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فهرست مطالب
سه شغل پردرآمـد دیجیتال مارکتینگ در سال 2021

دیجیتال مارکتینگ، یک معامله دو سر برد

مدیر بازاریابی دیجیتال
مدیر بازاریابی دیجیتال چه کاری انجام می دهد؟

چه فرصت هایی در اختیار یک مدیر بازاریابی دیجیتال قرار دارد؟
محدوده حقوق و دستمزد مدیر بازاریابی دیجیتال در سال 2021 چقدر است؟

از کجا بفهمم که این شغل برای من مناسب است یا نه؟

بازاریاب شبکه های اجتماعی چه کاری انجام می دهد؟

چــه فرصت هایــی پیــش روی یــک بازاریــاب شــبکه های اجتماعــی یــا متخصــص بازاریابــی 
از طریــق ایمیــل وجــود دارد؟

متخصص بازاریابی از طریق ایمیل چه کاری انجام می دهد؟

درآمد بازاریاب شبکه های اجتماعی و متخصص بازاریابی از طریق ایمیل چقدر است؟

متخصص SEO و SEM چه کاری انجام می دهد؟
چه فرصت هایی برای متخصص SEO و SEM در زمینه بازاریابی دیجیتال وجود دارد؟

درآمد سالیانه یک متخصص SEO و SEM چقدر است؟
از کجا بدانم که متخصص SEO و SEM یک شغل مناسب برای من است؟

بازاریاب شبکه های اجتماعی و متخصص بازاریابی از طریق ایمیل

SEM و SEO متخصص

نویسنده و تولیدکننده محتوا
تحلیلگر داده

استراتژیست محتوا
خالقیت، چاشنی اصلی رسیدن به درآمد در دیجیتال مارکتینگ

با کدام شغل های دیجیتال مارکتینگ در سال 2021 پول پارو کنیم؟

دیگر شغل های پردرآمد برای دیجیتال مارکترها در سال 2021
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سه شغل پردرآمد دیجیتال مارکتینگ درسه شغل پردرآمد دیجیتال مارکتینگ در

سـالسـال
پیــدا کــردن یــک شــغل پردرآمــد دیجیتــال مارکتینــگ در ســال 2021 چنــدان کار دشــواری 
نیســت. زمــان زیــادی اســت کــه بازاریابــی بــه شــکل ســنتی دیگــر انجــام نمی شــود. ظهــور 
رایانه هــا، تلفن هــای همــراه و ســایر دســتگاه های هوشــمند باعــث شــده اســت کــه تمرکــز 
بیشــتر افــراد بــه ســمت بازاریابــی دیجیتــال ســوق پیــدا کنــد. از ایــن رو امــروزه دیجیتــال 
ــل شــده اســت.  ــه یکــی از اساســی ترین بخش هــای هــر کســب و کاری تبدی ــگ ب مارکتین
در ســال 2021 دیگــر تفاوتــی نمی کنــد کــه دامنــه کســب و کار شــما تــا چــه انــدازه وســعت 
دارد. حتــی یــک دکان کوچــک در گوشــه بــازار نیــز بــرای رســیدن بــه موفقیــت در دنیــای پــر 
از رقابــت خریــد و فــروش، بــرای موفقیــت در ایــن رقابــت نیــاز بــه راه انــدازی کســب و کار 
اینترنتــی خواهــد داشــت. در ایــن مقالــه می خواهیــم ســه شــغل را بــه دیجیتــال مارکترهــا 
معرفــی کنیــم کــه بــا اســتفاده از آن بتواننــد درآمــد خــود را در ســال 2021 افزایــش داده و 

کار خــود را توســعه دهنــد.

دیجیتال مارکتینگ، یک معامله دو سر برد
از قدیم االیــام تــا بــه امــروز صاحبــان کســب و کار از تأثیــری کــه بازاریابــی بــر روی رونــق کار 
و افزایــش درآمــد آن هــا دارد، آگاه بوده انــد. بــه همیــن دلیــل اســتفاده از شــیوه هایی ماننــد 
تبلیغــات تلویزیونــی، فــروش کاال بــه صــورت تلفنــی و حتــی تعییــن جایــزه بــرای خریــداران 
تــا حــد زیــادی گســترش پیــدا کــرد؛ امــا رفته رفتــه و بــا ظهــور وســایل الکترونیکــی دیگــر ایــن 
ــه نظــر نمی رســید. در نتیجــه بســیاری از بازاریاب هــای  ــدان جــذاب ب ــی چن ــوع از بازاریاب ن
ســنتی تصمیــم گرفتنــد تــا پوســته قدیمــی خــود را بــه دور انداختــه و کار خــود را در قالــب 
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ــا کــدام شــغل های دیجیتــال مارکتینــگ  ــا کــدام شــغل های دیجیتــال مارکتینــگ ب ب
2021در ســال            پــول پــارو کنیــم؟در ســال            پــول پــارو کنیــم؟

