فصلنامه مديريت كسب و كارهاي دانش بنیان

نقش فناوري نوظهور ديجيتالي در هوشمند سازي فرايندهاي كسب و كار بازاريابي
فرزاد رمضاني راد ،1سيد محمد رضا حسيني علي آباد
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چکيده
کسب و کار و تجارت هر دو با موج فنآوری اطالعات در بهبود بازده ،بهره وری و خط مبنا ،همراه شده اند.
بهبود بهره وری ،توليد سيریع و دقيق در حجم زیاد را تسهيل کرده است .فناوری های «بستر سوم» نوظهور
امروزی ،مانند تحليلگرهای داده ،دستگاه های سيار ،اتوماسيون و هوش مصنوعي ( ،)AIدر حال تغيير نحوه
تعامل جامعه و افراد در یک سطح اساسي هستند .یکي از موارد مهم استفاده از بازاریابي ،یافتن یک
ميکروسيستم در مورد این است که چگونه راهکارهای نرم افزاری جدید ،یادگيری ماشيني و تحليل گرهای
بيگ دیتا  ،این بازی را تغيير داده اند ..این مقاله در ادامه به بحث در مورد بخش های صنعتي محتمل در
بازاریابي دیجيتال مي پردازد جایي که هوش مصنوعي ،حضور خود را حس کرده است .و به تاثير هوش
مصنوعي در بهبود فرایند های کسب و کار و بازاریابي مي پردازد.
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 .1مقدمه
فناوري هوش مصنوعي با وجود داشتن تواناييهايي در جمع آوري دادهها ،تجزيه و تحليل
آنها ،اعمال آنها و سپس واكنش به آنها ،در حال ايجاد انقالبي در بازاريابي ديجيتال
است .درواقع ميتوان گفت در آينده استفاده از هوش مصنوعي در ديجيتال ماركتينگ از
اهميت بيشتري برخوردار خواهد شد .زيرا ميزان اطالعات در مورد مصرفكنندگان بالقوه
در حال افزايش است و هوش مصنوعي به دليل دارا بودن پتانسيل باال در تصميمگيري
سريع و دقيق مبتني بر داده ميتواند كمک بزرگي براي حوزه ديجيتال ماركتينگ باشد
هوش مصنوعي ،یک اصطالح بيش از پيش محبوب است که نياز به یک تعریف یکپارچه و منسجم دارد .به
گونه ای است که فعاليت اختصاص داده شده به هوشمند سازی ماشين ها را شامل مي شود و این نبوغ را دارد
که کارایي اش یک نهاد یا هویت را قادر مي سازد تا بر مبنای منابع کار کند و محيط خود را پيش بيني کند.
به زبان فني ،هوش مصنوعي ،یک فرآیند تلفيق بين رایانش ابری ،ادوات شبکه ،ربات ها ،کامپيوتر و توليد
محتوای دیجيتال و در بسياری از فرآیندهای تجاری ،سيستم ها و عمليات های زندگي روزمره  ،مي باشد.
رایانش هوش مصنوعي ،در گذشته ،حال و آینده خواهد بود .استقبال از افزایش و توسعه هوش مصنوعي،
برای تالشهای بازاریابي آینده بسيار مهم است .هر روزه ،شرکت ها از نرم افزار هوش مصنوعي برای بهينه
سازی فرآیندهای خود ،کاهش باالسيری ،کاهش زمان رفت و برگشت و بهبود خروجي ،استفاده مي کنند.
فنآوری در نرخ بي سابقه ای در حال تکامل است و تيم ها آماده اقدام برای سوق دادن نرم افزار بازاریابي AI
به سمت مزیت های متمایز و رفتن به سمت نوآوری های بعدی هستند.
«بازاریابي دیجيتال» ( ،)Digital Marketingنوعي بازاریابي برای محصوالت و خدمات متنوع به حساب
ميآید که در آن از فناوریهای دیجيتال استفاده ميشود .این نوع بازاریابي اغلب در فضای اینترنت صورت
ميگيرد .افرادی که در این حوزه فعاليت ميکنند هميشه به دنبال روشهایي هستند که ميزان بازدیدهای
وبسایت خود و فروش محصوالتشان را افزایش دهند .روشهای زیادی برای این کار وجود دارد .در این
مقاله ،شما را با مفهوم بازاریابي دیجيتال ،اهميت و انواع مختلف آن آشنا خواهيم کرد .در نهایت ،ميتوانيد
با شناخت روشهای مختلف این نوع بازاریابي و به کارگيری آنها ،استراتژی بازاریابي کسب و کار را بهبود
بخشيد.
