قدم صفر بازاریابی اینترنتی

بسماهلل الرحمن الرحیم
قدم صفر بازاریابی اینترنتی:

ســام همیشــه شــاهد ایــن بــودم کــه افــراد ســؤال میکردنــد مــا بازاریابــی اینترنتــی رو از کجــا بایــد
شــروع کنیــم و بهتــر عــرض کنــم شــروع ایــن کار کجاســت؟
همیشــه شــروع یــک کار یــا انجــام یــک کار بــرای اولیــن بــار بهشــدت ســخت بــه نظــر میآیــد ،امــا ایــن بــه
علــت ایــن اســت کــه مــا از آن کار فعـ ًا علــم و آگاهــی زیــادی نداریــم بــه همیــن خاطــر هســت کــه همیشــه
ایــن مشــکل را در اوایــل کار داریــم کــه نمیدانیــم بایــد چ ـهکاری انجــام بدهیــم و معمــو ًال نمیدانیــم چــه
چیــزی باعــث پیشــرفت میشــود و چــه چیــزی مــا را بــه نابــودی ســوق میدهــد ،پــس کمــی خطرنــاک اســت.
مثـ ًا مــن خیلــی برخــورد کــردم کــه افــراد ســؤال میکننــد کــه مــا در ابتــدای کار هیــچ مشــتری نداریــم پــس
چطــور بایــد بــرای مشــتری کــه نداریــم بازاریابــی انجــام بدیــم یــا بــه آنهــا پیشــنهاد خریــد بدیــم.
در ایــن مقالــه میخواهیــم در مــورد همیــن موضــوع صحبــت کنیــم و باهــم ببینیــم کــه چطــور میشــود کــه
ایــن کار رو اصولــی و قدمبهقــدم شــروع کنیــم.
قطع ـ ًا اکثــر ایــن ســؤاالت وقتــی بــرای مــا پیــش میآیــد کــه یــک ســایت درســت کردیــم حــاال میخواهیــم
محصــوالت یــا خدماتمــان را بفروشــیم متأســفانه اکثــر ماهــا فکــر میکنیــم کــه اگــر یــک ســایت راه انداختیــم
و بــه عبارتــی ســایت را بــاال آوردیــم دیگــر از فــردای آن روز ،فروشهــا شــروع میشــود و عــاوه بــر
اینکــه وقــت کــم میآوریــم ،حســاب بانکــی هــم پــر میشــود ،ولــی بایــد عــرض کنــم کــه رســیدن بــه
ثــروت از طریــق اینترنــت ممکــن هســت امــا بــه ایــن ســادگی نیســت و شــما بایــد همــه کارهــا در ســایت را
بــه همــکاران واگــذار کنیــد ،بــه جــزء بازاریابــی اینترنتــی کــه مهمتریــن موضــوع در ســایت شماســت.
بگذارید کمی به عمق کسبوکار شما وارد بشویم و کمی ازنظر ساختاری برسی کنیم.

گوشه :Niche

 Nicheرا به فارسی میشود گوشه معنا کرد که در بازاریابی گفته میشود گوشه بازار.
خیلــی از ماهــا تصــور میکنیــم کــه اگــر یــک محصــول یــا خدمتــی داشــته باشــیم کــه بــرای همــه کارایــی
داشــته باشــد ،آنوقــت افــراد زیــادی خریــد میکننــد و مــا ثروتمنــد میشــویم ،ولــی ایــن تفکــر کامـ ًا باعــث
نابــودی اســت یــا حداقــل بــرای شــروع یــک کار اصـ ًا مناســب نیســت ،مــن پیشــنهاد میکنــم بهجــای اینکــه
بخواهیــد کل بــازار رو احاطــه کنیــد در عــوض یکگوشــه از بــازار را بــه دســت بگیریــد و روی آن مدیریــت
داشــته باشــید و کار شــما هــم ســادهتر خواهــد بــود و هــم پردرآمدتــر.
حتمـ ًا توجــه کنیــد کــه بــازار هــدف شــما بایــد افــرادی باشــند کــه بــرای محصــول و خدمــت شــما ارزش قائــل
باشــند و اینکــه تــوان پرداخــت و ســود رســاندن بــه شــمارا داشــته باشــند.
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و شــاید جــواب خیلــی از افــرادی کــه میگوینــد مــا محصــوالت و خدمــات خوبــی داریــم ،امــا مشــتری هامــون
کافــی نیســتند و نمیتوانیــم خــوب فــروش کنیــم ایــن اســت کــه بــازار هــدف خــود را عــوض کننــد.
چنــد ســال پیــش بــا مجموع ـهای کار میکــردم کــه کار آنهــا تولیــد آمــوزش و فــروش از طریــق اینترنــت
بــود بااینکــه مدرسهــای خیلــی خوبــی داشــتند و خیلــی هــم در کار خبــره بودنــد بااینوجــود اصـ ًا فــروش
راضیکننــدهای نداشــتند ،خیلــی مــوارد وجــود دارد کــه باعــث ایــن مشــکل میشــود ،امــا یکــی از بزرگترین
مشــکالت ایــن مجموعــه بــازار هدفشــان بــود و آنهــا بــازار خــود را روی افــراد جــوان و کــم ســن متمرکــز
کــرده بودنــد کــه تــازه میخواهنــد یــک کاری رو شــروع و پــول دربیاورنــد ،بــه آنهــا پیشــنهاد کردیــم کــه
بــازار هــدف خــود را تغییــر دهنــد و روی قشــر مدیــر و کارآفریــن کــه وقــت محــدودی دارنــد ولــی همــواره
دنبــال تغییــر در ســازمان و مجموعــه خــود هســتند متمرکــز کار کننــد ،متأســفانه آنهــا نتوانســتند تــرس
خــود را بشــکنند و بــازار هــدف خــود را تغییــر دهنــد و چنــد وقتــی هــم گذشــت همیــن ابتــدای امســال بــود
کــه مطلــع شــدم مدیــر آن مجموعــه میخواهــد در یــک شــرکت کامپیوتــری اســتخدام شــود و ایــن تغییــر
نــدادن بــازار هــدف باعــث شــد کــه شکســت ســنگینی را متقبــل شــود.
من پیشنهاد میکنم تا آنجایی که میتوانید خودتان رو از رقیبان متمایز کنید و دور کنید.
آیــا بــازار هدفــی مناســب بــرای کار خــود انتخــاب کردهایــد؟ اگــر جــواب منفــی اســت پیشــنهاد میکنــم بــر
روی ایــن موضــوع وقــت بگذاریــد و بهتریــن بــازار هدفــی کــه مناســب کار شــما اســت را انتخــاب کنیــد.
مهمترین وظیفه سایت را فراموش نکنید ایمیل مارکتینگ

