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شرکت چینی هوآوی علیه 
ممنوعیت کار در آمریکا شکایت کرد

نبــرد اقتصادی شــرکت های چینــی و آمریکایی  �
همچنان به قوت خود ادامه دارد و در تازه ترین اقدام، 
شــرکت مخابراتی چینی هوآوی دادخواستی را علیه 
تصمیم یک نهاد دولتی آمریکا به دادگاه تسلیم کرده 
اســت. یکی از مدیران این شــرکت گفته است که این 
دادخواست علیه تصمیم کمیسیون فدرال ارتباطات 
به دادگاهی در نیواورلئان تســلیم شــده اســت. این 
کمیســیون با معرفی شرکت هوآوی به عنوان «تهدید 
امنیتــی» از مؤسســات دولتی خواســته اســت تا از 
همــکاری و خریــد تجهیزات این شــرکت خودداری 
کنند. این تصمیم همچنین شامل طرح هایی می شود 
که شرکت های خصوصی آمریکا با استفاده از بودجه 

دولتی مجری آنها هستند.

اقبال به دیتاسنترهای نروژ
کسب وکارهای دیتاسنترهای کشور نروژ این روزها  �

از رونق بســیار خوبی برخوردار شده است. بسیاری از 
مشتریان خانگی یا کمپانی های بزرگ، برای حفظ داده 
و اطالعات خــود در حال مهاجرت از دیتاســنترهای 
محلــی به دیتاســنترهای کشــور نروژ هســتند. نروژ 
از طرفــی با وضــع قوانین مالیاتی جدیــد، هزینه این 
دیتاسنترها را کاهش داده که در کنار ارتباطات فیبری 
بیشــتر بین نروژ و قاره اروپا، استفاده از این خدمات را 
آسان کرده اســت و از طرفی به دلیل سردسیربودن، 
دیتاســنترها هزینه برق بســیار کمتری بــرای خنک 

نگه داشتن دستگاه های خود می پردازند.

همکاری ایران و جمهوری آذربایجان 
برای توسعه فناوری فضایی

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطالعات و ارتباطات  �
ایــران (ictnews.ir)، محمدجــواد آذری جهرمی در 
ادامــه دیدارهای دوجانبــه و رایزنی های بین المللی 
خود در جریان سفر به جمهوری آذربایجان در حاشیه 
نمایشــگاه بین المللی باکوتل  ۲۰۱۹ با رشاد نبی اف، 
رئیس شــرکت آژانس فضایی جمهــوری آذربایجان 
دیــدار کرد.وزیر ارتباطات در این دیــدار بر ابراز تمایل 
جمهوری اســالمی ایــران برای آغــاز همکاری های 
مشــترک با جمهــوری آذربایجان در حــوزه فضایی 
تأکید کرد. وی با بیان اینکه دانش فضایی و ســاخت 
ماهواره اهداف مختلفی دارد، گفت: حتما شــما هم 
معتقدیــد که بخش اعظم اقتصــاد آینده متعلق به 
حوزه فضایی اســت. بنابراین باید جایــگاه خود را در 
این بازار تعریف کنیم که آیا می خواهیم مصرف کننده 
باشــیم یا تولیدکننده.آذری جهرمی افــزود: در حوزه 
فضایی درحال حاضر چند کشــور بــه صورت خاص 
برنامه ریزی کرده و با پیشــرفت های قابل توجه عمده 
دســتاوردهای ایــن بخــش را متعلق به خودشــان 
کرده اند.وی ادامه داد: ما در ایران برنامه ریزی کرده ایم 
که در این حوزه تنها مصرف کننده نباشــیم و بر همین 
اساس یک برنامه ۲۰ ساله تنظیم کرده ایم که نیمی از 
آن گذشته و تالش داریم تا منظومه فضایی را تشکیل 
دهیم. بر این اســاس توسعه صنعت فضایی برای ما 
یک ضرورت راهبردی است.وزیر ارتباطات تأکید کرد: 
در این رابطه از هر نوع همکاری دوجانبه و چندجانبه 
اســتقبال می کنیم و سازمان فضایی ایران این آمادگی 
را دارد تــا باب همکاری مشــترک بــا آژانس فضایی 
جمهــوری آذربایجان را باز کند.رشــاد نبی اف هم در 
این دیدار با ابراز خشنودی از تمایل جمهوری اسالمی 
برای همکاری گفت که جمهــوری آذربایجان هم از 
شــکل گیری همکاری مشترک اســتقبال می کند.وی 
تأکید کرد آمادگی دارد در کوتاه ترین زمان ممکن برای 
آغاز گفت وگوهــای دوجانبه میزبان رئیس ســازمان 