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نقش هوش مصنوعي ،در كسب و كار
امروزه  AIیا همان هوش مصنوعی به یکی از مهمترین عناصر کسبوکار تبدیل شده و جای خود را در
تعداد زیادی از پلتفرمها و اپلیکیشنها باز کرده است .بازاریابی دیجیتال نیز یکی از حوزههایی است که با
ظهور هوش مصنوعی ،بسیاری از مشکالت آن رفع شده و دچار تغییر و تحول شده است .در اینجا به سه
روش اشاره میشود که  AIبا تغییر در آنها بازاریابی دیجیتال را بهبود میدهد.
هوش مصنوعی ( )AIبا سرعت فراوان ،تبدیل به عامل مرکزی ،درجهان دیجیتال روزمره می شود و جهان
بازاریابی و تبلیغات ،هیچ استثنایی برای این قاعده نیست .از سیری فوق العاده و طعنه آمیز گرفته تا
خودروهای خود-ران تسال و  AIگوگل که می تواند بازی های رایانه ای را در چند ساعت یاد بگیرد ،هوش
مصنوعی ،در حال ایجاد تحولی انقالبی ،در تمامی صنایع می باشد .کاربردهای هوش مصنوعی ،از شناسایی
روندها در داده تا کاهش ریسک بازار ،بهبودبخشی خدمات مشتری از طریق همیاری شخصی مجازی یا
تحلیل کردن میلیون ها سند در فاکتورهای یک شرکت ،برای یافتن خطا در تطابق ،متفاوت است اما اخیرا
شرکت ها توانسته اند که این احتمال را پیش بینی کرده و متصور شوند که هوش مصنوعی و علوم رباتیک
می تواند آینده جهان کسب و کار را با خود به ارمغان بیاورد.
هوش مصنوعی ،از سیستم های خود -آموزش ،با استفاده از ابزارهایی همانند داده کاوی ،شناسایی الگو و
پردازش زبان طبیعی استفاده می کند .بنابراین از لحاظ مزیت کلیدی کسب و کار ،به نسبت هوش انسانی،
هوش مصنوعی ،قابلیت مقیاس پذیری باالیی دارد که منجر به صرفه جویی در هزینه می شود .عالوه بر
آن ،تداوم هوش مصنوعی و برنامه های قانون-محور آن ،به شرکت ها این اجازه را می دهند تا خطا را به
حداقل برسانند .استمرار و تداوم ،در کنار بهبودبخشی مداوم و توانایی مستندسازی از فرآیندها باعث بروز
فرصت های فوق العاده کسب و کار می شود.
نقش هوش مصنوعي در مديريت روابط مشتري
هنگامي که از اینترنت ،از طریق جستجوگر یا برنامه ای استفاده مي کنيد ،در آن زمان مشخص ،داده های
شما با برنامه های کامپيوتری ،جمع آوری و دستکاری مي شود (اپليکشن یا اپ) تا توانایي خلق و فرستادن
توصيه هایي بر پایه رفتارها و منافع شما که در کاربرد ،برنامه نویسي شده است ،ایجاد شود .در واقع روش
یادگيری ماشين ،به همين صورت است .یک مثال دیگر ،زماني است که در موبایل شخصي ،بسته داده ای
تمام مي شود به شما یک اعالن فرستاده مي شود و پيشنهاد مختلفي برای شارژ مجدد حسابتان به دستتان مي
رسد .در دنيای کسب و کار ،این فرآیند با نام حفظ مشتری یاد مي شود
شرکت ها باید بر ارزش ،موقعيت برند در بازار ،اهداف و تجربيات مشتری متمرکز باشند در حالي که در
فرآیند و کسب و کار ،هوش مصنوعي را پياده سازی کنند .کاربردها و برنامه های هوش مصنوعي ،فرآیندها
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و سيستم های کاری مختلفي را با سرعت و دقت باال خلق مي کند .آنها نياز به ورودی مناسب (برنامه ها ،کد،
کالس ،تابع و حلقه) ،از کاربر خود ،قبل از اجرای هر کار دارند.