ــد  ــا توجــه بــه تجربــه ای بــه دســت آمده ان ــام بــرده می شــوند، ب شــغل هایی کــه در اینجــا ن
کــه در ســال 2020 کســب شــده اســت. بــه عبــارت بهتــر از آنجــا کــه ایــن شــغل ها در ســال 
ــز  ــد در ســال 2021 نی ــد، می توانن ــال مارکتینــگ بوده ان 2020 از شــغل های پردرآمــد دیجیت
زمینه ســاز کســب درآمدهــای بــاال باشــند. ســه رتبــه نخســت در ایــن فهرســت بــه شــغل های 

زیــر تعلــق می گیــرد:

جدیــد ادامــه دهنــد.
بــه ایــن ترتیــب در ایــن زمینــه شــغل های متنوعــی بــه وجــود آمــد کــه هــر کســی بــا هــر 
ســطح تحصیالتــی می توانســت از آن هــا بهــره ببــرد. ســفره ای گســترده کــه هــر کســی 
بســته بــه وســع خــود می توانــد از آن کام جویــد؛ امــا نکتــه مهــم اینجــا اســت کــه زمانــی 
اســتفاده از ایــن مشــاغل و اشــتغال بــه آن هــا منجــر بــه کســب درآمــد خواهــد شــد کــه 
تخصــص کافــی در ایــن زمینــه وجــود داشــته باشــد. ایــن تخصــص از ســالی بــه ســال 
دیگــر متفــاوت بــوده و بــا توجــه بــه پیشــرفت فنــاوری و رشــد رقبــا شــکل تــازه ای بــه خــود 
می گیــرد. بــه همیــن دلیــل در هــر ســال بایــد دربــاره پردرآمدتریــن شــغل ها تحقیــق کــرد 
تــا بتــوان مهارت هــا و تخصــص خــود را در ایــن راســتا بــرای افزایــش درآمــد بــه کار گرفــت.

www.takbook.com

https://digiland.academy/
https://rootdma.ir/


3

سه شغل پردرآمد 
دیجیتال مارکتینگ 
در سال 2021

ور
دپ

حم
ن م

ما
 پی

ده:
سن

نوی

مدیــر بازاریابــی دیجیتــال شــخصی اســت کــه وظیفــه دارد گروهــی از بازاریاب هــا را مدیریت 
کنــد. ایــن گــروه از بازاریابــان بــه طــور جمعــی بــرای رســیدن بــه یــک هــدف خــاص تــالش 
می کننــد. ایــن اهــداف معمــوالً بــه صــورت دوره ای تعییــن شــده و دارای بــازه زمانــی خاصــی 

هستند.

مدیر بازاریابی دیجیتال چه کاری انجام می دهد؟
بــه طــور کلــی مدیــر بازاریابــی دیجیتــال وظیفــه دارد اهــداف بازاریاب هــای شــرکت را در هــر 
دوره مشــخص کنــد. بــه عبــارت بهتــر چنیــن شــخصی وظیفــه دارد کــه از طریــق صحبــت 
بــا مدیــران شــرکت و تعییــن خــط مشــی آن هــا در مــاه، فصــل، دوره شــش ماهــه یــا ســال 
آینــده اهــداف موردنظــر را بــرای فــروش و عرضــه محصــوالت شــرکت مشــخص کنــد. بــه این 
ترتیــب می توانــد بــرای ایــن دوره زمانــی برنامه ریــزی کــرده و وظیفــه هریــک از بازاریاب هــا 
را مشــخص کنــد. البتــه در بیشــتر مــوارد تعییــن نقشــه راه و برنامه ریــزی بایــد بــا مشــورت 
بازاریاب هــا انجــام شــود تــا هــر یــک از آن هــا بنــا بــه تجربــه و تخصــص خــود بتواننــد ایــن 

مجســمه را شــکل دهنــد.

