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 وردپرس  مارکتینگ  ایمیل  برتر  افزونه  12|    وردپرس  خبرنامه  افزونه   بهترین

 تیم تحریریه آکادمی وبکیما  -نویسنده: نبی عبدی 

توانید برای کسب و کار آنالین خود  مهمترین مواردی است که شما می ساخت یک لیست ایمیل یکی از
توانید به مخاطبین خود دسترسی  چون با استفاده از لیست ایمیل می چرا؟ گوییدانجام دهید. با خود می

نام  اند و با ثبت ها خودشان ایمیل شان را به شما دادهتر این مخاطبمستقیم داشته باشید، که از همه مهم 
تری  اند که دوست دارند راجع به کسب و کار شما اطالعات بیشدر خبرنامه ایمیلی سایت شما، به شما گفته

خواهیم بهترین افزونه های خبرنامه ایمیلی در وردپرس را به  کسب کنند، به همین دلیل در این مقاله می
 .شما معرفی کنیم

نظر شما چگونه می به  ایمیلحال  از  لیست  یک  با  سایت جمعهای مخاطبان وب توان  )البته  کرد؟  آوری 
اعالم کنم! خبر ناگوار بنده این است، که در دنیای   اجازه!!!( خب باید در همین ابتدا یک خبر ناگوار را به شما

امروز با این همه سروصدا و شلوغی، باید خیلی تالش کنید تا بتوانید نظر یک مخاطب را جلب کنید تا آن  
 .فرد به صورت دلخواه، ایمیل خود را برای دریافت خبرنامه در سایت ما ثبت کند
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تا آنجا که   سعی کنیم احبان مشاغل، کارآفرینان، مدیران( باید)شما بخوانید: ص بازاریاب ما به عنوان یک
همچنین باید یادمان باشد، که کار ما تنها جلب توجه   .توانیم توجه بازدیدکنندگان خود را جلب کنیممی

وکار خود را به صورتی متقاعد کنیم، که مخاطب به ما اعتماد مخاطب نیست! بلکه ما باید مخاطبان کسب
باشد و این به این معنی است که بعد از این مرحله، هر چیزی که ما بگوییم و پیشنهاد دهیم،    کامل داشته

 .پذیردمخاطب ما با خوشحالی آن را می

 بهترین افزونه خبرنامه وردپرس

را به شما عزیزان    های خبرنامه ایمیلی در وردپرس مورد از بهترین افزونه   12  حال در این مقاله ما سعی کردیم 
های خود یکی از این موارد را انتخاب کنید و با استفاده از آن  فی کنیم تا شما بتوانید با توجه به نیازمعر

خواهید را برای مخاطبین خود به صورت  شروع به ساخت لیست ایمیل خود کنید، تا بتوانید مواردی که می
 .خبرنامه ایمیلی ارسال کنید

 MailPoet افزونه خبرنامه وردپرس 

 MailPoet بهترین افزونه خبرنامه وردپرس

 MailPoet خواهید بهترین افزونه ایمیل مارکتینگ و خبرنامه در وردپرس را انتخاب کنید، افزونهاگر می
توانید  های شما خواهد بود، جالب اینجاست که شما با استفاده از این افزونه میبهترین انتخاب   یکی از

توانید از پنل سایت وردپرسی خود برای مشتریان و  لیست ایمیل خود را گسترش دهید و عالوه بر آن می
 .کاربران خود ایمیل ارسال کنید

+ 100اکنون بیش از  س آماده استفاده شماست! و هم اکنون در مخزن وردپرنسخه رایگان این افزونه هم 
+ هزار نصب فعال هم مربوط به نسخه  200تر از های تیم وبکیما، بیشهزار نصب فعال دارد و طبق بررسی