فضایی ایران در باکو باشد.

پوشش مخابراتی و اینترنتی
الزمه تحقق کشاورزی هوشمند

دبیر کمیته هوشمندســازی کشــاورزی در مراسم  �
رویداد «راهکارهای پیاده ســازی کشاورزی هوشمند» 
گفــت: یکی از مســائل مهم برای تحقق کشــاورزی 
هوشمند، پوشش مخابراتی و اینترنتی، نفوذ تلفن های 
هوشمند، سرعت و نفوذ اینترنت و... است.به گزارش 
پایــگاه خبــری فناوری اطالعــات و ارتباطــات ایران 
و بــه نقــل از اکوموتیو، علیرضا عطــری، دبیر کمیته 
هوشمندســازی کشاورزی، در حاشــیه مراسم رویداد 
«راهکارهای پیاده ســازی کشاورزی هوشمند»  گفت: 
اســتفاده از فناوری هــای پیشــرفته و نویــن در نظام 
کشــاورزی غذایی به منظور افزایــش بهره وری پایدار 
را کشاورزی هوشمند می گویند. از این طریق می توان 
ضمــن آگاهی رســاندن به کشــاورزان، کمک کرد که 
آنها تصمیم  بهتری بگیرند.کشــاورزی هوشــمند در 
تمــام دنیا وابســته به توســعه اقتصادی اســت. در 
دنیا شــاخص هایی تحــت عنوان شــاخص آمادگی 
برای کشــاورزی هوشــمند وجود دارد کــه از جمله 
آنها می توان به نفوذ تلفن های هوشــمند، سرعت و 
نفوذ اینترنت، پوشش شــبکه برق و نرخ قطعی آن، 
دسترســی به نزدیک ترین بازار عمده، تجربه مشارکت 
بخش هــای خصوصــی و عمومی بــا فرصت ها در 
بخش کشاورزی، فرصت ســرمایه گذاری بخش های 
زیرســاخت ها، سیاســت های دولتی و  خصوصــی، 
اولویت های آن برای راه اندازی کشــاورزی دیجیتال و 
قوانین و نظارت های مناسب برای راه اندازی کشاورزی 
دیجیتال اشاره کرد. کشورها حداقل باید۷۰ درصد این 
موارد را دارا باشند تا کشاورزی هوشمند در کشور آنها 

محقق شود.

اســتارتاپ، به کســب وکاری گفته می شــود که با تکیه بر خالقیت و 
نوآوری و اســتفاده از فناوری، ارزشــی خلق می کند کــه می تواند مورد 
نیاز استفاده کنندگان و مشتریان آن اســتارتاپ باشد. این ارزش می تواند 
شــامل تولید یک کاالی کاربردی یا یک خدمت رســانی باشــد. بنابراین 
فعالیت اســتارتاپ ها به یک حوزه خاص محدود نیســت. از سالمت و 
کشــاورزی گرفته تا فرهنگ و هنر هم می توانند از خدمات اســتارتاپ ها 
بهره مند شــوند. اما به راســتی کدام یک از حوزه های استارتاپی در آینده 
بیشترین نقش را در زندگی بشر بازی می کنند؟ جواب این مهم برای خود 

