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فصل 1

کسب وکار آنالین چیست؟
  از مهم ترین شـاخه های کسـب وکار که در سـال های اخیر و با فراگیری اینترنت رونق بسـیاری 
پیداکرده اسـت کسـب وکار آنالین اسـت. این نوع کسـب وکار به دلیل پتانسـیل رشد و پیشرفت 
بسـیار باالیی که دارند این قابلیت را دارد که چندین برابر دیگر کسـب وکارها سـودآوری داشـته 
باشـند. ازاین جهـت امـروزه اکثـر افـراد بـه فکـر راه انـدازی کسـب وکار اینترنتی شـخصی افتاده اند. 

حـال قصـد داریـم کـه به طـور کامل به تمامی جوانـب این کسـب وکارها بپردازیم.
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مزایای کسب وکار آنالین و اینترنتی
زمانـی کـه مزایایـی کـه یـک کسـب وکار بـرای مـا داشـته باشـد را بدانیـم جهـت راه انـدازی و کسـب 
درآمد از آن بیشـتر ترغیب خواهیم شـد. در این بخش با معرفی برخی از مزیت های کسـب وکارهای 

آنالیـن، قصـد داریـم تـا شـمارا در راه انـدازی ایـن نـوع کسـب وکار تشـویق کنیم.

1    عدم نیاز به سرمایه اولیه گزاف
بـرای راه انـدازی بسـیاری از مشـاغل، محـل کار بایـد ویژگی هـای بخصوصـی داشـته باشـد. 
فراهـم نمـودن چنیـن محلـی چـه به صـورت رهـن و اجـاره و چـه به صـورت خریـد هزینـه 
بسـیار زیـادی را می طلبـد. عـالوه بـر ایـن تجهیـز ایـن مکان هـا بـه لـوازم و امکانـات مرتبـط 
بـا آن کسـب وکار نیـز به نوبـه خـود بسـیار هزینه بـر خواهـد بـود.  در مقابـل در راه انـدازی 
کسـب وکارهای آنالیـن شـما می توانیـد بـا چیـزی در حـدود 500 هـزار تومـان و حتـی کمتـر 

کسـب وکار خـود را آغـاز کنیـد. 
از ایـن مبلـغ مقـداری جهـت اجاره دامنه سـایت صرف می شـود و مابقی نیـز جهت خرید قالب 
سـایت و دیگـر مـوارد. شـما می توانیـد بـا اختصـاص زمـان کمـی و از طریـق جسـتجو در فضـای 
اینترنـت و بامطالعـه و مشـاهده فیلم هـای آموزشـی رایـگان در سـطح وب، و بـدون نیـاز بـه 
دانـش برنامه نویسـی خـود شـما سـایتتان را راه انـدازی کنیـد. بـه  طـور کلـی هزینـه راه اندازی 
یـک کسـب وکار آنالیـن قابـل مقایسـه بـا هزینـه راه انـدازی کسـب وکار عـادی و به صـورت 

فیزیکی نیسـت.

2    عدم محدود شدن به محدوده جغرافیایی بخصوص
در بیشـتر کسـب وکارهای فیزیکـی افـراد تنهـا می تواننـد خدمـات یـا محصـوالت خـود را در 
منطقـه جغرافیایـی محـدودی ارائـه دهند. این محدوده جغرافیایی می تواند شـامل محله، 
شـهر و یـا نهایتـًا کشـور محـل زندگـی افـراد شـود. ولـی یکـی از مزیت هـای کسـب وکارهای 
آنالیـن ایـن اسـت کـه افـراد بـا ایـن محدودیت هـا مواجـه نبـوده و می تواننـد در سراسـر 

کشـور و حتـی بـه خـارج از کشـور نیـز سـرویس دهی کننـد.

3    فعالیت و خدمات رسانی 2۴ ساعته
شـاید جـزو فانتزی هـای خیلـی از کارفرماهـا و صاحبـان مشـاغل ایـن باشـد کـه حتـی زمانـی 
کـه خـواب هسـتند هـم درآمـد داشـته باشـند. شـما هـم بـه ایـن موضـوع فکـر کنیـد! تصـور 
ایـن مطلـب هـم به نوبـه خـود جـذاب خواهد بـود! این امر در کسـب وکارهای آنالین میسـر 

خواهـد بود. 
کســب وکارهای اینترنتــی از آن جهــت کــه تنهــا پیش نیــاز آن اینترنــت اســت و نیــازی نیســت 
ازایــن رو  باشــند،  مشــتریان در ســاعاتی خــاص و به صــورت حضــوری مراجعــه داشــته 
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ــد بــدون توقــف و 2۴ ســاعته درآمدزایــی داشــته باشــند. ــان ایــن مشــاغل می توانن صاحب

۴    مدیریت چند کسب وکار به صورت همزمان
افـرادی کـه چندیـن کسـب وکار عـادی را اداره می کننـد، ایـن نکتـه را می داننـد کـه ایـن امر به 

چـه اندازه دشـوار اسـت. 
نسـبت  بـه  آنهـا  کـردن  اداره  کـه  اسـت  ایـن  آنالیـن  کسـب وکار  ویژگی هـای  از  ازایـن رو 
مشـاغل عـادی سـاده تر بـوده و ازاین جهـت می تـوان چنـد کسـب وکار آنالیـن را همزمـان 

کـرد. اداره  باهـم 
 

5    بازاریابی هدفمند
ایـن  صاحبـان  کـه  اسـت  ایـن  آنالیـن  کسـب وکار  کاربـردی  و  مهـم  بسـیار  مزایـای  از  یکـی 
مشـاغل بـرای فـروش محصـوالت یـا ارائـه خدمـات خـود بایـد سـعی کننـد بامهـارت خـاص 
در موتورهـای جسـتجو جایـگاه خوبـی داشـته باشـند. ایـن امـر بـه ایـن دلیـل اسـت کـه اکثـر 
کاربـران تنهـا بـه نتایجـی کـه در صفحـه اول نتایـج موتورهـای جسـتجو توجـه می کننـد.  از 
نتایـج  تبلیغـات هوشـمندانه می تواننـد در صفحـه اول  بازاریابـی هدفمنـد و  بـا یـک  ایـن 
موتورهـای جسـتجویی همچـون گـوگل قـرار بگیرنـد و به سـود تضمین شـده ای دسـت پیدا 

کننـد. ایـن مطلـب به اصطـالح سـئو نامیـده می شـود.

6    هزینه نسبتًا پایین تبلیغات
تبلیغـات محیطـی و…  بیلبـورد،  تبلیغاتـی کسـب وکار عـادی مثـل  به طورمعمـول راهکارهـای 
بسـیار هزینه بـر بـوده و اغلـب افـراد قابلیـت پرداخت این هزینه هـا را ندارند. نکته مهم در 
کسـب وکارهای آنالیـن ایـن اسـت کـه ایـن کسـب وکارها نیـازی بـه ایـن تبلیغات نداشـته و 
می تـوان بـا هزینـه ای بسـیار کمتـر از طریق اینترنـت و حتی فضای مجازی به تبلیغ کسـب وکار 

خودپرداخـت و همـان بازخـورد را دریافـت کرد.

7    تمایل مردم به استفاده از خدمات آنالین
بـا ظهـور و گسـترش روزافـزون اینترنـت و کسـب وکارهای آنالیـن و افزایـش امنیـت شـبکه 
و اعتمـاد بیشـتر مـردم بـه ایـن نـوع فرایندهـای کسـب وکار و همچنیـن در کنـار ایـن مسـائل 
موضوعاتـی همچـون کمبـود زمـان کافـی افراد، سـختی تردد در شـهرها باوجـود ترافیک، 
نبـود تنـوع محصـوالت و خدمـات در برخـی شـهرها و مناطـق، امـکان مقایسـه محصـوالت 
و خدمـات به صـورت اینترنتـی و همچنیـن جویـا شـدن نظـرات دیگـر افـراد در مـورد ایـن 
ی یـا مراجعـه بـه شـرکت ها و دفاتـر گوناگـون  محصـوالت یـا خدمـات، بحـث خریـد حضـور
ترجیـح  اغلـب  افـراد  و  رفتـه  کنـار  بـه  موردنیـاز  خریدهـای  یـا  خـود  کارهـای  انجـام  جهـت 
اینترنتـی  به صـورت  را  امـور  ایـن  و  کـرده  صرفه جویـی  خـود  هزینـه  و  وقـت  در  می دهنـد 

انجـام دهند.
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هزینه های اولیه شروع کسب وکار آنالین
اولین هزینه ضروری برای شـروع یک کسـب وکار آنالین یک کامپیوتر و یک اینترنت پرسـرعت اسـت. 
دومیـن هزینـه کـه بـه راه انـدازی وب سـایت شـخصی برمی گـردد هزینـه تهیـه دامنـه اسـت. اغلـب 
کسب وکارهای آنالین از دامنه com و ir  استفاده می کنند. ازنظر هزینه ای، قیمت دامنه ir چیزی بین 5 

هـزار تومـان تـا 15 هـزار تومـان بـوده و com بیـن 100 هـزار تومـان تـا 170 هـزار تومان اسـت.
یـک  شـروع  بـرای  نیـاز  مـورد  هاسـت  می شـود.  مربـوط  تهیه هاسـت  بـه  بعـدی  ضـروری  هزینـه 
کسـب وکار آنالیـن چیـزی بیـن 100 هـزار تـا 200 هـزار تومـان بـرای افـراد هزینـه خواهـد داشـت. بایـد 
توجـه داشـت کـه ایـن هزینه هـا، هزینـه خریدهاسـت و دامنـه نبـوده و شـما تنهـا می توانیـد آنهـا 
را اجـاره کنیـد. هزینـه بعـدی مربـوط اسـت بـه هزینـه طراحـی سـایت کـه بـا توجـه بـه گسـتردگی آن 
هزینه هـای آن متفـاوت خواهـد بـود. همچنیـن می توانیـد از قالب هـای آمـاده ورد پـرس اسـتفاده 
کنیـد و هزینـه خـود را تـا حـدودی کاهـش دهیـد. دیگـر هزینـه ضـروری مربـوط اسـت بـه پشـتیبانی 
سـایت. ایـن امـر سـاالنه چیـزی در حـدود 150000 تـا 500000 تومـان بـرای شـما هزینـه دربـر خواهد 
داشـت. در آخـر نیـز هزینـه افزونـه یـا پالگین و قالب سـایت اسـت که مجموعًا چیـزی در حدود 750 

هـزار الـی یک میلیـون تومـان خواهنـد شـد. 
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فصل 2

ارزیابـی ایـده
کـه  زمانـی  مخصوصـًا  آنالیـن  کار  کسـب  و  یـک  بـرای  پول سـاز  و  مناسـب  ایـده ای  داشـتن    
جهـت  فوق العـاده ای  شـروع  نقطـه  نمایانگـر  می توانـد  باشـد،  دسـت نخورده  و  بکـر  ایـده  ایـن 

باشـد. موفـق  آنالیـن  کسـب وکار  یـک  راه انـدازی 
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چگونه ایده خوب پیدا کنیم؟
اغلـب افـراد در ابتـدای راه انـدازی کسـب وکار آنالین خود برای یافتن یک ایده مناسـب، بیش ازحد 
بـه ایـن موضـوع فکـر می کننـد. این افراد این تصور را دارند که یافتن یک ایده بکر و خالقانه حالل 
همـه مشـکالت بـوده و پـس ازآن مابقـی کارهـا به سـادگی انجـام خواهنـد شـد. ولـی معمـواًل اولیـن 
ایـده ای کـه بـه ذهـن افـراد می رسـد ایـده مناسـبی نخواهـد بـود. در حقیقـت ایده هـای موفقـی کـه 

خیلـی در مـورد آنهـا شـنیده ایم نتیجـه شکسـت ایده هـای قبلـی این افـراد بوده اند. 
معمواًل یافتن ایده شروع یک کسب وکار آنالین پستی و بلندهای بسیاری دارد. اغلب افراد این 
تصور را دارند که یافتن ایده مناسب همچون مسیری مستقیم است، این در حالی است که یک 
ایده موفق به ندرت در ابتدای کار به ذهن افراد می رسد ولی این فرایند باید طی شود. بهتر است 
ابتدا که ایده ای را انتخاب کردید آن را در مقیاسی بسیار کوچک امتحان کرده و بعد به سمت عملی 
کردن آن قدم بردارید. بیشتر افراد از این امتحان واهمه دارند. این واهمه ناشی از عدم پذیرش 
با امتحان کردن  از این  ازاین رو به اصطالح بی گدار به آب می زنند. جدا  آنها است و  اشتباهات در 
ایده های خود می توان تشخیص داد که آیا این ایده باشخصیت فرد سازگار است یا خیر. همچنین 
امتحان کردن این قابلیت را به افراد می دهد که بدانید چه ایده هایی موفق خواهند شد و چه 

ایده هایی نه. از این رو برای یافتن ایده ای مناسب سعی کنید سه مرحله را طی کنید:

1    همه آن چیزی که در ذهن خوددارید را بر روی کاغذ بیاورید
در ابتدا ایده ها و افکار خود را روی کاغذی بنویسید، حتی اگر فکر می کنید که این ایده خیلی 
احمقانه به نظر می رسد. ایده خود را با نقاط قوت خود، افرادی که شمارا می شناسند، این 
افراد برای چه کارهایی به شما مراجعه خواهند کرد؟ چه کارهایی را راحت تر از باقی افراد 
انجام می دهید؟ عالیقتان شامل چه چیزهایی می شود؟ مشکالت پیش روی این ایده و... 

بررسی کنید.

2    انواع کسب وکارهای آنالین را بررسی کنید
پس از نوشتن ایده ها و بررسی آنها با مواردی که ذکر شد، شروع کنید به تحقیق کردن 
یا مجموعه هایی در حال حاضر  افراد  کنید که چه  تحقیق  این  ایده ها. درباره  این  درباره 
مشغول پیش بردن چنین کسب وکارهایی هستند. در حقیقت ایده خود را در دنیای واقعی 
تجسم کنید. این امر به این دلیل است که اغلب ایده ها عالی به نظر می رسند ولی پس از 
شروع آنها افراد پی می برند که در حقیقت به این شکل که تصور می کردند نیست. درواقع 
را نشان می دهند.  کار است که چالش ها و مشکالت یک کسب وکار خود  از شروع  پس 
درباره ایده های خود تحقیق کنید. در گوگل جست وجو کنید یا در وب سایت بزرگ و مرجع 
تحقیق کنید، اخبار مربوط به آن کسب وکار را پیگیری کنید و در صورت امکان از افراد مطلع و 

باتجربه درزمینه آن کسب وکار پرس وجو کنید تا به یک جمع بندی کلی برسید. 
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3    با سایر افراد مشورت کنید
حـال کـه بـه یـک جمع بنـدی کلـی دربـاره کسـب وکاری آنالین رسـیدید بایـد دربـاره آن با سـایر افراد 
صحبت کرده و از آنها مشـورت بگیرید. این امر باعث می شـود تا بتوانید از تجربیات افراد کنار خود 
اسـتفاده کنیـد. سـعی کنیـد اگـر کسـب وکار شـما مربـوط بـه ارائـه خدمـات بخصوصی می شـود هم با 
افـرادی صحبـت کنیـد کـه آن خدمـات را ارائـه می دهنـد و هـم بـا مصرف کننـدگان این خدمـات. این 
رویـه باعـث می شـود تـا بـه ایـن نکتـه پـی ببریـد  کـه بـرای شـروع موفـق یـک کسـب وکار آنالیـن بـه 

چـه چیزهایی نیـاز دارید. 

