شروع به کار با میلرالیت
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سپاس که مشتری ما شدید
خوشبختیم که شما را در کنار خود می بینیم .اعتقاد داریم که انتخاب هوشمندانه شما برای استفاده از ایمیل
مارکتینگ می تواند گام بلندی را در توسعه کسب و کار شما ایجاد کند .ترکیب خالقیت های شما با ابزار ساده
ما نوید روزهای تازه ای را برای گسترش بازار شما می دهد .خوشحال خواهیم شد از طریق سایت
 Mailer.karzar.irدر خبرنامه ما عضو شوید ،با عضویت در این خبرنامه هفتگی ،یک ایمیل حاوی چند مقاله
در حوزه ایمیل مارکتینگ و بازاریابی اینترنتی دریافت خواهید کرد.
در ادامه گام به گام با نحوه استفاده از میلرالیت آشنا خواهید شد.

نکاتی که قبل از استفاده باید بدانید:
با توجه به اینکه استفاده نادرست ازاین ابزار صدمات جدی به شرکت میلرالیت و همچنین کسب و کار مشتریان
وارد می کند ،خواهشمند است در استفاده از میلرالیت موارد ذیل را به صورت جدی رعایت نمایید :

(اسپم یعنی هر نوع ایمیلی که شما به کاربران بدون اجازه آنها ارسال می کنید و آنها با توجه به ناشناس بودن
شما و ایمیل ارسال کننده ،خبرنامه شما را که در  inboxخود دریافت کرده اند را انتخاب کرده و بدون باز کردن
آن را در پوشه اسپم قرار می دهند).
نکته اول  :اسپمینگ در میلرالیت ممنوع می باشد و بالفاصله باعث غیر فعال شدن حساب کاربری شما می شود.
در صورتیکه نرخ اسپم ایمیل هایی که شما به مخاطبان خود ارسال می نمایید بیش از  1.3درصد -یک دهم
درصد -باشد حساب کاربری شما در میلرالیت به صورت موقت مسدود خواهد گردید و به شما اخطار داده خواهد
شد و در صورت تکرار حساب کاربری شما در میلرالیت به صورت کامل مسدود و هیچگونه وجهی بابت مدت باقی
مانده حساب کاربری به شما برگردانده نخواهد شد .
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نکته دوم  :در میلرالیت می توانید به افرادی با شرایط ذیل ارسال ایمیل داشته باشید :
در فرم عضویت وب سایت شما ،ثبت نام کرده باشند.
از شما خرید کرده باشند و یا مشتری شما باشند.
به گونه ای دیگر ایمیل شان را با رضایت در اختیار شما قرار داده باشند.
نکته سوم  :در نظر داشته باشید نرم افزار های ایمیل مارکتینگ از جمله میلرالیت به شکایت آدرس ایمیل های
شرکتی )@ (infoبه شدت حساس می باشند .تنها  31درصد از لیست ایمیل هایتان می تواند آدرس ایمیل
اینفو باشد
نکته چهارم  :برای کاهش نرخ اسپم لطفا موارد زیر را رعایت کنید :
حتما در ابتدای متن ایمیل خود این جمله را قرار دهید :
" این ایمیل به واسطه عضویت شما در خبرنامه  ...........ارسال گردیده در صورت عدم تمایل به دریافت
در انتهای خبرنامه بر روی لینک لغو اشتراک کلیک کنید "
سعی کنید تعداد ارسال های خود را در هفته کاهش دهید :
ارسال چند باره ایمیل در روز عالوه براینکه بازگشت مناسبی برای شما نخواهد داشت موجب افزایش نرخ
اسپم ایمیل های شما خواهد شد.
سعی کنید عالوه بر تبلیغات  ،محتوای آموزشی مناسب در حوزه کاری خود به مخاطبان ارسال نمایید.
از موضوعات جذاب تر استفاده کنید ،موضوعات تکراری و پرکاربرد نرخ اسپم کردن ایمیل های شما را
افزایش می دهد .
به هیچ وجه از بانک های ایمیل خریداری شده استفاده نکنید.
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حتما کتاب ما را بخوانید
مشتری گرامی در صورتی که در زمینه ایمیل مارکتینگ و روند انجام آن اطالعات کافی در اختیار ندارید ،شما
می توانید به آسانی و با صرف تنها  2الی  3ساعت دانش خود را در این زمینه چندین پله باالتر ببرید تا با برنامه
ریزی و دیدی روشن تر ایمیل مارکتینگ خود را آغاز کنید.
مجموعه کارزار کتابی در این خصوص برای شما مشتریان تالیف کرده است که با مطالعه آن دانش مفهومی شما
در مبحث تبلیغات اینترنتی از جمله ایمیل مارکتینگ افزون تر خواهد شد .برای مطالعه و همچنین دانلود این
کتاب لطفا به آدرس زیر مراجعه کنید .دریافت و مطالعه کتاب  23نکته در ایمیل مارکتینگ
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شروع می کنیم
مطابق شکل زیر ،ابتدا وارد سایت  www.mailerlite.irشوید ،سپس با کلیک بر روی ثبت نام و یا رایگان
امتحان کنید می توانید از نسخه ی رایگان و دائمی میلرالیت استفاده کنید.