 AIهم چنين توانسته سيستم های مدیریت روابط مشتری را تغيير دهد ( .)CRMبسياری از نرم افزارهای
جدید همانند نيروی فروش یا زوهو ،نياز به ميزان باالیي از دخالت انساني دارند تا به روز و دقيق باقي بمانند
اما با اعمال کردن  AIدر این نوع از پلت فرم ها ،یک سيستم  CRMعادی ،تبدیل به سيستمي خود-تصحيح
و خود -به روزرسان مي شود که کنترل مدیریت روابط را برای شما به دست ميگيرد .به دليل گستردگي رسانه
های اجتماعي و هم چنين مقدار باالی داده هایي که در طول جستجو در اینترنت ،به صورت خواسته یا
ناخواسته از شما باقي مي ماند ،هوش مصنوعي ،پتانسيل فوق العاده ای در زمينه بازاریابي دیجيتال عرضه
ميکند .استفاده از هوش مصنوعي ،در ارائه تجربه بهتر مشتری ،تحليل پيش بينانه و بازاریابي هدف دار مي
تواند بازگش ت مالي فوق العاده ای را در سرمایه گذاری شما در کسب و کار تضمين نماید.
تحول در فرايند بازاريابي
تغيير ،فاکتور غالب زندگي در هر کسب و کاری است و توانایي قالب شدن بر تغيير و بهره برداری از آن،
تبدیل به یکي از مهارت های فوق العاده مدیریت شده است .امروز مدیریت کسب و کار جهاني و رقابتي ،به
صورت مداوم نياز به نوآوری دارد و پایه دانش کنوني ،در حال منسوخ شدن است که باید برای بهبودبخشي
فرآیند ،روز به روز به دنبال پيشرفت باشيم .منحني یادگيری هميشه آزمایش مي شود و هر شرکتي به دنبال
این است که از این منحني ،فراتر برود .به دليل این تغيير ،در روش انجام کسب و کار ،با این حقيقت مواجه
هستيم که چرخه زندگي خدمات و محصوالت روز به روز کوتاه تر مي شود .کمپاني های روز افزوني،
محصوالت شخصي سازی شده را ارائه مي دهند و به دنبال روش هایي برای متمایز کردن خود در رقابت
هستند .در بازاریابي ،ضرب آهنگ تغيير ،در حال سيریع تر شدن است .تغيير عمده در محيط بازاریابي ،ظهور
ادوات پردازش داده الکترونيکي ،به عنوان یک ابزار بازاریابي علمي ،نه تنها برای گزارش داده بلکه برای
برنامه ریزی و کنترل توسط مدیریت است .بيشتر شرکت ها از تحليل های پردازش داده الکترونيکي ،ارتباطات
آنالین و سيستم بازیابي اطالعات ،به عنوان ابزارهایي برای کمک به بهره ورتر کردن بازاریابي استفاده مي
کند .این پدیده منجر به ظهور بازاریابي بيدرنگ شده است.