اســتارتاپ ها نیز اهمیت زیادی دارد، چراکه بــا افزایش تعداد روزافزون 
اســتارتاپ ها رقابت بین آنها هم سخت و سخت تر می شود. در این میان 
اســتارتاپ هایی موفق به جذب سرمایه و پیشرفت می شوند که در آینده 
انسان تأثیر بیشتری داشته باشند؛ یعنی در پیش بینی مشکالت و نیازهای 
آینده و تالش برای ارائه پاسخ بهتر به آنها موفق تر از سایرین عمل کرده 
باشــند. آنها اقبال بیشتری در جلب توجه بازار به خدمات خود خواهند 
داشــت. از طرفی، سرمایه گذاران هم عالقه مند هســتند که بر ایده های 
پیش رو ســرمایه گذاری کنند. آنها هم ضرورت توجــه به بازار را مدنظر 

دارند و به خوبی می دانند ســرمایه ای امکان بازگشت یا سودآوری دارد 
که بتواند نیاز بیشتری را در میان مخاطبان بیشتر پاسخ گو باشد.

در چنین شــرایطی است که شــتاب دهنده Y Combinator، یکی از 
معروف ترین و موفق ترین شــتاب دهنده های آمریکایی، در ســال ۲۰۱۸ 
فهرســتی از ۲۶ ایده پراهمیت و قابل سرمایه گذاری را برای استارتاپ ها 
منتشر کرده اســت. در تصویر باال، با این ۲۶ حوزه استارتاپی که در آینده 

بیشترین تأثیرگذاری را خواهد داشت آشنا می شویم.
* منبع تصویر: تکراسا

اخبار نوآورى

شیوه دسترسى پیامک اپلیکیشن هاى ایرانى باید عوض شود!

دسترســی ها همان مجوزهایی هســتند که سیســتم به اپلیکیشن 
می دهد. گاهی اوقات برنامه نیازمند دسترســی به بخش های خاصی 
همانند عکس یا مخاطبان است و به خاطر حفظ حریم شخصی، تنها 
در صورتی مجوز اســتفاده از این قســمت ها صادر می شــود که کاربر 

اجازه دهد.
اپلیکیشــن ها برای فعالیت به این مجوزها نیــاز دارند و بدون آنها 
برنامه نمی تواند کارش را به درســتی انجام دهد. مثال در اپلیکیشــن 
نقشه گوگل (Google Maps) اگر برنامه به Location موبایل دسترسی 
نداشــته باشــد، دیگر نمی تواند نقطه ای که هستید را مکان یابی کند و 
تنها شــبیه به یک نقشــه معمولی کارکرد خواهد داشت. یا به عنوان 
نمونه اپلیکیشــن اینســتاگرام را در نظر بگیرید. برای گرفتن عکس از 
طریق خود اپلیکیشــن، برنامه نیازمند داشــتن دسترســی به قسمت 
Camera اســت و بدون این مجوز نمی توانید هیچ گونه تصویر جدیدی 

با اینستاگرام به ثبت برسانید.
دسترسی ها انواع مختلفی دارند و بدون آنها هم اپلیکیشن باید کار 

کند. یکی از مهم ترین نوع دسترسی، دسترسی پیامک است. بسیاری از 
اپلیکیشــن ها برای اینکه رمزی بفرستند که توسط اپلیکیشن رمز سریع 
خوانده شوند، از شما دسترسی پیامک می گیرند. این دسترسی شمشیر 
دولبه اســت چراکه با این دسترسی به اپلیکیشن اجازه می دهید همه 
پیام های شــما را بخواند و حق دارد که از آنها استفاده کند. از اندروید 