مطابق شکل زیر :
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 .3در این قسمت باید نام شرکت و یا سازمان خودرا به فارسی یا انگلیسی وارد کنید.
 .2آدرس ایمیل خود را که یوزر شما نیز محسوب می شود را وارد کنید.
 .3یک پسوورد دلخواه برای خود در نظر بگیرید و در فیلد مورد نظر وارد کنید.
 .3بعد از وارد کردن  3قسمت قبلی روی گزینه ایجاد حساب کاربری کلیک کنید.

فرآیند ثبت نام و اپروو اکانت :
بعد از ساخت اکانتتان به صفحه ی زیر وارد می شوید که باید پروفایل خود را مطابق شکل زیر تکمیل کنید :

با کلیک بر  Complete your profileوارد صفحه ی زیر می شوید که باید گزینه های موجود را کامل کنید:

1

Complete your profile
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در قسمت 3و : 2نام و نام خانوادگی صاحب اکانت درج می شود.
 : 3نام شرکت
 : 3آدرس
 : 5نام شهر
 : 6کشور ایران را انتخاب کنید
 : 7زمان را روی تهران تنظیم کنید
 : 3زمینه ی کاری خود را به انگلیسی وارد گنید
 : 9تهداد کارمندان را مشخص کنید
 : 31تعداد سال های تاسیسی شرکت خود را وارد کنید
 : 33حدود تعداد آدرس ایمیل های خود را وارد کنید
 : 32این قسمت جزء مهم ترین قسمت در تکمیل پروفایل است که باید به زبان انگلیسی مشخص کنید که آدرس
ایمیل های خود را از کجا آوردید .در این قسمت به هیچ عنوان از کلمات  copy, buy , ….نباید استفاده کنید
چرا که درنظر گرفته شده است که شما آدرس ایمیل های مشتریان خود را وارد می کنید و از بانک ایمیل استفاده
نمی کنید.
 : 33در این قسمت به انگلیسی باید مشخص کنید که محتوای خبرنامه هایتان در چه زمینه ای است در نظر
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داشته باشید که محتوای خبرنامه هایتان باید در طول استفاده از میلرالیت یکسان باشد و اگر در هر دفعه از ارسال
خبرنامه ایی با محتوای متفاوت ارسال کنید باعث می شود که اکانتتان مسدود گردد.
 : 33در این قسمت مشخص می کنید که آیا تا کنون از نرم افزار ایمیل مارکتینگ دیگری استفاده کرده اید یا
خیر
در پایان با زدن تیک در قسمتی که با فلش مشخص شده است اعالم موافقت با قوانین میلرالیت می کنید و با
زدن دکمه ی  Saveوارد مرحله ی بعدی می شوید .پس از تکمیل این مرحله مطابق شکل زیر گزینه ایی که با
فلش مشخص شده است را کلیک کنید.
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Verify you website domain

در این مرحله مطابق شکل زیر آدرس وب سایت خود را وارد می کنید و بر روی دکمه ی  Nextکلیک کنید

مسلما با توجه به دامنه ی سایت خود که در مرحله ی قبل وارد کردید یک آدرس ایمیل با همان دامنه خواهید
داشت.
پس مطابق شکل زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا از سمت میلرالیت به آن یک ایمیل تاییدیه ارسال شود.
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یک ایمیل مطابق شکل زیر برای شما ارسال می گردد که باید بر روی لینکی که با فلش نشان داده شده است
کلیک کنید تا مرحله ی  Verify you website domainهم تکمیل گردد

بعد از انجام این مراحل صفحه ی زیر را مشاهده می کنید :
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بعد از بررسی های الزم توسط میلرالیت در صورتی که درخواست شما قابل قبول باشد اکانتتان
تایید می شود ،که معموال  3ساعت الی یک روز کاری زمان می برد ،هنگامی که اکانت شما تائید
شد از طرف میلرالیت برای شما ایمیلی ارسال می شود .بعد از اپروو با  Refreshکردن صفحه ی
اکانت و یا ورود مجدد امکان ارسال ایمیل برای شما فراهم می شود.
تایید اعتبار دامنه ی ایمیل
چون ایمیل ارسال کننده ی شما یک ایمیل شرکتی است ،اعتبار دامنه ی ایمیل شما باید تایید شود زیرا ممکن
است در مواردی خاص خبرنامه های ارسالی شما وارد پوشه ی اسپم شوند.
ایمیل های شرکتی مثل  newsletter@karzar.ir ،noreply@karzar.ir ،info@karzar.irو  ...ایمیل
هایی ازاین قبیل باید اعتبار دامنه ی ایمیل خود را تایید کنید.
برای این کار وارد پلن خود شوید و در سمت راست باالی صفحه گزینه ی  Authenticationرا انتخاب کنید
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با انتخاب این گزینه وارد صفحه ی زیر می شوید :