بازاریابي بيدرنگ در برگيرنده خلق استراتژی بازاریابي ،با تمرکز بر رویدادهای به روز است .بازاریاب ها از
روندهای کنوني و بازخورد مشتری استفاده مي کنند در حالي که تالش مي کنند تا مشتریان را با محصوالت
و خدماتي که بتواند از آن ها استفاده کند ،مرتبط سازد .بازاریابي بيدرنگ ،با ظهور رسانه اجتماعي ،توجه
بيشتری را به خود مي بيند زیرا مي تواند به کسب و کارها توانایي دست یابي به اطالعات بيدرنگ ،درباره
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مخاطبان هدف را بدهد .بازاریابان هم چنين مي توانند از این اطالعات استفاده کرده و آن را به پيام ها و
محصوالتي تبدیل کنند که فکر مي کنند مشتری از آن لذت خواهد برد .بازاریابي بيدرنگ اکنون از تمامي
انواع مشتری ،برای کمک کردن به درک دقيق نحوه رفتار مشتری به شرکت ها استفاده ميکند .در صورتي
که شخصي سازی بيدرنگ ،به طور صحيح انجام شود تضمين مي کنيم که هميشه محتوای به هنگام و مرتبطي
را به مخاطبان وبسایت خود ارائه مي دهيد و هم چنين این مخاطبان احساس مي کنند که تجربه وب سایت
شما به طور شخصي ،برای آن ها ساخته شده است .این سطح از توجه شخصي باعث مي شود که همگي
احساس ارزش دار بودن را داشته باشند و مصرف کننده هایي که احساس ارزشمند بودن دارند ،به نسبت آن
هایي که احساس مي کنند فقط یک مشتری ساده هستند ،به احتمال بسيار قوی ،وفاداری به برند بيشتری
خواهند داشت .امروزه دست یابي هميشگي و بيدرنگ به داده ها و ابزارهایي که توانایي تحليل سيریع را مي
دهند ،داریم .این پدیده باعث شده که هوش مصنوعي و یادگيری ماشين ،فراهم آمده و گزار به رویکرد اول-
داده را ممکن ساخته است .در گذشته ،رشد  AIبه دليل مجموعه داده های محدود ،نمونه های ارائه دهنده
به جای داده های جهان حقيقي و بيدرنگ و عدم توانایي برای تحليل ميزان انبوه داده در ثانيه متوقف شده
بود.
پيوند هوش مصنوعي و بازاريابي ديجيتال
هوش مصنوعي نه تنها ميتواند یک تجربه مشتری را بر اساس رفتار گذشته افراد شخصيسازی کند ،بلکه
همچنين ميتواند رفتار کاربران جدید و فعلي را نيز پيشبيني کند .با کمک پلتفرمهای مدیریت دادهها ،از
طریق جمعآوری دادههای افراد در وبسایت AI ،ميتواند اطالعاتي درباره کاربران شما از طریق اینترنت
جمعآوری کند .این امر به طور خودکار به شما کمک ميکند تا نيازهای آنها را از طریق بازدیدها ،عالیق
و پروفایلها شخصيسازی کنيد .همچنين باعث ميشود بتوانيد سرنخهای بالقوه خود را هدفگيری و افرادی
را که جذبشان غيرممکن است حذف کنيد تا بتوانيد روی فرمولسازی و اجرای استراتژیهای بازاریابي موثر
تمرکز کنيد.
 AIدائما در حال جمعآوری ،تجزیه و تحليل و تفسير دادهها برای استفاده هوشمندانهتر از آنهاست .با
الگوریتمهای جدید ،صحت و دقت بازدیدهای مشتری همواره کارآمدتر خواهد شد و به پيشبيني فروش و
برگشت سرمایه کمک زیادی خواهد کرد؛ به طوری که کسبوکار شما ميتواند بهترین تجربه را برای
مشتریان به ارمغان آورده و ابزارهای مناسبي را برای موفقيت کسبوکار شما فراهم کند.هوش مصنوعي ،یک
موضوع داغ در بازاریابي است  .آن را به عنوان جبهه بعدی بازاریابي در نظر ميگيرند .هوش مصنوعي ،یک
عبارت گسترده است که بازه گسترده ای از فناوری های مختلف را در بر ميگيرد .مفهوم هوش مصنوعي به
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فناوری ای اشاره مي کند که تالش مي کند از هوش انسان تقليد کند .هوش مصنوعي ،بازه گسترده ای از
قابل يت ها را در بر مي گيرد (همانند شناسایي تصویر و صدا ،یادگيری ماشين و جستجوی معنایي) .بازاریابان
دوست دارند تا درباره فناوری های هيجان انگيز به روزرساني شده اغراق کنند .آن ها از هوش مصنوعي،
برای شناسایي تصویر و مکالمه استفاده مي کنند .این فناوری مي تواند از نشت داده در بازار ،جلوگيری کرده
و کمک به هدف قراردادن پهبادها در جوامع دور کمک کنند .کمپين بازاریابي سنتي یا بازاریابي برون-رو،
در به دست آوردن و حفظ مشتری به نسبت قبل ،بهره وری کمتری دارد .هوش مصنوعي ،برای به دست
آوردن برتری رقابتي پایدار ،در جهان هميشه متصل و بيدرنگ که بازاریابان ،ملزم داشته مي شوند تا تعامل
های مداوم ،شخصي سازی شده و بينش-محوری با مشتریان ،به صورت فردی داشته باشند ،بسيار مهم است.