۱۰ به بعد شــیوه دسترســی پیامک تغییــر کرد و گوگل شــیوه جدید 
 SMS Retriever را عرضــه کــرد. هــر اپلیکیشــنی که این شــیوه را 
پیاده ســازی کرده باشد، پیامک های کدگذاری شده به کاربر می فرستد و 
اپلیکیشن فقط آن پیامک های کدگذاری شده را می خواند و دیگر خبری 
از دسترســی نیست. در توسعه نسخه هشت برنامه «بازار» با استفاده 
از API جدید SMS Retriever ، بازار می تواند بدون دسترسی داشــتن 
به پیامک هــای کاربر، فقط رمز یک بارمصرف ارسال شــده با پیامک را 
بخواند. کســب وکارهای اپلیکیشــن ایرانی باید بپذیرند با وجود چنین 
تکنولوژی ای، حق گرفتن دسترسی اپلیکیشن از کاربر را نداشته و نباید 
امنیت کاربران را به خطر بیندازند. عدم توجه اپلیکیشن های ایرانی به 
این دسترسی  سبب شده است که کاربران ایرانی مورد سوءاستفاده های 
بی شــماری قــرار بگیرنــد و در معرض انــواع تهدید هــای حمالت 
سوءاستفاده کنندگان باشند و حریم شخصی آنها به خطر بیفتد. قبل از 
اندروید ۶ امکان حذف دسترســی ها وجود نداشت ولی در نسخه های 

بعدی امکان محدودکردن دسترسی اپلیکیشن ها وجود دارد.

ربا حمایت کافه بازار

مفاهیم نوآوري مهم ترین ایده های استارتاپی برای سرمایه گذاری

واسطه هاي نوآوري (۲)

واســطه هاي نــوآوري فقــط عرضه کنندگان و  �
متقاضیــان یک محصول فناورانــه را به هم وصل 
نمي کنند، بلکه در بســیاري از موارد شــکل گیري 
«همکاري هاي فناورانه» و «شــبکه هاي نوآوري» 
هم مرهون خدماتي اســت که این واسطه ها ارائه 
مي کنند. توضیح این مســئله به این شکل است که 
وقتي شــرکت الف، نیاز فناورانه خود را به واسطه 
نوآوري منتقل مي کند، محتمل اســت که واسطه 
بتوانــد تأمین کننده اي را براي بــرآوردن آن تقاضا 
پیدا کند. اما اگر تأمین کننده اي وجود نداشت، چاره 
چیست؟ در این مواقع واســطه ها، به سرعت و بر 
اساس تحلیلي که از ســطح توانمندي آن فناوري 
یــا کاالي فناورانه در ســطح جامعه در دســترس 
خودشــان دارند، اقدام به طرح ریزي یک همکاري 
فناورانــه به منظور برآورده کــردن آن نیاز مي کنند. 
مثال ممکن اســت فناوري مورد تقاضــا تا مرحله 
آزمایشگاهي توســعه پیدا کرده باشد و اینک براي 
توســعه مراحل آتــي نیازمند یک تیم مهندســي، 
یــک ســرمایه گذار صنعتي و یک تیــم متخصص 
تجاري سازي باشد. واسطه هاي نوآوري اینجا وارد 
عمل مي شــوند و چنین همکاري و ائتالفي را حول 
محــور محقق کردن و تجاري ســازي یــک فناوري 

شکل مي دهند.
نکتــه جالــب و حائــز اهمیت این اســت که 
واســطه هاي نوآوري هم براي شــرکت هاي بزرگ 
ارزش آفرین انــد و هم براي شــرکت هاي نوآفرین 
(اســتارتاپ) و نوپا. شرکت هاي بزرگ به واسطه ها 
نیازمندند چون عموما در دایره بسته بنگاه خود قفل 
شده اند و چندان از اوضاع و احوال شرکت هاي نوپا 
که مي توانند خون تازه اي در رگ هاي سازمان هاي 
بزرگ و فرسوده جاري کنند، مطلع نیستند. از سوي 
دیگر، مشــکل همیشگي استارتاپ ها و شرکت هاي 
نوآفرین این اســت که دستشــان به شــرکت هاي 
بزرگ نمي رســد یا اگر برســد با مانع عدم اعتماد و 
باور شرکت هاي بزرگ به توانمندي هایشان مواجه 
مي شــوند. در هر دو ســو، این واسطه هاي نوآوري 
هستند که مي توانند شکاف به وجودآمده را پر کنند: 
از یک سو پنجره فرصت شرکت هاي نوپا و نوآفرین 
را به روي شــرکت هاي بزرگ بگشــایند و از سوي 
دیگر فرصت ارائه و معرفي این بنگاه هاي نوآفرین 