هزار نصب فعال دارد، که برای یک افزونه  300پرمیوم این افزونه است، یعنی مجموعا این افزونه بیشتر از 
 !پرس عالی استخبرنامه ایمیل در ورد

https://webkima.com/
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های آماده برای ارسال این است که این افزونه دارای تمپلیت MailPoet یکی از موارد جالب افزونه خبرنامه
توانید از انواع خبرنامه است، بنابراین شما نیازی ندارید که از صفر یک قالب جدید طراحی کنید، بلکه می

 .امه ایمیل در وردپرس استفاده کنیدهای آماده این افزونه برای ارسال خبرنهمان قالب 

استفاده کنید )این کار به هیچ عنوان   MailPoet توانید از هاست خود برای ارسال ایمیل با افزونهشما می
کنید و در نهایت  SMTP توانید از یک شود(، همچنین میتوصیه نمی سرور مجزا برای این کار استفاده 

خودمی ایمیل  ارسال  سرویس  از  می MailPoet افزونه  توانید  شما  حالت  این  در  کنید،  توانید  استفاده 
اما برای داشتن عضو خبرنامه، ایمیل رایگان ارسال کنید، بدون پرداخت هیچ هزینه  ۱۰۰۰ماهیانه به   ای! 

 .ای را به صورت ماهیانه پرداخت کنیدتر از هزار عضو، باید هزینهبیش

 MailPoet برخی از امکانات افزونه

 ... آمد گویی، خبرنامه، مقاله جدید وهای خوشانواع ایمیل به کاربران، مثل ایمیلارسال  •
 قابلیت قراردادن فرم ساخت لیست ایمیل کاربران در هر بخشی از سایت  •
 های کاربران به لیست ایمیل این افزونه امکان درون ریزی ایمیل •
 (drag and drop) ساخت انواع ایمیل با قابلیت کشیدن و رها کردن •
 تر از آن باید هزینه بپردازید(عضو به صورت رایگان )بیش  1000  تا •
 )لغو عضویت( برای تجربه کاربری بهتر  unsubscribe امکان افزودن گزینه •
 ها )آنالیتیکس(ارائه آمار کلی ایمیل •
 ...و کلی امکانات دیگر •

 دانلود نسخه رایگان 
 دریافت نسخه پرمیوم 

 

 Newsletter افزونه ایمیل مارکتینگ

 Newsletter افزونه ایمیل مارکتینگ

https://webkima.com/
https://webkima.com/
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یکی از بهترین افزونه ها برای ارسال رایگان خبرنامه در وردپرس است، این افزونه به  Newsletter افزونه
در   Newsletterصورت رایگان در مخزن وردپرس در دسترس است و طبق آمار سایت اصلی وردپرس،  

از  بیش  حال حاضر روی افزونه300تر  از  با استفاده   Newsletter + هزار سایت وردپرسی نصب است. 
نهایت ایمیل را برای مشترکین نهایت مشترک در لیست ایمیل خود داشته باشید، و حتی بیتوانید بیمی

 .ایمیل مارکتینگ خود ارسال کنید

صی در لیست خود یک ایمیل مخصوص ارسال  توانید به سادگی برای افراد خابا استفاده از این افزونه می
 .ای و هدفمند انجام دهیدتوانید ایمیل مارکتینگ خود را بسیار حرفهکنید، بنابراین می

توانید به سادگی لیست ایمیل کاربران سازی این افزونه میتوجه داشته باشید که شما بعد از نصب و فعال
خود را درون ریزی کنید و در مرحله بعدی با خود ایمیل سرور هاست شروع به ارسال ایمیل کنید، اما باید 

ه اسپم کاربران شما ارسال خواهد شد  کنید به پوشهایی که ارسال میتوجه کنید که با این کار تمامی ایمیل
 SMTP که این اصال خوب نیست، به همین دلیل توصیه ما این است که حتما بعد از نصب این افزونه یک