1.مدیر بازاریابی دیجیتال
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عــالوه بــر تعییــن اهــداف و برنامه ریــزی بــرای رســیدن بــه آن هــا در دوره هــای زمانــی 
مشــخص، یــک مدیــر بازاریابــی وظیفــه دارد کــه میــزان موفقیــت ایــن نقشــه را نیــز رصــد 
کنــد. بــه عبــارت بهتــر در پایــان هــر دوره و یــا در طــی انجــام کار، مدیــر بازاریابــی دیجیتــال 
وظیفــه دارد درصــد موفقیــت تیــم را در نزدیــک شــدن بــه اهــداف شــرکت بررســی کــرده و 
در صــورت لــزوم مســیر پیــش رو را اصــالح کنــد. مدیــر بازاریابــی دیجیتــال می توانــد ایــن 
کار را از طریــق تجزیــه و تحلیــل فعالیت هــا و بــا اســتفاده از ابزارهــای موجــود انجــام دهــد.

چه فرصت هایی در اختیار یک مدیر بازاریابی دیجیتال قرار دارد؟
در حــال حاضــر تقریبــاً تمامــی شــرکت ها یــک دپارتمــان بازاریابــی را درون خــود جــای 
داده انــد. بــدون شــک بخشــی از ایــن دپارتمــان بــه بازاریابــی دیجیتــال اختصــاص دارد. 
در نتیجــه هــر یــک از آن هــا بــه شــخصی نیــاز دارنــد کــه بتوانــد بازاریاب هــا را مدیریــت 
کــرده و شــرکت را در انتهــای هــر بــازه زمانــی بــه اهــداف خــود برســاند. البتــه در بســیاری 
ــان بازاریاب هــای  ــال را از می ــی دیجیت ــر بازاریاب ــد مدی از مــوارد شــرکت ها ترجیــح می دهن
کارکشــته خــود انتخــاب کننــد؛ بنابرایــن می تــوان گفــت تــا حــدی ایــن شــغل نوعــی ارتقــا 

درجــه محســوب می شــود.

محــدوده حقــوق و دســتمزد مدیــر بازاریابــی دیجیتــال در ســال 2021 
چقــدر اســت؟

در ســطح جهــان یــک مدیــر بازاریابــی دیجیتــال بســته بــه تخصــص و مهارتــی کــه دارد 
می توانــد ســاالنه درآمــدی در حــدود 50 تــا 104 هــزار دالر داشــته باشــد؛ امــا بــه طــور 
میانگیــن ایــن حقــوق برابــر 73 هــزار دالر در ســال اســت. واضــح اســت کــه هرچــه تجربــه و 
مهــارت مدیــر بازاریابــی دیجیتــال در انجــام ایــن کار بیشــتر باشــد، حقــوق باالتــری دریافــت 

خواهــد کــرد.

از کجا بفهمم که این شغل برای من مناسب است یا نه؟
درآمــد بــاالی مدیــر بازاریابــی دیجیتــال دامــی اســت کــه ممکــن اســت بیشــتر افــراد را فریــب 
داده و آن هــا را بــه ورطــه نابــودی بکشــاند. ایــن کــه شــما یــک بازاریــاب خــوب هســتید و 
ــر بــه شــما محــول شــده اســت انجــام  می توانیــد بــه خوبــی وظایفــی را کــه از ســمت مدی
دهیــد، دلیلــی بــرای توانایــی شــما در مدیــر شــدن نیســت. مدیــر بــودن نیازمنــد توانایــی 
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ایــن دو عنــوان شــغلی بــا اینکــه بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند، زمینــه کاری تقریبــاً مشــابهی 

بازاریاب شبکه های اجتماعی و متخصص 
بازاریابــی از طریق ایمیل

.2

بــرای برنامه ریــزی بــه ویــژه برنامه ریــزی بــر روی زمــان و بودجــه اســت. بــرای ایــن کار بایــد 
قــدرت مســئولیت پذیری باالیــی داشــته و بتوانیــد شکســت را تحمــل کنیــد.

تمامــی مدیــران بازاریابــی دیجیتــال یــک تجربــه بســیار طوالنــی از بازاریابــی و مدیریــت 
کســب و کارهــای کوچــک را داشــته اند؛ بنابرایــن شــما بایــد تجربــه کار داشــته باشــید. البتــه 
شــاید بــرای برخــی از شــرکت ها تعــداد ســال ها مهــم نباشــد. بلکــه خروجــی کــه شــما از پــس 
ایــن ســال ها بــه دســت آورده ایــد، اهمیــت داشــته باشــد؛ بنابرایــن اگــر چندیــن ســال ســابقه 
بازاریابــی دیجیتــال داریــد و همــواره بــرای بهتــر شــدن کارهــا بــه مدیــران خــود پیشــنهادهای 
ســازنده می دهیــد، می توانیــد خــود را در جایــگاه یــک مدیــر بازاریابــی دیجیتــال تصــور 
ــت را شــرکت  ــن شــیوه از مدیری ــد دوره هــای ای ــرد خــود می توانی ــود عملک ــرای بهب ــد. ب کنی