خیلــی از کســبوکارها اصــ ًا بــه اینکــه مشــتریان را جــذب کننــد اهمیــت نمیدهنــد و شــاید اصــ ًا یــک
سیســتم جمــعآوری اطالعــات مشــتریان ندارنــد،
بــه شــما پیشــنهاد میکنــم کــه یــک سیســتم بــرای
جمــعآوری ایمیــل مشــتریان ایجــاد کنیــد و ایمیــل
مارکتینــگ (رســاندن پیامهــای بازاریابــی از طریــق
ایمیــل) را شــروع کنیــد...
نگــران نباشــید ایمیــل مارکتینــگ یکــی از ســادهترین
کارهــا در بازاریابــی اینترنتــی اســت امــا بهشــرط
رعایــت اصولــی کــه بــه شــما در ایــن زمینــه کمــک
میکنــد

3

گروه آموزش سبز

www.amozeshsabz.ir

قدم صفر بازاریابی اینترنتی

انتخاب یک سیستم مناسب ایمیل مارکتینگ
.1
تفکیک مشتریان در دستههای مختلف مثل (خریدارها ،اعضا و )...
.2
دادن یک پیشنهاد رد نشدنی برای دریافت ایمیل از مشتری
.3
برگزاری کمپینهای بازاریابی مناسب
.4
اجازه دهید کمی در مورد این چهار گزینه که خیلی مهم هستند صحبت کنیم.

انتخاب یک سیستم مناسب ایمیل مارکتینگ:

شــاید اطــاع داشــته باشــید کــه ارســال ایمیــل از طریقهاســت محدودیــت دارد و باعــث بســته شــدن
ســایت میشــود پــس گزینــه مناســب مــا ایــن اســت کــه یــا یــک ســرور ارســال ایمیــل خریــد کنیــم کــه
بایــد هزینههــای زیــادی رو متقبــل شــویم ولــی بهتریــن گزینــه میتوانــد انتخــاب یــک سیســتم آمــاده
ارســال ایمیــل باشــد کــه ایــن سیســتم وظیفــه ارســال ایمیــل بــرای شــما بــا امکانــات فوقالعــاده را دارد،
البتــه ممکــن اســت کــه بــرای اســتفاده از بعضــی از ایــن سیســتمها پــول پرداخــت کنیــد ولــی بــه نظــر مــن
ارزشــش را دارد.
مــن سیســتمهای زیــر را اســتفاده و پیشــنهاد میکنــم فقــط کافــی اســت وارد ســایتهای موردنظــر شــوید
و بــا ایــن سیســتمها آشــنا شــوید:
Mailchimp
.1
Mailerlite
.2

تفکیک مشتریان در دستههای مختلف مثل (خریدارها ،اعضا و :)...

شــما بایــد بــرای هــر دســته از مشــتریان یــک پیشــنهاد خــاص داشــته باشــید ،شــاید ایــن عنــوان رو کمتــر
جایــی دیــده باشــید امــا بهشــدت در عملیــات بازاریابــی شــما مؤثــر خواهــد بــود.
یکــی از کارهایــی کــه خیلــی از ســایتها انجــام میدهنــد ایجــاد اعتمــاد بــرای کســانی اســت کــه میخواهنــد
خریــد انجــام دهنــد امــا شــاید ایــن مســئله بــرای خریدارهــای
ســایت شــما آنچنــان مهــم نباشــد ،چــون قبــ ًا از شــما خریــد
انجــام دادهانــد و اگــر محصــول یــا خدمــات شــما خــوب بــوده
راضــی هســتند.
بــه همیــن دلیــل از امکانــات سیســتمهای ایمیــل مارکتینــگ
اســتفاده کنیــد و مشــتریان را کامـ ًا دســتهبندی کنیــد و ایــن را
توجــه داشــته باشــید بــا ایــن کار یــک گنــج ارزشــمند خواهیــد
داشــت یــا اصطالحــ ًا یــک تریبــون بازاریابــی کــه وظیفــهاش
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پولســازی بــرای شماســت.