را نزد بنگاه هاي بزرگ و براي آنها فراهم کنند.
بــا این حال، کســب وکار واســطه گري نوآوري، 
کسب وکار بي دردسري نیســت. آنها از یک سو باید 
بر بحــران بي اعتمادي بنگاه هاي بزرگ غلبه کنند و 
به آنها بباورانند که مي توانند فرصت هاي جذاب و 
نابي را پیش روي آنها بگشــایند. از سوي دیگر باید 
بر روحیــه بي اعتمادي فنــاوران و مخترعان جوان 
غلبه و آنها را قانع کنند که بخشي از دانش یا ابتکار 
خود را افشا نکنند، هیچ واسطه اي نخواهد توانست 
به آنها براي خرید اختراعشــان یا تأمین مالي براي 
تکمیل و نهایي ســازي آن کمک کنــد. مخترعان و 
فناوران جوان در همه بوم ها (و نه صرفا زیست بوم 
کشورهاي در حال توسعه) با نگراني افشا و سرقت 
ایده هایشــان مواجه هستند و این در حالي است که 
واسطه نوآوري براي کمک به مخترع جوان الجرم 
نیاز دارد قدري از ایده او بیشتر بداند تا بتواند مسیر 
مناســب براي تجاري ســازي یا تأمین مقدمات الزم 
براي نهایي ســازي کارش را طراحــي کند. چالش 
ســومي که پیش روي واســطه هاي نوآوري است، 
چالــش «دورخوردن» اســت. واقعیت این اســت 
که اگــر طرفیــن عرضه کننده و متقاضــي نوآوري 
بــه حداقل هایي از اخالق حرفه اي ملتزم نباشــند، 
احتمال اینکه به قول قدیمي ها شــیطان گولشــان 
بزند! و تصمیم بگیرند واســطه بخت برگشته را دور 
بزنند، هست. به طور طبیعي براي جلوگیري از بروز 
این قبیل خطاها، دولت ها باید دست به کار شوند و 
با وضع قوانین و مقررات الزم حمایت عملي و الزم 
را از این کسب وکارها به عمل آورند. متأسفانه مانند 
بســیاري حوزه هاي دیگر، وضعیت نهادي کشــور 
براي حمایت از این قبیل مشــاغل نو فراهم نیست، 
در نتیجه واســطه هاي نوآوري مجبورند دســت به 
تهیه و طراحي «تنظیمات اختصاصي» بزنند، یعني 
قواعد بازي و تعامل با ذي نفعان را خودشان تنظیم 
کننــد، کاري که هم هزینه زیادي بــراي آنها دارد و 

هم احتمال آزمون و خطا در آن باالست.  
موضوعــي  نــوآوري  واســطه هاي  موضــوع 
اســت کــه در ادبیــات نــوآوري در دنیــا بــه آن 
توجه شــده اســت، هرچند بــا عناویــن مختلف 
نظیــر مرزبــان (Boundary Spanner)، میانجــي 
شــریک   ،(Broker) واســطه   ،(Intermediary)
آنها  از   (Matchmaker) به هم رســان ،(Partner)
یاد شــده اســت. به عنوان نکته آخر ذکر این نکته 
نیز خالي از لطف نیســت که کســاني ایــن روزها 
تالش مي کنند کسب وکار واسطه گري نوآوري را به 
اپلیکیشن ها یا تارنماهاي اینترنتي بسپرند. در مورد 
میزان موفقیــت این فرایند بــه مطالعات جامعي 
برخــورد نکرده ام، اما پیش بیني من این اســت که 
همان طور که فنــاوري ویدئوکنفرانس نتوانســت 
جاي جلسات حضوري را بگیرد، وبگاه هاي اینترنتي 
نیز نخواهند توانســت جاي واســطه هاي انساني 
را بگیرنــد، بلکه حداکثر مي تواننــد تکمیل کننده و 

تسهیل کننده کار واسطه هاي انساني باشند. 