کــرده و یــا از تجربــه دیگــران بهــره بگیریــد.
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دارنــد. بازاریــاب شــبکه های اجتماعــی فــردی اســت کــه بــرای شــبکه های اجتماعــی ماننــد 
فیس بــوک، توییتــر، اینســتاگرام، LinkedIn، YouTube و تلگــرام تولیــد محتــوا می کنــد. 
متخصــص بازاریابــی از طریــق ایمیــل نیــز همیــن کار را بــرای ایمیل هــای تبلیغاتــی انجــام 
می دهــد. واضــح اســت کــه کار یــک متخصــص بازاریابــی از طریــق ایمیــل بســیار ســخت تر 

از بازاریابــی اســت کــه در شــبکه های اجتماعــی فعالیــت می کنــد.
زیــرا انتشــار پســت های تبلیغاتــی در شــبکه های اجتماعــی کاری مرســوم اســت و معمــوالً 
ــه شــخصی  ــی ک ــا زمان ــه آن هــا خواهــد انداخــت؛ ام ــه طــور ناخــودآگاه نگاهــی ب ــده ب بینن
ــاز کــرده و یــک محتــوای تبلیغاتــی در میــان آن هــا ببینــد، نخســتین  ایمیل هــای خــود را ب
اقدامــی کــه انجــام می دهــد پــاک کــردن ایــن ایمیــل اســت. زمانــی کــه کاربــر بــا میــل خــود 
ایــن ایمیــل تبلیغاتــی را بــاز کنــد، یعنــی متخصــص بازاریابــی از طریــق ایمیــل گام بزرگــی را 
در مســیر پیشــرفت کاری خــود برداشــته اســت؛ بنابرایــن یــک متخصــص بازاریابــی از طریــق 
ایمیــل بایــد مطمئــن شــود کــه ایمیل هــا بــه دســت افــرادی می رســد کــه آن هــا را بــاز کــرده 

و بــرای دریافــت آن هــا مشــتاق هســتند.

بازاریاب شبکه های اجتماعی چه کاری انجام می دهد؟
سیســتم عامل  دربــاره  گســترده ای  دانــش  بایــد  اجتماعــی  شــبکه های  بازاریاب هــای 
رســانه های اجتماعــی داشــته و بــا بخش هــای مختلــف آن آشــنایی داشــته باشــند. بــه ایــن 
ترتیــب می تواننــد محتــوای خــود را جذاب تــر کــرده و بــا نفــوذ بــه قســمت های نــه چنــدان 
شــناخته شــده شــبکه های اجتماعــی و اســتفاده از قابلیت هــای آن هــا مخاطــب خــود را 
شــگفت زده کننــد؛ بنابرایــن یــک بازاریــاب شــبکه های اجتماعــی بایــد بــه طــور کامــل اهــل 
فــن بــوده و بــا زیــر و بــم انــواع شــبکه های اجتماعــی آشــنایی داشــته باشــد تــا بتوانــد از هــر 

بســتر بــه طــور مناســبی اســتفاده کنــد.
یــک بازاریــاب محتــوا بســته بــه محدودیت هایــی کــه هر پلتفــرم دارد باید محتوای متناســب 
بــا آن را تولیــد کنــد. بــه عنــوان مثــال فیلمــی کــه بــرای یوتیــوب تولید شــده اســت، نمی تواند 
در فیس بــوک یــا اینســتاگرام مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. همچنیــن محدودیتــی کــه برخــی 
ــل شــده اند، باعــث  ــد اینســتاگرام در نوشــتن توضیحــات قائ از شــبکه های اجتماعــی مانن