برندهایي که متوجه اهميت هوش مصنوعي شده و سيستم مناسب را برای مقياس بندی آن نصب مي کنند،
در خلق برتری رقابتي ،موفق هستند .به دليل این که هوش مصنوعي ،ربطي به فناوری نداشته و تحویل دادن
ترکيب مناسب محتوا با موقعيت است .امروزه کاربردهای فراواني از هوش مصنوعي را در فضاهای کسب و
کار و مصرف کننده داریم (از سيری اپل تا دیپ مایند گوگل) .برای مثال سيری از پردازش زبان طبيعي
( ،) NLPبرای تفسير دستورهای زباني و پاسخ گویي متناظر استفاده مي نماید .دیپ مایند گوگل از طرفي
دیگر از یادگيری عميق استفاده مي کند .این فناوری ،توانایي برقراری ارتباط و رسيدن به معنا ،بدون وابستگي
بر الگوریتم های رفتاری از پيش تعریف شده را دارد و به جای آن از تجربه و داده های خام ،به عنوان ورودی
استفاده مي کند .در حقيقت از طریق اِعمال یافته ها از دیپ مایند ،گوگل توانسته بهره وری مراکز توان خود
را افزایش داده و انرژی مورد استفاده برای خنک کردن را به اندازه  04درصد کاهش دهد .گراف زیر نشان
دهنده تصویر واضحي از ميزان پيشرفت کند اما یکنواخت هوش مصنوعي ،در بازارهای جهاني مي باشد.

شکل -1افزايش مداوم سرمايه AI
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هوش مصنوعي ،تبدیل به فناوری ای در کسب و کار مدرن شده است که دیگر بدون آن ،کاری انجام نمي
شود .شرکت های کوچک تا بزرگ ،از این فناوری برای بهبودبخشي فرآیندهای کسب و کار و ارائه تجربه
هوشمندانه و تخصصي تر به مشتریان استفاده مي کند.
در طول سال های اخير ،بازاریابان ،برای تلفيق هوش مصنوعي در استراتژی های خود ،دو دل بودند اما سال
قبل ،اعتماد قابل توجهي را در ميان بازاریابان ،در زمينه کاربرد این فناوری به خود دید .دليل آن ،ابهام کمتر
درباره نتایج آن است زیرا بخش های بيشتری از منافع قابل توجه آن سود مي برند .ميزان قابل توجهي از داده
همه جا موجود است که در حقيقت باعث مي شود فرآیندها در صورتي که دستي انجام دهند ،دردسر بيشتری
بيافرینند .این فرآیند باعث مي شود که رفتار انسان ،داده ها را رها کرده و به طور فراستي ،عمل کند .این در
واقع سناریوای است که هوش مصنوعي ،به عنوان یک ابزار قدرتمند پدید مي آورد زیرا فراست باعث نمي
شود که شخص ،نتایج فوق العاده ای را دریافت نماید .بازاریاب های دیجيتال به طور مداوم ،این سواالت را
در ذهن خود مرور مي کنند :چه کسي باید هدف من باشد؟ چه چيزی باید بفرستم؟ چگونه باید پست های
خود را زمان بندی کنم؟ با استفاده از چه کانالي پست هایم ،بازدید بهتری خواهد داشت؟ پاسخي جامع ،برای
این پرسش ها با هدف خلق مشارکت در ميان مشتریان و رشد بيشتر که باعث تقویت فروش و ساخت برند
مي شود را دنبال خواهيم کرد .هوش مصنوعي باعث ایجاد تحول در هر جنبه از کسب و کار روزمره ما شده
است .این پدیده ،روش انجام کمپين بازاریابان را تغيير ميدهد .هوش مصنوعي ،نحوه انجام بازاریابي دیجيتال،
در امروز و آینده را تعریف خواهد کرد .در زیر روش هایي را عنوان مي کنيم که با توجه به آن ها ،فناوری
هوش مصنوعي ،در تغيير دادن جهان بازاریابي دیجيتال سهم داشته است.