دادن یک پیشنهاد رد نشدنی برای دریافت ایمیل از مشتری:

اگــر ســایت اســتاندارد و خوبــی داشــته باشــید مث ـ ًا روی سیســتمهای مدیریــت محتــوا مثــل وردپــرس،
جومــا و امثالهــم ،خیلــی آســان ایمیلهــا و اطالعــات کســانی کــه از شــما خریــد انجــام دادهانــد در ســایت
ثبــت میشــود.
امــا مــن باکســانی کــه خریــد انجــام دادهانــد کاری نــدارم (هرچنــد خیلی مهــم هســتند) منظــورم از این بخش
ایــن اســت کــه بیاییــم و از افــرادی کــه تــازهوارد ســایت میشــوند ایمیــل دریافــت کنیــم و محصوالتمــان
را بــه آنهــا بفروشــیم.
پیشــنهاد رد نشــدنی کــه شــما میتوانیــد بدهیــد خیلــی مهــم اســت ،مثــ ًا مــن خیلــی دیــدهام کــه در
ســایتهایی کــه کتــاب فروختــه میشــود بــرای عملیــات جمـعآوری ایمیــل چنــد فصــل از آن کتــاب یــا چکیــده
آن کتــاب را بهصــورت کام ـ ًا رایــگان در اختیــار کاربــران قــرار میدهنــد بــه شــما پیشــنهاد میکنــم اگــر
محصــول داریــد و ایــن امــکان را دارد انجــام بدیــد اگــر ایــن امــکان را نــدارد یــک آمــوزش از آن محصــول
تهیــه کنیــد و رایــگان درازای دریافــت ایمیــل از مشــتریان بــه آنهــا تقدیــم کنیــد.
امــا اگــر خدمتــی در ســایت ارائــه میدهیــد میتوانیــد ایــن خدمــت را عــاوه بــر فایــل آموزشــی رایــگان
گســترش بدیــد مثـ ًا مــن دوســتی داشــتم کــه در کار بهینهســازی ســایت مشــغول بــود ،عــاوه بــر پلنهــای
پولــی کــه در ســایت داشــت یــک پلــن بهینهســازی رایــگان هــم قــرار داده بــود کــه بهشــدت تبلیغــات
ســایت را اختصــاص داده بــود بــه پلــن رایــگان ،کســانی کــه تمایــل داشــتند اطالعــت خــود را وارد میکردنــد
و ایــن دوســت مــن بــا آنهــا تمــاس میگرفــت و عــاوه بــر مشــاوره رایــگان دســتی هــم بــه ســر و روی
ســایت مشــتری میکشــید.
خیلــی از افــراد ایــن شــخص را تمســخر میکردنــد کــه وقتــی دارد رایــگان خدمــات میدهــد کــه کســی
پلنهــای پولــی را خریــداری نمیکنــد امــا داســتان ازاینقــرار بــود کــه ایــن دوســت مــن اکثــر مشــتریهایی
کــه پولهــای خوبــی بــرای بهینهســازی وبســایت پرداخــت میکردنــد از همیــن افــرادی بودنــد کــه پلنهــای
رایــگان را ســفارش میدادنــد.

برگزاری کمپینهای بازاریابی مناسب:

منظــورم از کمپینهــای بازاریابــی انجــام قدمبهقــدم عملیــات بازاریابــی اســت یعنــی مــا بهصــورت
قدمبهقــدم پیــام بازاریابــی را بــه مشــتریان برســانیم مــن بــه شــما پیشــنهاد میکنــم پیشــنهاد رد نشــدنی
را در عملیــات کمپیــن خــود قــرار دهیــد ،یعنــی اگــر مثــ ًا شــما کتــاب الکترونیکــی میفروشــید بهتریــن
روش ایــن اســت کــه ابتــدا مثـ ًا چنــد صفحــه از آن را رایــگان بــرای دانلــود درازای دریافــت ایمیــل قــرار
دهیــد و بعــدازآن بــه ایمیلهــای دریافــت شــده در کمپیــن خــود اطالعــات اضافــی ارســال کنیــد مث ـ ًا یــک
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روش کامــ ًا عملــی و قدمبهقــدم بهصــورت زیــر میشــود.
دادن چنــد صفحــه از کتــاب و دریافــت ایمیــل از
.1
کاربران
ارســال نــکات مکمــل از کتــاب بهصــورت ویدیــو ،صــوت
.2
یا متن
در صورت وجود ارسال نظرات مشتریان برتر
.3
برگزاری بازه زمانی تخفیف برای کتاب یا دریافت هدیه با هر خرید
.4
در نظــر بگیریــد اگــر ایــن کارهــا را بــرای یــک محصــول انجــام دهیــد چقــدر موفقتــر خواهیــد بــود ضمــن
اینکــه خیلــی از ســایت داران و صاحبــان کسـبوکار اینترنتــی اصـ ًا بــا ایــن موضوعــات آشــنا نیســتند پــس
همیـناالن شــروع کنیــد و کمپیــن خــود را برگــزار و موفــق شــوید.