شــده کــه جنــس محتــوا در ایــن شــبکه های اجتماعــی بــا ســایرین متفــاوت باشــد.
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نوی متخصص بازاریابی از طریق ایمیل چه کاری انجام می دهد؟
همان طــور کــه گفتیــم زمینــه کاری یــک متخصــص بازاریابــی از طریــق ایمیــل تــا حــدی بــه 
ــن کار بســیار  ــه و شــیوه انجــام ای ــا زمین ــاب شــبکه های اجتماعــی شــباهت دارد؛ ام بازاری
متفــاوت اســت. متخصــص بازاریابــی از طریــق ایمیــل بیشــتر در ســایت ها فعالیــت می کند. 
ایــن شــخص وظیفــه دارد اطالعــات اضافــه شــدن محصــوالت جدیــد بــه ســبد یــک فروشــگاه 
یــا افــزوده شــدن فیلم هــای آموزشــی بــه یــک پلتفــرم و یــا اخبــار جدیــد منتشــر شــده در یــک 
خبرنامــه را از طریــق ایمیل هــای منظــم بــه اطــالع افــرادی برســاند کــه در زمــان ثبت نــام در 

ســایت ایمیــل خــود را وارد کــرده و یــا در خبرنامــه آن ثبت نــام کرده انــد.
ــا  ــر ب ــی اگ ــد. حت ــاز کنن ــی را ب ــه ایمیل هــای تبلیغات ــد ک ــل ندارن ــراد تمای معمــوالً بیشــتر اف
اختیــار خــود ایمیلشــان را در یــک خبرنامــه وارد کــرده و تمایــل خــود را بــرای دریافــت ایمیــل 
ــل وظیفــه دارد آن  ــق ایمی ــی از طری ــن یــک متخصــص بازاریاب اعــالم کــرده باشــند؛ بنابرای
بخشــی از ایمیــل را کــه بــدون بــاز شــدن قابــل مشــاهده اســت، بــه قــدری جذاب بنویســد که 
کاربــر بــرای بــاز کــردن ایمیــل ترغیــب شــود؛ بنابرایــن زمینــه کاری یــک متخصــص بازاریابــی 
از طریــق ایمیــل تنهــا بــه چنــد کلمــه محــدود شــده و جایــی بــرای جــذب مخاطــب از طریــق 
فیلــم، عکــس یــا محتواهــای چندرســانه ای نیســت. در نتیجــه ایــن کار بســیار دشــوارتر از 

بازاریابــی شــبکه های اجتماعــی اســت.

چــه فرصت هایــی پیــش روی یــک بازاریــاب شــبکه های اجتماعــی یــا 
ــل وجــود دارد؟ ــق ایمی ــی از طری متخصــص بازاریاب

واضــح اســت کــه فرصت هــای بیشــتری پیــش روی یــک بازاریــاب شــبکه های اجتماعــی 
وجــود دارد. چــرا کــه امــروزه بیشــتر وقــت افــراد در ایــن شــبکه ها می گــذرد و شــرکت ها 
ــد؛ امــا متخصصــان  ــرای بازاریابــی در ایــن بســترها انجــام می دهن ــادی ب ســرمایه گذاری زی
بازاریابــی از طریــق ایمیــل فرصت هــای محدودتــری دارنــد. چــرا کــه امــروزه اســتفاده از 
ایمیــل در میــان بیشــتر افــراد عــادی منســوخ شــده اســت؛ امــا حســن بازاریابــی از طریــق 
ایمیــل بــرای شــرکت ها ایــن اســت کــه می تواننــد بــا اســتفاده از ایــن روش مشــتریانی پیــدا 

کننــد کــه نیازهایشــان در راســتای حــوزه کاری آن هــا اســت.
بــه عبــارت بهتــر زمانــی کــه شــخص ایمیــل خــود را بــه طــور داوطلبانــه بــرای دریافــت اخبــار و 
محصــوالت جدیــد وارد می کنــد، بــه طــور قطــع بــه چنیــن محصوالتــی نیــاز دارد. در نتیجــه بــا 
اشــتیاق بیشــتری ایــن دســت از ایمیل هــا را دنبــال کــرده و احتمــال خوانــده شــدن ایمیل هــا 
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ــا  ــد ب ــق ایمیــل می توان ــی از طری ــد. در نتیجــه یــک متخصــص بازاریاب ــدا می کن افزایــش پی
ایــن توجیــه در شــرکت های بــزرگ یــا کســب و کارهــای کوچــک مشــغول بــه کار شــود. 
ــه دلیــل تمایــل بســیاری از  حســن متخصــص بازاریابــی از طریــق ایمیــل ایــن اســت کــه ب
افــراد بــه شــبکه های اجتماعــی، بــازار کاری ایــن متخصصــان نســبتاً خلــوت بــوده و رقابــت 

کمتــری در آن وجــود دارد.