 .کاربران ارسال شود Inbox های شما بهسرور معتبر روی آن تنظیم کنید تا تمامی ایمیل

 Newsletter برخی از امکانات افزونه

 drag and drop سپانسیو با امکانهای ریطراحی ایمیل •
 سرور مجزا  SMTP امکان استفاده از  •
 WPML های چند زبانه کردن سایت مثلسازگاری کامل با افزونه  •
 (ها به صورت یکجاایمیل در ساعت تا ارسال تمام ایمیل 12از حداقل  ) قابلیت تنظیم سرعت ارسال ایمیل •
 ش از سایت آوری ایمیل در هر بخ امکان قراردادن فرم جمع  •
 نهایت مشترکامکان داشتن بی  •
 نهایت ایمیلقابلیت ارسال بی •
 ها )آنالیتیکس(ارائه آمار کلی ایمیل •
   و •

 دانلود نسخه رایگان 
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 OptinMonster افزونه

 OptinMonster افزونه

لیست از  کدام  هر  وردپرس  هایشما  خبرنامه  افزونه  افزونه بهترین  که  ندارد  امکان  کنید،  بررسی  که   را 
OptinMonster  یکی از بهترین گزینه ها برای ارسال خبرنامه ایمیلی در وردپرس نباشد! این افزونه در سال

اکنون ه های خبرنامه وردپرس تبدیل شد و هم ترین افزونمنتشر شد و خیلی زود به یکی از پرفروش  2013
  .سایت وردپرسی نصب استتر از یک میلیون وباین افزونه در بیش

دانید که  اندازی کنید، به احتمال بسیار زیاد نمیاید که خبرنامه ایمیلی خود را راهاگر به تازگی تصمیم گرفته
موضوع را بسازید، در حقیقت کل بازاریابی ایمیلی چگونه باید یک لیست ایمیل از کاربران عالقمند به یک 

توان یکی از بهترین  را می OptinMonster آوری صحیح ایمیل بستگی دارد، به همین دلیل افزونه به جمع
جمعافزونه برای  میها  افزونه  این  از  استفاده  با  چون  کرد،  معرفی  ایمیل  لیست  فرمآوری  های  توانید 
های زیاد را در لیست ایمیل خود جمع  آپ طراحی کنید و خیلی زود ایمیلت پاپآوری ایمیل را به صورجمع
 .کنید

توانید به صورت رایگان از مخزن وردپرس دانلود  همچنین به یاد داشته باشید که خود این افزونه را می
 .را تهیه و استفاده کنید APIای از آن باید از سایت اصلی، کنید، اما برای استفاده حرفه

 OptinMonster رخی از امکانات افزونهب

 (drag and drop) طراحی انواع کمپین با قابلیت کشیدن و رها کردن •
 های ایمیل مارکتینگ امکان ادغام امکانات این افزونه با سرویس  •
 هاتست برای گرفتن بهترین نتیجه از کمپین A/B قابلیت  •
 لید و ...( -امکان مشاهده آمار )نرخ تبدیل  •
 سایتآوری ایمیل در هر بخشی از وب های جمعآپایش پاپ امکان نم •
 آپ خاص به مشتریان یک محصول خاص قابلیت نمایش یک پاپ  •
 امکان ریتارگتینگ داخل خود سایت  •
 آپ آماده های پاپ دارای انواع کمپین  •

https://webkima.com/
https://webkima.com/
https://webkima.com/best-newsletter-plugins-wordpress/


 

ما ـــــ آکادمی وبکی  
6 

 ...و کلی امکانات دیگر •

 دانلود نسخه رایگان 
 دریافت نسخه پرو 

 

 Mailster افزونه

 Mailster افزونه

یکی از بهترین افزونه ها برای ارسال ایمیل و خبرنامه در وردپرس است، در   Mailster بدون شک افزونه
 گذاری کرد، افزونهوردپرس نام توان بهترین افزونه ایمیل مارکتینگ در بستر خودرا می Mailster حقیقت

Mailster  رایگان نیست و برای استفاده از آن باید هزینه کنید، اما مطمئن باشید که ارزشش را دارد. این
ای و ایمیل مارکتینگ را در خود سایت وردپرسی شما افزونه تمام امکانات یک سرویس ارسال ایمیل حرفه