دراین قسمت برای شما دو گزینه وجود دارد گزینه ی اول به شما می گوید که اعتبار دامنه ی ایمیل شما توسط
خود میلرالیت انجام می شود فقط در انتهای ایمیل ارسالی شما عبارت ” “via mlsend.comظاهر می شود
که به این معناست که از طرف میلرالیت ارسال شده است .با انتخاب گزینه ی دوم خودتان اعتبار دامنه ی ایمیلتان
را انجام می دهید .برای این کار کافی است که بر روی  Add new domainکلیک کنید و دامنه ی ایمیل خود
را به صورت زیر وارد کنید.
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با کلیک بر روی  show DNS recordوارد صفحه ی زیر می شوید :

در این قسمت به شما TXT Nameو  TXT Valueهای داده شده را به عنوان یک رکورد از نوع  TXTبه DNS
هاست سایت خود اضافه کنید .بعد از انجام این کار وقتی روی  Check DNS recordsکلیک می کنید اگر
دامنه ی ایمیل شما تایید شده باشد و عملیات را درست انجام داده باشید به صورت زیر وارد صفحه ی نهایی می
شوید :
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ولی اگر تنظیمات را درست انجام نداده باشید دو نوار سبز در شکل باال قرمز می شود:
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آدرس ایمیل های خود را وارد کنید :

برای وارد کردن ایمیل های خود در نرم افزار میلرالیت
 .3ابتدا به بخش  Subscribersمی رویم.
 .2اگر می خواهید لیست ایمیل های خود را در گروه جدید وارد کنید با کلیک روی Add new group
یک گروه جدید بسازید.
 .3در غیر این صورت با کلیک روی اسم گروه دلخواه خود وارد آن گروه شوید.
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همان طور که در تصویر باال مشاهده می کنید بعد از ورود به گروه دلخواه :
 .3نام آن در سمت چپ نمایش داده می شود .
 .2برای افزودن ایمیل افراد جدید می توانید روی گزینه  Add new subscriberکلیک کنید.
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****** روش اول ******

در اینجا شما سه روش برای اضافه کردن آدرس ایمیل های خود به نرم افزار دارید
 .3همان طور که در تصویر باال نمایش داده شده است در پنجره باز شده ،برای اضافه کردن فایل اکسل
آدرس ایمیل ها ،شما می توانید گزینه  Import from a CSV or TXT fileرا انتخاب کنید
 .2سپس گزینه  Select it from your computerرا کلیک کرده فایل خود را انتخاب نمائید.
 .3در انتها گزینه  Importرا بفشارید.
 .3در قسمت  Import disclaimerسه نکته توضیح داده شده که عبارتند از:
 ایمیلهای تکراری شما به طور اتوماتیک یک ایمیل به شمار می آیند ایمپورت آدرس ایمیلها ،هیچ نوع ایمیل تائیدیه ای به مشتری ارسال نمی کند زیرا ما مبنا را بر این گذاشتهایم که شما اجازه ارسال ایمیل را از مشتریان خود گرفته اید.
 -اطمینان حاصل کنید که این اشخاص برای ارسال خبرنامه ثبت نام کرده اند و اجازه ارسال را به شما داده اند.
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*****روش دوم****

 .3در صورتی که تمایل دارید ایمیل ها را از فایل اکسل کپی کرده و در میلرالیت  Pasteکنید گزینه
 Copy/Paste from Excelرا انتخاب کنید.
 .2آدرس ایمیل های خود را در فضای مربوطه  Pasteکنید.
 .3در آخر روی دکمه نارنجی رنگ  Import subscriberکلیک کنید.
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***** روش سوم *****

 .3برای وارد کردن ایمیل ها به صورت دستی ،گزینه  Add single subscriberرا انتخاب کنید
 .2ایمیل و نام مشتری خود را در قسمت های مشخص شده وارد کنید
 .3اگر اطالعات کامل تری از مشتری خود دارید می توانید با زدن گزینه  Show more fieldsاطالعات
مشتری را کامل کنید.
 .3سپس روی گزینه  Add subscribersکلیک کنید.

نکته ی مهم در اضافه کردن آدرس ایمیل با استفاده از فایل اکسل

 .3اگر از روش ایمپورت کردن استفاده می کنید باید فایل اکسل شما با فرمت csv/comma delimited
ذخیره شده باشد
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 .2اگر فایل اکسل شما عالوه بر ستون ایمیل شامل ستون نام و نام خانوادگی باشد برای اضافه کردن آدرس
ایمیل ها بهتر است از روش  copy/paste from excelاستفاده کنید چون هنگام ایمپورت کردن فایل
اکسلی که عالوه بر ستون ایمیل ستون نام و نام خانوادگی و دیگر اطالعات باشد اگر تحت  csvباشد
ممکن بعضی از کاراکترها خوانده نشود.