درآمــد بازاریــاب شــبکه های اجتماعــی و متخصــص بازاریابــی از طریــق 
ایمیــل چقــدر اســت؟

بســته بــه اینکــه یــک بازاریــاب شــبکه های اجتماعــی تــا چــه حــد در کار خــود تجربــه و 
مهــارت داشــته باشــد، دســتمزد ســالیانه او بیــن 37 تــا 80 هــزار دالر متفــاوت اســت. بــه 
طــور متوســط یــک بازاریــاب شــبکه های اجتماعــی بــا مهــارت متوســط حــدود 54 هــزار دالر 
در ســال دســتمزد دریافــت می کنــد. ایــن عــدد بــرای یــک متخصــص بازاریابــی از طریــق 
ایمیــل در بــازه 28 تــا 69 هــزار دالر قــرار می گیــرد؛ بنابرایــن می تــوان گفــت درآمــد ســالیانه 
یــک متخصــص بازاریابــی در ســال 2020 بــه طــور متوســط حــدود 50 هــزار دالر بــوده اســت.

از کجــا بدانــم کــه می توانــم یــک بازاریــاب شــبکه های اجتماعــی شــوم 
یــا یــک متخصــص بازاریابــی از طریــق ایمیــل؟

امــروزه بیشــتر افــراد در هــر ســطح ســنی یــا تحصیالتــی بــا رســانه های اجتماعــی کار کــرده 
ــا شــبکه های  ــاً ب ــر تقریب ــن اگ ــد؛ بنابرای ــف آن آشــنایی دارن ــا قســمت های مختل ــاً ب و تقریب
اجتماعــی آشــنایی داریــد و احســاس می کنیــد کــه ایــن ســطح آگاهــی شــما نســبت بــه 
ســایرین کمــی باالتــر اســت، توانایــی تبدیــل شــدن بــه یــک بازاریــاب شــبکه های اجتماعــی را 
داریــد. تنهــا کافــی اســت کمــی مهارت هــای خــود را تقویــت کــرده و ســطح اطالعــات خــود را 
در زمینــه قابلیت هــای شــبکه های اجتماعــی و محدودیت هــای آن هــا بــاال ببریــد. همچنیــن 
بــرای موفقیــت در ایــن مســیر بایــد کمــی خالقیــت را چاشــنی کار کــرده و بــا اصطالحاتــی 

ماننــد CPC، CTA و CTR آشــنایی داشــته باشــید.
تکیــه اصلــی یــک متخصــص بازاریابــی از طریــق ایمیــل بــر روی خالقیــت او اســت. چــرا کــه 
قــدرت مانــور ایــن شــخص تنهــا بــه چنــد کلمــه محــدود شــده و بایــد بتوانــد بــا همــان چنــد 

کلمــه بــرای کارفرمــای خــود معجــزه بیافرینــد.
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SEM و SEO 3.متخصص
SEO و SEM دو ابــزار ضــروری بــرای موفقیــت یــک شــرکت در بخــش کســب و کار اینترنتــی 
اســت. SEO مخفــف عبــارت Search Engine Optimization و SEM مخفــف عبــارت 
Search Engine Marketing اســت. اگــر ایــن ابزارهــا بــه درســتی مــورد اســتفاده قــرار 
گرفتــه و تمامــی قوانیــن آن هــا بــه درســتی رعایــت شــود، وب ســایت شــما می توانــد بــه 
 SEO یکــی از پربازدیدتریــن وب ســایت ها در گــوگل تبدیــل شــود؛ بنابرایــن یــک متخصــص
و SEM کســی اســت کــه بــا به کارگیــری درســت ایــن ابزارهــا وب ســایت شــما را بــه یکــی از 
مطرح تریــن وب ســایت ها در حــوزه کاری خــود تبدیــل کــرده و از ایــن طریــق بــرای شــما 

ــد. ــد ســازی می کن برن

متخصص SEO و SEM چه کاری انجام می دهد؟
تخصــص اصلــی یــک متخصــص SEO و SEM در بهینه ســازی وب ســایت بــرای موتورهــای 
جســتجو اســت. بــه عبــارت بهتــر ایــن شــخص بایــد عناصــر مختلف وب ســایت و محتــوا را به 
گونــه ای آرایــش کنــد کــه احتمــال یافتــه شــدن آن در اینترنــت و در نتایــج اولیــه جســتجوها 
افزایــش پیــدا کنــد. در حالــت ایــده آل معمــوالً وب ســایتی در باالتریــن ســطح قــرار می گیــرد 