 .کنداندازی میراه

های تنها باید آن را نصب کنید و یک کمپین تشکیل دهید، از تمپلیت Mailster فزونهبرای استفاده از ا
سازی کنید، زمان ارسال ایمیل را مشخص آماده یکی را انتخاب کرده و با توجه به کمپین خود آن را سفارشی

 !کنید و بنشینید و تماشا کنید

هایی خودکار را تنظیم کنید  توانید پاسخما میاین است که ش  Mailster ترین امکانات افزونهیکی از جالب 
برای مثال می ارسال شود،  کاربران شما  برای  لزوم  آنتا مواقع  به  را  کاربران  تولد  تاریخ  تبریک  توانید  ها 

توانید یک پاسخ خودکار تعریف  ها کد تخفیف مخصوص تولدشان ارسال کنید، حتی میبگویید و برای آن
آمدگویی + یک کد تخفیف یک کاربر جدید در سایت برای او یک ایمیل خوش   نامکنید تا در زمان ثبت

توانید کارهای خالقانه بسیار می Mailster اولین خرید ارسال شود، خالصه با قابلیت پاسخ خودکار افزونه
 .زیادی انجام دهید

 

https://webkima.com/
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 Mailster برخی از امکانات افزونه

 ن و رها کردن( ها با قابلیت درگ اند دراپ )کشید طراحی ایمیل •
 های مختلف از سایت آوری ایمیل در بخشقابلیت قراردادن فرم جمع •
 کد امکان قراردادن فرم خبرنامه در مقاالت و محصوالت سایت با شورت  •
 امکان درون ریزی ایمیل کاربران از یک لیست ایمیل مجزا  •
 یا همان پاسخگوی خودکار  Auto Responders قابلیت  •
 ها و آنالیتیکسارقام کمپین قابلیت مشاهده آمار و  •
 امکان قرار دادن بخش لغو عضویت برای تجربه کاربری بهتر  •
 های آماده ایمیلدارای تمپلیت  •
 ای تبدیل سایت وردپرس به یک سرویس ایمیل مارکتینگ حرفه  •
 ... و کلی امکانات دیگر •

 دریافت افزونه
 مشاهده پیشنمایش افزونه 

 

 Hustle افزونه

 Hustle افزونه

 WPMU DEV هم یکی دیگر از بهترین افزونه های خبرنامه در وردپرس است که توسط تیم Hustle افزونه
های برای ارسال و ساخت خبرنامه در وردپرس قابلیت Hustle طراحی و توسعه داده شده است، افزونه

وری لیست ایمیل،  آهای جمعآپتوان به قابلیت ساخت پاپها میجالب توجهی دارد از جمله این قابلیت
 .آپ و سازگاری کامل با ویرایشگر گوتنبرگ و کالسیک وردپرس اشاره کردانیمیشن جذاب پاپ  ۸

های وردپرس در زمینه ایمیل مارکتینگ است که با    یکی دیگر از بهترین افزونه Hustle در حقیقت افزونه
می آن  از  پاپاستفاده  جمعآپتوانید  برای  جذابی  اهای  لیست  آنآوری  و  کنید  طراحی  در  یمیل  را  ها 

  .های مختلف سایت خود قرار دهیدبخش

https://webkima.com/
https://webkima.com/
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 Hustle های افزونهبرخی از قابلیت

 کدها آوری ایمیل در هر بخش از سایت با شورت های جمعقابلیت قراردادن فرم  •
 های ایمیل مارکتینگ سازی کامل با سرویس امکان یکپارچه  •
   وتنبرگ وردپرسای در ویرایشگر گهای حرفه دارای بلوک  •
 سازگاری کامل با ویرایشگر کالسیک وردپرس •
 آوری لیست ایمیلای برای جمعهای حرفه آپقابلیت طراحی پاپ  •
 های ثبت ایمیلدر فرم  reCAPTCHA امکان قراردادن •
 (... , CSS بندی، کدهایانیمیشن، رنگ ) آوری ایمیلهای جمعسفارشی سازی فرم  •
 ...و کلی امکانات دیگر •

