آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻼﯾﻦ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻟﯿﻼ ﺣﯿﺪری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای
ﻧﯿﺎز دارد .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ای ﺑﺮای آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم آن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد:
 .1ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و آن را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﺪ.
 .2ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮوش ﺷﻮد.
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وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ راﺣﺖ ﺑﺸﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﺎ اﻋﻀﺎی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺎن را ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ روز ﺷﺪه ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
درآﻣﺪ ﺗﺎن را ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﺪ

اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺎزار آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم ﺑﮕﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﯾﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ،ﺟﻮاب ﮔﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﻮاب ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
در اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺳﻮال ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻠﻤﻪ ی ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ
آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮوش ﺷﻮد
 .1ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ ﺟﺬاﺑﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
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راه ﺣﻠﯽ را ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻋﺘﺒﺎر آن راه ﺣﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺎز ﺿﺮوری ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
ﺣﺮاﺟﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻮد.

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ او را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺪ؟
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺎن را ﻃﺮاﺣﯽ و اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎزار ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ و روﻧﺪ ﻓﺮوش ﺗﺎن را ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش
آن ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻤﺘﺮ از  5ﺛﺎﻧﯿﻪ وﻗﺖ

دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﯽ رود و ﻫﺮﮔﺰ او را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻓﻮﻧﺖ ﺳﺎده ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ از ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم ﺗﺎن ﺑﺒﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮای ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﯽ ،اﯾﻤﯿﻞ اﻓﺮاد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی آﺳﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻣﻐﺎزه ﻫﺎﺳﺖ ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﯿﻂ دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی
ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت )در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻫﻨﺪه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ دﻫﻨﺪه ی
ﺗﺒﻠﯿﻎ ،ﭘﻮل ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آﮔﻬﯽ آن ﮐﻠﯿﮏ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ( آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر دو ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ :اول اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای
ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﻣﺤﮏ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﭼﻪ ﺟﻤﻼﺗﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﺮدم ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮏ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و رﺗﺒﻪ ی ﺷﻤﺎ در
ﺟﺴﺖ وﺟﻮی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖ وﺟﻮﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود:
ﻧﮑﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .در ﻣﻮرد
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﯾﺎ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺮ دﻫﯿﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﻪ ی »ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺖ« را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ارزش ﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﮐﺎری ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
از ﻗﺪرت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر داﺷﺘﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ راﺑﻄﻪ ای ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﯾﺪ.

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻤﯿﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،رادﯾﻮ و … ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
زﯾﺮا ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﺰرﮔﯽ دارد.
درآﻣﺪ ﺗﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺒﻮد ارزش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺎن را
ﻣﺪام از آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  36درﺻﺪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر از ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺮای
ﺑﺎر دوم ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ دوﺑﺎره ی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﺧﺮﯾﺪ اوﻟﯿﻪ ﺷﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ دوم ﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی ﺗﺸﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻫﯿﺪ.
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻓﺎداری ﺷﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺎن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آﻧﭽﻨﺎن ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺪازه ی  5ﺳﺎل ﻋﺎدی داﻧﺴﺖ.
اﮔﺮ ﺗﺎزه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎر ﺗﺎن را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﺮ ﮐﺎری از ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮﻟﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
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