کــه بتوانــد اطالعــات را بــه صــورت کوتــاه و واضــح بــه مخاطــب انتقــال دهــد.
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بــه عبــارت بهتــر یــک وب ســایت می توانــد 90 درصــد اطالعــات موردنیــاز مخاطــب را بــا ارائــه 
ــاز  ــه ب پاســخ های کوتــاه و واضــح بــه دســت او برســاند. در نتیجــه مخاطــب دیگــر نیــازی ب
کــردن دیگــر صفحــات نداشــته و بــه مطالعــه ایــن اطالعــات مــوردی و شــفاف ترجیــح خواهــد 
داد کــه چنیــن وب ســایتی را مطالعــه کنــد؛ بنابرایــن یــک متخصــص SEO و SEM وظیفــه 
دارد کــه اطالعــات را در قالب هــای شســته رفتــه بــه مخاطــب عرضــه کنــد. بــه ایــن ترتیــب 
مخاطــب بــرای بازدیــد از ســایت ترغیــب شــده و در نتیجــه باعــث افزایــش ترافیــک ســایت 

می شــود.

ــی  ــه بازاریاب ــرای متخصــص SEO و SEM در زمین ــی ب چــه فرصت های
ــال وجــود دارد؟ دیجیت

SEO و SEM دو تــا از مهم تریــن فاکتورهــا بــرای شــرکت های فعــال در اینترنــت اســت؛ 
زیــرا تمامــی شــرکت ها تمایــل دارنــد بــدون اینکــه هزینــه زیــادی را صــرف تبلیغــات کننــد، بــه 
یکــی از نخســتین لینک هــای پیشــنهاد شــده توســط موتورهــای جســتجو تبدیــل شــوند. در 
نتیجــه ترجیــح می دهنــد هزینــه خــود را صــرف متخصصــان SEO و SEM کــرده و آهســته و 
پیوســته بــرای رســیدن بــه ایــن جایــگاه تــالش کننــد. البتــه در بســیاری از مــوارد شــرکت ها 
بــرای کاهــش هزینه هــای خــود ترجیــح می دهنــد کــه یــک فریلنســر را جایگزیــن متخصــص 
SEO و SEM کننــد؛ امــا واضــح اســت کــه فرصت هــای شــغلی پیــش روی یــک فریلنســر بــا 

چنیــن تخصــص کارآمــدی بســیار بیشــتر اســت.

درآمد سالیانه یک متخصص SEO و SEM چقدر است؟
میانگیــن حقوقــی کــه یــک متخصــص SEO و SEM در ســال دریافــت می کنــد، چیــزی در 
حــدود 65 هــزار دالر اســت. بــا ایــن حــال بــازه دســتمزد ســالیانه چنیــن متخصصــی از حــدود 

44 تــا 126 هــزار دالر متفــاوت اســت.

از کجــا بدانــم کــه متخصــص SEO و SEM یــک شــغل مناســب بــرای 
مــن اســت؟

متخصــص SEO و SEM شــاید یکــی از ســخت ترین حوزه هــای کاری در بازاریابــی دیجیتــال 
باشــد؛ زیــرا ابزارهایــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارنــد بســیار تخصصــی بــوده و رقابــت نیــز 
در ایــن بــازار بســیار شــدید اســت. از ســوی دیگــر مســیر رســیدن بــه موفقیــت بــا اســتفاده 
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ســه گزینــه ای کــه در ایــن متــن آورده شــد، پردرآمدتریــن شــغل هایی بودنــد کــه یــک 
دیجیتــال مارکتــر می توانــد بــرای ادامــه فعالیــت خــود در ســال 2021 بــه آن هــا فکــر کنــد؛ 
امــا زمینــه کاری ایــن افــراد تنهــا بــه گزینه هــای ذکرشــده محــدود نشــده و بســیار گســترده تر 
ــال مارکتینــگ  ــرای دیجیت ــه دیگــر از فرصت هــای موجــود ب ــد نمون ــه چن اســت. در ادامــه ب

اشــاره می کنیــم.

