوب: 2رقبای درجه 

و تعداد  و الکسا( Similarwebاز طریق ) سایتوببا استفاده از بررسی میزان بازدید از  سهم بازار رقبا:
 توان تخمینی کلی از سهم بازار رقبا به دست آورد.دانلود اپلیکیشن برندها می

 سایت:میزان بازدید از وب

 رتبه الکسا در ایران (SimilarWebمیانگین بازدید ماهانه )به دست آمده از  سایتوبنام 
 4259 53000 بوتیک
 19 4/700/000 بامیلو

 734 291/600 شیکسون
 1185 161/900 بایکس
 449 412/200 مدیسه

 تعداد نصب اپلیکیشن:

 در مارکت بازار تعداد نصب نام برنامه



 +20/000 بوتیک
 +50/000 بامیلو

 +5000 شیکسون
 +5000 بایکس

 +100 بوتیک یاب
 

 ها:مزایای رقابتی آن

 خرید آنالین و تحویل در منزل 
 Awareness باال از خدمات و برندشان 
 رتبه داشتن در کلمات کلیدی مرتبط با خرید پوشاک 

 بازار
 کنیم:، بررسی میPESTLEرا با توجه به تحلیل « بوتیک»بازار 

 Political :گذاران و برندهای خارجی به کشور، به دلیل این که این ها و ورود سرمایهبعد از رفع تحریم
راهکارهای اینترنتی برای بازاریابی کسب و کارشان آگاهی دارند؛ فرصت مناسبی برای برندها از کارآیی 

 برای گسترش کسب و کارشان، با همکاری با این برندها وجود دارد.« بوتیک»کسب و کارهایی نظیر 
 Economic: ها، و از طرفی وجود تنوع باالی محصول با توجه به کاهش تورم و ثبات نسبی قیمت

توان رونقی نسبی را برای این شاک ارزان قیمت چینی و گران قیمت ترک، ایتالیایی و...(؛ می)ورود پو
 بینی کرد.  حوزه پیش

 Social: ش پوشی افزایتمایل بیشتر دختران و پسران ایرانی به مدلینگ، عکاسی، و به طور کلی خوش
ی سنجیدن یک شخص تبدیل شده های اصلی برایافته؛ و از طرفی نحوه لباس پوشیدن به یکی از ارزش

 است.
ای دیگر، هنرمندان و ورزشکاران غربی عمدتا به عنوان یک الگو )یا گاها آرزو( از نظر خوشتیپی و در جنبه

 کند.در ذهن یک جوان ایرانی تجلی می
 Technological: قابل حمل  یهاو به خصوص گجت ینترنتبا توجه به گسترش روزافزون استفاده از ا

 یقخود از طر یاساس یرو غ یاساس یازهایرفع ن یمردم برا یلتما ینچنتبلت و...(؛ هم یل،)موبا
 رها دکرد که به آن ی( ارائه و معرفینترنت را )در بستر ا ییراهکارها، خدمات و ابزارها توانیم ینترنت؛ا

 رزومره کمک کند. یدر زندگ یشاناز کارها یبرخ یلتسه
 Legal:  ،ها )به خصوص مانتوها(، ممنوع حتی خرید و فروش برخی از انواع لباسعالوه بر پوشیدن

گاهی اوقات باید انتظار این را داشته باشیم که یک نوع خاصی از مانتو، شلوار و... ممنوع  باشد.می
 شود.

های مدلینگ در ایران است. اما از طرفی نکته قابل تامل دیگر، زیرزمینی بودن )تقریبا( تمامی فعالیت
 های اجتماعی فعالیتی قابل توجه دارند. های غیر رسمی، در شبکهرخی از مدلب



 Environment: ... 

است؛ و در این های مردم خرید لباس مناسب )چه از لحاظ قیمت و چه از لحاظ کیفیت و ...( یکی از دغدغه
های اند که فروشگاهاده کردههای مردم، ابزارها و راهکارهایی را ارهای مختلفی برای رفع دغدغهراستا شرکت

 هاست.از جمله آن«( بوتیک»اینترنتی لباس و جستجوگرهای بوتیک )مانند برند 

گذاران و برندهای خارجی به کشور، به دلیل این که این برندها از ها و ورود سرمایهاز طرفی بعد از رفع تحریم
آگاهی دارند؛ فرصت مناسبی برای کسب و کارهایی کارآیی راهکارهای اینترنتی برای بازاریابی کسب و کارشان 