اولین ایمیل خود را بسازید :
***** گام اول ،وارد کردن مشخصات خبرنامه *****
بهتر است همیشه قبل از ایجاد خبرنامه ها ،آدرس ایمیل های خود را که قصد دارید خبرنامه به آن ها ارسال
شود ،به طور کامل و صحیح به نرم افزار اضافه کنید .برای ایجاد خبرنامه و یا ایمیل تبلیغاتی و هر نوع ایمیلی
که قصد دارید به مشترکین خود ( )Subscribersشما می توانید مراحل زیر را مطابق تصاویری که نمایش داده
شده طی کنید :

 .3به بخش Campaignsمراجعه کنید.
 .2روی گزینه  Create your first emailکلیک کنید.
حال نوبت به پر کردن فیلدهایی می رسد که اطالعات ارسالی خبرنامه شما را مشخص می کنند ،اطالعاتی
22

مانند ،موضوع خبرنامه ،نام ارسال کننده خبرنامه ،ایمیل شخص یا شرکت رسال کننده خبرنامه و ....

 .3در این مرحله شما باید موضوع ایمیل ارسالی خود را انتخاب و در قسمت  Subjectوارد کنید.
 .2نام و ایمیل ارسال کننده را نیز در قسمت  Sender nameو  Sender emailوارد کنید.
 .3زبان یا  Languageرا فارسی انتخاب کنید.
 .3در آخر روی گزینه  Next: Contentکلیک کنید.

***** گام دوم ،انتخاب روش طراحی خبرنامه *****

در گام دوم شما باید یکی از روش هایی که تمایل دارید خبرنامه خود را با آن طراحی کنید انتخاب کنید که این
روش ها را به اختصار در ادامه توضیح داده شده اند.
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*** روش اول*** Drag and Drop ،
در صورتی که تمایل دارید خبرنامه تان را طراحی کنید و به راحتی تصاویر ،متن ،رنگ آمیزی و چیدمان را
تعیین کنید ،شما می توانید از روش  Drag and Dropاستفاده کنید .برای استفاده از قسمت در ناحیه اول
گزینه  Chooseرا انتخاب کنید.
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 .3قسمتی در باالی خبرنامه وجود دارد که شما می توانید تیزر تبلیغاتی شرکت خود را در آنجا قرار دهید.
 .2بعد از آن تیتر یا  Headerخبرنامه نام دارد که می تواند یکی از حالت های فقط متن ،متن  +تصویر و
فقط تصویر را داشته باشد.
 .3فضای بعد از تیتر  Drag content blocks hereجایی است که شما می توانید بلوک های محتوا را
با موس کشیده و در آنجا رها کنید اصطالحا  Drag and dropکنید و خبرنامه خود را بسازید.
 .3فضای تیره رنگ پائین فوتر Footerنامیده می شود که معموال مشخصات فیزیکی شرکت مانند آدرس،
شماره تلفن ،آدرس سایت و لینک لغو عضویت در آن قرار می گیرد .قابلیت هایی مانند ویرایش ،تغییر
رنگ ،ویرایش فونت ،رنگ پس زمینه ،تغییر به زبان فارسی ،راست چین شدن جمالت ،قابلیت لینک دهی
و غیره وجود دارد.
 .5بعد از طراحی کامل خبرنامه شما باید روی گزینه  Done editingکه در باال سمت راست این صفحه
وجود دارد کلیک کنید تا به مرحله بعد هدایت شوید.
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در تصویر باال به ترتیب بلوک های button ،image\text ،text ،titleو  social linkدر فضای خبرنامه کشیده
و رها شده اند.
 .3با موس به روی Textرفته و دکمه ویرایش آن کلیک می کنیم ،همان طور که مشاهده می کنید ،فضای
مربوط به ویرایش  Textدر سمت راست باز شده است.
 .2محتوای متن خود را در قسمت مشخص شده در سمت راست تایپ می کنیم و بدین ترتیب در فضای
خبرنامه متنی که تایپ کرده ایم نمایش داده می شود.
 .3شما می توانید با استفاده از برچسب  Settingطراحی ،زیبایی و نوع چیدمان بلوک مورد نظر را نیز تغییر
دهید.
 .3دقت داشته باشید پس از اتمام ویرایش هر بلوک باید روی گزینه  Saveنیز کلیک کنیم.
بعد از اتمام طراحی ،با کلیک بر روی گزینه  Done editingبه مرحله بعد خواهید رفت.