موارد خیلی مهم در سایت:

آسانتر کردن فرایند خرید از سایت

اگــر مطــرح نشــود کــه مهمتریــن عامــل ،ولــی یکــی از مهمتریــن عواملــی کــه باعــث خریــد از ســایت میشــود
آســانتر کــردن فراینــد خریــد از ســایت هســت.
شــاید در ســایتهای مختلــف مشــاهده کــرده باشــید کــه فراینــد خریــد از ســایت چقــدر آســان و ســاده
اســت ،مخصوصــ ًا ایــن در ســایتهای خارجــی بهشــدت مرســوم اســت ،مــن یکــی از فروشــگاههایی کــه
خریــد زیــادی از آن انجــام میدهــم در ســایتهای خارجــی مارکــت  Envatoاســت ،شــاید باورتــان نشــود کــه
فراینــد خریــد در هــر بخــش از ایــن مجموعــه بهشــدت آســان و مراحــل کمــی دارد و حداکثــر در  1دقیقــه
میتــوان محصــول خریــد و دانلــود کــرد.
مــن بــه شــما پیشــنهاد میکنــم بــرای اینکــه ســایتی با فــروش خوب داشــته باشــید حتم ًا ایــن مــورد را رعایت
کنیــد و فراینــد خریــد از ســایت را بســیار ســاده و بهشــدت
کاهــش دهیــد بــه صورتــی کــه کاربــر فراینــد خریــد را یــک
تفریــح احســاس کنــد امــا بااینوجــود خیلــی از وبســایتهای
ایرانــی را میبینیــم کــه فراینــد خریــد و عملیــات خریــد در آن
ســایت ماننــد ثبتنــام در کنکــور اســت کــه بهاحتمــال خیلــی
زیــاد اکثــر کاربــران از خریــد در آن ســایت پشــیمان و یــا ســبد
خریــد خــود را نیمــهکاره رهــا میکننــد.
اگــر سیســتمهای مدیریــت محتــوا ماننــد وردپــرس ،جومــا و غیــره اســتفاده میکنیــد ایــن کار بــرای شــما
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قابــل انجــام و ســاده اســت ،مث ـ ًا در وردپــرس سیســتم فروشــگاه ســاز ووکامــرس خیلــی ســاده فراینــد
خریــد از ســایت را ســاده و آســان کــرده اســت و همچیــن در سیســتم هــای مختلــف هــم همینطــور اســت
و اگــر هــم سیســتم اختصاصــی داریــد و یــا اص ـ ًا نمیدانیــد بایــد بــرای کــم کــردن فراینــد خریــد ســایت
چ ـهکاری بایــد انجــام دهیــد پیشــنهاد میکنــم از برنامهنویــس ســایت خــود درخواســت کنیــد کــه ایــن کار
را بــرای شــما انجــام دهــد.

اعتمادسازی

بازهــم یکــی از مهمتریــن مســائل میتوانــد اعتمادســازی بــرای مشــتری باشــد ،شــما هرچقــدر هــم محصــول
خــوب و باکیفیــت و عالــی در اختیــار داشــته باشــید ولــی در اعتمادســازی مشــتری موفــق نباشــید متأســفانه
شــاهد ایــن خواهیــم بــود کــه عمـ ًا هیــچ خریــدی از ســایت انجــام نمیشــود:
کیفیت محصول:
کیفیــت محصــول ازنظــر مشــتری خیلــی مهــم اســت امــا شــما در وهلــه اول بایــد محصولــی را کــه تبلیــغ
میکنیــد دقیقــ ًا همــان را بــا همــان کیفیــت و همــان چیــزی کــه در تبلیــغ آمــده اســت تحویــل مشــتری
بدهیــد ،مث ـ ًا خیلــی بــرای خــود مــن هــم پیشآمــده کــه محصولــی را از اینترنــت خریــد میکنــم امــا بعــد
تحویــل محصــول متوجــه میشــوم اصـ ًا ایــن محصــول آن محصولــی نیســت کــه مــن خریــدم یــا کیفیــت الزم
و ویژگیهــای درجشــده را نــدارد ،همیشــه در نوشــتن یــک محتــوای مناســب بــرای محصــوالت بــه دوســتانم
تأکیــد میکنــم کــه عــاوه بــرای تبلیــغ و بیــان ویژگیهــای محصــول بیرحمانــه صــادق باشــند و اصـ ًا چیــزی
را نگوینــد کــه بعــد ًا نتواننــد بــه آن عمــل کننــد ،بــه شــما هــم پیشــنهاد میکنــم بیرحمانــه صــادق باشــید.