 -1بازاریابي ،تمرکز روز افزوني بر رفتار مصرف کننده دارد .هوش مصنوعي ،مرتبط با ررویکردهای داده
محور است که هدف ،بازاریابي و تصميم گيری است و تا این جا از آن برای تلفيق داده از پلت فرم های
مختلف استفاده مي شود .کاربران ،خورده-داده های شخصي خود را هنگام تعامل با اینترنت ،از خود به جای
ميگذارند .اینکه آیا خرید کرده ،پست مي گذارند یا جستجو مي کنند ،داده ها در هر گام جمع آوری مي
شوند .اکنون کاربردهای هوش مصنوعي ،این تعداد فوق العاده باال را در کنار یکدیگر قرار داده و رفتارهای
آنالین و هویت دیجيتال کاربران را یاد مي گيرد .پلت فرم ها ،همه نوع تحليلي را امروزه به عنوان بخشي از
الگوهای مصرف کننده ،با هدف توسعه سيستم های اتوماسين و هم چنين نمایه کاربران خود ،برای هدف
قرار دادن بازارهای خاص ،جمع آوری و ذخيره مي کنند .این گونه به نظر مي رسد که در آینده نزدیک،
کامپيوترها بتوانند رفتارها و نمایه مصرف کننده را حتي با دقت بيشتری تحليل کرده و بنابراین لزوما استراتژی
برون روی خود را داشته باشند و کپي هایي را ایجاد نمایند که با صدای مشتری ای که به طور آنالین ،آن را
مشاهده مي کند ،مطابق باشد
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 -2بازاریابي پيش بينانه :رسانه اجتماعيف نقشي حياتي در جمع آوری اطالعات شخصي تر ،درباره مصرف
کننده بالقوه ایفا مي کند که این پدیده مي تواند باعث شود بازاریاب ،کمپين متمرکزتری داشته باشد .با هر
کليک که هر کاربر ،در حال جستجوی اینترنت انجام مي دهد ،داده های جدیدی توليد شده و برای تحليل
هوش مصنوعي جمع مي شود .این داده ها برای بهينه سازی اطالعات و ارائه مربوط ترین اطالعات ،برای
بازاریاب ،ارزشمند است
 -3نسل پيشرو :هوش مصنوعي ،درانبوه داده ها با هدف یافتن مصرف کننده ،مشتریان و حتي همکاران ایده
آل ،بر پایه اطالعاتي که به دست آمده و برنامه ای که استفاده مي کنند ،جستجو مي کند .حتي جالب تر،
این است که مي تواند نحوه داغ بودن یک مسئله را پيش بيني کرده و یا درجه بندی نماید .بنابراین برای
 ،B2Bبا حتي اه داف استخدام ،این پدیده ،زمان و انرژی زیادی را در جستجوی پایه صرفه جویي کرده و
باعث مي شود زمان بيشتری برای کارهایي مثل فراخواني فروش ،برای بازاریاب ها باقي بماند
 -0چَت بات :چت بات ،برنامه های مبتني بر هوش مصنوعي هستند که با کاربران ،در محيط زبان طبيعي
تعامل برقرار مي کنند .این برنامه ها با سرعت زیادی تبدیل به یک زمينه مورد توجه برای بازاریابان تبدیل مي
شود زیرا ميزان روزافزوني از ترافيک رسانه اجتماعي ،در خدمات پيام رساني خصوصي (همانند واتس آپ
و فيسبوک) جمع آوری مي شود .شاید فرصت مشارکتي باشد که نتوان از آن چشم پوشي کرد .بيشتر بازاریاب
های دیجيتال ،چت بات ها را به عنوان روشي برای ارائه خدمات شخصي به مشتری ،در مقياسي بزرگ در
نظر مي گيرند (که به طور محسوس ،مرتبط با بازاریابي است اما به طور مستقيم ،یک کاربرد بازاریابي نيست).
با این وجود چت بات ها مي توانند به هدایت کاربران در طول مسير مشتری ،برای رسيدن به فروش کمک
کنند
 -5خلق محتوای اتوماسيون شده :بسياری از برندها از هوش مصنوعي برای خلق محتوای اتوماسيون شده
استفاده مي کنند .بااستفاده ازاین فناوری ،توليد محتوا ساده تر و سریع تر است .برای مثال ،شرکت بزرگ
نوشيدني جهاني کوکاکوال ،از هوش مصنوعي برای اتوماسيون داستان های تبليغاتي خود استفاده مي کند.