*** روش دوم*** Rich text editor ،
در صورتی که می خواهید خبرنامه شما مانند یک نامه اداری ساده ،بدون تصویر و تنها شامل متن باشد در قسمت
دوم شکل باال گزینه  Chooseرا انتخاب کنید.
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 .3مطابق تصویر شما می توانید متن مورد نظر خود را در قسمت  Write your email text hereوارد
کنید و با نوار ابزار آن اقدام به ویرایش متن خود کنید.
 .2در انتهای متن همان طور که مشاهده می کنید ،نام شرکت شما و لینک لغو اشتراک ()Unsubscribe
قرار داده شده است.
 .3در قسمت  Style settingنیز می توانید طراحی متن خود را تغییر دهید.
 .3بعد از اتمام ایجاد خبرنامه روی گزینه  nextکلیک کنید.

*** روش سوم*** Upload your own html ،

مطابق شکل باال زمانی که قصد دارید از قالب  HTMLبرای طراحی خبرنامه ی خود استفاده کنید با انتخاب
این گزینه سه حالت برای ایمپورت کد ،برای شما وجود دارد :
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اگر تمایل به استفاده از زبان  HTMLدارید شما می توانید با مطابق شکل باال کد  htmlخود را به برنامه اضافه
نموده و مشاهده نمائید.
نکته مهم در مورد نوشتن قالب ایمیل با کد های  HTMLاین است که ،کد  HTMLقابل قبول برای سرویس
های ایمیل ،کدهایی می باشند که با  Tableنوشته شده باشند.

در شکل باال که مشاهده می کنید ،سه روش برای بارگذاری کد  HTMLبه شما پیشنهاد شده است.
 Paste in code Import from zip Import from URLروشی را که تمایل به استفاده دارید را کلیک کنید .به طور مثال در روش :
 Paste in codeکه ساده ترین حالت می باشد شما می توانید کد خود را در قسمت مربوط کپی کنید.
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در این قسمت به دو نکته مهم باید دقت کنید :
لینک لغو اشتراک  Unsubscribeکه کد آن در قسمت Tagsآورده شده است را حتما
در کد  HTMLخود قرار دهید.

گزینه  Automatic CSS-Inlinerرا روی حالت  Offقرار دهید.
و در آخر پس از اتمام کار روی گزینه  Importکلیک کرده و به مرحله بعد بروید .از این قدم به بعد نیز باز
همانند دو روش قبل مراحل را طی خواهید کرد.

برای خواندن مقاله ای در رابطه با طراحی ایمیل در میلرالیت با کد  HTMLمی توانید اینجا را کلیک کنید.

***** گام سوم ،انتخاب گروهی که می خواهید خبرنامه به اعضای آن ارسال شود *****
گام سوم در تمام روش های طراحی خبرنامه وجود دارد .در ادامه بعد از اتمام توضیح این گام به آموزش روش
دیگر طراحی خبرنامه خواهیم پرداخت.
در این مرحله شما باید گروه مورد نظر خود را که تمایل دارید خبرنامه خود را به آن ارسال کنید ،انتخاب کنید.
شما می توانید یک گروه و یا تمام گروه ها را با تیک زدن مربع کنار نام گروه انتخاب کنید و در آخر نیز روی
گزینه  Next : Review and confirm :کلیک کنید.
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قبل از ارسال همان طور که مشاهده می کنید تمامی مراحل طی شده برای شما بازبینی می شود تا در صورت
نیاز بتوانید اطالعات وارد شده را ویرایش کنید.

 .3باالی صفحه در سمت راست  Subject & Senderگزینه  ،Edit infoبرای ویرایش اطالعات اولیه
مانند موضوع خبرنامه ،نام ارسال کننده ،ایمیل ارسال کننده و غیره به کار می رود
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 .2در راستای  Contentگزینه  Editبرای ویرایش محتوای خبرنامه و طراحی آن به کار می رود.
 .3در قسمت  Recipientsگزینه  Add recipientsبرای اضافه کردن گروه های جدید به کار می رود.
 .3پس از اطمینان از درستی اطالعات در انتها روی دکمه  Next: Sendکلیک کنید.

***** گام چهارم ،تعیین زمان ارسال خبرنامه *****

 .3اگر تمایل داشتید که هم اکنون ارسال کنید گزینه  send nowرا کلیک کنید
 .2اگر تمایل داشتید که در زمان دیگری ایمیل ارسال شود ،روی گزینه  Send laterکلیک کنید.
 .3در آخر برای اتمام کار و ارسال ایمیل روی گزینه  Sendکلیک کنید .ایمیل شما ارسال شد.
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همان طور که در تصویر باال مشاهده می کنید ،بعد از قدم آخر و ارسال نهایی پیغام زیر نمایش داده می شود" ،
 " Your email has been queued for deliveryاین به معنای ارسال موفقیت آمیز ایمیل شما می باشد.
شما به صفحه  Campaignsبرگشته اید و ایمیل شما هم اکنون در  Outboxو در حال ارسال است .بعد از
چند دقیقه صفحه مرورگر خود را  Refreshکنید ،خواهید دید که عدد  Outboxشما صفر شده و ایمیل شما
وارد تب  Sentشده است.
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گزارشات ایمیل های خود را مشاهده کنید