 دانلود نسخه رایگان 
 دریافت نسخه پرو 

 

 Icegram افزونه

 Icegram افزونه

آوری لیست ایمیل  اندازی بخش خبرنامه و جمعهای برتر برای راه  هم یکی دیگر از افزونه Icegram افزونه
نسخه رایگان و پرمیوم دارد که نسخه رایگان آن    ۲آپ در وردپرس است، این افزونه  از طریق نمایش پاپ 

هزار نصب فعال دارد، اما توجه داشته باشید که این افزونه در   40هم اکنون در مخزن وردپرس بیش از  
خواهید از نسخه پرو آن استفاده کنید، بهتر است که از  های زیادی دارد و اگر نمینسخه رایگان محدودیت

 .ای دیگر این لیست استفاده کنیدههای رایگان افزونهنسخه

 

 

https://webkima.com/
https://webkima.com/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-popup/
https://premium.wpmudev.org/project/hustle/
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 Icegram های افزونهبرخی از قابلیت

 آوری لیست ایمیلآپ به کاربران برای جمعطراحی و نمایش انواع پاپ  •
 آمدگویی به کاربران جدید نمایش پیام خوش  •
 تجربه کاربری خوب و قابلیت استفاده آسان  •
 آپ نهایت فرم پاپ ساخت بی •
 قالب متفاوت   بندی وطراحی با انواع رنگ  •
 طراحی ریسپانسیو در موبایل و تبلت  •
 ... و •

 دانلود نسخ رایگان 
 دریافت نسخه پرو 

 

 YITH WooCommerce Mailchimp افزونه

 YITH WooCommerce Mailchimp افزونه

شرکت نام  حال  به  تا  زیاد  بسیار  احتمال  به  باشید  کار  وردپرس  شنیده YITH اگر  زیاد  اید، مخصوصا را 
زمینه فروشگاه yith های شرکتافزونه این  در  های ووکامرسی که بسیار هم معروف هستند، در حقیقت 

را بررسی کرده و برای هر یک از این کمبودها یک افزونه های یک فروشگاه ووکامرسی شرکت تمامی کمبود 
ها رایگان هستند و برخی دیگر هم به صورت پولی هستند. یکی از  منتشر کرده است، برخی از این افزونه

افزونه راه YITH WooCommerce Mailchimpها،  این  برای  که  خبرنامه  است  ارسال  بخش  اندازی 
 .وکامرس استایمیلی و ایمیل مارکتینگ در و

افزونه حقیقت  ایمیل  YITH WooCommerce Mailchimp در  سرویس  با  را  ووکامرس  مشتریان 
ادغام می افزونه میمارکتینگ میل چیمپ  این  از  استفاده  با  در حقیقت شما  برای مشتریان کند،  توانید 

ی یک محصول و ... های خبرنامه، کد تخفیف، اطالع رسانی از موجود سایت ووکامرسی خود، انواع ایمیل
 .ارسال کنید Mailchimp را در بستر

https://webkima.com/
https://webkima.com/
https://wordpress.org/plugins/icegram/
https://www.icegram.com/
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 YITH WooCommerce Mailchimp برخی از امکانات افزونه

 نسخه رایگان و پولی است  ۲افزونه دارای  •
 ادغام مشتریان ووکامرس با سرویس ایمیل مارکتینگ میل چیمپ  •
 های ایمیل مارکتینگ طراحی کمپین  •
 ها را قرار دهید های افزونه در هر بخشی از سایت فرم کدتوانید با شورت در نسخه پرو می  •
 سازی کنید توانید فرم اشتراک در خبرنامه را سفارشیدر نسخه پرو می  •
 ...و کلی امکانات دیگر •