پیچیدگی سایت

هــر وقــت اتفاقــی میافتــد کــه باعــث میشــود ایــن موضــوع یعنــی پیچیدگــی ســایت را توضیــح دهــم کــه
چقــدر تخریبکننــده یــک ســایت اســت افســوس میخــورم کــه چــرا ســایتهای زیــادی در ایــران بــه ایــن
بیمــاری دچــار هســتند.
یادتــان اســت کــه در مــورد کاهــش فراینــد خریــد ســایت صحبــت کردیــم ایــن موضــوع یعنــی پیچیدگــی
ســایت رابطــه مســتقیم بــا فراینــد خریــد ســایت دارد و فراینــد خریــد ســایت تقریبـ ًا زیرمجموعــه پیچیدگــی
ســایت اســت.
بگذاریــد کمــی دقیقتــر بــه موضــوع پیچیدگــی ســایت بپردازیــم ،یــک مدلــی کــه تقریبـ ًا اآلن مرســوم اســت
در ســایتهای ایرانــی کــه یــک منــو ســاده داریــم کــه صفحــه اصلــی ،دربــاره مــا ،تمــاس بــا مــا ،حداقــل
مــوارد اســت کــه در آن یافــت میشــود امــا بهاضافــه آنیــک منــو دیگــر وجــود دارد کــه مــگا منــو آن را
مینامنــد کــه پــر دســتهبندیها و تبلیــغ محصــوالت (واقع ـ ًا عــذابآور اســت) از اینهــا گذشــته فهرســتی
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از تمــام محصــوالت را در صفحــه اول میبینیــم و کلــی تبلیغــات و امثالهــم ،ازنظــر مدیــر ســایت و خیلــی از
افــراد ایــن ســایت دارای گرافیــک عالــی و شــیک اســت و خیلــی خــوب طراحیشــده و همچنیــن اســتاندارد
کــد نویســی شــده امــا یــک قانــون بــزرگ را فرامــوش کردهانــد اینکــه اگــر مشــتری در مقابــل پیشــنهادهای
زیــادی قــرار بگیــرد احتمــال خریــد بهشــدت کاهــش مییابــد.
یــک مثالــی کــه خیلــی شــنیدهام و البتــه در همهجــا کاربــرد نــدارد ،اگــر در ســایت رعایتــش کنیــم بهشــدت
درفــروش مــا تأثیــر دارد ایــن اســت کــه زیبایــی در ســادگی اســت.
بــه شــما پیشــنهاد میکنــم کــه ســادگی و آســان بــودن را در اولویــت اول ســایت خــود قــرار دهیــد و مثــل
خیلــی از ســایتها پیچیدگــی را بــه ســایت خــود تحمیــل نکنیــد و قانــون مهمــی کــه در بــاال اشــاره کــردم را
در نظــر بگیریــد کــه در مــورد بعــدی مفصــل در مــورد قانــون بــاال صحبــت خواهــم کــرد.

گزینههای زیاد

در بخــش پیچیدگــی ســایت یعنــی بخــش قبلــی اشــارهای بــه
یــک قانــون کردیــم بــا عنــوان اینکــه پیشــنهادهای زیــاد باعــث
کاهــش فــروش در ســایت میشــود ایــن نهتنهــا در ســایت
بلکــه درفروشهــای حضــوری هــم همینطــور اســت ،چنــد وقــت
پیــش بــرای خریــد یــک ســری از وســایل کــه بــرای دفتــر احتیــاج
داشــتیم بــا یکــی از همکارانــم بــه بــازار رفتیــم و از جلــوی یــک
شــهر کتابــی عبــور کردیــم تصمیــم گرفتــم وارد شــوم و نگاهــی به
کتابهایــی کــه در حــوزه کارآفرینــی ،مدیریــت ،ثــروت بینــدازم
در طبقــه دوم آن شــهر کتــاب رســیدم بــه کتابهــای موردنظــرم
ولــی شــاید بــاور نکنیــد حداقــل  10کتــاب در حــوزه ثــروت بــود از نویســندههای مختلــف و کتابهــای
دیگــر ،ایــن شــاید بــرای شــما اتفــاق افتــاده باشــد کــه در کتابفروشــی بهکلــی کتــاب برخــورد کنیــد کــه
همــه آنهــا موضــوع مدیریــت زماندارنــد پــس بــه همیــن دلیــل در ارائــه محصــوالت مثــل کتابفروشــی
نباشــید و پیشــنهادهای درســت و بهانــدازه بــه مشــتریها ارائــه دهیــد.

صفحه فرود – ()Landing page

خوب در ابتدا باید عرض کنیم که صفحه فرود چیست؟
صفحــه فــرود بــه صفحاتــی از ســایت گفتــه میشــود کــه در آن صفحــه کاربــر اطالعــات خــود را در اختیــار
ســایت قــرار میدهــد اشــتباه نکنیــد منظــورم صفحــه عضویــت ســایت نیســت اگــر بــه یــاد داشــته باشــید در
بــاال در مــورد هدایــای رد نشــدنی صحبــت کردیــم و گفتیــم کــه شــما بایــد چــه عملیاتــی انجــام دهیــد ،یکــی
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از بهتریــن اســتفادهها از هدایــای رد نشــدنی در صفحــات فــرود اســت بــرای ســاخت صفحــه فــرود اگــر از
سیســتمهای مدیریــت محتــوا اســتفاده میکنیــد خیلــی آســان میتوانیــد بــا ســرچ در گــوگل بــه پالگیــن
موردنظــر دســت پیــدا کنیــد اگــر هــم سیســتم اختصاصــی داریــد از برنامهنویــس خــود بخواهیــد کــه ایــن
کار را بــرای شــما انجــام دهــد .فقــط چنــد نکتــه خیلــی مهــم اســت کــه بایــد رعایــت کنیــد:
صفحه فرود باید بهدوراز هرگونه موارد مزاحم باشد.
.1
بهترین شیوه دریافت اطالعات فقط ایمیل است و نه چیز دیگر
.2
در متــن صفحــه فــرود حتمـ ًا کاربــران را دعــوت بــه اقــدام کنیــد و بــه ســمت دادن ایمیل هدایتشــان
.3
کنیــد.
دکم ـهای کــه منجــر بــه دانلــود فایــل میشــود را حتم ـ ًا بــا عنــوان دانلــود قــرار دهیــد و از کلماتــی
.4
مثــل ثبــت ،عضویــت و غیــره اســتفاده نکنیــد.