بعد از ارسال ایمیل ،برای مشاهده گزارشات می توانید به منوی  Campaignsرفته و تب  Sentرا کلیک کنید .دکمه
 View reportمربوط به خبرنامه خود را کلیک کرده و گزارشات را مشاهده نمائید .همان طور که مشاهده می کنید
پنج نوع آمار ضروری دیده می شود که عبارتند از :
 Opened .3تعداد مشترکینی که ایمیل شما را باز کرده اند،
 Clicked .2تعداد مشترکینی که بعد از باز کردن روی لینک هایی که در ایمیل گذاشته اید کلیک کرده اند.
 Unsubscribed .3یعنی مشترکینی که لغو اشتراک کرده اند،
 Spam complaints .3یعنی مشترکینی که ایمیل شما را در  Inboxدریافت کرده ولی  Spamکرده اند.
 Hard bounce .5ایمیل هایی هستند که برگشت خورده و به مشتری نرسیده اند و دیگر نمی رسند اما ایمیل
های  Soft bounceممکن است در آینده به دست مشتری برسند.
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یک فرم اشتراک در سایت خود قرار دهید

وب فرم ها یا همان فرم اشتراک برای ثبت نام و جمع آوری ایمیل مشتری در سایت ها به کار می رود .شما می
توانید اقدام به ساخت وب فرم کرده و کد اسکریپت مربوط به آن را در سایت خود قرار دهید ،هر مشتری که از
سایت شما بازدید می کند و تصمیم به ثبت نام می گیرد وب فرم شما را پر می کند ،آدرس ایمیل او به یکی از
گرو های  Subscribersدر اکانت میلرالیت شما اضافه می شود .اینکه به کدام گروه اضافه شود را شما خودتان
می توانید تعیین کنید .از منوی باال گزینه وب فرم –  – Webformsرا انتخاب کنید ،و سپس روی گزینه
 Add new Webformرا کلیک کنید
در مرحله بعدی اسم وب فرم خود را در قسمت  3وارد کنید و سپس بر روی گزینه ” “ Save and countinue

کلیک کنید.
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اکنون باید روش نمایش وب فرم خود را در صفحه ای مانند صفحه زیر مشخص کنید.

 : Popup form .3برای استفاده از این نوع فرم توضیحات آن را در اینجا می توانید کامل مطالعه
کنید.
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.2

 : Landing pageبرای استفاده از این نوع فرم توضیحات آن را در اینجا می توانید کامل
مطالعه کنید.

.3

 : Embed formبرای استفاده از این نوع فرم توضیحات آن را در اینجا می توانید کامل
مطالعه کنید.

 : Subscribe button .3برای ایجاد این نوع وب فرم شما نیاز به طراحی قسمت های مشخص
شده دارید :

برای اطمینان از درستی آدرس ایمیل های وارد شده می توانید در قمستی که با فلش زرد مشخص
شده است گزینه  Double opt-inرا فعال کنید .در این صورت پس از ثبت نام ایمیلی به مشتری
فرستاده می شود تا مشتری تائید کند که مایل به دریافت خبرنامه شما می باشد.
 . 3-3قسمت اول  Buttonهست که مربوط به طراحی دکمه اشتراک شماست.
 . 3-2اگر مایل به طراحی از نوع نمایش  Pop-upهستید میتوانید از قسمت دوم فرم خود را طراحی کنید.
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همچنین شما می توانید در این قسمت با استفاده از تب های  fields ،design ،detailsو groupsمحتوای
فیلد ها ،تعداد فیلدها ،رنگ آمیزی و طراحی فرم و گروه های مشترکین را تغییر دهید
 . 2در این قسمت گزارش بازدید کنندگان و مشترکین فرم را به شما نشان می دهد.
 . 3قسمت سوم  Confirmation emailایمیلی است که بعد از ثبت نام مشتری به آدرس او ارسال می شود
و مشتری تائید می کند که به او خبرنامه ارسال نمائید.
 . 3قسمت چهارم  Confirmation thank you pageطراحی صفحه ای می باشد که بعد از ثبت نام به
مشتری نمایش داده می شود و از او بابت ثبت نام و تائید آن تشکر می شود .تمامی این سه بخش همانند طراحی
ایمیل و روش درگ اند دراپ تکمیل می شوند.

توجه داشته باشید پس تکمیل کامل و  Saveکردن همه بخش ها به قسمت  Buttonبرگشته و
کد اسکریپتی که می بینیم را کپی میکنیم تا در پنل مدیریتی سایت خود قرار دهیم.