 هادي نیل فروشان
 عضو هیئت علمی دانشگاه

   شهید بهشتی

علیرضا کاربر، از فعاالن نام آشنای اکوسیستم استارتاپی 
شیراز اســت که از این پس در سلســله نوشتارهایی با 
عنوان «بازاریابی درون گرا»، ما را با این حوزه خاص از 

دیجیتال مارکتینگ آشنا می کند.
۹- ابزارهای ارسال پست الکترونیک

در شــماره های گذشــته بیان شــد که بازاریابی 
درون گرا، یعنی بازاریابی اي که در آن کسب وکارها 
به جای آنکه خود را با ابزارهایی مانند بیلبوردهای 
تجاری در معرض دید مشــتری قرار دهند، بستری 
فراهم می کنند که مشــتری به انتخاب خود سراغ 
یک کســب وکار رفته و در خصــوص محصول آن 
تصمیــم بگیــرد. همچنین مطرح شــد کــه انواع 
مختلف پســت های الکترونیــک از ابزارهای مورد 
اســتفاده بــرای این نوع بازاریابی اســت. ارســال 
پســت های الکترونیکــی باید به طریقی باشــد که 
هم دریافت کنندگان پیام دچار ســردرگمی ناشی از 
دریافت حجم انبوهی از پیام های یکســان نشوند و 
هم ارســال کننده پیام ها بتواند بازخــورد بهتری از 
پیام های ارسالی داشته باشــد. این بازخورد نقشی 
حیاتی در دیجیتال مارکتینگ دارد. در این شــماره، 
برخــی از ابزارهای مهم مرتبط با این نوع بازاریابی 
که به کسب و کارها برای ارسال پست های تبلیغاتی 

انبوه کمک می کند، معرفی می شوند:

MailChimp -۱
  mailchimp.com ســایت 
شــاخص ترین و شــناخته ترین 
ابــزار ایمیل مارکتینــگ میــان 
فعاالن این حوزه اســت. قیمت مناســبت و ســهولت 
اســتفاده باعث شده است این ابزار به طور مداوم توسط 
متخصصان بازاریابی دیجیتال مورد استفاده قرار بگیرد. 
نکته قابل توجه در این ابزار این است که به شما فرصت 
اســتفاده رایگان – برای تعداد هزار دریافت کننده ایمیل 
– را می دهــد و ایــن مســئله بــرای بخش زیــادی از 
کســب و کارهای نوپا بســیار با اهمیت است. در کنار این 
مزایا، تجزیه و تحلیل های بسیار کاربردی و قابل فهم از 
 Mailchimp  .پیام های ارسال شده به شما ارائه می دهد
انــواع ابزارهای هوشــمند را در اختیارتان قرار می دهد: 
ارائه آمــار مهمی مانند تعــداد ایمیل های باز شــده و 
ایمیل هایی که محتوای آنها کلیک شده است (این آمار 
برای مدیران کمپین های بازاریابی الکترونیکی بسیار حائز 
اهمیت است)، ابزارهایی برای ساخت صفحه های اول 
جــذاب و حرفه ای به نحوی که مخاطب با دیدن ایمیل 
خود تشویق به خواندن متن آن شود، ارتباط با شبکه های 
 ،AdWords اجتماعــی و کمپین های تبلیغاتی گــوگل
گروه بنــدی مخاطبــان و ثبت اطالعات مرتبــط با آنها، 
و  منحصربه فــرد  الکترونیــک  پســت های  ســاخت 
شخصی سازی شده، تعریف کمپین های تبلیغاتی و ارسال 
گروهی پســت های الکترونیک به نحــوی که هرزنامه 