ایجاد ترافیک

بعدازاینکــه در مــورد بایدهــا و نبایدهــا صحبــت کردیــم حــاال وقــت آن رســیده موتــور پولســازی خــود
را روش کنیــم منظــور از ایجــاد ترافیــک یعنــی اســتفاده از روشهــای مختلــف بــرای هدایــت کاربــران بــه
ســایت شــما ،قطع ـ ًا روشهــای زیــادی بــرای ایــن کار وجــود دارد کــه هرکــدام بــه نســبت انجــام آن دارای
بازدهیهــای متفــاوت هســتند در زیــر چنــد روش ایجــاد ترافیــک یــا بــه عبارتــی ترافیــک مؤثــر (منظــور از
ترافیــک مؤثــر یعنــی ترافیکــی کــه باعــث خریــد شــود) مطــرح میکنیــم:
تبلیغات هدفمند
.1
هــر وقتیکــه اســم تبلیغــات را میشــنویم یــاد
تجربههــای ناموفــق تبلیغــات و از بیــن رفتــن پولــی که
بــرای تبلیغــات دادهایــم میافتیــم ،ولــی میخواهــم
بــه شــما بگویــم تبلیغــات اصولــی دارد کــه حتمـ ًا بایــد
رعایــت کنیــد و صرف ـ ًا بــه چنــد میلیــون تومــان پــول
دادن بــه یــک ســایت بــزرگ و آخــر هــم عــدم نتیجــه
فکــر نکنیــد البتــه بــرای افــرادی کــه پولدارنــد امــا
بــرای کســانی کــه در شــروع کار هیــچ پولــی ندارنــد واقعـ ًا ســنگین اســت کــه بخواهیــد تبلیغــات را متمرکــز
کنیــد بــه ســایتهای بــزرگ کــه بازدیــد زیــادی دارنــد.
در بــاال در مــورد ســه موضــوع :پیشــنهاد رد نشــدنی و ایمیــل مارکتینــگ و صفحــه فــرود و صحبــت کردیــم
ایــن ســه مــورد مهمتریــن ابزارهــای بازاریابــی در ســایت هســتند بــا روشهایــی کــه در آخــر ایــن کتــاب
توضیــح خواهــم داد شــما میتوانیــد خیلــی کمهزینهتــر تبلیغــات کــن و عــاوه بــر اینهــا نتیجــه بهتــر و
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فــروش بیشــتر داشــته باشــید.
هرچقــدر کــه ایــن پیشــنهاد رد نشــدنی شــما بتوانــد افــراد بیشــتری را جــذب کند شــما موفقتــر و درفروش
محصــوالت دیگــر آســودهتر خواهــد بــود فقــط بهشــرط اینکــه عملیــات زیــر را بهصــورت قدمبهقــدم
انجــام دهیــد:
آماده کردن پیشنهاد رد نشدنی
.1
ساخت صفحه فرود
.2
تبلیغات
.3
ایمیل مارکتینگ
.4
برگزاری کمپین
.5
در مورد این موضوعات در آخر کتاب مثالهای عملی خواهم زد.
بهینهسازی سایت Seo
.2
و بازهم یکی از مهمترین موضوعات یک کسبوکار اینترنتی بهینهسازی سایت یا  Seoاست.
مبحــث بهینهســازی ســایت بهمنظــور روشهــا و عملیاتــی اســت کــه مــا بــا اســتفاده از ایــن روشهــا
میتوانیــم ســایت خودمــان را ازنظــر محبوبیــت در موتورهــای جســتجو بیشــتر مــورد اهمیــت قــرار دهیــم و
در جســتجو کلمــات در موتورهــای جســتجو جــزء نتایــج برتــر باشــیم ولــی نیازمنــد فعالیتهــای در ایــن زمینــه
اســت همچنیــن رعایــت نکاتــی مهــم و کار بــا ابزارهــای آنالیــز ســایت و افزایــش رتبــه اســت اگــر بــه ایــن
زمینــه عالقــه داریــد در آخــر بــرای شــما یــک پیشــنهاد ویــژه درزمین ـهٔ بهینهســازی ســایت داریــم.

روشهای تبلیغات:

همینطــور کــه گفتــم روشهــای زیــادی بــرای تبلیغــات وجــود دارد یــک روش آن ایــن بــود کــه چنــد میلیــون
پــول بدهیــم و در یــک ســایت بــا رتبــه بــاال تبلیغــات کنیــم ایــن روش خــوب اســت امــا نیازمنــد یــک بودجــه
چنــد میلیــون تومانــی اســت.
مــن پیشــنهاد میکنــم تمــام روشهایــی کــه بــرای شــما یادداشــت شــده را بخوانیــد و نســبت بــه کار خــود
از آنهــا اســتفاده کنیــد.
.1

تبلیغات کلیکی Pay Per Click

تبلیغــات کلیکــی یکــی از بهتریــن نــوع تبلیغــات اســت کــه شــما در ســایتهای تبلیغاتــی کلیکــی کمپیــن
ایجــاد میکنیــد و بــه ازای هــر کلیــک کــه کاربــران بــر روی تبلیغــات شــما انجــام میدهنــد از شــما پــول
دریافــت میشــود اگــر بخواهــم یکــی از سیســتمهای خــوب در ایــن زمینــه را معرفــی کنــم  anetwork.irکــه
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خودمــان هــم از ایــن سیســتم اســتفاده کردیــم میتوانــد گزینــه خوبــی باشــد البتــه پیشــنهاد میکنــم قبــل
از انتخــاب هــر نــوع سیســتمی کمــی تحقیــق کنیــد در ســایت ثبتنــام کنیــد و خدمــات ســایت را برســی
کنیــد و بــه نتیجــه برســید.
.2