در تمامی حالت های وب فرم ,قبل از طراحی وب فرم خود باید گروهی که ایمیل های مشتریانی
که ثبت نام می کنند در آن ذخیره شوند را انتخاب کنید :

بعد از تیک زدن گروه مورد نظر روی گزینه  Save and Countinueکلیک کنید.
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در صفحه بعدی می توانید وب فرم خود را طراحی کنید که در قسمت قبل توضیحات داده شد.

پس از تکمیل وب فرم خود ،کد اسکریپت وب فرم در اختیار شما قرار می گیرد .حال می توانید این کد را کپی
کرده و در هر جای سایت که تمایل دارید فرم ثبت نام دیده شود قرار دهید.

استفاده از  Automationدر میلرالیت

وب فرم ها برای ثبت نام و جمع آوری ایمیل مشتری در سایت ها به کار می رود .که شما می توانید در کنار
آنها از  Auto responderها نیز استفاده کنید .این ابزار این امکان را می دهد که ایمیلی طراحی کنید و
هرگاه کاربری در سایت شما فرم عضویت را پر کرد و آدرس ایمیلش به اکانت میلرالیت شما اضافه شد ،آن
ایمیل به طور اتوماتیک برای کاربر ارسال شود .ایمیلی مانند پیغام خوش آمدگویی.

 .3ابتدا بر روی گزینه  Automationکلیک کنید.

38

 .2در صفحه مربوطه روی  Create New Autoresponderکلیک کنید.

برای پنج حالت شما می توانید از سیستم ارسال اتوماتیک استفاده کنید.
 .3حالت اول به محض ثبت نام کاربران در فرم عضویت می باشد که البته در گام بعدی شما می توانید
زمان آن را نیز تعیین کنید که آیا بالفاصله ارسال شود و یا اینکه  3ساعت بعد3 ،روز بعد 3 ،هفته بعد و
یا هر زمان دلخواهی که تمایل داشتید.
 .2زمانی که یک مشترک به یکی از سگمنت های گروه شما از طریق وب فرم اضافه شد یک ایمیل و یا
یک سری ایمیل ارسال شود.
 .3زمانی که یک مشترک از یکی از سگمنت های شما حذف شد یک ایمیل و یا یک سری ایمیل ارسال
گردد.
 .3برای یک تاریخ خاص مثال برا یتاریخ تولد مشترکان برای آن ها ایمیل ارسال گردد.
 .5حالت آخر تاریخ های دلخواه شما می باشد که اگر تمایل داشتید ایمیل برای کاربران ارسال شود که
البته باید فیلد تاریخ را در فرم ثبت نام قید کرده باشید تا کاربر آن فیلد را پر کند و طبق آن تاریخ
برایش ایمیل اتوماتیک ارسال شود.
حالت مورد نظر خود را انتخاب کنید ,شما با انتخاب هر کدام از حالت های باال می توانید یک خبرنامه
ایجاد کنید و مطابق زمان بندی که مد نظرتان است آن را برای مشترکین خود ارسال کنید.
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بعنوان نمونه حالت اول "  " When subscriber joins a groupرا باهم قدم به قدم انجام می دهیم :

ابتدا گروهی که میخواهیم به اعضای جدید آن  Auto responderبفرستیم را از قسمتی که با فلش مشخص
کرده ایم انتخاب میکنیم و سپس گزینه  Nextرا می زنیم.
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سپس اطالعات ایمیلی که می خواهیم به صورت خودکار فرستاده شود را کامل می کنیم :

 .3در این مرحله در فیلد اول ،زمان دقیق ارسال را تعیین می کنید  ,زمانی که گزینه immediately
انتخاب شده باشد یعنی ایمیل شما بالفاصله بعد از ثبت نام کاربر برایش ارسال می شود .اما اگرتمایل
داشته باشید می توانید این زمان را خودتان تعیین کنید .با زدن تیک در قسمت نمایش داده شده به
سیستم این اجازه را میدهید که آتومیشن را عالوه بر عضو های جدید به مشترکینی که قبال هم در آن
گروه عضو بودن ارسال کند.
 .2موضوع ایمیل.
 .3نام ارسال کننده و ایمیل ارسال کننده .
 .3فیلد زبان می باشد.
بعد از پر کردن این قسمت ها روی گزینه  Nextکلیک می کنید.
از این مرحله به بعد دقیقا روال کار مانند ساختن خبرنامه می باشد .یعنی ایمیلی که می خواهیم به صورت
خودکار فرستاده شود را به همان ترتیبی که در قسمت طراحی خبرنامه ها توضیح دادیم طراحی میکنیم.
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بعد از طراحی ایمیل به صفحه ای مانند صفحه زیر می رویم :