 برای گسترش کسب و کارشان، با همکاری با این برندها وجود دارد. « بوتیک»نظیر 

CORE COMPETENCIES 
، تیم فنی قوی و پیشتازی در بازار است. بسیاری از «بوتیک»الزم به ذکر است که محوریت اصلی توانایی رقابتی 

اند. بسیاری از های مناسبی در راستای بازاریابی خود انجام ندادههای فروش آنالین لباس، فعالیتسایتوب
ها کارایی های اجتماعِی اغلب آنه بر این موارد، شبکهعالوها کارآیی الزم را برای رفع نیازهای مخاطب ندارند. آن

، با ارائه راهکارهای مناسب برای کاربران و سهولت استفاده از خدماتی که دارد، «بوتیک»الزم را ندارد. اما 
توان با حضوری مناسب و موثر در بستر چنین میهای اینترنتی دارد. همتوانایی باالیی برای رقابت با فروشگاه

 نصیب شد.های اجتماعی، کارآیی الزم را برای افزایش رضایت کاربران بکهش

 :SWOTتحلیل 

 نقاط قوت:

 های مختلفی نظیر از جنبه« بوتیک»سایت و اپلیکیشن کیفیت باالی وبUi ،Ux ،CTA ...و 
 و جذب میزان قابل توجهی از ترافیک ارگانیک از درگاه گوگل سایتاستاندارد بودن سئوی وب 
 سایت و اپلیکیشنهای وبهای باکیفیت و سطح باال در بخش فروشندهبرخی از بوتیک حضور 
 تیم فنی قوی 
  ( 1پیشتازی در بازار )رقبای درجه 
 باال بودن تعداد نصب اپلیکیشن 
 بازدید روزانه به نسبت قابل قبول 

 قاط ضعف:ن

 آگاهی( رسانیAwareness پایین از برند و خدمات برند )«بوتیک» 

 ها:رصتف

 های هوشمندافزایش روز افزون استفاده از اینترنت و گجت 
 تمایل و اعتماد روز افزون مردم به خرید مستقیم یا غیر مستقیم از اینترنت 
 های آنالین لباس به دالیل مختلف کاهش تمایل برخی از مردم به خرید مستقیم پوشاک از فروشگاه

 ها؛ تمایل به پرو کردن لباس، قبل از خرید و...(فروشگاه)مانند تجربه خرید بد؛ نبودن سایز مناسب در 



 تهدیدها:

 کار به بازارورود روزافزون رقبای تازه 
 های فروش )مستقیم( اینترنتی لباس )مانند مدیسه، بایکس و...(سایتافزایش رونق استفاده از وب 
 ه شان )البته بتبلیغات عمدهها و جذب مخاطب از طریق پاساژهای بزرگ، به دلیل تبلیغات گسترده آن

توان همزمان به چشم یک فرصت نیز نگاه کرد؛ به این صورت که در صورت همکاری با این موضوع می
هایشان، عالوه بر ای اطالع از جدیدترین محصوالت یا تخفیفبرخی از فروشندگان این پاساژها، بر

ر این برند را در بازار، به پاساژهای معتبر ، دامنه حضو«بوتیک»رسانی بیشتر و بهتر به مشتریان خدمات
 و بزرگ نیز گسترش داد.

 هاتاکتیک
 هاهدف

 1395میلیون ناموت در ماه، تا پایان سال  500رسیدن به درآمد ماهیانه 

Objectives: 
  هزار  12عضویتSupplier  )1395تا پایان سال  «بوتیک»مجموعه  در)فروشندگان لباس 
  1395تا پایان سال  «بوتیک»مجموعه  در، فروشندگاناز  پولیکاربر  1500عضویت 

 استراتژی:
 اندازیم:می« بوتیک»ابتدا نگاهی به مشتریان 

 

 مردم عادی

( مشتریانی که قبال سابقه خرید اینترنتی لباس 1
 اند.داشته

( مشتریانی که قبال سابقه خرید اینترنتی لباس 2
 اند.نداشته

 هافروشنده

سایت، کانال تلگرام، اینستاگرام هایی که وبفروشگاه( 1
 کنند.ای میو... دارند و از آن استفاده حرفه

سایت، کانال تلگرام، اینستاگرام هایی که وب( فروشگاه2
 کنند.ای نمیو... دارند ولی از آن استفاده حرفه