آیا ایده ما تقاضا دارد؟
بررسـی کنیـد کـه آیـا درزمینـٔه کسـب وکاری کـه انتخـاب کرده ایـد رقبایـی داریـد یـا خیـر. در حقیقـت 
وجود رقبای متعدد در هر زمینه ای نشـان دهنده تقاضای باال در آن حوزه اسـت. خیلی از افراد این 
تصـور را دارنـد کـه ورود بـه حـوزه کاری کـه رقابت زیادی در آن وجود دارد اشـتباه اسـت و باید ذکر 
کنیـم کـه ایـن نظریـه غلـط اسـت. در حقیقـت ایـن رقابـت بـاال نشـان از تقاضـای بـاالی مصرف کننـده 
دارد. ولی اگر اولین شـخصی باشـید که قصد عملی کردن ایده ای را داشـته باشـید کار شـما بسـیار 
سـخت اسـت و ریسـک باالیـی دارد. ولـی ایـن بـه ایـن معنـی نخواهـد بـود کـه ایده هـای بکـر هیـچ 

زمـان موفـق نمی شـوند.

اندازه بازار خود را محاسبه کنید
نکتـه بسـیار مهـم ایـن اسـت کـه دربـاره بـازار هـدف خـود تحقیـق کنیـد و از ظرفیـت آن اطـالع حاصـل 
کنیـد. اگـر رقبایـی درزمینـه کاری شـما وجود دارند تحقیق کنید و از وضعیت درآمد آنها باخبر شـوید. 
رشـد  بـه  توانسـته اند  آیـا  کـه  ببینیـد  کنیـد.  بررسـی  را  آنهـا  کسـب وکار  رشـد  پهنـه  و  کنیـد  تحقیـق 
مطلوبـی ازنظـر درآمـد، تعـداد مشـتری، افزایـش تعـداد خدمـات و محصـوالت و … داشـته باشـند؟ 
در حقیقـت ایـن تحقیقـات ظرفیـت بـازار پیـش روی شـمارا بـه شـما نشـان خواهـد داد و متوجـه ایـن 

مطلـب خواهیـد شـد کـه ایـن کسـب وکار چـه پتانسـیل هایی خواهـد داشـت. 

بازار و مشتریان هدف خود را مشخص کنید
بـــه درســـتی پیـــش ببریـــد  بـــرای اینکـــه بتوانیـــد کســـب وکار موفقـــی را انتخـــاب کـــرده و آن را 
ــا  ــما یـ ــوالت شـ ــدگان محصـ ــه مصرف کننـ ــید کـ ــته باشـ ــی داشـ گاهـ ــب آ ــن مطلـ ــا از ایـ ــت تـ الزم اسـ
افـــرادی کـــه قصـــد ارائـــه خدمـــات بـــه آنهـــا را داریـــد دقیقـــًا چـــه گروهـــی هســـتند و ایـــن گـــروه چـــه 

دارنـــد. ویژگی هایـــی 
 بــرای ایــن شــناخت یــک ســری از ســؤاالت را بایــد مطــرح کنیــد کــه بــا پاســخ بــه ایــن ســؤاالت 

را مشــخص کنیــد. بــازار هــدف خــود  می توانیــد 
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1    مشتریان شما چه افرادی هستند؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال اساسـی بایـد مشـتریان خـود را دسـته بندی کنیـد و پروفایلـی 
از مشـتریان خـود رسـم کنیـد. ایـن پروفایـل بایـد اطالعـات جزئی تـری از مشـتریان شـمارا 

ترسـیم کـرده و بـه شـما کمـک کنیـد تـا مشـتریان فعلـی و بالقـوه خـود را بشناسـید.

2     انگیزه مشتریان هدف شما از خرید یا استفاده از محصوالت و خدمات شما 
                 چه می تواند باشد؟

برای خرید محصوالتتان  پاسخ دهید که چه چیزی به مشتریان شما  را  این سؤال  باید 
استفاده  یا  به خرید محصوالت شما  را  انگیزه می دهد؟ چه مواردی می تواند مشتریان 
از  بخش  کدام  می دهید  ارائه  شما  که  خدماتی  و  محصوالت  کند؟  ترغیب  خدماتتان  از 
چه  به  خدمات  ارائه  یا  محصوالت  فروش  برای  کرد؟  خواهند  رفع  را  مشتریان  نیازهای 

شرایط بیرونی برای فراهم کردن این بستر نیازمند است؟ 
در حقیقـت پاسـخ بـه ایـن سـؤاالت می توانـد راهی باشـد برای یافتن انگیزه مشـتریان شـما 

برای اسـتفاده از خدمات و محصوالت شـما.
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3   مشتریان به چه روالی از شما خرید خواهند کرد؟ 
تحقیق کنید که آیا مشتریان مکررًا، به طور ثابت و یا تنها یک بار از شما خرید خواهند کرد 
و  خدمات  به  مشتری  نیاز  تکرر  بررسی  بلکه  نیست،  شما  خدمات  کیفیت  منظور  خیر.  یا 
محصوالت ارائه شده توسط شما است. اینکه آیا شما خدمات دنباله داری را به مشتریان 
ارائه می دهید؟ آیا برای بازگشت مشتری به سمت شما، مدل بازگشت تکرار شونده ای 

را در نظر گرفته اید؟

۴     علت رشد مشتریان شما چه خواهد بود؟ 
هـر کسـب وکاری بـه جریـان ورودی ثابتـی از مشـتریان جدیـد نیازمنـد اسـت. بایـد تحقیـق 
کنیـد کـه از چـه منابعـی می توانیـد ایـن مشـتریان جدیـد را پیدا کنیـد. با بررسـی این عوامل 
می تـوان در شـروع یـک کسـب وکار آنالیـن بـازار و مشـتریان هـدف را شناسـایی کـرده و بـر 
اسـاس نیـاز آنهـا و عوامـل دیگـری کـه ذکـر شـد بـرای پیشـبرد ایـن کسـب وکار برنامه ریـزی 

دقیق تـری را انجـام داد.

چگونگی بررسی رقبا
 در آغـاز یـک کسـب وکار یـا رقبایـی از قبـل در زمینـه کاری شـما وجود دارند یا خیر. حتـی اگر در ابتدای 
کار رقیبـی بـرای شـما وجـود نداشـته باشـد، طولـی نمی کشـد کـه سـروکله رقبـای شـما پیـدا خواهـد 
شـد. ایـن بـه  ایـن  علـت اسـت کـه همـواره در اقتصـاد آزاد، به سـرعت از یـک ایـده خـوب تقلیـد 

می شـود.
بایـد بدانیـد کـه بـه کمـک چـه راهکارهـا و اسـتراتژی هایی قصـد رقابـت بـا سـایرین راداریـد. رقبـای 
خـود را از هـر نظـر بررسـی کنیـد. ببینیـد کـه قصـد داریـد بـا آنها از طریـق کاهش هزینه هـا رقابت کنید 
یـا از طریـق بـاال بـردن کیفیـت محصـوالت و خدمـات. می توانیـد هـر دو روش را هـم پیـش بگیریـد. 

هـم محصـول یـا خدمـات بـا کیفیت تـری ارائـه کنیـد و هـم ارزان تـر نسـبت بـه سـایر رقبـای موجود.
بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـد کـه چـه چیـز شـمارا از سـایر رقبـا متمایـز سـاخته و ایـن تمایـز چگونـه در 
انتخـاب مشـتریان تأثیرگـذار خواهـد بـود. پـس رقبـای خـود را ازنظـر هزینـه ای بررسـی کنیـد و سـعی 
کنیـد در بحـث قیمت گـذاری بـر روی محصـوالت و خدمـات خـود رونـد رقابتـی را پیـش بگیریـد. چون 

همـواره هزینـه بحثـی اسـت کـه مشـتریان را در انتخـاب یـک محصـول یـا خدمـات ترغیـب می کند.
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فصل 3

اعتبارسنجی ایده و طراحی مدل کسب وکار
  در اصل اعتبارسنجی ایده، فرآیند تأیید اعتبار ایده شما قبل از انتخاب نام، شعار، محصول و یا 
خدمات یک کسب وکار است. این فرایند به نوعی شبیه فرآیند تحقیق و توسعه ای می باشد که شرکت های 
بزرگ جهت امتحان کردن ایده های محصوالتشان پیش از عرضه آن ها به بازار استفاده می کنند. به طور 
کلی اعتبارسنجی ایده می تواند شامل موارد بسیاری همچون گردآوری اطالعات و صفحات ورود شود. 
هدف کلی از اعتبار سنجی بررسی تأثیر ایده بر روی مخاطب هدف، پیش از تولید و عرضه محصول نهایی 
می باشد. اصطالح مدل کسب وکار )Business Model( نیز در حوزه مدیریت اصطالحی است که به تازگی 

ابداع گردیده است. هر مدل کسب وکار در حقیقت در تالش است تا به سه سؤال اساسی پاسخ  دهد:
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طراحی مدل کسب وکار آنالین
به طور کلی سه مدل برای کسب وکار آنالین وجود دارد.

1    بازاریابی آنالین و فروش محصوالت به صورت فیزیکی: 
اولیـن مدلـی کـه بـه ذهـن افـراد می رسـد ایـن مـدل خواهـد بـود. در این مدل یـک محصول 
قابـل حمـل تولیـد شـده و از طریـق اینترنـت و به صـورت آنالیـن اقـدام بـه بازاریابـی بـرای 
فروش آن خواهید کرد. این بازاریابی می تواند از طریق هر نوع پلتفرم دیجیتال، وب سایت 

فـروش و یـا از طریـق وب سـایت سـومی مثـل دیجـی کاال یـا آمـازون بـه فروش برسـد. 

2    فروش خدمات به صورت آنالین: 
ــک  ــتفاده از ی ــی اس ــود دارد. اول ــن وج ــورت آنالی ــه  ص ــات ب ــروش خدم ــرای ف دو روش ب
وب ســایت  ایــن  حقیقــت  در  اســت.  خدمــات  و  محصــوالت  فــروش  بــرای  ســایت  وب 
ــردد. در  ــما اراده می گ ــط ش ــن توس ــر آنالی ــورت غی ــه به ص ــت ک ــی اس ــروش خدمات ــزار ف اب
حقیقــت وب ســایت بــرای ایــن مشــاغل بــه عنــوان بروشــور محصــوالت عمــل خواهــد کــرد. 
ــال در  ــوان مث ــود را دارد. به عن ــه خ ــوص ب ــای مخص ــن مزای ــب وکار آنالی ــدل از کس ــن م ای
بــدون  یــک فروشــگاه عــادی، مشــتری ها می تواننــد  بــا فــروش محصــول در  مقایســه 
مراجعــه حضــوری بــه فروشــگاه محصــوالت را بررســی کننــد. عــالوه بــر ایــن مشــتریان 
ایــن قابلیــت رادارنــد تــا تمــام قابلیت هــای محصــوالت شــما را مــورد بررســی قــرار دهنــد. 
ــاره محصــوالت شــما بداننــد و ســپس  ــد نظــرات دیگــر مشــتریان را درب همچنیــن می توانن

اقــدام بــه خریــد کننــد. 
روش دوم نیـز اسـتفاده از وب سـایت بـه  عنـوان ویتریـن فـروش محصـوالت می باشـد. در 
ایـن روش خدمـات بـه  صـورت آنالیـن ارائـه می شـوند و بـه فـروش می رسـند. مثال هـای 
مختلفـی از ایـن نـوع مـدل کسـب وکار می تـوان ذکـر کـرد، مثل تورهای گردشـگری، سـرگرمی 

و بازاریابـی اینترنتـی.

3    فروش محصوالت دارای اطالعات دیجیتال
ــی کــه در  ــان اینترنت ــرای بازاریاب ایــن مــدل از کســب وکار آنالیــن، بیشــتر انتخابــی اســت ب

حــوزه ســبک زندگــی فعالیــت می کننــد. 
ــًا تمامــی محصــوالت و خدمــات بــه صــورت الکترونیکــی  در ایــن مــدل از کســب وکار تقریب
ارائــه می شــوند. همچنیــن پرداخت هــا و صورتحســاب نیــز بــه ایــن روش انجــام می گیرنــد. 
ــال بــه دو دســته  در ایــن مــدل از کســب وکار آنالیــن، محصــوالت دارای اطالعــات دیجیت

ــد:  ــیم می گردن تقس
فایل هـای  الکترونیـک،  کتاب هـای  آنهـا  نـوع  متداول تریـن  دانلـود:   قابـل  مطالـب  الـف( 

می باشـد. اینهـا  از  ترکیبـی  و  ویدیویـی  فایل هـای   ،MP3 فرمـت  بـا  صوتـی 
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ب( عضویـت در سـایت: ایـن سـایت ها درازای عضویـت کاربـران بـه آنهـا اجـازه دسترسـی 
آنالین به مطالب موجود در سایت از جمله موسیقی، فیلم و سریال، مجالت و روزنامه ها 
و آموزش هـای مختلـف صوتـی و تصویـری را می دهـد. بـرای عضویـت نیـز بایـد هزینـه ای را 
به طـور ماهانـه یـا سـاالنه پرداخـت کـرده و مشـترک سـایت گردیـد. در حقیقـت ایـن روش 

بسیار خوبی است برای راه اندازی کسب وکار آنالین با درآمدی پایدار و مکرر.

طراحی مدل درآمدزایی و معرفی انواع راهُبردهای قیمت گذاری
یکـی از سـؤال هایـی کـه در ذهـن بسـیاری از افـراد وجـود دارد ایـن اسـت کـه چگونـه و بـا اسـتفاده 
از چـه روش هایـی می تـوان از طریـق اینترنـت درآمدزایـی کـرد؟ حقیقـت امـر ایـن اسـت کـه اگـر افـراد 
شـناختی از انـواع کسـب وکار آنالیـن نداشـته باشـند، به احتمال زیـاد وقت، سـرمایه و انـرژی خود را 
در مسـیری غلـط خواهنـد گذاشـت. در ادامـه قصـد داریـم تـا مدل هـای درآمدزایـی کسـب وکارهای 

آنالیـن را معرفـی کنیـم و بـه بررسـی جداگانـه از هرکـدام بپردازیـم:

1    درآمدزایی از راه فریلنسرینگ:
ایـن مـدل به نوعـی کسـب درآمـد از طریـق اینترنـت اسـت تـا از طریـق کسـب وکاری آنالیـن. 
در حقیقـت در ایـن مـدل افـراد در برخـی از سـایت های واسـطه ثبت نـام کـرده و بـا ارائـه 
رزومـه و نمونـه کارهـا، خـود و قابلیت هـای خـود را بـه دیگران معرفی کـرده و پروژه هایی را 

کـه توانایـی انجـام آنهـا را دارد را انجـام می دهـد.

2    مدل درآمدزایی آنالین از طریق فروش محصوالت به صورت فیزیکی:
در ایـن مـدل می تـوان بـا راه انـدازی کسـب وکار اینترنتـی بـا فـروش محصـوالت به صـورت 
فیزیکـی درآمدزایـی کـرد. ایـن مـدل از درآمدزایـی بـرای اکثـر افـراد شناخته شـده اسـت.

3    مدل درآمدزایی آنالین از طریق فروش محصوالت آموزشی
مــدل ســوم کســب درآمــد بــه صــورت آنالیــن، راه انــدازی کســب وکاری اینترنتــی بــر مبنــای 
فــروش و ارائــه محصــوالت آموزشــی اســت.  ایــن کســب وکار آنالیــن مناســب افــرادی 
اســت کــه قصــد دارنــد تــا از طریــق عالیــق، مهارت هــا و تخصــص خــود درآمدزایــی کننــد. 
اینترنــت رشــد  بــا گســترش فضــای مجــازی و  بــه  روز  ایــن کســب  و کار روز  در حقیقــت 

ــرد. ــد ک ــتری خواه بیش

۴    کسب درآمد آنالین با فروش محصوالت افراد دیگر 
افـرادی کـه محصولـی نیـز بـرای فـروش ندارنـد نیـز می تواننـد از طریـق اینترنـت و بـه  صـورت 
آنالیـن کسـب درآمـد کننـد. ایـن افـراد می تواننـد از طریـق بازاریابـی واسـطه ای و به صـورت 

آنالیـن و بـا فـروش محصـوالت افـراد دیگـر کسـب درآمـد کننـد.
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5    کسب درآمد آنالین با ارائه خدمات مشاوره ای
مـدل بعـدی کسـب درآمـد آنالیـن، راه اندازی یک کسـب  و کار آنالین بر پایـه ارائه خدمات 
مشـاوره ای می باشـد. ایـن کسـب وکار بـرای افـرادی کـه دارای تخصـص و تجربـه بخصوصـی 
بـوده و قصـد دارنـد بـا فـروش و ارائـه آن بـه دیگـران بـرای خـود درآمدزایـی کننـد بسـیار 
عالـی اسـت. در حقیقـت قـرن 21 ام قرنـی اسـت که به متخصصین تعلـق دارد. پس افرادی 
کـه درزمینـه بخصوصـی متخصـص هسـتند و یـا تجربـه دارنـد می تواننـد از طریـق اینترنـت 

درآمـد خوبـی کسـب کنند. 

