ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻗﻄﻌﺎً ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی درﺑﺎره دورهﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ .ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارد ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ درآﻣﺪﺷﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ ،دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰه
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ را ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪﻫﺎ ،ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺣﯿﻄﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ و دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﮕﺮدﯾﺪ .ﺣﺘﻤﺎ دﻟﺘﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺻﻔﺮ
ﺗﺎ  100اﯾﻦ داﻧﺶ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و ﺳﺮﯾﻊ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﺷﻮﯾﺪ!
اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟
اﻏﺮاق ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎص ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در

ﺳﻨﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﮑﻮی ﭘﺮﺗﺎب ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﻧﻪدار ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ در ﺷﻐﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎ را

ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﮔﺸﺖوﮔﺬار در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺷﻐﻞ دوم ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺎز

اﺳﺖ و ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ داﻧﺶ ﺟﺬﺑﺘﺎن ﮐﺮده ﺗﺎ درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،دوره آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎویﺗﺎن را ﺑﺮﻃﺮف
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻨﺠﮑﺎوﺗﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺗﺮ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ،آﯾﻨﺪه ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی و ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮرﺗﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺳﺎده و ﮔﺬراﻧﺪن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻼس راﯾﮕﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دورهﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎر را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در دﻧﯿﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﻏﻮﻃﻪور ﺷﻮﯾﺪ و از ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽﺗﺎن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .در واﻗﻊ دورهﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ

ﭘﺎﯾﺘﺎن را در درﯾﺎی ﻋﻤﯿﻖ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﯾﮏ دوره ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺴﺠﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ واﺿﺢ و روﺷﻨﯽ از
آﯾﻨﺪه ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺪﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻏﺮﯾﻖ ﻧﺠﺎت ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮدﺗﺎن و دﯾﮕﺮان را از ﻏﺮق ﺷﺪن ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
 .1ﻧﯿﺎز و اﻫﺪاف ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ
آﯾﺎ واﻗﻌﺎً ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﺪاﻧﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﺘﺎن ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،ﺳﻮاﻻت

زﯾﺮ را از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن روراﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﺪﻓﺘﺎن از ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ از ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره دارﯾﺪ؟
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوره دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﺠﺎ اﺳﺘﻔﺎده

ﮐﻨﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺣﺮﻓﻪای ﺷﻮﯾﺪ؟ ﯾﺎ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ

ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟ ﯾﺎ از آن ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻮزه دﯾﺠﯿﺘﺎل و ارﺗﻘﺎی ﺗﺠﺎرت ﻓﻌﻠﯽ
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را
در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺘﺎن ﭘﺮورش ﺑﺪﻫﺪ.
 .2ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب دوره ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ دارد .آﯾﺎ ﺗﻮﻗﻊ دارﯾﺪ دورهای ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺗﺎن
ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن را ﺑﺮای آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ آﻣﻮزش ﺗﮏﺑﻌﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺌﻮری ﭘﯿﺶ ﺑﺮود؟ ﯾﺎ
ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دورهای ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل ﺧﻮﺑﯽ در آﻣﻮزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .داﺷﺘﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ و رﻓﻊ
اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ در ﻣﻮرد
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻋﻤﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪاﯾﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﻧﻘﻞﻗﻮل ﻣﻌﺮوﻓﯽ از ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﻪﻧﺎم در ﺣﯿﻄﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺻﺎﺣﺐ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل و ﭘﺮﻗﺪرت اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻋﺎدل ﻃﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده
اﺳﺖ:
»ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،آﻣﭙﻮل ،ﻗﺮص ،ﮐﭙﺴﻮل ﯾﺎ ﺷﺮﺑﺖ ﻧﺪارد .ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﻮﻓﻘﯽ در ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺳﻮال دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ! ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ دوره
ﺣﻀﻮری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ دوره ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دوره اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ؟
ﭼﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس ،در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ،رﻓﺖوآﻣﺪ ،ﻣﺤﯿﻂ ،روش
آﻣﻮزش و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺮﺑﯽ – ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه دارﯾﺪ؟
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،دﯾﮕﺮ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﺮﮔﺰاری وﺑﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﮐﻼسﻫﺎی ﺑﺮﺧﻂ ،دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮان ارﺗﺒﺎط دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 .3ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ!
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﻮزه روﻧﻖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ادﻋﺎی
ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻮدن در آن ﺣﻮزه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن روراﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻗﺪر وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﻣﻼک
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮدن ﺻﺮﻓﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ وﻋﺪهﻫﺎی ﻧﺎنوآبدار ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﯿﺪ:
ﻣﻼک اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ:
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪرﺳﯿﻦ دوره
ﺑﺮای رﻓﻊ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷﺎﯾﺪ آزﻣﻮنوﺧﻄﺎ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ روش
ﺑﻬﺘﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪرﺳﯿﻦ دورهای ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺷﻬﺮت ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری و رزوﻣﻪ ﻣﺪرﺳﺎن دوره
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯽ ﺷﮏ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری رزوﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺰوﻣﺎ اﺳﺘﺎد
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺑﺮرﺳﯽ رزوﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺌﻮری ،ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان
آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ دادهﻫﺎی واﻗﻌﯽ آﻣﻮزش دﻫﺪ.

ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دورهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻧﻈﺮات آﻧﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
دورهﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻓﺮاد ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه از آن راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن دوره
دورهای را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪن
ﻣﻄﺎﻟﺐ دوره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﻪدﺳﺖآوردن داﻧﺶ ﻧﻈﺮی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺰارﻫﺎی SEOوGoogle
 Adsدارﯾﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻓﺮاﺗﺮ از داﻧﺶ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم و اﺛﺒﺎت ﺷﺪهای را
در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ واﻗﻌﯽ و ﻗﺎﺑﻞاﻧﺪازهﮔﯿﺮی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ دوره ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ دوره ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .آﯾﺎ
ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد را ﭘﻮﺷﺶ

ﻣﯽدﻫﺪ؟

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺣﻮزه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل اراﺋﻪ
ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دوره ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺳﺌﻮ )ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ(

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻤﯿﻠﯽ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺗﻮﺘﺮ ،ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻠﯿﮑﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ ادز و رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺧﻮردهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﺰ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی اﺻﻠﯽ دوره ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺘﻮای دوره

ﺧﻮدﺗﺎن واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺻﻠﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﺗﺎﺧﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ!
ﺑﻪروز ﺑﻮدن

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻋﺮﺻﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ و ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ .ﺣﻮزهای ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎل
ﻧﻮآوریﻫﺎ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﺮ در روشﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،دوره ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ
ﻣﺠﺪد روی ﻣﺤﺘﻮای آنﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺮوز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ،ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎ و

اﻫﺪاف ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ و

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ را در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪو ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ

ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش دوره

اﮔﺮ در دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺗﺎزهﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای دوره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﺣﺮﻓﻪای در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده و ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻨﯽ و
ﭘﺎﯾﻪ آﻣﻮزش را ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺣﺮف آﺧﺮ
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ وﻋﺪهﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و
درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه و ﺳﻪ ﻣﺎه را ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و از آنﻫﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ و روزﺑﻪروز در
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮﺷﺪن ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻼکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ
ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ راﻫﮕﺸﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ دورهای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری از آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دورهای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ را دارد و
ﻣﺪرس آن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را آﻣﻮزش داده ﻣﻼک ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻃﻼع از
ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ دوره ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ) .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ(
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