تبلیغات نمایشی Pay Per Views

.3

تبلیغات زماندار Time range

.4

تبلیغات از طریق ایمیل Email

.5

تبلیغات از طریق پیامک Sms

تبلیغــات نمایشــی هــم بــه نســبت تبلیغــات خوبــی اســت ســاختار ایــن تبلیــغ بهنوعــی اســت کــه سیســتمهای
وبــاگ دهــی مثــل بالگفــا از آن اســتفاده میکننــد و بابــت هــر بــار نمایــش تبلیــغ در وبالگهــای زیرمجموعــه
از شــما پــول دریافــت میکننــد البتــه در ایــن نــوع تبلیغــات اصـ ًا مهــم نیســت کــه کاربــران بــر روی تبلیــغ
شــما کلیــک کننــد یــا نــه مهــم ایــن اســت تبلیــغ شــما نمایــش داده میشــوند کــه ایــن خاصیــت کمــی از
ارزش ایــن نــوع تبلیغــات کــم میکنــد.

منظــور از تبلیغــات زمــاندار همــان تبلیغاتــی اســت یعنــی وبســایتی پیــدا کنیــم و هزینــه چنــد وقــت
تبلیغــات را بــه آن ســایت پرداخــت کنیــم دقیق ـ ًا مثــل مثالــی کــه در بــاال زدم اگــر میخواهیــد ایــن نــوع
تبلیغــات را انجــام دهیــد حتمــ ًا توجــه کنیــد آن ســایت رتبــه خــوب و همچنیــن اعتبــار دامنــه و اعتبــار
صفحــات باالیــی داشــته باشــد کــه پیشــنهاد میکنــم بــرای آگاهــی بیشــتر در ایــن زمینــه مقالههــای زیــر در
ســایت مطالعــه فرماییــد.

ایــن مــورد بهمنظــور مراجعــه بــا افــراد یــا ســایتهایی اســت کــه یــک لیســت ایمیــل
دارنــد و بــرای شــما بــه آنهــا بــا دریافــت پــول درازای تعــداد ارســال میکننــد
بههیچعنــوان ایــن مــورد را توصیــه نمیکنــم بهاینعلــت کــه بــه کســانی کــه بــرای آنهــا
ایمیــل ارســال میشــود اصـ ًا معلــوم نیســت کــه آیــا مخاطــب بــازار هــدف شــما هســتند یــا نــه؟ چــه ســنی
دارنــد؟ بــه چــه چیــزی عالقــه دارنــد؟
پس پیشنهاد میکنم به این مورد اص ًال فکر هم نکنید که بازده خوبی داشته باشد.

ایــن نــوع روش تبلیغــات هــم مثــل روش قبلــی بــازده آنچنانــی نــدارد امــا اگــر بخواهیــم ایــن روش را
توضیــح دهیــم بهتــر اســت اشــارهکنم از روش بــاال بهتــر اســت چــون بــه تفکیــک شــهر ،جنســیت و شــغل
دستهبندیشــده اســت ایــن روش هــم در کل بــد نیســت اگــر یکبــار تجربــهاش کنیــد خــوب اســت
پیشــنهاد میکنــم قبــل از انجــام حتمــ ًا بــازار هــدف خــود را تحلیــل و برســی کنیــد.
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همینطــور کــه گفتیــم حــاال قصــد داریــم مثالــی هــم از مــواردی کــه در مــورد یــک تبلیغــات هدفمنــد کــه
توضیــح دادیــم بزنیــم:
فــرض میکنیــم شــما ســایت آشــپزی داریــد و در ســایت دســتور پخــت غــذا قــرار میدهیــد و یــا در قالــب
ویدیــو آمــوزش میدهیــد کــه چگونــه میتوانیــد غــذای لذیــذ در کمتریــن زمــان تهیــه کنیــد و مث ـ ًا یــک
دوره آموزشــی کامــل هــم داریــم اگــر بخواهیــم عملیــات بازاریابــی اینترنتــی را بــرای ایــن ســایت انجــام
دهیــم:
یــک بخــش از بهتریــن غــذای دوره آموزشــی پخــت غــذا را انتخــاب میکنیــم و در هــر فرمتــی هســت حــاال
مــا فــرض میکنیــم ایــن آمــوزش بهصــورت ویدیویــی اســت ،پیشــنهاد رد نشــدنی مــا آمــاده اســت.
در مرحلــه بعــدی یــک صفحــه فــرود میســازیم و یــک متــن خیلــی عالــی طبــق توضیحــات بــاال کاربــر را بــه
اقــدام دعــوت میکنیــم و تمامــی اصــول صفحــه فــرود را رعایــت میکنیــم.
در مرحلــه بعــد تبلیغــات را همانطــور کــه بخــش قبلــی توضیــح دادم بهصــورت کامــل انجــام میدهیــم و
بازدیــد جــذب میکنیــم.
در ایــن مرحلــه تعــدادی ایمیــل داریــم کــه ایــن لیســت افــرادی اســت پیشــنهاد مــا را قبــول کردهانــد
حــاال وقــت ایمیــل مارکتینــگ اســت صبــر کنیــد هنــوز زود اســت قبــل از یــک کمپیــن عالــی تهیــه کنیــد و
درنهایــت خواهیــد دیــد کــه محصــول شــما بیشــتر ازآنچــه شــما فکــر میکردیــد فــروش کــرد و ســایت شــما
و برنــد شــما معــروف شــد و بایــد عــرض کنــم شــاید ایــن کار بــرای اولیــن بــار کمــی ســخت باشــد ولــی نگــران
نباشــید جرئــت انجامــش را داشــته باشــید انجامــش دهیــد و خواهیــد دیــد کــه موفــق میشــوید اگــر
محصولــی تولیــد کنیــد خیلــی ســادهتر بــه فــروش میرســانید و کمپینهــای خیلــی بهتــری خواهیــد داشــت
اگــر توجــه کــرده باشــید در مــورد تریبــون بازاریابــی صحبــت کــردم کــه وظیف ـهاش پولســازی بــرای شــما
بــود پــس وقتــی تریبــون بازاریابــی خوبــی داشــته باشــید یــا همــان گنــج ارزشــمند ایمیلهــای مشــتریان
باعــث میشــود هــر محصولــی کــه داریــد بــا برگــزاری یــک کمپیــن آن را بــه فــروش موفــق برســانید.