همان طور که می بینید ،می توانید گزارش  Auto responderخود را در این صفحه مشاهده کنید:
 .3گزارش کلی از  , Auto responderمثل تعداد ارسال و تعداد باز شدن ایمیل و کلیک کردن بر روی
لینک داخل ایمیل و غیره
 .2نمای کلی از ایمیلی که طراحی کردید ( .مثل موضوع و تصویر ایمیل )
 .3فعالیت های کلی و جزئی که روی لینک های داخل ایمیل شده است.
 .3چه تعدادی و به چه کسانی تا به حال از این ایمیل به صورت خودکار ارسال شده .
 .5ایمیل هایی که به علت ترافیک در صف ارسال مانده اند.
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هم چنین از طریق گزینه ای که در شکل زیر نشان داده ایم می توانید آتومیشن خود را فعال و یا غیر فعال
کنید :

با فعال کردن آتومیشن برای شما سه گزینه ایجاد می شود که می توانید مطابق توضیحات زیر یکی از آن ها را
بسته به نوع کارتان انتخاب کنید
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با انتخاب گزینه ی اول مشترکین عضو شده ،در صف ارسال آتومیشن قرار نمی گیرند و تنها آتومیشن در
حالت روشن است.
با انتخاب گزینه دوم به همه ی اعضای گروه ،در صف ارسال قرار می گیرند اما اگر زمان ارسال آتومیشن
بگذرد ارسال انجام نمی شود.
با انتخاب گزینه ی سوم مشترکین در صف ارسال قرار می گیرند و حتی اگر زمان ارسال آتومیشن هم
گذشته باشد بالفاصله برای مشترکین ارسال انجام می شود.
حاال اگر از این قسمت دوباره به قسمت  Automationبرگردید می توانید  Auto responderساخته
شده را مشاهده کنید که در روبه روی نام آن گزینه  Onقرار دارد:

هرگاه این گزینه به رنگ سبز باشد به این معنا است که ایمیل اتوماتیک شما فعال است .و شما همیشه برای
مشاهده گزارش  Auto responderخود می توانید روی نام آن کلیک کنید.

کاهش نرخ اسپم اکانت ها
حتما در ابتدای متن ایمیل خود این جمله را قرار دهید:
این ایمیل به واسطه عضویت شما در خبرنامه  ...........ارسال گردیده در صورت عدم تمایل به دریافت در انتهای
خبرنامه بر روی لینک لغو اشتراک کلیک کنید.
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 سعی کنید تعداد ارسال های خود را در هفته کاهش دهید ،ارسال چند باره ایمیل در روز عالوه براینکه بازگشت مناسبی برای شما نخواهد داشت موجب افزایش نرخ اسپم ایمیل های شما خواهد شد.
 سعی کنید عالوه بر تبلیغات  ،محتوای آموزشی مناسب در حوزه کاری خود به مخاطبان ارسال نمایید. از موضوعات جذاب تر استفاده کنید ،موضوعات تکراری و پرکاربرد نرخ اسپم کردن ایمیل های شمارا افزایش می دهد.
 -به هیچ وجه از بانک های ایمیل خریداری شده استفاده نکنید.

انواع دیگر خبرنامه

زمانی که می خواهید یک کمپین جدید ایجاد کنید ،مطابق شکل زیر سه حالت برای شما نمایش داده می شود :
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گزینه ی  3برای زمانی است که شما یک ارسال عادی را برای خبرنامه های خود در نظر می گیرید
گزینه ی  2با انتخاب این گزینه شما می توانید خبرنامه ی خود را با موضوع و یا محتوای متفاوت برای گروه های
خود ارسال کنید و حالتی را که بیشترین نرخ باز شدن دارد را به عنوان برنده در نظر بگیرید و آن را به دیگر
اعضای گروه های خود ارسال کنید برای اطالعات بیشتر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید
ادامه ی مطلب ....
گزینه ی  3با انتخاب این گزینه شما می توانید خبرنامه ی خود را به طور خودکار برای کسانی که آن را باز نکرده
اند و یا بر روی لینک های آن کلیک نکرده اند ارسال کنید برای اطالعات بیشتر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید
ادامه ی مطلب ...
گزینه ی 3
با انتخاب این گزینه اگر وبالگی داشته باشید می توانید  URLمربوط به آن را هم در خبرنامه ها ی خود قرار
دهید.

ما همیشه در کنار شما هستیم
شرکت نرم نگاران آرمیتیس به عنوان نماینده انحصاری میلرالیت در ایران همیشه در کنار شما خواهد بود.
در صورت بروز هرگونه مشکل و یا نیاز به راهنمایی و همچنین هر پرسشی در مورد نرم افزار میلرالیت ،
خوشحال خواهیم شد از طریق کانال های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:
تلفن پشتیبانی 12322353511 :
ایمیل پشتیبانی info@mailerlite.ir :
وب سایت mailer.karzar.ir | mailerlite.ir :
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