خلق لوگو و متن های موسيقي ،به صورت ترکيبي با موقعيت ،به طور اتوماتيک انجام مي شود
 -6تعریف اصالح تبليغات :هوش مصنوعي ،برای اصالح تبليغات و ارائه آن ها نيز استفاده مي شود .براساس
گفته متخصصان بازاریابي ،گوگل و فيسبوک ،بيشتر از 64درصد از کمپين های  PPCرا در ایالت متحده به
خود اختصاص داده اند .هوش مصنوعي مي تواند به تبليغ کننده ها کمک کند ،کانال های تبليغاتي جدیدی
برای کمپين های  PPCخود بيابد .این کانال ها احتماال توسط رقبا استفاده نشده و بنابراین هوش مصنوعي،
برتری رقابتي را برای تبليغ کننده فراهم خواهد آورد
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 -7شناسایي تصویر :یکي از هيجان انگيزترین و احتماال مهم ترین توسعه ها در هوش مصنوعي ،شناسایي
تصویر است .در صورتي که از ماشين بخواهيم بتواند مثل ما فکر کند و توانایي ما برای پاسخگویي به محيط
را تقليد نماید (همانند مورد ماشين های خود-ران) ،این که بتواند همانند ما ببيند اهميت فوق العاده ای خواهد
داشت .کامپيوترها اکنون ميتوانند اشيا و سناریوهای ساده را شناسایي کرده و تشخيص دهند .با وجود این که
این توانایي ها در مقایسه با قوه بصری و درک انسان ،غير قابل مقایسه است ،بلوک های سازنده قوی بصری
کامپيوتر ،منجر به توسعه فناورانه مهمي شده است و این کار ،ادامه دارد .شناسایي تصویر ،به بازاریابان کمک
مي کند تا موارد بصری در رسانه اجتماعي را بيابد .حتي در صورتي که کپشن مربوطه همراه آن ها نباشد
 -8بازاریابي ایميل :هوش مصنوعي باعث شده است که بازاریابي ایميل حتي بهتر شود (هم برای مصرف
کننده و هم برای بازار) .شخصي سازی در مقياس باال در واقع رویای بازاریاب است (هوش مصنوعي ،آن را
ممکن ساخته است) .هوش مصنوعي مي تواند از داده برای خلق ایميل های شخصي ،برای هر کدام از مشترک
های شرکت ،بر پایه تعامل های قبليشان با برند استفاده کنند .این فناوری مي تواند بر پایه محتوایي که مصرف
کرده اند ،ليست آرزوهایشان و صفحاتي که بيشترین وقت را بر روی آن گذرانده اند و ،...عمليات شخصي
سازی را انجام دهد .عالوه بر آن در صورتي که یک کاربر هميشه لينک هایي برای توليد صفحه در ایميل
شرکت باز مي کند اما کاربری دیگر از این لينک ها عبور کرده و مستقيم به سراغ محتوا مي رود هوش
مصنوعي مي تواند پيام رساني متفاوتي را با مرتبط ترین لينک ها ،برای هر کاربر بفرستد
 -9واقعيت افزوده :یک جنبه دیگر در هوش مصنوعي که پتانسيل ارائه رضایت بهتر مشتری را دارد ،واقعيت
افزوده ( )ARاست AR .مي تواند گزینه دیدن و حس کردن محصول ،قبل از خرید آنالین را به مشتری
بدهد .یک مثال از این فناوری که در مرحله نهایي است ،آزمایش 3Dلنسکارت مي باشد که به مصرف کننده
توانایي امتحان قابي که مي خواهند بخرند را از طریق وبکم هایشان را مي دهد .تلفيق چنين فناوری ای به طبع
مي تواند پاسخ بهتر و سریع تری را از مصرف کننده داشته باشد که در نهایت نتيجه آن را در درآمد خواهيم
دید.
فناوری هوش مصنوعي ،در زمينههای متعدد ميتواند موثر و کاربردی باشد .یکي از اصليترین پيوندهای این
فناوری با کسب و کارهای رو به رشد ،در بازاریابي دیجيتال است .همهی کاربردهایي که در این نوشته ذکر
شد (هر چند به اختصار و کوتاه) روشنگر این نکته اساسي است که استفاده از ظرفيتهای هوش مصنوعي ،
تا چه ميزان ميتواند به اعتبار برندهای مختلف ارزش دهد.