 دانلود نسخه رایگان 
 دریافت نسخه پرو 

 

 MailOptin افزونه

 MailOptin افزونه

است،  MailOptin یکی دیگر از بهترین افزونه ها برای ساخت و ارسال خبرنامه ایمیلی در وردپرس افزونه
از این افزونه می آوری لیست ایمیل طراحی کنید و آپ را برای جمعهای پاپتوانید انواع فرمبا استفاده 

در بخشآن را  قرارها  قابلیت   های مختلف سایت  از  یکی  با  دهید.  که  است  این  افزونه  این  های جالب 
های سایت خود یک باکس برای اشتراک  توانید به صورت خودکار در ابتدا و انتهای مقاله استفاده از آن می

افزونه امکانات  از دیگر  استفاده  با  قرار دهید، همچنین  وردپرس  فرم  می MailOptin در خبرنامه  توانید 
 .رنامه را در بخش سایدبار سایت هم قرار دهیدعضویت در خب

ها از خود بخش سفارشی سازی وردپرس استفاده شده جالب اینجاست که در این افزونه، برای طراحی فرم
توانید برای مقاالت جدید خود یک ایمیل اطالع رسانی ارسال  است، همچنین با استفاده از این افزونه می

 .کنید

 

https://webkima.com/
https://webkima.com/
https://wordpress.org/plugins/yith-woocommerce-mailchimp/
https://yithemes.com/themes/plugins/yith-woocommerce-mailchimp/
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 MailOptin هبرخی از امکانات افزون

 ها با خود ویرایشگر وردپرسطراحی ایمیل •
 هاآپهای عضویت در پاپ امکان نمایش فرم  •
 های مختلف سایت آوری ایمیل در بخشهای جمعامکان نمایش فرم  •
 های مختلف ها به روش آپنمایش پاپ  •
 محافظت از ارسال اسپم در فرم عضویت در خبرنامه •
 ها بندی ارسال ایمیلقابلیت زمان  •
 ... و امکانات دیگر  •

 دانلود نسخه رایگان 
 دریافت نسخه پرو 

 

 Jackmail افزونه

 Jackmail افزونه

است، این افزونه به صورت فریمیوم   Jackmail یکی دیگر از بهترین افزونه خبرنامه وردپرس همین افزونه
م دارای نسخه رایگان است و هم نسخه پرمیوم، نسخه رایگان این افزونه در منتشر شده است، یعنی ه 

 ۳۰نصب فعال دارد. نسخه رایگان برای    2000تر از  مخزن وردپرس قابل دسترس است و هم اکنون بیش
 .ایمیل قابل استفاده است ۵۰۰روز و 

اولین افزونه خبرنامه در وردپرس  یکی از موارد جالب این افزونه این است که خود این تیم مدعی هستند که  
سرور داخلی است! یعنی شما فقط با تهیه همین افزونه و بدون هیچ هزینه جانبی   SMTP است که دارای

 .اندازی کنیدتوانید یک سیستم ایمیل مارکتینگ و خبرنامه در وردپرس راهدیگر می

 

https://webkima.com/
https://webkima.com/
https://wordpress.org/plugins/mailoptin/
https://mailoptin.io/
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 Jackmail برخی از امکانات افزونه

 لیت درگ اند دراپ ها با قابامکان طراحی ایمیل •
 در ایمیل HTML امکان درون ریزی کدهای •
 های طراحی ایمیلامکان شخصی سازی تمامی بلوک  •
 ها در ایمیلدرون ریزی صفحات و نوشته  •
 های ووکامرسامکان ویرایش ایمیل •
ارسال اتوماتیک خبرنامه براساس انتشار مقاله، محصول، هرروز یا هر  ) Automatic newsletters امکان •

 (... فته وه
 کدهای افزونه امکان نمایش فرم دریافت ایمیل با شورت  •
 ...و کلی امکانات دیگر •

 دانلود نسخه رایگان 
 دریافت نسخه پرو 

 