6    کسب درآمد آنالین با ارائه تبلیغات
آخرین مدل مدل کسب درآمد آنالین که معرفی می کنیم، کسب وکاری آنالین بر اساس 
انجام تبلیغات در فضای وب و شبکه های مجازی است. این روش از شناخته  شده ترین 
و متداول ترین مدل های کسب وکار آنالین است. افراد با تولید محتوایی جذاب، اقدام 
به جذب مخاطبین هدف خود در سایت ها و یا شبکه های مجازی کرده و از این راه کسب 
درآمد می کنند. در حقیقت صاحبان کسب وکارهایی که مخاطبین هدف آنها با مخاطبین 
به  ایی  هزینه  پرداخت  با  هستند  یکسان  شما  مجازی  شبکه های  یا  شما  سایت  هدف 
شما، از شما می خواهند تا کسب وکار آنها را در این وب سایت ها و یا شبکه های مجازی 

تبلیغ کنید. 
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انواع سنجه ها و شاخص های کلیدی کسب و کار آنالین چیست؟
که  اطالق می گردد. مهم ترین ویژگی  اندازه گیری  و  قابل سنجش  معیار  به هر  سنجه در حقیقت 
سنجه ها دارند عدم تأثیرگذاری مستقیم آنها در شکست یا موفقیت یک کسب وکار آنالین است. 
فرض کنید که شما قصد راه اندازی یک وب سایت را دارید و این وب سایت ماهانه تعداد مشخصی 
کلیدی  شاخص  یک  و  کلیدی  سنجه  یک  مشخص،  بازدیدکننده  تعداد  این  دارد.  بازدیدکننده 
برای کسب وکار آنالین شما است، چرا که مقایسه آن می تواند معیاری برای موفقیت یا شکست 
نسبی کسب وکار شما باشد و تغییراتی را در برنامه ریزی شما ایجاد کند. در کنار آن متراژ محل کار 
یا دفتر کار شما در دسته سنجه های ساده قرار می گیرد، چراکه لزومًا تأثیری مستقیم در اهداف 
کسب  و کار شما نخواهد گذاشت ولی کماکان به عنوان یک سنجه در نظر گرفته می شود چون 
چیزی قابل سنجش است. ولی تعداد بازدیدهای وب سایت شما عالوه بر قابلیت اندازه گیری، در 

کسب  و کار شما تأثیرگذار نیز هستند، پس در دسته شاخص های کلیدی نیز قرار می گیرند. 
قطعـًا نمی تـوان بـرای تمامـی کسـب وکارهای آنالیـن چنـد سـنجه کلیـدی نـام بـرد. ایـن امـر از ایـن 
 جهـت اسـت کـه سـنجه های کلیـدی بایـد بـا آن کسـب وکار آنالیـن مرتبـط باشـند. ولـی نکتـه حائـز 
یـک  کلیـدی  شـاخص های  و  سـنجه ها  کـه  داشـت  اذعـان  این طـور  می تـوان  کـه  اسـت  اهمیتـان 

را مفیـد دانسـت. آنهـا  بتـوان  تـا  بایـد ویژگی هـای بخصوصـی داشـته باشـند  آنالیـن  کسـب وکار 
 مـالک اولیـه جهـت انتخـاب سـنجه های کلیـدی ایـن اسـت کـه سـنجه ها بایـد کمـی باشـند و بتـوان 
آنهـا را بـه صـورت نسـبی و درصـدی تعریـف کـرد. البتـه ایـن سـنجه ها بایـد داده هایـی را در اختیـار 
مـا بگذارنـد تـا بـر مبنـای آنهـا بتوانیـم تـا حـدودی آینـده پیـش روی کسـب وکار را پیش بینـی کـرده و 

تصمیماتـی بگیریـم کـه منجـر بـه پیشـرفت کسـب وکار مـا بشـود. 
سـایت،  در  عضویت هـا  و  بازدیدکننـدگان  تعـداد  سـایت،  سـئو  آمـار  الکسـا،  در  وب سـایت  رتبـه 
بازخوردهـای تبلیغـات، هیـچ  کـدام بـه تنهایـی شـاخص قابـل اسـتنادی از موفقیـت یـا شکسـت یـک 
کسـب وکار آنالیـن نیسـتند ولـی بـا مقایسـه ایـن شـاخص ها در کنـار یکدیگـر می توان به پیشـرفت و 

یـا عـدم پیشـرفت یـک کسـب وکار پـی بـرد. 
بـه طـور کلـی دربـاره سـنجه ها و شـاخص های کلیـدی یـک کسـب وکار آنالیـن تحقیـق کنیـد، مطالعـه 
کنیـد، تحلیـل کـرده و مشـاوره بگیریـد ولـی بـه هیچ کـدام از ایـن سـنجه ها و شـاخص ها به تنهایـی 
اتـکا نکنیـد. سـعی کنیـد از ابزارهـای موجـود نهایـت اسـتفاده را ببریـد. ابزارهـای در دسترسـی بـرای 
ثبـت اطالعـات و مقایسـه وجـود دارنـد کـه می تواننـد شـمارا در ایـن راه یـاری دهنـد. بـا اسـتفاده از 
برنامـه اکسـل، جدولـی بسـازید و نتایجی همچون اعتبارسـنجی، بازخورد تبلیغـات، آمارهای بازدید، 
تعـداد عضویت هـا در سـایت، میـزان سـفارش ها و فـروش و ... را در آن ثبـت کـرده و تمامـی ایـن 

شـاخص ها را در کنـار یکدیگـر بررسـی کنیـد. 
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فصل ۴

تشکیل و سازمان دهی تیم
خود  عملکرد  بهترین  ارائه  برای  و  کرده  کار  یکدیگر  به  نسبت  متفاوت  شیوه هایی  با  اغلب  افراد    
شیوه های متفاوتی دارند. ولی در یک مجموعه هیچ گاه تالش انفرادی یکی از اعضای تیم در نظر گرفته 
نشده و مهم ثمره کار تیمی است که میزان موفقیت یا شکست را مشخص می کند. از این رو تیم سازی و 
کار گروهی، جهت بهبود محیط یک کسب وکار و ارتقاء عملکرد تمامی افراد تیم بسیار حائز اهمیت خواهد 
بود. یک تیم کاری، متشکل است از گروهی از افراد که جهت رسیدن به هدفی مشترک در کنار یکدیگر 
مشغول به کار می باشند. افرادی که یک تیم را تشکیل می دهند، باید اهداف و مقاصد مشترک و تا حدی 
خط فکری یکسانی داشته باشند. ازاین رو افرادی که با یکدیگر سازگار نباشند نمی توانند در قالب یک 
تیم متحد کار کنند.  همیشه نیاز نیست که یک فرد در تمامی زمینه های یک کسب وکار آنالین متخصص 
باشد و می تواند با تشکیل تیمی متشکل از متخصص ها این امر را به درستی پیش ببرد. همچنین اگر 
فردی با محدودیت زمانی مواجه است می تواند با تشکیل یک تیم در کسب وکار خود وقت بیشتری را 

برای کسب وکار خود فراهم نماید. 
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اهمیت تیم خوب و درست چیست؟
اصلی تریـن مزایـای یـک تیـم خـوب و درسـت در یـک مجموعـه ایـن اسـت کـه شـما خالقیـت را در 
بیـن اعضـای ایـن تیـم ترویـج می دهیـد. همچنیـن اعضـای تیـم وقتـی در قالـب یـک گـروه مشـغول 
ورای  و  گرفتـه  قـرار  گروهـی  فعالیت هـای  معـرض  در  تـا  می شـوند  مجبـور  می شـوند،  فعالیـت  بـه 
تفکـر شـخصی خـود فکـر کننـد. عـالوه بـر ایـن همـواره کار کـردن در قالـب یـک تیـم بـه افـراد انگیـزه 
و اعتمادبه نفـس می دهـد بـه طوری کـه زمانـی کـه افـراد در فعالیت هـای تیمـی درگیـر می شـوند بـه 

پیـدا می کننـد.  بیشـتری  اعتمـاد  مهارت هـای خـود 
جـدا از ایـن از نتایـج کار گروهـی می تـوان به ایجاد اعتماد بین تک تک اعضای تیم اشـاره کرد. عالوه 
بـر ایـن بهـره وری و راندمـان کسـب وکار نیـز بـا تشـکیل یـک تیـم خـوب و درسـت بـه طـرز باورنکردنی 
بـاال مـی رود. زمانـی کـه اعضـای یک کسـب وکار مهارت های کار تیمی را یاد گرفتـه و در قالب یک تیم 
مشـغول بـکار می شـوند بجـای رقابـت بـا یکدیگـر تـالش می کننـد تـا در قالـب یـک تیـم و در راسـتای 

رسـیدن بـه اهداف آن کسـب وکار تـالش کنند. 

نحوه تقسیم سهام میان بنیان گذاران و شرکا
در کسـب وکار آنالیـن بـا در نظـر گرفتـن مـدل آن کسـب وکار و ماهیـت فعالیت هـای آن، مهارت هـای 
را در  مـورد  کلـی می تـوان دو  برسـد. به طـور  بـه موفقیـت  تـا آن کسـب وکار  گوناگونـی الزم اسـت 
تقسـیم سـهام بین بنیان گذاران یک کسـب وکار آنالین سـهیم دانسـت. اولی مدل آن کسب وکار و 
دومی میزان ارزش ایجادشـده توسـط هرکدام از مؤسسـان اسـت. در حقیقت تعیین سـهام هریک 
از بنیانگـذاران بـه مؤسسـان آن کسـب وکار کمـک کـرده تـا از تعییـن ارزش هـر فـرد بر اسـاس عوامل 
سـطحی چـون زمـان پیوسـتن بـه تیـم، روابـط بیـن فـردی یـا سـهم فـرد در سـرمایه ناچیـز ابتدایی آن 

کسـب وکار پرهیـز کنند.

چگونه سهام یک کسب وکار اینترنتی را باید تقسیم کرد؟
برای سرمایه گذاران معیارهایی که جهت تقسیم سهم شرکای یک کسب و کار آنالین انتخاب می شوند 
به  مراتب مهم تر از نتایج اولیه ای است که از آن کسب و کار دریافت می کنند. میزان سهم شرکا از یک 
کسب وکار آنالین و روش تقسیم بندی آن همواره یکی از مهم ترین سؤاالتی است که سرمایه گذاران 
از بنیانگذاران کسب و کارهای آنالین و نوپا می پرسند. اهمیت این موضوع از این جهت است که 
سرمایه گذاران معتقدند که آینده اکثر تیم ها را می توان از نحوه توافق آنها با یکدیگر پیش بینی کرد. 
از این رو آینده یک کسب وکار به مراتب مهم تر از ایده یک کسب وکار است. این روال نادرست در 
برخی از کسب وکارها وجود دارد که ابتدا کار را شروع کرده و وقتی  که به یک موفقیت نسبی رسیدیم 
و جریان پولی به داخل کسب وکار راه یافت در مورد تقسیم سهم صحبت خواهیم کرد. دلیل به 

بن بست رسیدن بسیاری از کسب وکارها این اشتباه در ابتدای کار است. 
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عـالوه بـر ایـن دلیلـی بـر ایـن وجـود نـدارد کـه شـخصی کـه ارائه کننـده ایـده کسـب وکار اسـت سـهم 
آن  از  ولـی مهم تـر  ایده هـا بسـیار مهـم هسـتند  کلـی  به طـور  ببـرد.  فـرد دیگـر  بـه  بیشـتری نسـبت 
اجـرای ایـده اسـت. همچنیـن برخـی افـراد در کسـب وکار بـه بهانـه مسـن تر بـودن، باتجربه تـر بـودن 
و ارتباطاتـی کـه دارنـد خواسـتار سـهم بیشـتری در آن کسـب وکار هسـتند. در ایـن شـرایط نامتـوازن 
کـردن سـهم سـایر اعضـاء در درازمـدت بـه ضـرر آن کسـب وکار خواهـد شـد. پـس بایـد سـعی کنیـد 
کـه راه دیگـری بـرای ارزش گـذاری این چنیـن مزیت هایـی پیـدا کنیـد. راه هایـی چـون حق مشـاوره یا 

کارمـزد مشـاوره.
اگـر قصـد نتیجه گیـری داشـته باشـیم در ابتـدای یـک کسـب وکار آنالیـن نبـود سـاختار مناسـب در 
تقسـیم سـهم، باعـث ناپایـداری ایـن کسـب وکار خواهـد شـد. مـواردی کـه در بـاال ذکـر شـد بـه  طور 
کلـی بـه  عنـوان اصـول تقسـیم سـهم در کسـب وکارها شـناخته می شـوند و مثـل تقسـیم سـهام در 
بـورس فرمـول بخصوصـی وجـود نـدارد. ولـی می توانیـم چنـد فاکتـور کلـی را در تقسـیم سـهم بیـن 

بنیان گـذاران یـک کسـب وکار آنالیـن سـهیم بدانیـم:

     ارائه ایده اولیه راه اندازی کسب وکار
     نقش شرکا در راه اندازی اولیه کسب وکار

     درخواست حقوق بیشتر به جای سهم در کسب وکار
     میزان سرمایه اولیه شرکا 
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وظایف و مسئولیت ها چگونه مشخص می شود؟
فضـای کاری کسـب وکارهای اینترنتـی به نوعـی جذابیـت خاص خود را دارنـد. برای بار اول که فردی 
وارد ایـن کسـب وکارها می شـود سـخت می توانـد متوجـه شـود کـه چـه کسـی رئیس و کارفرما اسـت 
و چه کسـی کارمند و منشـی. نکته مهم این اسـت که این قانون شـکنی و وجود سـاختار دوسـتانه 
در ایـن کسـب وکارها، دلیـل بـر نبـود سـازوکار اصولـی و تقسـیم بندی وظایـف نیسـت. در حقیقـت 
هنـر یـک مدیـر کسـب وکار آنالیـن در اجرایـی کـردن ایـده، راه انـدازی یـک وب سـایت  و تشـکیل یک 
تیـم نیسـت، بلکـه هنـر اصلـی مدیـر یـک کسـب وکار آنالین در همسـو کـردن مهارت هـا، توانایی ها و 
خصوصیـات فـردی تـک تـک اعضـاء یـک تیـم بـا اهـداف آن مجموعه می باشـد. از این رو این همسـو 
بـودن  بـدون تعییـن شـرح وظایـف مشـخص امکان پذیـر نخواهـد بـود. در برخی موارد سـازوکارهای 
بـه روز در یـک کسـب وکار بـا قوانیـن خشـک و سـاعات کار رسـمی، مقاومـت هـای زیـادی را در برابـر 
تغییـرات نشـان می دهنـد و گاهـی هـم دوسـتی و صمیمیـت اعضـاء تیـم تصـور نیـاز بـه تعییـن شـرح 

وظایـف را از بیـن می بـرد.
بـر  می توانـد  آنالیـن  کسـب وکارهای  در  تعریف شـده  مسـئولیت های  و  وظایـف  شـرح  حقیقـت  در 
اسـاس اسـتراتژی های هـر کسـب وکاری متفـاوت باشـد ولـی در ضـرورت وجـود آن شـکی نیسـت. 
بازهـم  می کنـد،  اداره  و  کـرده  پایه گـذاری  را  آنالیـن  کسـب وکار  یـک  به تنهایـی  شـخصی  اگـر  حتـی 

کنـد.  را تقسـیم بندی  تـا وظایـف و مسـئولیت های خـود  ایـن اسـت  نیازمنـد 

  مدیر یا مسئول بازاریابی:
در هـر کسـب وکاری مهم تریـن رکـن کسـب مشـتری اسـت. در حقیقـت کسـب وکار بـدون مشـتری 
چیـزی نیسـت جـزء شکسـت. ازایـن رو اولیـن و مهم تریـن وظیفـه بخـش بازاریابـی هـر کسـب وکاری 
جـذب و حفـظ مشـتری اسـت. بسـیاری معتقدنـد بازاریابـی بایـد قبـل از ورود بـه بـازار مرتبـط شـروع 
گـردد. شناسـایی درسـت کاربـران، روش دسترسـی بـه مشـتریان، تحقیقـات بـازار هـدف، بازاریابـی 
محتـوا، بازاریابـی شـبکه های اجتماعـی، بازاریابـی از طریـق ایمیـل، تبلیغـات آنالیـن و بازاریابـی در 
گهـگاه  اسـت.  آنالیـن  کسـب وکار  مسـئول  یـا  مدیـر  یـک  وظایـف  مهم تریـن  از  جسـتجو  موتورهـای 
مفهـوم بازاریابـی بـا تبلیغـات اشـتباه گرفتـه می شـود و ایـن اشـتباه باعـث هـدر رفتـن هزینـه و زمـان 
تبلیغـات می شـود. تبلیغـات تنهـا یکـی از روش هـا و ابزارهـای بازاریابـی اسـت. در حقیقـت فعالیـت 
مسـئول یـا مدیـر بازاریابـی بایـد در چهارچـوب اسـتراتژی های آن کسـب وکار باشـد. درنتیجـه دانش 

و توانایـی بازاریابـی باعـث می شـود تـا یـک ایـده کسـب وکار بـه یـک تجـارت تبدیـل شـود.