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 .2بحث و نتيجه گيري
اموزه بازاریابي دیجيتال به دليل پيشرفت های تکنولوژی در حال تحول است .هدف از این مطالعه کيفي،
تعيين تاثيرات هوش مصنوعي در بازاریابي دیجيتال است .هدف محقق درک فرصت ها و چالش های هوش
مصنوعي به بازاریابان در سراسر جهان است.
هوش مصنوعي نه تنها ميتواند یک تجربه مشتری را بر اساس رفتار گذشته افراد شخصيسازی کند ،بلکه
همچنين ميتواند رفتار کاربران جدید و فعلي را نيز پيشبيني کند .با کمک پلتفرمهای مدیریت دادهها ،از
طریق جمعآوری دادههای افراد در وب سایت AI ،ميتواند اطالعاتي درباره کاربران شما از طریق اینترنت
جمعآوری کند .این امر به طور خودکار به شما کمک ميکند تا نيازهای آنها را از طریق بازدیدها ،عالیق
و پروفایلها شخصيسازی کنيد .همچنين باعث ميشود بتوانيد سرنخهای بالقوه خود را هدفگيری و افرادی
را که جذبشان غيرممکن است حذف کنيد تا بتوانيد روی فرمولسازی و اجرای استراتژیهای بازاریابي موثر
تمرکز کنيد.
پيشرفت فناورانه هميشه توانسته با خلق فرصت هایي جدید ،برای برقراری ارتباط با مشتری به کسب و کار
کمک کند .یکي از بزرگترین فناوری های زما ن ما ،هوش مصنوعي است ( )AIکه توجهات زیادی را در
فضای دیجيتال ،به خود جلب کرده است .با توجه به پتانسيل داستان سرایي و بازاریابي ،هوش مصنوعي در
فروش های  B2Bو بازاریابي توانسته روش تعامل افراد با برند ،اطالعات و خدمات را متحول کند .جهان
بازاریابي  B2Bو آینده آن توسط هوش مصنوعي لمس خواهد شد .چندین شرکت بسيار بزرگ ،از ایده
اتوماسيون کامل حرکت های بازاریابي ،از طریق فناوری هوش مصنوعي هوشمند بسيار مي ترسند .با این
وجود با اندازه گيری تاثير ربات های -AIمحور ،در بسياری از صنعت های خدمات مشتری مي تواند تاکيد
کرد که درک ذهنيت مشتری ،به طور کامل ،دستي نبوده یا فقط توسط انسان انجام نخواهد شد .هوش
مصنوعي ،امسال از طریق فرآیندهای تکميلي همانند کالن داده ،اینترنت اشيا و یادگيری ماشين ،خود را ثابت
کرده است اما این اجزا تنها در نهایت مي توانند پتانسيل نهایي  AIرا نشان دهند .در سال های بعدی به
خصوص  2418مي توانيم تغييرات مشهود و تاثيرات آن را به دليل کاربردهای  AIمشاهده کنيم.
هوش مصنوعي به طور مداوم ،تبدیل به یک ابزار قدرتمند برای بازاریابان دیجيتال شده است و بر روی حقه
هایي کار مي کند که از افراد یا گروه اشخاص ،اطالعات دریافت کرده و با استفاده از آن ،برند را بزرگ مي
کند .مي توان گفت که هوش مصنوعي ،یک سرمایه گذاری امن بوده که قطعا سود سهام را برای شما خواهد
آورد.
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 در مورد گرایش های در حال تغيير.این فناوری به بازاریابان کمک مي کند از داده های موجود استفاده کنند
 کمپين های خود را بهينه سازی نمایند و در نهایت، سرنخ توليد کنند.بازار و مشتریان مواردی را بياموزند
.عمليات خود را تسریع کنند
زماني که نسل بازاریابي دیجيتال و شرکت دیجيتال مارکتينگ در حال توليد فرصت های جدید برای بازاریابي
 بار کاری اضافي را از. پيشرفت این تکنولوژی نيز مي تواند بازاریابي را به حوزه جدیدی منتقل کند.است
.انسان ها بگيرد و کارها با سرعت و دقت بيشتری انجام دهد
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