(اسپم) محسوب نشود، از جمله  این ابزارها هستند.
Constant Contact -۲

 Constant Contact  ابــزار
اینترنتــی  آدرس  بــا  کــه 
در   constantcontact.com
اختیار کاربران قرار دارد، به 
عنــوان ابزار بازاریابی ایمیلی ســازگار بــا تلفن همراه 
شــناخته می شود. در ابتدای کار با این ابزار می توانید از 
امکانات آن در یک دوره یک ماهه رایگان استفاده کنید 
و در صورت عدم رضایت کاربران در استفاده از این ابزار، 
در ماه های بعد وجه پرداختی ایشــان را پس دهید. به 
دلیل سازگاربودن این ابزار با تلفن همراه، کاربری بسیار 
ســاده تری نســبت به دیگر رقبا می تــوان از آن انتظار 
داشــت. ابزار Constant Contact یــک گالری حاوی 
تعداد بســیار زیادی تصویر را بــرای ایجاد کمپین های 
تبلیغاتی در اختیار کاربران قرار می دهند. همچنین اگر 
به دنبال خودکارســازی برخی از فعالیت های مرتبط با 
ارسال، پاســخگویی و... هســتید این ابزار قطعا گزینه 

مناسبی برای شما خواهد بود.
Benchmark Email -۳

تمرکــز اصلی ایــن ابــزار روی 
طراحــی خالقانــه ایمیل هــای 
ارسالی است. به کمک این ابزار 
را  خالقانه  ایمیل های  می توانید 
به ســرعت (با قابلیت Drag & Drop ) طراحی و ارسال 

کنیــد. این ابــزار بــا ارائه بیــش از صد قالــب از پیش 
طراحی شــده برای موضوعات مختلف، شما را از داشتن 
طراح و گرافیســت تا حد زیادی بی نیاز می کند. بنابراین 
اصلی ترین مســئله در اســتفاده از این ابزار، به کارگیری 
هوشــمندانه قالب های موجود در موضوعی اســت که 
قصد دارید برای کاربرانتان ارســال کنیــد. این ابزار برای 
کسب وکارهای نوپا و وب سایت هایی که به تازگی فعالیت 

خود را شروع کرده اند بسیار کاربردی و مفید است.
Mailchi -۴

ابزار میل چی با آدرس اینترنتی 
mailchi.in، قدیمی تریــن و به 
نوعی پرکارَبرترین ابزار مدیریت 
و ارسال پست الکترونیک تبلیغاتی فارسی است که به 
صــورت تخصصــی در این حــوزه فعالیــت می کند. 
اصلی تریــن مزایای میل چی در مقایســه با نمونه های 
خارجــی عبارت انــد از : قیمــت بســیار کمتــر، کامال 
فارسی بودن ابزار ساخت ایمیل ها، قابلیت پرداخت در 

شبکه بانکی ایران و... .
این ابزار که نسخه بسیار مناسبی برای تلفن همراه 
و تبلت نیــز دارد، در چهار مرحله ثبت و دســته بندی 
اطالعات مشــتریان، طراحی بســیار آســان پست های 
الکترونیک، ارســال ایمیل تبلیغاتی و ســپس دریافت 
گزارش بازخورد مشتریان، برنامه بازاریابی ایمیلی شما 
را اجرائی می کند. الزم به ذکر است در زمان نگارش این 
مقاله (آذر ماه ۱۳۹۸) این ســرویس به دلیل ترافیک، 

ثبت نام از کاربران خود را محدود کرده است.
در شــماره های آتــی، بحث بازاریابــی محتوایی را 

ادامه خواهیم داد.

دیجیتال مارکتینگ

بازاریابى درون گرا
 علیرضا کاربر

 مدیر عامل صبح وصال