  مدیر محصول:
غالبـًا در کسـب وکارهای آنالیـن تعـدادی محصـول و خدمـات بـرای فـروش  وجـود دارد. یـک مدیـر 
محصول مسـئول فروش تک تک این محصوالت یا خدمات نیسـت بلکه او مسـئول شـکل دادن به 
فرایندهایـی اسـت کـه باعـث فـروش ایـن محصـوالت یـا خدمـات می شـوند. زمانـی که از محصـول در 
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یک کسـب وکار آنالین صحبت می کنیم منظور بسـتر اصلی فعالیت این کسـب وکار یعنی وب سـایت یا 
اپلیکیشـن اسـت و سـپس فراینـدی کـه داخـل هر یـک از این بخش ها وجـود دارد. در کسـب وکارهای 
آنالیـن وظیفـه اصلـی یـک مدیـر محصـول سـنجش، ارزیابـی و بهبـود تعامـل مشـتریان بـا فرایندهـای 
ایـن کسـب وکار اسـت. به طـور کلـی یـک مدیـر محصـول در کسـب وکار آنالیـن همـواره در اضـالع مثلثی 
متشـکل از اضالع بازاریابی، پشـتیبانی کاربران و بنیان گذاران قرارداد و برقراری تعادل و پاسـخگویی 

بـه نیازهـای هـر سـه رأس ایـن مثلـث از لزومـات هـر کسـب وکار آنالینی اسـت.

  مدیر تحقیق و توسعه:
مدل فروش و بازاریابی به تنهایی این قابلیت را ندارد تا به نقطه اتکا محکمی برای یک کسب وکار 
آنالین موفق تبدیل گردد. کسب وکارهای متکی به بازاریابی فقط به نیاز امروز بازار توجه می کنند  
در حالی  که کسب وکارهایی که به تحقیق و توسعه متکی هستند به نیازهای آینده مشتریان نیز 
توجه می کنند. از این رو اصلی ترین وظیفه یک مدیر تحقیق و توسعه در کسب وکار آنالین پیدا کردن 
فناوری ها و راهکارهای خالقانه جهت توسعه کسب وکار پیش از قرار گرفتن آن در شرایط رکود است.

  مدیر پشتیبانی:
امروزه رقابت بیشتر  کسب و کارهای آنالین که در یک رده قرار دارند در پشتیبانی آنها است تا خدمات 
و محصوالتی که ارائه می دهند. پشتیبانی درست و ارتباط صحیح با مشتریان مهم ترین  مزیت رقابتی 
است که برنده واقعی بین رقبای یک کسب وکار را تعیین می کند. تعهد، مسئولیت پذیری، صبر و 

مهارت مذاکره از مهم ترین عامل های یک مدیر پشتیبانی در کسب  و کارهای آنالین است.

  مدیر فنی:
یـک  امنیتـی  و  فنـی  برنامه نویسـی،  و  طراحـی  مسـائل  تمامـی  مسـئول  فنـی  مدیـر  یـک  حقیقـت  در 
کسـب وکار آنالیـن اسـت. چنیـن فـردی عـالوه بـر توانایـی تحلیـل و اجـرای روش های یک کسـب وکار 
بایـد بتوانـد مشـکالت پیش بینی نشـده ای کـه در خـالل یـک کسـب وکار آنالیـن بـه وجـود می آیـد 
را نیـز پیگیـری و رفـع نمایـد. بسـته بـه ابعـاد کسـب وکار آنالیـن شـما، می توانیـد چنـد نیـرو بـرای کار 
کـردن در ایـن بخـش داشـت ولـی انتخـاب افـراد اشـتباه در ایـن بخـش باعـث وارد شـدن آسـیبی 

جـدی بـه زحمـات تیـم خواهـد شـد.
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فصل 5

ساخت نسخه اولیه محصول
تهیه کرده  را  از آن محصول  اولیه  از ساخت یک محصول، یک نسخه  باید قبل   در هر کسب وکاری 
و ارزیابی کرد که آیا مشتریان بالقوه این کسب وکار به آن محصول عالقه مند هستند یا خیر. حداقل 
محصول قابل ارائه یا   MVP به صاحبان کسب وکارها کمک می کند تا با حداقل هزینه و تالش، نمونه ای 
قابل قبول از محصول خود را برای بازخورد گرفتن از مشتریان تهیه کنند. در حقیقت MVP کمک می کند 
تا شناخت بیشتری از بازار، مشتریان و سرمایه گذاران کسب وکار خود به دست بیاورید. مزیتی دیگری که 
MVP دارد این است که فارغ از هر نتیجه ای که با ارائه نمونه اولیه به دست بیاید، صاحبان کسب وکار 
شکستی را متحمل نشده و بالعکس می توانند نقاط قوت و ضعف محصول یا خدمات خود را متوجه شده 

و آنها را ارتقا ببخشند. 
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عمومًا هدف از ساخت یک نسخه اولیه رسیدن به اهداف زیر است: 

     سنجش فرضیات یک محصول با حداقل هزینه
     افزایش سرعت یادگیری درباره جنبه های گوناگون کسب وکار خود

     ارائه هرچه سریع تر نمونه ای از محصوالت و خدمات خود به مشتریان
     در نظر گرفتن بخش هایی که موردتوجه مشتریان قرارگرفته و در محصول

       شما لحاظ نشده اند 
  

در کسب وکارهای آنالین ساخت MVP از قانونی دقیق و از پیش تعریف شده پیروی نمی کند. در 
اصـل ایـن نمونـه اولیـه می توانـد یـک صفحـه فـرود یا ویدئو، یـا صفحه اول یک اپلیکیشـن باشـد. 
ولـی نکتـه حائـز  اهمیـت ایـن اسـت کـه در تهیـه یـک نسـخه اولیـه بایـد حداقل هایـی رعایت شـود. 
در حقیقـت بررسـی تجربـه مشـتری مهم تـر از نظـر شـفاهی او می باشـد. از ایـن  رو MVP  را نمی تـوان 

یـک نظرسـنجی در نظـر گرفـت، ولـی یـک نظرسـنجی هـم می تواند بخشـی از یک MVP باشـد.
نتایجـی اسـت  ارائـه و تحلیـل  نحـوه  اولیـه وجـود دارد  کـه در مبحـث نسـخه  فاکتـور مهـم دیگـری 
کـه از آن به دسـت می آیـد نـه سـاخت آن. اگـر ارائـه و تحلیـل نسـخه اولیـه یـک کسـب وکار آنالیـن 
به درسـتی انجـام نشـود ممکـن اسـت یـک ایـده بکر و عالـی در نطفه خفه شـود. نکته دیگر سـاخت 
یـک نسـخه اولیـه بـا انعطاف پذیـری مناسـب اسـت. به بیان دیگـر در زمـان سـاخت و بررسـی نتایـج 
یـک نسـخه اولیـه هیـچ گاه نبایـد نسـبت بـه آن تعصـب داشـته باشـید. پس نتایـج را بررسـی کرده و 
ضعف هـای آن را برطـرف کنیـد. نیـاز مشـتریان کسـب وکارهای آنالیـن ممکن اسـت تغییـرات زیادی را 

در نمونـه اولیـه شـما ایجـاد کنـد و شـما بایـد از ایـن تغییـرات اسـتقبال کنیـد. 
به طـور کلـی نسـخه اولیـه نسـخه ای کامـل از محصـول و یـا خدمـات ارائه شـده در یـک کسـب وکار 
آنالیـن اسـت کـه فاقـد ویژگی هـای جانبـی آن می باشـد. برخـی از کارآفرینان اشـتباهًا نسـخه اولیه را 
دمو یا نسـخه رایگان معرفی می کنند و این تعریفی اشـتباه اسـت. در حقیقت نسـخه اولیه محصول 
یا خدماتی از کسـب وکار آنالین اسـت که نیاز اولیه مشـتریان را برطرف کرده و مشـتری حاضر اسـت 

جهـت خریـد آن هزینـه ای را پرداخـت کند.

چگونه نسخه اولیه محصول را بسازیم؟
برای سـاخت یک نسـخه اولیه از محصوالت یا خدمات ارائه شـده توسـط شـما در کسـب وکار آنالین 

باید نکات زیر را در نظر داشـته باشـیم: 

1     اهداف و مشتریان خود را تعریف کنید
در قدم اول باید طرح یا ایده کسـب وکار خود را به طور  کامل تعریف کنیم. خود را به جای 
مشـتریان بگذاریـم و سـؤال کنیـم کـه چـرا بـه ایـن محصـول احتیـاج دارم؟ ایـن محصـول 

چگونـه بـه مـن کمـک خواهـد کرد؟ 
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2     شناختن رقبا
بایـد سـعی کنیـد کـه محصـوالت یا خدمات مشـابه با محصـول یا خدمات شـما در بازار را به 
خوبـی تحلیـل کنیـد. برخـی از صاحبـان کسـب وکارهای آنالیـن گهـگاه فرامـوش می کننـد کـه 

بایـد ابتـدا بـازار رقابت را بررسـی کنند. 

3     تعیین مسیر حرکتی مشتری ها
یوزر فلو یا مسیر حرکتی مشتری ها در وب سایت، این امکان را به صاحبان کسب وکارهای 
آنالین می دهد که بدانید کدام بخش ها از وب سایت را باید تقویت کرد. به عنوان مثال 
وب سـایت Zappos کـه فروشـگاهی معـروف در فـروش آنالین کفش اسـت اولین فعالیت 
خـودش را بـا ایجـاد یـک نسـخه اولیـه شـروع کـرد. هـدف از راه انـدازی ایـن وب سـایت این 
و  فروختـه  آنالیـن  به صـورت  را  خـود  کفش هـای  بتواننـد  کسـب وکارها  صاحبـان  کـه  بـود 
مواردی چون پیدا کردن کفش مناسـب، مدیریت سـفارش ها و تحویل دادن سـفارش ها 
را بررسـی کننـد. امـروزه صاحبـان کسـب وکارهای آنالیـن می تواننـد از ابزارهـای گوناگونـی 

جهـت تعییـن مسـیر حرکتی مشـتری ها اسـتفاده کنند.

۴     تعیین فهرستی از امکانات موردنیاز
بعـد از تعییـن یـوزر فلـو بایـد فهرسـتی از امکانـات الزم در هـر بخـش را تهیـه کـرد. امکاناتـی 
کـه بیشـترین ضـرورت را دارنـد بایـد در بـاالی ایـن فهرسـت و مـوارد کم اهمیت تـر در پایین 

ایـن فهرسـت قـرار بگیرند. 

5     ابتدا نسخه اولیه را بسازید، سپس آن را امتحان کنید و درنهایت یاد بگیرید
پـس از مشـخص کـردن نسـخه اولیـه و سـاخت محصـول، بایـد آن را امتحـان کنیـد. ایـن 
لفا بایـد کیفیت محصول یا خدمات  لفـا و بتا می باشـد. در بخش آ بخـش شـامل دو مرحلـه آ
را امتحـان کـرد و مشـکالت آن را حـل کـرد و در بخـش بتـا، محصـول در اختیـار کاربـران قـرار 
می گیرد و بازخوردهای آن را بررسـی می کنید. درنهایت مشـکالت مطرح شـده برطرف شـده 
و محصـول یـا خدمـات نهایـی ارائه می شـوند. ایـن مراحل را می توان چندیـن بار انجام داد 

تـا درنهایـت محصـول یـا خدماتـی باکیفیـت بـه مشـتریان ارائه شـود.

چگونگی ساخت یک نمونه اولیه در کسب وکار آنالین
1     ساخت ویدئو

ویژگـی کـه یـک ویدئـو دارد این اسـت کـه می تواند هزاران کلمه را درزمانـی خیلی کوتاه به 
مخاطبیـن منتقـل کنـد. بـرای سـاخت صحیـح یـک ویدئو الزم اسـت تا پیغام خود را مشـخص 
کـرده و آن را در قالـب یـک ویدئـو بیـان کنیـد. ضـروری اسـت تـا ایـن ویدئـو توسـط افـراد 

حرفه ای سـاخته شـود. 



vindad.com 26

2      ساخت صفحه فرود در وب سایت
صفحـه ی فـرود، بخشـی از یـک وب سـایت اسـت کـه کاربـران پـس از کلیـک بـر روی آگهـی 
تبلیغاتـی در یـک وب سـایت دیگـر یـا ایمیـل تبلیغاتـی، بـه آنجا وارد می شـوند. کاربـرد اصلی 
صفحـه فـرود ایـن اسـت کـه ارزش محصـول یـا خدمـات شـمارا بـه مشـتریان نشـان داده و 
آنهـا را بـرای خریـد ترغیـب کنـد. در حقیقـت یـک صفحه فـرود هم ابـزاری تبلیغاتی و هم یک 

نسـخه اولیـه بـرای کسـب وکار آنالین شـما اسـت. 
به طور کلی این نکته را در نظر داشـته باشـید که نباید تمامی سـرمایه خود را برای محصولی 
خـرج کنیـد کـه از فـروش آن اطالعـی نداریـد. سـعی کنیـد تـا خالقیـت بـه خـرج دهیـد و راه حـل 
مناسـبی بـرای ارائـه نسـخه اولیـه محصـوالت یـا خدمـات خـود ارائه دهیـد. پـس ازآن بازخورد 
نیـاز  صـورت  در  و  کـرده  بررسـی  به دقـت  را  خدمـات  یـا  محصـول  ایـن  بـه  نسـبت  کاربـران 

بخش هایـی از محصـول خـود را تغییـر داده و محصـول نهایـی را روانـه بـازار کنیـد.

بهترین و ساده ترین روش طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی
بسـیاری از افـراد زمانـی کـه وارد یـک وب سـایت یا فروشـگاه اینترنتی می شـوند، ناخـودآگاه این فکر 
در ذهـن آنهـا می آیـد کـه می تواننـد فروشـگاه یـا سـایت اینترنتـی خـود را داشـته باشـند. بی شـک 
یکـی از دالیـل پیدایـش تعـداد بی شـماری از فروشـگاه های اینترنتـی همیـن مسـئله اسـت. ازایـن رو 
زمانی که افراد در اینترنت شـروع به جسـتجو در مورد آموزش سـاخت فروشـگاه اینترنتی می کنند با 
حجـم زیـادی از مقـاالت و ویدئوهـای مختلـف مواجـه شـده و ایـن حجـم از آموزش هـای ناقـص باعـث 
سـردرگمی ایـن افـراد می شـود. ازایـن رو در ادامـه قصـد داریـم تـا به طور کامـل بهترین و سـاده ترین 

روش طراحـی سـایت و فروشـگاه اینترنتـی را بـه شـما آمـوزش دهیـم. 
طراحـی یـک سـایت و یـا فروشـگاه اینترنتـی مثـل برپایـی یـک فروشـگاه فیزیکـی مراحـل بخصوصـی 
دارد کـه بایـد بـه ترتیـب اجـرا شـوند. در طـی کـردن ایـن مراحـل بایـد بـه اهمیت این موضـوع توجه 

داشـت کـه ترتیـب اجـرای ایـن مراحـل تأثیـر بسـزایی درنتیجـه پایانـی کار خواهـد داشـت.