ممنونيــم از اينکــه وقــت گذاشــتيد و ايــن کتــاب را مطالعــه کرديــد ،در ایــن کتــاب ســعی کردیــم در
مــورد ایدههــا و روشهایــی صحبــت کنیــم کــه پاشــنه آشــیل خیلــی از کســبوکارهای اینترنتــی
اســت بــه شــما پیشــنهاد میکنــم ایــن کتــاب را چندیــن بــار بخوانیــد و کام ـ ًا بــا ایدههــا و مطالــب
ایــن کتــاب خــوی بگیریــد و یادتــان باشــد کــه همیشــه بــا شــما هســتیم در گــروه آمــوزش ســبز
با تشکر امیرحسین احمدی

همانطــور کــه قــول دادیــم در مــورد ســئو و بهینهســازی پیشــنهادی بــرای شــما داشــته باشــیم اآلن وقتــش
رســیده در ســایت گــروه آمــوزش ســبز دورهای را بــرای شــما آمــاده کردیــم بــه اســم ابزارهای ســئو مناســب
ســایت داران ایــن دوره بــرای کســانی اســت کــه میخواهنــد بــا ابزارهــای بهینهســازی بیشــتر آشــنا شــوند
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و بــا آنهــا کار کننــد و چندخطــی را از توضیحــات ایــن دوره از صفحــه دوره نقــل میکنیــم.
شــاید شــده باشــد شــما هــم بخواهیــد یــک ســایتی کــه رقیــب شماســت یــا دوســت شماســت و نــه حتــی
ســایت خودتــان رو مــورد برس ـیهای تخصصــی قــرار بدیــن و از مزایــا و معایــب آن آگاه شــوید ایــن دوره
مناســب ایــن دســته از کاربــران آمادهشــده و حتــی آگــه شــما ســایت هــم نداشــته باشــید میتوانیــد بــا
ایــن دوره کــه میگذرانیــد ســایتهای دیگــران را مــورد برســی تخصصــی قــرار بدهیــد.
ازجملــه ابزارهــای معرفیشــده  Open Site Explorerو کلــی ابــزار جالــب دیگــر کــه اگــر بلــد باشــید همیشــه
یکقــدم از رقیبــان خــود جلــو هســتید.
ـایر
معرفــی ایــن ابزارهــا میتوانــد بــه مدیــران ســایتها کمــک کنــد کــه جایــگاه ســایت خــود را در گوگل و سـ ِ
موتورهــای جســتجوهایی کــه وجــود دارد بهتــر کننــد و بتواننــد ســایت خــود را بــه بهتریــن رتبــه ممکــن کــه،
حضــور در رتبههــای برتــر گــوگل هســت ،برســانند .همـهی ابزارهایــی کــه در ایــن دوره وجــود دارد عمومـ ًا
رایــگان اســت و میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد کــه اطالعــات دقیقــی از قبیــل (ســرعت ســایت ،رتبــه شــما
در ایــران ،رتبــه در جهــان تعــداد لینکهــا و …) در اختیــار شــما قــرار دهــد .در اینترنــت ابزارهــای زیــادی
جهــت ایــن کار ارائهشــده ولــی شــما نمیتوانیــد بــه همــه آنهــا اعتمــاد کنیــد و اکثــر ایــن ســایتها بــه شــما
اطالعــات غلــط یــا اشــتباهی میدهنــد پیشــنهاد آمــوزش ســبز بــه شــما ایــن اســت کــه از ایــن ابزارهایــی کــه
در ایــن دوره معرفیشــده اســتفاده
کنیــد حتمــ ًا میپرســید چــرا؟ چــون
همــه ایــن ابزارهایــی که در ایــن دوره
معرفیشــده از بهتریــن و معتبرتریــن
ابــزار موجــود در اینترنــت هســتند و
شــما میتوانیــد بــا اعتمــاد کامــل بــه
ایــن ابزارهــا بــا خیــال راحــت از آنهــا
اســتفاده کنیــد و ســایت خودتــان و
رقیبــان خودتــان رو بهراحتــی آنالیــز
کنیــد .بــرای رفتــن بــه صفحــه ایــن
دوره آموزشــی بــر روی عکــس کلیــک
کنیــد.
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