 MC4WP: Mailchimp for WordPress افزونه

 MC4WP: Mailchimp for WordPress هافزون

اندازی کنید و به دنبال بهترین افزونه خواهید بخش خبرنامه و ایمیل مارکتینگ را در وردپرس راهاگر می
افزونه از  استفاده  به شما  وبکیما  تیم  پیشنهاد  وردپرس هستید  برای  خبرنامه   Mailchimp for ارسال 

WordPress یا MC4WP   یک افزونه رایگان است که پنل وردپرس شما را به سرویس  است، در واقع این
ای در سایت خود  خواهید یک خبرنامه حرفهکند، بنابراین اگر می ایمیل مارکتینگ میل چیمپ متصل می

 .ها همین افزونه استاندازی کنید یکی از بهترین انتخاب راه

خود  API جاد کنید، در قدم بعدی کدای Mailchimp برای شروع کار کافیست یک اکانت رایگان در سایت
 API را نیز از مخزن وردپرس به صورت رایگان نصب کنید، سپس کد MC4WP را دریافت کنید و افزونه

https://webkima.com/
https://webkima.com/
https://wordpress.org/plugins/jackmail-newsletters/
https://www.jackmail.com/
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اکانت میل از  با سرویسچیمپ خود کپی کردهکه  تا سایت وردپرس شما  کنید  افزونه وارد  را دخل   اید 
Mailchimp ادغام شود. 

میلیون نصب فعال داشته و کامال مشخص است که این افزونه یک افزونه    2از  این افزونه تاکنون بیشتر  
های بسیار زیادی را دارا  العاده عالی برای ساخت یک سیستم خبرنامه در وردپرس است چون قابلیتفوق 
 .باشدمی

 Mailchimp for WordPress برخی از امکانات افزونه

 های مختلف سایت آوری لیست ایمیل از بخش امکان جمع  •
 های مختلف عضویت در خبرنامه در سایت قراردادن فرم  •
 های مختلف برای افزایش امکانات دارای اددان  •
 های ایمیل مارکتینگ )نسخه پرو( های مختلف کمپین امکان دسترسی به آمار  •
 ای مشخص بعد از ارسال فرم یت ارسال کاربر به صفحه قابل •
 ...و کلی امکانات دیگر •

 دانلود نسخه رایگان 
 دریافت نسخه پرو 

 

 Sendinblue افزونه

 Sendinblue افزونه

 Sendinblue افزونه  یکی دیگر از بهترین افزونه های ارسال خبرنامه ایمیلی برای وردپرس است، با انتخاب
آوری و ارسال ایمیل در وردپرس را در اختیار خواهید داشت، در واقع با  یک پکیج کامل از امکانات جمع

های مختلف سایت ها را در بخشهای ایمیل را طراحی کنید و آنتوانید انواع فرممی Sendinblue افزونه
به مشترکین    قدم بعدی ساخت ایمیل و ارسال آنقرار دهید تا کاربران عضو خبرنامه سایت شما شوند،  
 .به سادگی قابل انجام است Sendinblue خبرنامه است که تمامی این موارد با استفاده از افزونه

https://webkima.com/
https://webkima.com/
https://wordpress.org/plugins/mailchimp-for-wp/
https://www.mc4wp.com/pricing/
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این است که شما در این افزونه محدودیتی در تعداد مشترکین  Sendinblue های خوب افزونهیکی از مزیت 
ایمیل ارسال کنید، البته برای برداشتن این محدودیت   ۳۰۰توانید  می  خبرنامه ندارید ولی فقط در هر روز

خواهید بهترین افزونه ایمیل مارکتینگ و خبرنامه  توانید نسخه پرمیوم افزونه را تهیه کنید. پس اگر میمی
 .یک انتخاب عالی خواهد بود Sendinblue وردپرس را داشته باشید افزونه

 دانلود نسخه رایگان 

 دریافت نسخه پرو 

 