  مرحله نخست: انتخاب محل مناسب
زمانی که فردی قصد ساخت یک فروشگاه فیزیکی در نقطه ای از شهر را دارد، در مرحله اول به دنبال 
محلی می گردد که تردد زیادی داشته و به راحتی در دسترس افراد قرار داشته باشد. ازاین رو باید 
سعی کند تا مکانی را انتخاب کند که دارای ویژگی هایی همچون فرهنگ خرید افراد آن محل، مسیر 
دسترسی به فروشگاه، وجود محل مناسب پارک خودرو، شرایط مناسب رقابت با دیگر فروشگاه ها 

و همچنین عدم نزدیکی با فروشگاه های مرتبط را در نظر بگیرد. 
در طراحی یک سایت یا فروشگاه اینترنتی هم باید این نکات در نظر گرفته شود و بر پایه این شرایط 
بهترین انتخاب را داشت. در مرحله نخست باید یک هاست مناسب را انتخاب کرد. انتخاب هاست 
مناسب ازاین جهت حائز اهمیت است که سرعت باال آمدن سایت، پشتیبانی از اطالعات بارگذاری 
شده در سایت، امنیت سایت، پشتیبانی  از سایت، توانایی ساپورت تعداد باالی بازدیدکنندگان 
ارائه   که  شرکت هایی  هستند.  مؤثر  اینترنتی  فروشگاه  یک  کیفیت  در  دیگر  موارد  دیگر  و  سایت 



vindad.com 2۷

دهنده هاست  هستند معمواًل به مشتریان خود توصیه می کنند که در ابتدای شروع کسب وکار خود 
از فضای کمتری استفاده کرده تا هزینه ابتدایی کار آنها کاهش پیدا کند. ولی باید به این نکته نیز توجه 
داشت که با گذشت زمان و افزایش تعداد مراجعه کنندگان به فروشگاه اینترنتی و همچنین افزایش حجم 
اطالعات ذخیره شده در سایت، افزایش محصوالت و همچنین داده های داخل وب سایت، به فضای 

بیشتری نیاز می شود و در آن مرحله باید هزینه بیشتری برای ارتقاءهاست پرداخت کرد.

  مرحله دوم: انتخاب نام فروشگاه اینترنتی
در هر زمینه ای که قصد دارید سایت یا فروشگاه اینترنتی خود را بسازید، باید نام متناسب و جذاب با 
آن را انتخاب کنید. این نام باید با حوزه فعالیت سایت شما ارتباط داشته و مشتریان بتوانند به راحتی 
با آن ارتباط برقرار بکنند. در اصل نام فروشگاه حکم کارت ویزیت را در کسب وکارهای آنالین خواهد 
داشت و نقش مهمی را در معرفی و جذب مشتریان جدید به فروشگاه ایفا خواهد کرد. ازاین رو 
نام کسب وکار موردنظر نشان دهنده برند و اعتماد مشتریان به فروشگاه شما خواهد بود. این 
مرحله با انتخاب دامنه سایت که توسط یک شرکت ثبت کننده دامنه انجام می گیرد شناخته می شود 
و ازاین پس نام فروشگاه شما با این عنوان شناخته خواهد شد. دامنه یک سایت یا فروشگاه 
اینترنتی باید به نحوی انتخاب شود که بتوان به راحتی در بین هزاران وب سایت آن را پیدا کرد و باید 
به نحوی این نام انتخاب گردد که نمونه های مشابه کمتری با این نام وجود داشته باشد. مرحله 
خرید و ثبت دامنه، هزینه زیادی نداشته ولی انتخاب یک راهُبرد مناسب و توجه به شاخصه های 

خرید یک دامنه می تواند تأثیر بسزایی بر آینده کسب وکار آنالین شما داشته باشد. 

  مرحله سوم: طراحی نمای داخلی فروشگاه اینترنتی
پس از انتخاب هاست و دامنه نوبت می رسد به ساخت سایت و راه اندازی آن. ازآنجایی که انتخاب 
سیستم سایت ساز مناسب برای فروشگاه اینترنتی یکی از مهم ترین عامل های ساخت آن می باشد، 
پس باید در انتخاب آن دقت بسیاری کنیم. در سایت یا فروشگاه های اینترنتی، این مرحله تحت 
عنوان انتخاب یک cms یا سیستم مدیریت محتوا شناخته می شود. به طور مثال افرادی که قصد 
دارند تا یک فروشگاه فیزیکی شیک و لوکس داشته باشند، معمواًل از طراحان دکوراسیون برای 
طراحی دکوراسیون داخلی فروشگاه خود استفاده می کنند. در مورد طراحی فروشگاه اینترنتی این 
مرحله در قالب انتخاب سیستم فروشگاه ساز انجام می گیرد و بخش اصلی هزینه راه اندازی یک 
چنین سایتی به این مرحله مربوط می گردد. در مورد نوع سیستم مدیریت محتوا یا فروشگاه ساز 

اینترنتی باید این موضوع را در نظر گرفت که این سیستم باید از امکانات زیر پشتیبانی کند:

     امکان مقایسه محصوالت
     نقد و بررسی محصوالت

     امکان ثبت نظرات کاربران سایت
     امکان ارسال مطالب و مقاالت

     درج محصول در فروشگاه
     دسته بندی و انتخاب برند محصوالت موجود 
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ازلحاظ گرافیکی نیز یک فروشگاه اینترنتی باید مثل ویترین یک فروشگاه فیزیکی که باعث جذب 
مشتری و افزایش فروش می شود، از قالبی مناسب و طراحی شیک استفاده کرد. 

از  عبارت انـد  اینترنتـی  فروشـگاه  یـک  راه انـدازی  بـرای  محتـوا  مدیریـت  سیسـتم های  از  برخـی 
ووکامـرس، مجنتـو، اپـن کارت، جومـال و پرستاشـاپ. در ایـن سیسـتم ها معمـواًل دسـت افـراد در 
انتخـاب امکانـات و توسـعه سیسـتم وب سـایت خـود کامـاًل بـاز خواهـد بـود. ذکـر ایـن نکتـه نیـز 
بـرای شـما  را  کار  کـه  کنیـد  از سیسـتمی اسـتفاده  اگـر قصـد داریـد  کـه  بسـیار حائـز اهمیـت اسـت 
سـاده تر بکنـد می توانیـد از سیسـتم های فروشـگاه سـاز اشـتراکی همچـون پرتـال، شـاپفا، سـبد 

خریـد، وبـزی، سـازیتو، کامـوا و سـی فایـو اسـتفاده کنیـد. 
بـه خریـد فضـای هاسـت  نیـازی  کـه دیگـر  اسـت  ایـن  دارنـد  ایـن فروشـگاه سـازها  کـه  قابلیتـی 
نداریـد. کافیسـت بـا مراجعـه بـه هرکدام از سـایت های ذکرشـده، ثبت نـام کنید و طبـق امکاناتی 
کـه در اختیـار شـما قـرار می دهنـد یکـی از گزینه هـای رایـگان یـا پولـی را جهـت سـاخت فروشـگاه 

آنالیـن خـود انتخـاب کنیـد.
 عـالوه بـر ایـن می توانیـد بـا اسـتفاده از دیگـر قابلیت هـای ایـن وب سـایت ها مثـل قابلیـت اتصـال 
دامنـه بـه فروشـگاه، از دامنـه اختصاصـی کـه خریـداری کرده ایـد بـرای فروشـگاه اینترنتـی خـود 

اسـتفاده کنیـد.
ــتر  ــی بیشـ ــه معرفـ ــا بـ ــت تـ ــازها الزم اسـ ــگاه سـ ــث فروشـ ــتردگی مبحـ ــت و گسـ ــه اهمیـ ــه بـ ــا توجـ بـ
آنالیـــن داشـــته اند  توســـعه کســـب وکارهای  ایـــن وب ســـایت ها در  کـــه  نقـــش گســـترده ای  و 
بپردازیـــم. بـــا ظهـــور پدیـــده ای بنـــام فروشـــگاه اینترنتـــی، در مبحـــث طراحـــی ســـایت دســـته بندی 
جدیـــدی تحـــت عنـــوان طراحـــی فروشـــگاه اینترنتـــی شـــکل بگیـــرد کـــه تمرکـــز آن بـــر روی ایجـــاد 
ــات  ــر گرفتـــن توضیحـ ــا در نظـ ــد. بـ ــی باشـ ــگاه اینترنتـ ــاخت یـــک فروشـ ــتری مناســـب جهـــت سـ بسـ
بـــاال دربـــاره سیســـتم مناســـب بـــرای یـــک فروشـــگاه اینترنتـــی، به طـــور کلـــی دو روش بـــرای ســـاخت 

ــگاه اینترنتـــی وجـــود دارد: یـــک فروشـ

1     استفاده از فروشگاه سازهای رایگان: 
قـرار  دسـته بندی   در  و  عرضـه  شـده  رایـگان  به طـور  سـازها  فروشـگاه  از  دسـته  ایـن 
 Open کـه  دارنـد  را  قابلیـت  ایـن  کلـی  به طـور  سـازها  فروشـگاه  ایـن  گرفـت.  خواهنـد 
یـا  آمـاده  یـک سیسـتم مدیریـت محتـوای  رایـگان  Source هسـتند. فروشـگاه سـازهای 
همـان CMS هسـتند کـه امـکان سـاخت یـک فروشـگاه اینترنتـی را بدون نیـاز به اطالعات 
تـا  ابتـدا  از  ایـن سیسـتمها می توانیـد  کرده انـد. در  فراهـم  برنامه نویسـی  و مهارت هـای 
انتهـای یـک فروشـگاه اینترنتـی را به شـخصه و توسـط خودتان بسـازید. جهت اسـتفاده از 
ایـن سیسـتمها شـما نیـاز بـه تهیه هاسـت و دامنـه اختصاصـی داریـد تـا سیسـتم مدیریـت 
تمامـی  بگیرنـد.  قـرار  آن  بـر روی  قالـب و…  محتـوا، پالگینهـای موردنیـاز، فارسـی سـازی، 
از طـرف وی  بـا پرداخـت هزینـه ای  یـا  انجـام گیـرد  بایـد توسـط خـود فـرد  یـا  ایـن مراحـل 

انجـام شـوند.  ایـن زمینـه  توسـط متخصصیـن 
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مزایای سیستم های CMS جهت راه اندازی فروشگاه اینترنتی
)Open Source( رایگان و متن باز 

 قابلیت سئو و بهینه سازی فوق العاده
 دارای ویژگی توسعه و افزایش امکانات سایت
 دسترسی به جامعه عظیمی از توسعه دهنده ها

 دسترسی به افزونه هایی با تنوع باال جهت افزودن امکانات به سایت
 دسترسی به قالب های گوناگون جهت تغییر ظاهر فروشگاه

 راهنمای نوشتاری به زبان فارسی

معایب سیستم های CMS جهت راه اندازی فروشگاه اینترنتی
رایـگان در اختیـار کاربـران قـرار  از آنجایـی کـه هسـته ایـن سیسـتم ها به صـورت 
می گیـرد، جهـت ایجـاد قالـب، پالگیـن و پشـتیبانی نیـاز بـه افـراد متخصـص وجـود 
دارد که این خود امری هزینه بر اسـت. این هزینه ها به شـکلی نبوده که جهت 
انجـام کوچک تریـن جزئیاتـی نیـاز بـه هزینـه کـردن باشـد. این به این علت اسـت 
کـه بـا اسـتفاده از سیسـتم های متن بـاز کـه قابلیـت دسترسـی بـه جامعـه بزرگـی 
از توسـعه دهنده ها و مسـتندات را فراهـم آورده انـد، بـه پالگین هـا و قالب هـای 
رایگان بسـیاری در وب سـایت رسـمی این سیسـتم ها دسترسی خواهید داشت. 
ولـی ازآنجایی کـه فروشـگاه شـما بـه فارسـی سـازی یـا ایجـاد برخـی تغییـرات نیـاز 
خواهـد داشـت، در برخـی مـوارد نیـاز اسـت تـا هزینـه ای را بـرای شخصی سـازی یـا 

خریـد بخشـی از امکانـات سـایت پرداخـت کنید. 
بایـد ماهیانـه مبلغـی  ایـن جهـت دریافـت خدمـات پشـتیبانی مسـتمر  بـر  عـالوه 
در حـدود 128 الـی ۴28 هـزار تومـان پرداخـت کنیـد. همچنیـن ایـن سیسـتم ها 
قالب هـای متنـوع و زیـادی را بـرای ارائـه بـه کاربـران خـود دارند ولـی از آنجایی که 
قالب هـای رایـگان آن از زبـان انگلیسـی ترجمـه شـده اند، بنابرایـن نیـاز اسـت تـا 
فرمـت آنهـا تغییـر کنـد و ایـن امـر کمی زمان بر و مشکل سـاز اسـت. جـدا از موارد باال 
بـه علـت متن بـاز بـودن ایـن سیسـتم ها، اکثـرًا مـورد حملـه هکرهـا قـرار می گیرنـد و 
بایـد در افزایـش امنیـت فروشـگاه خـود بیشـتر تـالش کنید. البته باوجـود جامعه 
عظیمـی از برنامه نویسـان بـرای ایـن سیسـتم ها، در صـورت رخنـه کـردن هکرهـا بـه 
ایـن سیسـتم ها، ایـن برنامـه نویسـان فـورًا با یک به روزرسـانی این مـوارد را رفع 

خواهنـد کـرد. 



vindad.com ۳0

2    استفاده از فروشگاه سازهای اشتراکی: 
ایـن دسـته از فروشـگاه سـازها نیـز بـه دو شـکل پولـی و رایـگان عرضـه می شـوند. بـرای 
اسـتفاده از این نوع فروشـگاه سـازها تنها کافی اسـت وارد وب سایت آنها شده و ثبت نام 
کنیـد و به راحتـی می توانیـد از قابلیت هـای رایـگان یـا پولـی آنهـا اسـتفاده کنیـد. پـس ازآن از 
میـان قالب هـا و امکاناتـی کـه بـرای هـر نوع از پلن های وب سـایت در اختیـار کاربر قرار داده 

می شـود، می تـوان فروشـگاه را شخصی سـازی کـرده و راه انـدازی کـرد.