هایی که از اینترنت برای ترویج کسب و ( فروشگاه3
 کنند.استفاده نمیکارشان 

 

  سایت، کانال تلگرام، اینستاگرام و... دارند و از هایی که وب)فروشگاه« هافروشنده»در مورد دسته اول
ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم همکاری کرد )غیر توان با آنکنند(، میای میآن استفاده حرفه



ها به و معرفی آن« بوتیک»ها در صفحات اصلی مستقیم به این صورت که به ازای قرار دادن آگهی آن
و  را در صفحات اجتماعی« بوتیک»ها باید تبلیغات ، آن«بوتیک»سایت در اپلیکیشن و وب ویژهصورت 

 سایتشان قرار بدهند.وب
 های مارکتینگ در دنیای آنالین آشنایی ، کسانی هستند که با تکنیک«هافروشنده» و سوم دسته دوم

توان با این افراد را می برای توسعه کسب و کارشان ندارند.فاده مناسبی از اینترنت استندارند و 
نصیب شوند؛ جذب کرد. برای « بوتیک»توانند در صورت همکاری با رسانی از منافعی که میآگاهی

سایت، رتبه داشتن در نتایج توان به مواردی چون بازدید باالی وبجذب این دسته از مشتریان می
و جوی کلمات مربوط به حوزه خرید پوشاک در گوگل، تعداد باالی کاربران اپلیکیشن و  جست
 همکاری دارند، اشاره کرد.« بوتیک»های معروفی که با فروشگا

ها استفاده از امکانات توان به آنبرای ترغیب این افراد جهت شروع همکاری و برداشتن اولین گام، می
ی ماهه شامل همه 2پیشنهاد داد )که البته این اکانت  رایگانصورت  ماه، به 2را به مدت « بوتیک»

تواند بعد از ارزیابی ثمربخشی همکاری تواند داشته باشد نیست. فروشنده میامکاناتی که فروشنده می
 ، امکانات بیشتری را به ازای پرداخت هزینه، از این برند درخواست کند(.«بوتیک»با 

 یجیتالماهه بازاریابی د 6پلن 

 



  تبلیغاتPPC: ( در راستای افزایش آذرتا اواخر اواسط  مهرابتدای از در ابتدای کار ،)Awareness  از
به صورت گسترده و هدفمند در شهرهایی که مغازه های ثبت  PPC، تبلیغات «بوتیک»برند و خدمات 

 .برای آن در نظر گرفته ایممیلیون ناموت  75نام شده بیشتری انجام می دهیم برای دو ماه و نیم مبلغ 
 های اجتماعی ، در صفحات شبکهآذرتا انتهای  مهراز ابتدای  فاز اول: –های اجتماعی بازاریابی رسانه

، تولید و درج شود. همزمان با «بوتیک»، محتواها با رویکرد معرفی برند و خدمات «بوتیک»متعلق به 
های ها و کانالاجتماعی پرطرفدار و مرتبط )پیجهای های اجتماعی، در رسانهفعالیت در این شبکه
برای مدت سه ماه  انجام شود.« بوتیک»های ها و پیجهای اجتماعی(، تبلیغ کانالپرمخاطب در شبکه

 میلیون ناموت در نظر گرفته شده است. 60مبلغ 
 ه های اجتماعی رفت، محتوای شبکهاسفندتا انتهای  دیاز ابتدای  فاز دوم: –های اجتماعی بازاریابی رسانه

رفته باید با رویکردی جدید؛ که تعامل با مشتریان است، نگارش و درج بشود. از آذر ماه به بعد، 
پسند محتوای مخاطبهای اجتماعی، بایستی تمرکز بیشتری بر روی در رسانه« بوتیک»صفحات 
های اجتماعی، به صورتی که مخاطب را نههایی در رساتوان کمپینچنین در این راستا میهم بگذارند.