 MailMunch افزونه

 MailMunch افزونه

های زیادی را معرفی کردیم، حال در این بخش تا اینجای مقاله بهترین افزونه خبرنامه در وردپرس، افزونه
های جذاب های ایمیل مارکتینگ وردپرس را معرفی کنیم که قابلیتخواهیم یکی دیگر از بهترین افزونهمی

توانید کاربرانی که در حال می MailMunch آورد. با استفاده از امکاناتزیادی را برای شما به ارمغان می
کنید، با   - در ازای ثبت ایمیل   PDF مثل دانلود یک فایل  -ترک سایت شما هستند را جذب انجام یک کار  

 .توانید به سرعت لیست ایمیل خود را بزرگ کنید و بازاریابی ایمیلی خود را گسترش دهیداین کار می

های خبرنامه را  توانید انواع فرمدهد میدر اختیارتان قرار می MailMunch در واقع با امکاناتی که افزونه
های مختلف سایت نمایش دهید تا کاربران در خبرنامه  آپ یا معمولی در بخش ها به شکل پاپ بسازید و آن

چیمپ، های ایمیل مارکتینگ مثل میلایمیلی شما عضو شوند، سپس با ادغام این افزونه با یکی از سرویس
های ایمیل مارکتینگ رایگان  خواهید لیستی از شرکت مارکتینگ خود را به سرانجام برسانید، اگر می  ایمیل

 .را حتما مطالعه کنید ایمیل مارکتینگ رایگان را در اختیار داشته باشید مقاله

توانید از نسخه رایگان و پرمیوم عرضه شده است که نسخه رایگان آن را می  ۲در   MailMunch افزونه
هزار نصب فعال دارد و امتیاز خوبی هم 10تر از مخزن وردپرس دانلود کنید، این افزونه در حال حاضر بیش

 .از کاربران خود کسب کرده است

https://webkima.com/
https://webkima.com/
https://wordpress.org/plugins/mailin/
https://www.sendinblue.com/
https://webkima.com/free-email-marketing/
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 رایگان  دانلود نسخه

 دریافت نسخه پرو 

 

 بندیجمع

را معرفی کنیم تا شما عزیزان با انتخاب یکی از    بهترین افزونه خبرنامه وردپرس  در این مقاله سعی کردیم
اندازی کنید و با ایمیل مارکتینگ هدفمند فروش خود  ش خبرنامه ایمیلی در وردپرس را راهها بخاین افزونه

ترین بازدهی را از ایمیل مارکتینگ خود بگیرید،  خواهید بیشرا افزایش دهید، توجه داشته باشید که اگر می
القه فقط یک نوع ایمیل  ها را به صورت هدفمند ارسال کنید و برای تمامی کاربران با هر نوع عباید ایمیل 

ها را ارسال کنید تا بیشترین بازدهی را ارسال نکنید، بلکه سعی کنید برای کابران با سالیق یکسان ایمیل
 .بگیرید

 و  دیجیتال مارکتینگ چیست؟  ،تایید ایمیل مشتریان در ووکامرس  هایکنیم مقالههمچنین پیشنهاد می
های  را نیز مطالعه بفرمایید، هرگونه سوالی در رابطه با بهترین افزونه امکانات ووکامرس و قابلیت های آن

ایمیل مارکتینگ و خبرنامه در وردپرس که در این لیست معرفی کردیم دارید، در انتهای همین مقاله و در  
 ید تا پاسخگوی شما عزیزان باشیم.  ها مطرح کنبخش دیدگاه 

 (;ممنون از همراهی شما تا انتهای این مقاله

شناسید که در این لیست معرفی نشده کنیم که اگر افزونه خبرنامه وردپرسی را میدر انتها از شما دعوت می
دیگر کاربران   است اما امکانات قابل توجهی دارد را در بخش نظرات همین مقاله معرفی کنید تا هم ما و هم

 .وبکیما از آن استفاده کنند

 منبع: آکادمی وبکیما 
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