مزایای سیستم های فروشگاه اشتراکی
 کم هزینه بودن و در مواردی رایگان بودن آنها

 دسترسی به قالب های متنوع و فارسی
 دسترسی به پشتیبانی

معایب سیستم های فروشگاه اشتراکی عدم نیاز به هاست
 عدم دسترسی کامل به فروشگاه

 عدم قابلیت توسعه توسط خود فرد
 دارای محدودیت در توسعه امکانات فروشگاه

 محدودیت تعداد تأمین کنندگان امنیت سیستم 
 عدم دسترسی مناسب به سئو سایت
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بـرای  کـه  می کنیـم  مطـرح  را  سـؤال  ایـن  سـازها  فروشـگاه  از  دسـته  دو  ایـن  معرفـی  از  پـس  حـال 
راه انـدازی سـایت یـا فروشـگاه اینترنتـی خـود از کدام یـک از دو فروشـگاه سـاز فـوق اسـتفاده کـرده 

اسـت؟ مناسـب تری  انتخـاب  کدام یـک  و 
در حقیقـت پاسـخ دادن بـه ایـن سـؤال مقـداری سـلیقه ای بوده و برحسـب تجربه هر فـرد می تواند 
متفـاوت باشـد. ولـی آشـنایی بـا خدمـات مختلـف هرکـدام از ایـن دو دسـته می توانـد در انتخاب آن 
تأثیرگـذار باشـد. افـراد حرفـه ای و باتجربـه در ایـن زمینـه ترجیـح می دهنـد کـه تمامـی فعالیت هـای 
پشـتیبانی، به روزرسـانی، رفع مشـکالت سـئو و حفظ امنیت وب سـایت توسـط خود آنها انجام بگیر. 
ازایـن رو انتخـاب آنهـا فروشـگاه سـازهای رایگان و اسـتفاده از سیسـتم های CMS خواهـد بود. ولی 
افـرادی کـه درزمینـٔه راه انـدازی سـایت یـا فروشـگاه اینترنتـی تجربـه چندانـی نداشـته و به نوعـی 
مبتـدی به حسـاب می آینـد ترجیـح می دهنـد که از فروشـگاه سـازهای اشـتراکی اسـتفاده کننـد. البته 
کـه افـراد حرفـه ای نیـز می تواننـد از فروشـگاه سـازهای اشـتراکی اسـتفاده کننـد و مقـدار زیـادی از 
کار خـود را بـه گروه هـای پشـتیبانی واگـذار کننـد و بخـش اصلـی تمرکـز خـود را بـر روی بازاریابـی و 
جـذب مشـتری بگذارنـد. ولـی موضـوع انتخـاب فروشـگاه سـاز مبتنـی بر CMS  و فروشـگاه سـازهای 
اشـتراکی تنهـا منتهـی بـه حرفـه ای یـا مبتدی بودن فرد ختم نشـده و مسـائل دیگر نیـز در این مبحث 

دخیـل هسـتند کـه شـامل مـوارد زیـر می باشـند:

     صرفه اقتصادی هر شیوه
     بررسی فراوانی و تعداد محصوالت ممکن در هر روش

     نیاز به امکانات بخصوص
     احساس نیاز به پشتیبانی فنی 
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فصل 6

بازاریابی و رشد
    راه اندازی یک کسب وکار آنالین به معنای موفقیت آن نخواهد بود. عالوه بر این کسب وکاری 
که به مرحله سوددهی رسیده و صاحبان آن دیگر فعالیتی در جهت رشد آن نکنند از سوددهی 
باز خواهد ایستاد. از این رو صاحبان آن کسب وکار باید همواره در جهت رشد و توسعه کسب وکار 
بحث  کسب وکار  یک  توسعه  و  رشد  در  عامل  مهم ترین  بگذارند.  زمان  و  کرده  تالش  خود  آنالین 
بازاریابی آن کسب و کار است و در کسب وکارهای آنالین نیز این موضوع بسیار حائز اهمیت تر است. 



vindad.com ۳۳

در حقیقـت بازاریابـی در یـک کسـب وکار آنالیـن بـه مجموعـه فعالیت هایـی گفتـه می شـود کـه باعث 
افزایـش بازدیدکننـدگان و درنهایـت افزایـش فـروش یـک فروشـگاه می گـردد. حـال ایـن بازاریابـی 
می توانـد هـم به صـورت آفالیـن انجـام بگیـرد و هـم آنالیـن. درواقـع بازاریابـی اینترنتـی یعنی حضور 
قـادر  را  اینترنتـی  امـر صاحبـان کسـب وکارهای  ایـن  کـه  به صـورت شـبانه روزی  اینترنـت  در فضـای 
می سـازد تـا در هـر سـاعت از شـبانه روز بـا وب سـایت ها و مخاطبـان خـود ارتبـاط داشـته و پرسـش و 
پاسـخ های خود را مطرح نمایند. درنتیجه این امر مشـتریان در هر سـاعت از شـبانه روز این امکان را 
دارنـد تـا بـه انـواع گوناگـون کاالهـا و خدمات شـما دسترسـی داشـته و قیمت آن ها را بررسـی کنند. 
همان طور که مطرح شد مهم ترین موضوع در کسب وکارهای آنالین، پس از راه اندازی کسب وکار، 

جلب مشتریان و حفظ آنها است. این فرآیند در حقیقت تعریف کوتاهی است از بازاریابی. 

انواع روش های بازاریابی از طریق اینترنت:
1    سـئو یا بهینه سـازی سـایت در موتورهای جسـتجو )SEO(: سـئو  سـایت در موتورهای جسـتجو 
یکی از اساسی ترین روش های بازاریابی اینترنتی می باشد. صاحبان کسب وکارهای آنالین باید سایت 
خود را به شکلی راه اندازی و ویرایش کنند که در دید موتورهای جستجو به عنوان وب سایتی پرمحتوا 

و مفید به نظر برسـد.

2  شبکه های اجتماعی مجازی: در حال حاضر شبکه های اجتماعی طیف عظیمی از کاربران اینترنت را 
در برگرفته و روزانه به تعداد این کاربران نیز اضافه می گردد. عالوه بر این این روزها دیگر کمتر فردی 
یافت می شود که تلفن همراه هوشمند نداشته یا بر روی تلفن همراه هوشمند خود از شبکه های 
صاحبان  ازاین رو  نکند.  استفاده   … و  توییتر  فیس بوک،  تلگرام،  اینستاگرام،  همچون  اجتماعی 
کسب وکارهای آنالین به راحتی می توانند با تولید محتوایی مفید و کاربردی در این شبکه ها تعداد 

زیادی از کاربران را به سمت وب سایت خود هدایت کرده و فروش خود را ارتقا ببخشند.
همان طـور کـه میدانیـد مـردم گوشـه و کنـار دنیـا دالیـل خـاص خـود را بـرای اسـتفاده از یـک شـبکه 
اجتماعـی بخصـوص دارنـد ولـی نکتـه حائـز اهمیت این اسـت که برخی از این شـبکه های اجتماعی با 
درک این دالیل و سـالیق سـعی داشـته اند تا پلتفرم شـبکه مجازی خود را متناسـب با این سـالیق 
طراحـی و بـروز کـرده و درنتیجـه نسـبت بـه باقـی ایـن شـبکه های مجازی محبوبیت بیشـتری را کسـب 
کننـد. ازاین جهـت برخـی از شـبکه های اجتماعـی همچـون فیس بـوک، یوتیـوب، اینسـتاگرام، توییتر، 
ِردیـت، وایـن، پینترسـت، َاسـک، تامبلـر، فلیکـر، گـوگل پـالس، لینـک دیـن، وی کـی، کلـس میتس، 

میـت آپ و تلگـرام نسـبت بـه باقـی برنامه هـا پربازدید هسـتند. 

3    ایمیـل مارکتینـگ:  پایه ای تریـن تعریفـی کـه می تـوان بـرای ایمیـل مارکتینـگ بیـان کـرد ایـن 
بـه هدف هـای  ایمیل هـای متوالـی  ارسـال  از  ایمیـل مارکتینـگ عبـارت اسـت  اسـت کـه در حقیقـت 
مختلـف در جهـت رسـیدن بـه هدفـی بخصـوص اسـت. البتـه کـه ایـن روش از بازاریابـی نیـز اصـول 
و قواعـد خـاص خـود را دارد. ایمیـل مارکتینـگ مزایـای مختلفـی دارد کـه بـه آنهـا خواهیـم پرداخـت. 
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اولیـن مـورد ایـن اسـت کـه اساسـًا ایمیل ابـزاری به صرفـه جهت ارسـال پیام های بازاریابی هسـت. 
ایـن امـر بـه ایـن جهـت اسـت کـه بـا اسـتفاده از ایمیـل می توانیـد بـرای جمعـی از مشـتریان خـود و بـر 
اسـاس عالیـق آنهـا پیام هـای تبلیغاتـی هدفمنـد ارسـال کنیـد. عـالوه بر ایـن ایمیـل مارکتینگ نوعی 
بازاریابـی مسـتقیم بـه احتسـاب می آیـد کـه واسـطه انجـام آن ایمیـل اسـت. از طریـق ایـن بازاریابـی 
می تـوان کاال یـا خدمـات را از طریـق ایمیـل بـه مخاطبـان معرفـی کـرد. ایـن امـر بـه ایـن شـکل انجـام 

می گیـرد کـه پیامـی بـه یـک یـا چنـد مخاطـب باهـدف ایجـاد ارتباطـی تجـاری ارسـال می گـردد.
یا  شرکت  حاضر  حال  مشتریان  با  تجاری  رابطه  افزایش  باهدف  تبلیغاتی  ایمیل  ارسال  همچنین 
مشتریان قبلی، و در جهت سپاس از وفاداری آنها و ادامه تجارت با آنها ارسال می گردد. بعالوه 
ارسال ایمیل گروهی باهدف به دست آوری مشتریان جدید یا متقاعد کردن مشتریان فعلی به 
اعتقاد  به  و  داشته  باالیی  کارایی  مارکتینگ  ایمیل  حقیقت  در  می گیرد.  انجام  محصوالت  خرید 
خیلی ها مؤثر ترین روش بازاریابی اینترنتی می باشد. این امر ازاین جهت است که بیش از نیمی از 

کاربران اینترنت روزانه ایمیل خود را چک کرده و یا اقدام به ارسال ایمیل می کنند.

۴    بازاریابی محتوا: بازاریابی محتوا و استراتژی محتوا از جمله اصطالحاتی هستند که در سال های 
اخیر در رسانه ها به کرات به کار گرفته شده اند. مفهوم بازاریابی محتوا به این شکل است که فرض 
کنید شما وب سایتی درست کرده اید و زمان زیادی را صرف این کارکرده اید و تمامی محصوالت خود 
را بر روی این سایت برای فروش گذاشته و تبلیغات خود را شروع می کنید. اتفاقی که احتمااًل رخ 
می دهد این است که هیچ خریدی از شما انجام نمی گیرد و اگر هم خریدی انجام شود بسیارکم بوده 
و حتی جبران هزینه تبلیغات شمارا هم نخواهد کرد. دلیل اصلی این اتفاق این است که شما محتوایی 
در سایت خود برای محصوالت یا خدمات خود تولید نکرده و تنها به بارگذاری محصوالت و خدمات 
خود اکتفا کرده اید. بنابراین در کسب وکارهای آنالین باید تا جای ممکن برای وب سایت خود محتوا 

تولید کرده و این محتواها مرتبط با محصوالت و خدمات داخل سایت شما باشد.
اگـر ایـن امـر بـه درسـتی و طبـق یـک برنامه ریـزی انجـام گیـرد، بازدیدکننـدگان باگذشـت زمـان بـه 

وب سـایت شـما عالقه منـد شـده و تبدیـل بـه مشـتریان شـما خواهنـد شـد.

5    موبایل مارکتینگ:  موبایل مارکتینگ یا بازاریابی از طریق تلفن همراه روشی است که در سال های 
اخیر و با گسترش استفاده از تلفن همراه و پیشرفت تکنولوژی های مرتبط با آن موردتوجه صاحبان 
این است که در صورت  نکته مهم  قرارگرفته است.  آنالین  و بخصوص کسب وکارهای  کسب وکار 
استفاده اصولی و درست از این نوع بازاریابی، بازخورد خوبی برای کسب وکار خواهد داشت. در حقیقت 
با توجه به رشد روزافزون جایگاه تلفن های همراه در زندگی افراد، می توان گفت که تلفن های همراه 
آینده بازاریابی هستند. می توان با استفاده از پنل های ارسال پیام کوتاه از این روش بازاریابی استفاده 

کرد. همچنین باید وب سایت خود را برای استفاده از طریق تلفن های همراه نیز بهینه سازی کرد. 
اصطـالح بازاریابـی دیجیتـال یـا دیجیتـال مارکتینـگ از دو دهـه قبل تاکنـون در فعالیت هایی همچون 
گسـترش  بـه  توجـه  بـا  ولـی  می گیـرد  قـرار  مورداسـتفاده  تبلیغـات  مدیریـت  و  بازاریابـی  مدیریـت 
شـاخه های گوناگـون فنـاوری اطالعـات در سـال های اخیـر، افزایش اسـتفاده افـراد از اینترنت و ابزار 
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دیجیتـال، اسـتفاده بـی حدوحصـر مـردم اکثـر دنیـا از تلفن هـای همـراه و همچنیـن سـیطره اینترنـت 
بـر دنیـای دیجیتـال، امـروزه ایـن اصطـالح تبدیـل بـه یـک دانـش و تخصـص مسـتقل گردیده اسـت. 

ازایـن رو بـا توجـه بـه گسـتردگی آن می تـوان تعاریـف گوناگونـی را بـرای آن بیـان کـرد. 
نیـل پتـل، دیجیتـال کـه بـه گفتـه مجلـه فوربـز در بیـن ده دیجیتـال مارکتـر برتر دنیـا جـای دارد دیجیتال 
مارکتینـگ را بـه ایـن شـکل تعریـف می کند که »دیجیتال مارکتینگ به هر شـکل از بازاریابی محصوالت 
و خدمـات اطـالق می گـردد کـه از طریـق دسـتگاههای الکترونیکـی و دیجیتـال انجـام گیـرد.« بـا توجـه 
بـه ایـن تعریـف می تـوان این گونـه بیـان کـرد کـه دیجیتـال مارکتینـگ یعنـی بازاریابـی توسـط ابزارهـای 
دیجیتـال  بازاریابـی  حـوزه  وب سـایت های  معتبرتریـن  از  کـه   HubSpot وب سـایت  ولـی  دیجیتـال! 
به حسـاب می آیـد بـه ایـن نکتـه اشـاره می کنـد کـه بازاریابـی دیجیتـال در حقیقـت یـک چتـر مفهومـی 
اسـت. ایـن بـدان معنـی اسـت کـه به جـای تعریـف مسـتقیم بـرای ایـن عبـارت بایـد تمامـی تکنیک هـا 
و ابزارهایـی کـه زیرمجموعـه دیجیتـال مارکتینـگ قـرار می گیرنـد را بشناسـیم. در حقیقـت بـا توجـه بـه 
توضیـح ایـن وب سـایت بازاریابـی دیجیتـال شـامل مجموعـه ای از تمامـی ابزارهـا و فعالیت هایی اسـت 
کـه جهـت بازاریابـی محصـوالت و خدمـات در بسـتر دیجیتـال )اینترنـت، وب، موبایـل و سـایر ابزارهای 
دیجیتـال( مورداسـتفاده قـرار می گیرنـد. ایـن ابزارهـا درواقـع بسـیار گسـترده هسـتند و شـامل مـوارد 

بسـیاری می شـوند. در ادامـه به صـورت تیتـر وار بـه برخـی از آنهـا اشـاره ای می کنیـم:

 

 

 )SEM( بازاریابی توسط موتورهای جستجو     
)SEO( بهینه سازی برای موتورهای جستجو     

     بازاریابی محتوا
     بازاریابی درون گرا 

     بازاریابی شبکه های اجتماعی 
     استراتژی محتوا

     تبلیغات بر اساس کلیک
     اینفلوئنسر مارکتینگ 

     تبلیغات بنری 
     ایمیل مارکتینگ

     بازاریابی موبایلی یا موبایل مارکتینگ 
     بازاریابی از طریق همکاری درفروشا

     تولید محتوا
     بازاریابی ویروسی دیجیتال 

از جهتـی دیگـر در دیجیتـال مارکتینـگ اسـتفاده از ابزارهـای دیجیتال موردبحث اسـت، نه اپلیکیشـنها 
و موتورهـای جسـتجو و … ازایـن رو دیجیتـال مارکتینـگ میتوانـد هـم به صـورت آنالین انجـام بگیرد و 

هـم آفالین.
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دیجیتال مارکتینگ آفالین:
تمامی روش های بازاریابی که به صورت محیطی و سـنتی اجرا میشـدند اگر توسـط ابزارهای دیجیتال 

انجام بگیرند شـامل دیجیتال مارکتینگ آفالین می شـوند مثل موارد زیر:
         بازاریابی محیطی ارتقاءیافته مثل بیلبوردهای الکترونیک و سمپلینگ الکترونیک

     رادیو مارکتینگ مثل تبلیغات در رادیو و اسپانسرینگ برنامه های رادیویی
     تلویزیون مارکتینگ مثل تبلیغات تلویزیونی و تله شاپینگ