نویسنده و تولیدکننده محتوا
ــه  ــه در آن ارائ ــی اســت ک ــک وب ســایت در جــذب مخاطــب، مطالب ــی ی یکــی از ارکان اصل
می شــود. عــالوه بــر ایــن آگهی هــای تبلیغاتــی کــه در ســایت های پربازدید منتشــر می شــوند، 
یکــی از اصلی تریــن دروازه هــای ورود بــه وب ســایت شــما هســتند؛ بنابرایــن بســیار اهمیــت 
 SEO دارد کــه ایــن محتواهــا بــه صــورت کامــالً جــذاب نوشــته شــده و تــا حــدودی قوانیــن

ــا ابزارهایــی ماننــد  ــر آشــنایی ب از ایــن روش نســبتاً طوالنــی اســت؛ بنابرایــن بایــد عــالوه ب
Google Ads، Hotjar و Ubersuggest بایــد صبــر و حوصلــه زیــادی هــم داشــته باشــید. 
ــه عــالوه بایــد بتوانیــد معنــای اعــدادی را کــه در تحلیل هــای مختلــف آورده شــده اســت  ب
بفهمیــد. در کنــار این هــا بایــد کمــی خالقیــت را چاشــنی کار خــود کنیــد تــا بتوانیــد بــا ایجــاد 

عناویــن جــذاب مخاطــب خــود را بــرای بازدیــد از ســایت جــذب کنیــد.

ــال  ــرای دیجیت ــال دیگــر شــغل های پردرآمــد ب ــرای دیجیت دیگــر شــغل های پردرآمــد ب
مارکترهــا در ســال مارکترهــا در ســال 20212021
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ــا تولیدکننــده محتــوا می توانــد مقاله هــای  در آن هــا رعایــت شــده باشــد. یــک نویســنده ی
علمــی مرتبــط بــا حــوزه کاری شــما را نوشــته و یــا در زمینــه تولیــد پســت های شــبکه های 

اجتماعــی، متن هــای تبلیغاتــی و معرفــی محصــوالت بــا شــما همــکاری کنــد.

تحلیلگر داده
ــادی را جمــع آوری  ــرای بررســی عملکــرد خــود ناچــار هســتند کــه داده هــای زی شــرکت ها ب
کننــد. تمامــی ایــن داده هــا بایــد پــردازش شــده و نتیجــه آن هــا در قالــب نمودارهــای 
قابل فهــم بــه مســئولین ارائــه شــود. یــک تحلیلگــر داده بایــد تمامــی ایــن داده هــا را بررســی 
کــرده و آن هــا را در قالــب اســتراتژی های عملــی درآورد. بــرای ایــن کار می تــوان از ابزارهــای 
 Supermetrics، یــا ابزارهــای پیچیــده ای مانند Microsoft Office Excel ســاده ای ماننــد
Tableau و R Programming اســتفاده کــرد. ایــن داده هــا می تواننــد اطالعاتــی ماننــد 
میــزان فــروش در دورهــای زمانــی خــاص، محاســبه دخــل و خــرج و حتــی داده هــای مربــوط 

بــه فعالیــت در بســتر اینترنــت باشــند.

استراتژیست محتوا
یــک استراتژیســت محتــوا بــه ایــن فکــر می کنــد کــه چــه محتوایــی را بایــد بــرای مخاطــب 
هــدف ایجــاد کنــد. ایــن موضــوع بــا توجــه بــه ســن مخاطــب، ســطح تحصیــالت و زمینه های 
تخصصی کار وب ســایت تعیین می شــود. یکی دیگر از زمینه های کاری یک استراتژیســت 
محتــوا زمان بنــدی کمپین هــا متناســب بــا گــروه هــدف اســت. ایــن تناســب زمــان و محتــوا 

بــا مخاطــب می توانــد در رســیدن بــه نتایــج مطلــوب نقــش مؤثــری داشــته باشــد.

خالقیت، چاشنی اصلی رسیدن به درآمد در دیجیتال مارکتینگ
هرچنــد حــوزه کاری دیجیتــال مارکتینــگ در دنیــای امــروز یــک حوزه بســیار گســترده و البته 
ــار داشــتن تخصــص  ــن الزمه هــای آن در کن ــا یکــی از اصلی تری بســیار پردرآمــد اســت، ام
ــه  ــد ک ــه شــما کمــک می کن ــت ب ــت اســت. خالقی ــف، خالقی و آشــنایی بــا ابزارهــای مختل
ــا داشــتن  ــه عــالوه ب ــد. ب ــه هــدف خــود انتخــاب کنی ــرای رســیدن ب ــن گزینه هــا را ب بهتری
ــا صــرف کمتریــن هزینــه  چنیــن عنصــری در وجــود خــود می توانیــد بهتریــن مســیرها را ب
بــرای رســیدن بــه موفقیــت ترســیم کــرده و راه رســیدن بــه هــدف را کوتاه تــر کنیــد. بــدون 
داشــتن خالقیتــی شــما هرگــز نمی توانیــد بــه یــک دیجیتــال مارکتــر موفــق در دنیــای امــروز 

تبدیــل شــوید.
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