، کشیدن نقاشی و...( Dubsmashاندازی کرد )مانند برگزاری مسابقه ضبط ویدیوی درگیر برند کند،؛ راه
برای این  شود.نیز ترویج می« بوتیک»های مربوط به برند ها، استفاده از هشتگکه در این کمپین

 گرفته شده است. میلیون ناموت بودجه در نظر 50بخش مبلغ 
 :های های روابط عمومی برای حفظ ارتباط با مشتری، فعالیتاسفندتا پایان  آذراز ابتدای  روابط عمومی

توان به انتشار خبر ها صورت گیرد. از جمله این اقدامات میبه دست آمده و گسترش ارتباط با آن
(Press Releaseدر رسانه )های رای نشر خودجوش آن در شبکههای مرتبط و انتخاب سوژه مناسب ب

ای مربوط به یک برند، به صورت یک های خبری اشاره کرد )گاهی اوقات مسئلهسایتاجتماعی و وب
شود؛ مانند کمپین اخیر شیپور، که برخی از بیلبوردهای آن سوژه های اجتماعی پخش میسوژه در شبکه

 میلیون ناموت می باشد. 12اه مبلغ بودجه این بخش برای سه م های اجتماعی شدند(.رسانه
 :با رویکرد در راستای تداوم جذب مخاطب و  تبلیغات بنری( افزایش دسترسیReach تکرار ،)

(Frequency( و تداوم )Continuity ،پیام تبلیغاتی ) ماه اسفندماه یا  بهمنتا پایان  آذر ماه انتهایاز 
 های تبلیغاتی بنری بایستیاندازی کمپینهای ترویجی(، راه)بسته به میزان ثمربخشی سایر فعالیت
 و... باید درج شود. ModOnlineهای مرتبط مانند سایتصورت بگیرد )که این بنرها غالبا در وب

 میلیون ناموت در نظر گرفته شده است. 33برای این بخش مبلغ 
 :افیک ارگانیک و هدفمند از طریق موتورهای جست و جو، و برای پرزنت بهتر با هدف جذب تر سئو

، تحقیقات کلمات کلیدی شروع شده، و مهر، در ابتدای ماه «های لباسفروشنده»در نزد « بوتیک»
 اسفندماه  برای رتبه گرفتن در کلمات انتخابی پایان Off-Site SEOو  On-Site SEOهای فعالیت

گذاری شده، فرآیند سئو ست که حتی بعد از رتبه گرفتن در کلمات کلیدی هدفادامه دارد. بدیهی
ماه در نظر  5میلیون ناموت برای  50برای این بخش مبلغ  ها(.نبایستی متوقف شود )جهت حفظ رتبه

 گرفته شده است.
 :ای متنی، ویدیویی و تصویری جهت ، تولید محتواسفندماه تا اواخر  آباناز ابتدای  بازاریابی محتوایی

گیرد. در پوشی و زیبایی انجام میآموزش مخاطبان برای نحوه خرید مناسب لباس و راهکارهای خوش



های شود و غالب فروشگاهاین محتواها، به صورت غیر مستقیم به نیازهایی در خرید لباس اشاره می
ب ای بر ضرورت مناسشود )برای مثال تاکید ویژهگویی به آن عاجزند، اشاره میاینترنتی لباس از پاسخ

میلیون  20برای باز نشر این محتوا در وب سایت های پربازدید مبلغ  بودن سایز لباس خواهیم داشت(.
 ناموت در نظر گرفته شده است.

  تبلیغPPC:  در بازه زمانی بهمن تا پایان اسفند، به دلیل نزدیک بودن به عید نوروز و گسترش چند
 سازی شود.پیاده PPCهای تبلیغات ابری خرید لباس در این ایام، کمپینبر

 توضیح مختصر زمان اجرا فعالیت
 Awarenessبرای افزایش  < اواسط آذر-----ابتدای مهر  PPCتبلیغات 

 Awarenessبرای افزایش  < انتهای آذر-----ابتدای مهر  (1های اجتماعی )فاز بازاریابی رسانه
 برای تعامل با مشتری < انتهای اسفند-----ابتدای دی  (2های اجتماعی )فاز رسانه بازاریابی

برای حفظ مشتری قبلی و افزودن  < انتهای اسفند-----ابتدای آذر  روابط عمومی
 مشتری جدید

< انتهای بهمن -----انتهای آذر  تبلیغات بنری
 یا اسفند

گسترش دامنه شناخته شدن در 
 جایگاه قبلیمخاطبان و حفظ 

 دریافت ترافیک ارگانیک < انتهای اسفند-----ابتدای مهر  سئو
< انتهای -----ابتدای آبان  بازاریابی محتوایی

 اسفند
 ( جذب مخاطب1
( ایجاد یک حس پایدار بین 2

 مشتری و برند
 برای افزودن مشتریان جدید < انتهای آذر-----ابتدای بهمن  PPCتبلیغ 

 