 QR تلفن مارکتینگ مثل تماس سرد، پیامک و همچنین کدهای     

دیجیتـال مارکتینـگ یـا بازاریابـی دیجیتـال تفاوت هـای عمده ای با بازاریابی به شـکل سـنتی دارد که 
وجـه تمایـز ایـن دو مفهـوم بازاریابـی هسـتند. در زیر بـه این تفاوت هـا خواهیم پرداخت:

بازاریابـی دیجیتـال در حقیقـت هـر نوع فعالیت تبلیغاتی اسـت که توسـط دسـتگاه های 
الکترونیکـی و دیجیتـال انجـام گیـرد در صورتـی  کـه در بازاریابـی سـنتی از رسـانه های 

جمعـی و سـنتی اسـتفاده می شـود.
 دیجیتـال مارکتینـگ برخـالف بازاریابـی سـنتی تعاملی تـر و دو سـویه بـوده و امـکان 

برقـراری ارتبـاط دو طرفـه میـان تبلیـغ دهنـده و مخاطبـان وجـود خواهـد داشـت.
بازاریابـی دیجیتـال و سـنتی در قابلیـت سـنجش و ارزیابـی نیـز باهم متفاوت هسـتند و 
این تفاوت شـاید مهم ترین وجه تمایز میان آنها باشـد. می توان اذعان کرد که تمامی 
فعالیت هـای دیجیتـال مارکتینگ قابل اندازه گیری بـوده و می توان آنها را با آمار تحلیل 
کـرد. ایـن در صورتـی اسـت کـه در بازاریابـی سـنتی ایـن اتفـاق امکان پذیـر نبـوده و در 

حقیقـت بزرگ تریـن مانـع پیـش روی ایـن شـکل از بازاریابـی نیز همین مطلب اسـت.
این دو مفهوم بازاریابی در تنوع و تفاوت کانال های توزیع محتوا نیز با یکدیگر تفاوت 
دارنـد. درواقـع در دیجیتـال مارکتینـگ بـا اسـتفاده از روش هـا و ابزارهـای گوناگـون 
دیجیتـال نسـبت بـه انتقـال پیـام و تبلیغ بـه مخاطبین تالش می گـردد، در حالـی که در 

بازاریابـی سـنتی کانال هـای توزیـع محتوا محدود هسـتند. 
یکـی از مزایـای بازاریابـی دیجیتـال ایـن اسـت کـه قابلیـت وایرال شـدن و پخش فـوری را 

داشـته و ایـن امـکان کمتـر در بازاریابی سـنتی وجـود دارد.
هزینه هـای دیجیتـال مارکتینـگ به مراتـب کمتـر از هزینه هـای بازاریابـی سـنتی بـوده و 

اثربخشـی آن نیـز در برخـی مـوارد بیشـتر خواهـد بـود.
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حـال بـا توجـه بـه تفاوت هـای ارائه شـده بایـد بـه ایـن موضـوع بپردازیـم کـه چـرا بایـد از بازاریابـی 
دیجیتـال اسـتفاده کنیـم:

1    دسترسی سریع و آسان به بازار و مخاطبین هدف
مراحـل  مهم تریـن  از  یکـی  وی  نیازهـای  و  مخاطـب  شـناخت  کسـب وکاری  هـر  در  همـواره 
بازاریابـی اسـت. امـا در ادامـه بایـد پیـام متناسـب بـا نیـاز او نیـز تهیه شـده و در صـورت 
در  یابـد.  انتقـال  هـدف  مخاطبیـن  و  بـازار  بـه  پیـام  بایـد  به درسـتی  مـوارد  تمامـی  انجـام 
حقیقـت دیجیتـال مارکتینـگ بـا ابزارهایـی کـه در اختیـار افـراد می گذارد به آنهـا کمک می کند 
تـا راحت تـر بـه بازارهـا و مخاطبیـن هـدف دسترسـی پیداکـرده و پیام هـا و تبلیغـات خـود را 

بـه آنهـا انتقـال دهیـد. 

2    در اختیار داشتن ابزارهای تحلیل و سنجش
در مرحله بعد از اجرای کمپین های بازاریابی دیجیتال می توان توسط ابزارهای موجود موفقیت 
کمپین خود را سنجید و نکته جالب تر این است که این ابزارها نیاز به هزینه های زیادی ندارند.

3    هزینه مناسب
هزینـه ابزارهـای دیجیتـال مارکتینـگ در مقایسـه بـا شـیوه های بازاریابـی سـنتی بسـیار پایین تـر 

بـوده و همچنیـن امـکان بازگشـت سـرمایه نیـز در ایـن شـیوه بیشـتر خواهـد بـود.

۴    امکان تبلیغات متنوع
تنـوع امکانـات تبلیغاتـی ابزارهـای دیجیتـال مارکتینـگ بسـیار زیـاد بـوده و می تـوان بـرای هـر 

دسـته از مخاطبـان بـه شـیوه ای اثرگـذار تبلیـغ کرد.

5    بهبود سیستم به صورت فوری
تغییـر  بـا  ازاین جهـت  و  بـوده  سـاده  بسـیار  مارکتینـگ  دیجیتـال  ابزارهـای  ارتقـای  و  بهبـود 

داد. ارتقـاء  و  بهبـود  را  آن  می تـوان  فـورًا  اسـتراتژی 

تصـوری اشـتباه کـه در مـورد انـواع روش هـای دیجیتـال مارکتینـگ وجـود دارد ایـن اسـت کـه ارزان 
اسـت. درحالی کـه بازاریابـی دیجیتـال اگرچـه این قابلیـت را دارد که با روش هـای ارزان قیمت انجام 
شـود، ولـی اگـر قصـد داشـته باشـیم تـا اصولـی و حساب شـده کمپین هـای بازاریابـی دیجیتـال را 
طراحـی کنیـم و برنامـه ای اسـتراتژیک داشـته باشـیم، بـا بودجـه کـم و محـدود نمی تـوان ایـن کار 
را انجـام داد. اسـتفاده مطلـوب از تمامـی ابزارهـای دیجیتـال مارکتینـگ، می توانـد مسـیری مناسـب 
جهت گسـترش یک کسـب وکار آنالین را ایجاد کند. به عبارت دیگر، دیجیتال مارکتینگ به اسـتفاده 
مطلـوب از ابزارهـای دیجیتالـی جهـت ایجـاد سـاختاری حرفـه ای به صـورت آنالیـن و گسـترش آنهـا از 

طریـق هدف گـذاری و تعییـن راهبـردی مناسـب در ایـن زمینـه اطـالق می شـود. 
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استفاده مفید و مؤثر از اینستاگرام برای فروش بیشتر
افـرادی کـه در اینسـتاگرام فعالیـت تجـاری می کننـد یـا در ایـن زمینـه حرفـی بـرای گفتـن دارنـد، یـا 
خدماتـی را ارائـه می کننـد و یـا محصوالتـی را بـرای فـروش دارنـد. ازایـن رو همـواره ایـن افـراد بـه 
دنبـال راهکارهایـی جهـت افزایـش فـروش از طریـق این شـبکه اجتماعی هسـتند. ولی سـؤال اصلی 
ایـن اسـت کـه چطـور می تـوان  از طریـق اینسـتاگرام فـروش بیشـتری داشـت؟ در ایـن بخـش بـه 
طـرح روش هایـی خواهیـم پرداخـت کـه بـا اسـتفاده از آنهـا می تـوان فـروش یک کسـب وکار آنالین را 

افزایـش داد.

1    صالحیت، سالحی مخفی برای افزایش فروش از طریق اینستاگرام
 فرض کنید که دو فروشگاه لوازم ورزشی با محصوالت یکسان وجود دارند.یکی از آنها را

شخصی معمولی مدیریت کرده و دیگری را یک پیشکسوت ورزشی. شما به شخصه از کدامیک 
این دو فروشگاه  از فروشگاه دومی. درست است که محصوالت  خرید می کنید؟ قطعًا 
اطمینان  حس  ورزشی  متخصص  یک  از  ورزشی  لوازم  خرید  اما  هستند،  یکسان  باهم 
ارائه  قصد  که  زمینه ای  هر  در  ازاین رو  می کند.  ایجاد  اشخاص  در  را  بیشتری  رضایت  و 
خدمات یا محصوالتی رادارید، باید نشان دهید که صالحیت این کار را داشته و از رقبای 
اینستاگرام  در  هستید،  مشغول  گلدان  و  گل  فروش  به  اگر  مثاًل  هستید.  متفاوت  خود 
باید نشان دهید که سال ها است که در این زمینه مشغول به کار هستید. سعی کنید 
از این طریق نشان دهید که شما در این  ارائه داده و  را به کاربران  آموزش ها و نکاتی 
زمینه متخصص هستید. اگر در رویدادی تخصصی مربوط به گل و گیاه شرکت می کنید، 
با گرفتن عکس و ویدئو به دیگر کاربران نشان دهید که به عنوان یک متخصص  حتمًا 
در این رویداد حضور پیداکرده اید. تمامی این موارد به مرور به کاربران این حس را القا 
می کند که شما متخصص این حوزه بوده و صالحیت الزم را در این زمینه دارید و همین 
می شود  امر  این  نتیجه  و  کرده  اعتماد  شما  به  راحت  بسیار  که  می شود  موجب  موضوع 

کسب درآمد از طریق  اینستاگرام.

2    باید نشان دهید که افراد می توانند به شما اعتماد کنند
خود را به جای کاربران بگذارید. شما از چه کسی خرید می کنید؟! شخصی که او را نشناخته 
و اعتمادی به او ندارید یا شخصی شناخته شده که به او اعتماد دارید؟ مسلمًا گزینه دوم. 
پس اعتماد را به عنوان دومین عامل تأثیرگذار بر افزایش درآمد از طریق اینستاگرام در نظر 
بگیرید. عالوه بر صالحیت، باید نشان دهید که مورد اعتماد هستید. سؤالی که پیش 
می آید این است که اساسًا اعتماد چه تفاوتی با صالحیت دارد؟ در حقیقت با صالحیت 
شما این موضوع را نشان می دهید که درزمینه کاری خود متخصص هستید. اما اعتماد 
کاربران  شخصی؟  سود  فکر  به  یا  هستید  خود  مشتریان  فکر  به  اول  درجه  در  آیا  یعنی 
اولویت  در  کسب وکار  سود  که  باشند  مطمئن  و  پیداکرده  اعتماد  شما  به  بتوانند  باید 
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شما نخواهد بود. سعی کنید که اگر ضمانت بازگشت وجه را به مشتریان خود می دهید، 
واقعًا به آن عمل کرده و به افراد نشان دهید که به وعده خود عمل خواهید کرد. سعی 
کنید تا پشت صحنه کسب وکار خود را در صفحه کسب وکارتان نشان داده و این حس را 
به آنها منتقل کنید که با آنها روراست هستید. حتی اگر مشتریانی دارید که آر محصول یا 
خدمات شما راضی هستند، به باقی دنبال کنندگان خود در اینستاگرام نشان دهید که 

چنین مشتریانی دارید. 

3    فرایند خرید از اینستاگرام را برای مشتریان خود آسان کنید
خریـد از طریـق اینسـتاگرام هرچقـدر آسـان تر صـورت بگیـرد، احتمـال انجام گرفتن آن بیشـتر 
اسـت و ایـن تعریفـی اسـت از بهبـود رونـد فـروش در اینسـتاگرام. زمانـی کـه فراینـد خریـد 
سـخت و نامشـخص باشـد، قطعـًا برخـی از مشـتریان حوصلـه تحمـل ایـن سـختی در خریـد 
را نداشـته و شـما آنهـا را از دسـت خواهیـد داد. سـعی کنیـد به جـای اینکـه کاربـران را بـرای 
مطلـع شـدن از قیمـت محصـوالت و خدمـات بـه کامنـت گذاشـتن و پیـام دادن در دایرکـت 
مجبـور کنیـد، بـا قـرار دادن قیمـت در زیـر پسـت مربـوط بـه هـر محصـول یـا خدماتـی، فراینـد 

خریـد را سـاده تر کنیـد. 
سـعی کنید در ابتدا سـعی کنید فرایند خرید را به طور کامل شـرح داده و درباره محصوالت 
و قیمـت آنهـا واضـح صحبـت کنیـد. در درجـه دوم سـعی کنیـد روش هـای گوناگونـی را بـرای 

خریـد در نظـر بگیریـد. روش هایـی چـون خریـد آنالین نیسـتند و یـا کارت به کارت.
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۴    به خوبی پاسخگوی کاربران و مشتریان باشید
کاربــران زمانــی کــه ســؤالی را در کامنــت یــا دایرکــت می پرســند و فــورًا و در عــرض چنــد 
دقیقــه پاســخ خــود را می گیرنــد بســیار حــس خوبــی از شــما می گیرنــد. ایــن کار ایــن حــس 
ــود  ــرادی وج ــت و اف ــال اس ــه فع ــک صفح ــه ی ــن صفح ــه ای ــد ک ــل می کن ــران منتق ــه کارب را ب

ــتند.  ــخگو هس ــًا پاس ــه واقع ــد ک دارن
ــاط باشــیم و  ــا آنهــا در ارتب ــم ب ــی کــه الزم باشــد می توانی ــد کــه هرزمان افــرادی وجــود دارن
فعالیــت آنهــا در اینســتاگرام حرفــه ای اســت. ایــن حس هــا تمامــًا بــا پاســخگویی درســت و 
ســریع بــه مشــتریان ایجــاد می شــوند. مشــتریانی کــه بســیار بــرای شــما ارزشــمند هســتند. 
پــس پاســخگویی درســت و به موقــع فاکتــور بســیار مهمــی در افزایــش درآمــد از طریــق 
اینســتاگرام می باشــد. عــالوه بــر ایــن پاســخگویی صحیــح بــه مشــتریان باعــث افزایــش 
اعتمــاد و اطمینــان آنهــا بــه شــما خواهــد شــد و ایــن نیــز خــود یعنــی افزایــش فــروش توســط 

اینســتاگرام.

5    تعیین هزینه ارسال معقول 
یـک بررسـی نشـان می دهـد کـه بخشـی از سـفارش هـا تنهـا بـه دلیـل هزینـه ارسـال بـاالی 
فروشـنده لغـو می شـوند. در حقیقـت مشـتری قصـد داشـته کـه خریـد کنـد ولـی بـا دیـدن 
هزینـه ارسـال بـاالی فروشـنده تصمیـم خـود را تغییـر می دهـد. به عنوان مثـال اگـر فـردی 
قصـد خریـد یـک کاالیـی باقیمـت 39 هـزار تومـان در اینسـتاگرام را داشـته باشـد، با دیدن 
هزینـه ارسـال 12 هزارتومانـی آن منصـرف خواهـد شـد. پس برای ارسـال محصوالت خود با 

در نظـر گرفتـن قیمـت خـود کاال، هزینـه معقولـی را تعییـن کنیـد.

6    عکاسی حرفه ای از محصوالت بسیار اهمیت دارد
گفتـن  بـرای  گوناگونـی  حرف هـای  می گذاریـد  خـود  اینسـتاگرام  صفحـه  در  کـه  پسـتی  هـر 
دارنـد. در حقیقـت در اینسـتاگرام ایـن عکس هـا هسـتند که صحبت می کنند. نه تنهـا عکس از 
محصـوالت بلکـه تمامـی عکس هـای شـما در اینسـتاگرام بایـد باکیفیـت و مرتبـط بـا کپشـنی 
کـه نوشـته اید باشـند. پیشـنهاد می شـود از محصـوالت خـود در زوایـای گوناگـون عکـس 

گرفتـه و چیدمـان درسـتی داشـته باشـد. 

7    به طور منظم در اینستاگرام فعالیت کنید
تصور  دارد.  را  فروشگاه  یک  حکم  دقیقًا  آنالین  کسب وکار  یک  برای  اینستاگرام  صفحه 
این  شما نسبت به فروشگاهی که یک روز باز است و یک روز بسته چیست؟ به شخصه 
اینستاگرام  در  فعالیت  جهت  تا  باشید  داشته  سعی  نیستند.  اعتماد  مورد  فروشگاه ها 
برنامه داشته باشید. اگر قرار بر این است که به طور روزانه محتوا منتشر کنید، سعی کنید 
ریزش  باعث  اینستاگرام  کنید. تجربه نشان داده فعالیت غیرمنظم در  را حفظ  روال  این 

مخاطبان خواهد شد. 
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8    تبلیغاتی هدفمند داشته باشید
دیده  باید  باشند  تأثیرگذار  اینکه  برای  باشند،  عالی  شما  محتواهای  که  هم  هرچقدر 
شوند. پس ضروری است که در کنار تولید محتوای باکیفیت، به دنبال جذب فالوئرهای 
در  فروش  افزایش  و  فالوئر   افزایش  روش های  بهترین  از  یکی  باشید.  نیز  هدفمند 
اینستاگرام، تبلیغات است. این بدین معنی است که باید صفحه و محتوای خود را در دیگر 
صفحات اینستاگرام و یا در دیگر رسانه های مرتبط تبلیغ کنید. نکته ای که باید آن را در نظر 
داشت انتخاب محل تبلیغ است. باید در نظر داشته باشید که آیا صفحه موردنظر مخاطب 
مناسب با محصول یا خدمات شمارا دارد و اینکه آیا مخاطبان این صفحه می توانند برای 
کسب وکار شما مفید باشند و به خریدار تبدیل گردند؟ ازاین رو اجرای تبلیغات حتمًا باید 

هدفمند باشد تا هزینه های پرداخت شده هدر نروند.

9    با مخاطبان خود همانند انسان رفتار کنید نه ربات
را دیده اید که با پست هایی خشک و کپشن هایی تکراری  قطعًا در اینستاگرام صفحاتی 
را  محصول  تعدادی  تصویر  خود  آخر  پست  ده  در  مثاًل  می دهند.  ادامه  را  خود  فعالیت 
گذاشته اند و کپشن هایی ثابت زیر آنها نوشته اند. به این شیوه پست گذاشتن، شیوه 
ربات گونه می گویند. با این روش مخاطب احساس می کند که صفحه موردنظر توسط یک 
ربات اداره می شود و مدیریت صفحه را به صورت طوطی وار انجام می دهد. در مقابل نیز 
صفحاتی وجود دارند که برای محصوالتشان متنی اختصاصی و جذاب تهیه می کنند، طوری 

که احساس می کنید یک شخص در مقابل شما ایستاده و در حال گفتگو با شما است.

10    سعی کنید تا از اینفلوئنسر مارکتینگ استفاده کنید
اینفلوئنسـر  روش  از  اسـتفاده  اینسـتاگرام،  در  فالوئـر  جـذب  مناسـب  روش هـای  از  یکـی 
مارکتینگ اسـت. این روش به این شـکل اسـت که صفحه شـما توسط یک شخص معروف 
در اینسـتاگرام پیشـنهاد گـردد. در حقیقـت اینفلوئنسـر مارکتینـگ یـک حـوزه تخصصـی کامـاًل 
مجـزا بـوده کـه بایـد جداگانـه بـه آن پرداخـت ولـی عمومـًا ضـروری اسـت شـخص موردنظر، 
تعـداد فالوئـر زیـادی داشـته باشـد و بـر روی آنهـا اثرگذاری باالیی داشـته باشـد. همچنین 
بهتـر اسـت تـا اینفلوئنسـر موردنظـر شـما مرتبـط بـا کسـب وکار شـما باشـد. به طـور مثـال اگـر 
درزمینـه فـروش لـوازم ورزشـی فعالیـت می کنیـد، بهتـر اسـت یک اینفلوئنسـر ورزشـی شـمارا 

بـه مخاطبانـش معرفـی کند.

بازاریابی محتوا چیست؟
بازاریابـی محتـوا، بخشـی از اسـتراتژی بازاریابـی و توسـعه یـک کسـب وکار شـما اسـت کـه بـر ایجـاد 
و انتشـار محتوایـی ارزشـمند، مرتبـط و یکپارچـه تمرکـز داشـته و هـدف آن، جـذب مخاطبیـن جدیـد 
و حفـظ مخاطبـان فعلـی می باشـد. به طـور کلـی جـذب مخاطـب در ایـن روش، بـا ارائـه محتواهـای 
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ارزشـمند انجـام می گیـرد. ازایـن رو بـرای داشـتن یـک بازاریابـی محتـوای مطلـوب، بایـد به طـور دقیـق 
برنامه ریـزی کنیـد. همچنیـن در زمـان تولیـد محتـوا، بایـد نـکات زیـر را در نظـر بگیریـد:

         این محتوا چه منفعتی برای مخاطب داشته و کدام مشکل او را حل خواهد کرد؟
        چگونه می توان محتوای موردنظر را منحصربه فرد ساخت؟

        بهتر است محتوای موردنیاز در چه فرمتی تولید شود؟
        این محتوا در چه پلتفرم هایی انتشار یابد؟

        چگونه تولید و انتشار محتواها را برنامه ریزی و مدیریت کنیم؟

به طـور کلـی بـرای اینکـه بتوانیـم بـه اهمیت بازاریابی محتوا در یک کسـب وکار آنالیـن پی ببریم الزم 
اسـت تـا بـه موارد زیـر توجه کنیم:

         باعث ایجاد اعتماد در بازدیدکنندگان می شود
         باعث می شود تا از وجود برند شما آگاه گردند

         باعث بهبود سئو وب سایت شما می شود
         باعث ایجاد lead در روند بازاریابی شما می شود

         مخاطبین ایده آل خود را جذب خواهید کرد
         می توانید بازدیدکنندگان را به lead تبدیل کنید 

استراتژی های بازاریابی محتوا
موفقیـت در بازاریابـی محتـوا، از جسـتجو، نوشـتن و انتشـار محتـوا نیـز فراتـر رفتـه و نیازمنـد برنامه ریـزی 
دقیق تـری می باشـد. ازایـن رو ضـروری اسـت تـا گام هـای زیـر را بـرای ایـن برنامه ریـزی ضـروری برداریـد:

1    اهـداف برنامه ریـزی خـود را تعییـن کـرده و مشـخص کنیـد کـه هـدف شـما از برنامه ریـزی بـرای 
بازاریابـی محتوا چیسـت.

2    مخاطبیـن هـدف خـود را مشـخص کـرده و آنهـا را به عنـوان یک شـخصیت خریـدار، به طور واضح 
مشخص کنید.

3    سیسـتم مدیریـت محتـوای خـود را طـوری تعییـن کنیـد که شـامل مدیریت تولید محتوا، انتشـار 
و تحلیل محتوا باشـد.

۴    بـرای بازاریابـی محتـوای خـود نیروهـای الزم را اسـتخدام کنیـد ایـن نیروهـا می تواننـد وبـالگ 
نویـس، مدیـر شـبکه های اجتماعـی، کارشـناس سـئو یـا طـراح باشـند. 

5    سعی کنید برای محتوای خود ایده پردازی کنید. 
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6    باید نوع محتوایی که می خواهید تولید کنید را مشخص کنید.
7    محتوای خود را به درسـتی از طریق موتورهای جسـتجو، شـبکه های اجتماعی، ایمیل و تبلیغات 

انتشار دهید.

بهینه سازی برای موتورهای جستجو )SEO( چیست؟
بهینه سازی برای موتورهای جستجو یا سئو، به این معنی است که وب سایتی را به نحوی بهینه سازی 
کنید که زمانی که فردی در مورد مطلب، محصول یا خدماتی که سایت مورد نظر آن را ارائه می دهد 
جستجویی انجام دهد، موتورهای جستجو، سایت مربوطه را در رتبه های باال قرار داده و نتیجتًا این 
کسب وکارها،  شرکت ها،  اکثر  امروزه  که  است  ازاین جهت  سئو  اهمیت  شود.  دیده  بیشتر  سایت 
فروشنده ها، سرویس دهنده ها و صاحبان کسب وکار، با توجه به همه گیری اینترنت نیاز به داشتن 
یک وب سایت را احساس کرده اند. از طرف دیگر با توجه به دسترسی آسان اکثر افراد به اینترنت و 
همچنین پیشرفت تکنولوژی تلفن های همراه هوشمند و پیدایش وب سایت مختلف رقابت در این 
زمینه زیاد شده و صاحبان کسب وکار باید وب سایت خود را برای موتورهای جست وجو بهینه کرده تا 
رتبه باالتری داشته باشند. با در نظر گرفتن اینکه جستجو محصوالت و خدمات توسط مصرف کنندگان 
در اینترنت به امری رایج تبدیل گردیده، ازاین رو نیاز سئو سایت بیش  از پیش احساس می شود. 
نیازمند دانش و تخصص بسیار و صبر  به طور کلی سئو فرآیند ساده ای نبوده و پیاده سازی آن 
فراوان است. موتورهای جستجو با تغییر  پی درپی الگوریتم های رتبه بندی خود غیر قابل پیش بینی 

بوده و از این رو وظیفه سئو کارها بروز نگه داشتن اطالعات خود در این زمینه است. 
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به عنـوان مثـال الگوریتـم رتبه بنـدی سـایت ها در گـوگل بیـش از دویسـت معیـار گوناگـون را بـرای 
رتبه بنـدی یـک وب سـایت در نظـر می گیـرد. ازایـن جهـت سـئوکارها بایـد بـر مهم تریـن ایـن معیارهـا 
جهـت پیاده سـازی موفـق سـئو یـک وب سـایت مسـلط باشـند.  به طـور کلـی اهـداف بهینه سـازی 

وب سـایت بـرای موتورهـای جسـتجو را می تـوان بـه شـکل زیـر دسـته بندی کـرد: 

         تأثیر فراوان در بازدید از وب سایت 
         ایجاد برند برای کسب وکار

         افزایش ترافیک وب سایت
         رتبه باالتر وب سایت در صفحه نتایج موتورهای جستجو

         افزایش فروش محصوالت وب سایت
         برترین ابزار تبلیغات آنالین

عمومـًا مهندسـین سـئو بـرای بهینه سـازی یـک وب سـایت در موتورهـای جسـت وجو از چنـد روش 
گوناگـون سـئو بهـره می گیرنـد کـه عبارت انـد از: 

سئو درون صفحه: این روش سئو به کنترل مستقیم کدها یا محتویات وب سایت همچون متن، 
تصاویر، پیوندها و به طور کلی هر آن چیزی که در یک وب سایت بارگذاری می شود مرتبط می شود. 

سئو بیرون صفحه: برخالف سئو درون صفحه که در آن توسعه یک سایت با کنترل مستقیم باالیی انجام 
می گرفـت، در ایـن روش تمـام ارتقاهایـی کـه در خـارج از وب سـایت قـرار دارنـد، یعنـی پیوندهایـی کـه از 

دیگر وب سـایت ها به سـایت شـما اشـاره می کنند انجام می گیرد.
سـئو کاله سـفید: ایـن اصطـالح بـه مجموعـه تکنیک هـا، روش هـا و اسـتراتژی هایی کـه از قوانیـن و 
راهنمایی هـای موتورهـای جسـتجو تبعیـت می کننـد اطـالق می گـردد. ایـن بـه معنی فریـب موتورهای 

جسـتجو یـا کاربران نیسـت.
سـئو کاله سـیاه: اصطالح سـئو کاله سـیاه به مجموعه ای از دستورات اشاره دارد که در جهت فریب 

و دسـتکاری الگوریتم های موتورهای جسـتجو و باهدف به دسـت آوردن رتبه باال بکار می رود. 

  مهم ترین استراتژی های بهینه سازی برای توسعه یک سایت:

         بهبود ساختار وب سایت
         استراتژی کلمات کلیدی

URL استراتژی         
         بهینه سازی کدها 

         پردازش متن
         بهینه سازی لینک های ورودی به وب سایت

         استراتژی دامنه و هاست وب سایت
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ایـن  دارنـد.  مشـترکی  اهـداف  سـئو  بـا  جسـتجو  موتورهـای  کـه  اسـت  ایـن  اهمیـت  حائـز  نکتـه 
ازاین جهت اسـت که موتورهای جسـتجو عالقه مند به کمک کردن به شـما در رسـیدن به موفقیت 
وب سـایت خـود هسـتند. گـوگل دارای بخشـی تحـت عنـوان راهنمـای ابتدایـی سـئو بـرای تازه کارهـا 
اسـت. همچنیـن گـوگل از طریـق فـروم Webmaster Central Help  در حـال کمـک بـه وبمسـترها و 
متخصصیـن سـئو اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه دسـتورالعمل های وبمسـترها در موتورهـای جسـتجو بـا 
یکدیگـر متفـاوت اسـت ولـی قوانین پایه ای آنها مشـابه یکدیگر اسـت. سـعی می کنند تـا موتورهای 
جسـتجو را فریـب ندهنـد و در عـوض تجربـه کاربـری خوبـی بـرای بازدیدکننـدگان وب سـایت خـود 
ایجـاد نماییـد. بـرای رسـیدن بـه چنیـن تجربـه ای از دسـتورالعمل های موتورهـای جسـتجو اسـتفاده 

کـرده و بـه نیـاز کاربـران خـود پاسـخ مطلوبـی می دهنـد.

  دستورالعمل وبمستر گوگل
در دستورالعمل وب مستر گوگل برای سئو یک وب سایت به موارد زیر اشاره شده است:

صفحات وب سایت را برای کاربران بسازید نه موتورهای جستجو

از فریب کاربران خود بپرهیزید
از انجام ترفندهای غیرمعمول باهدف ارتقاء رتبه سایت خود پرهیز کنید. جهت شناسایی 
این گونـه ترفندهـا قبـل از اجـرای آنهـا از خـود سـؤال کنیـد کـه آیـا ایـن کار بـه کاربـران کمک 

خواهـد کـرد؟ یـا اینکه اگر موتورهای جسـت وجو نبودند من این کار را انجـام می دادم؟
کارهایی را انجام دهید که وب سایت شمارا خاص تر، ارزشمندتر و جذاب تر کنند.

از تولید محتوای اتوماتیک و ماشینی خودداری کنید
لینک سازی غیرطبیعی را فراموش کنید

از ساخت صفحات بدون محتوای اورجینال خودداری کنید
از نمایش نسخه متفاوتی از صفحه به موتورهای جستجو بپرهیزید

از مخفی کردن متن و لینک ها خودداری کنید
صفحاتـی کـه باهـدف کسـب رتبـه و انتقـال کاربـران بـه وب سـایتی دیگر سـاخته می شـوند را 

حـذف کنیـد

اهمیت پشتیبانی مشتریان خوب
اهمیــت پشــتیبانی مطلــوب یــک وب ســایت در کســب وکار آنالیــن بســیار حائــز اهمیــت می باشــد. 
ــران  ــل کارب ــث تبدی ــه باع ــتریان ک ــه مش ــازی و جلب توج ــت اعتمادس ــم جه ــای مه ــی از روش ه یک
ــک  ــب ی ــتیبانی مناس ــت پش ــت. اهمی ــما اس ــایت ش ــتیبانی وب س ــود پش ــما می ش ــتریان ش ــه مش ب
وب ســایت به قــدری زیــاد اســت کــه باعــث جلــب اعتمــاد مخاطبــان شــما در زمــان خریــد می شــود. 
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ازایــن رو ایــن نکتــه از نــکات بســیار حائــز اهمیــت در بازاریابــی آنالیــن کــه در بــاال در مــورد آن 
توضیــح دادیــم می باشــد.

در وهلــه نخســت هــدف یــک مدیــر ســایت یــا یــک وب مســتر کــه قصــد دارد از ســایت خــود کســب 
درآمــد داشــته باشــد بایــد جلــب اعتمــاد کاربــران و بازدیدکننــدگان وب ســایت خــود باشــد. از 
ایــن رو روش هــای مختلفــی جهــت اعتمادســازی و جلــب توجــه ایــن کاربــران وجــود دارد کــه از 
مهم تریــن آنهــا می تــوان بــه تشــکیل یــک تیــم پشــتیبانی قــوی بــرای وب ســایت اشــاره کــرد. شــما 
موظفیــد بــه کاربرانــی کــه وارد وب ســایت شــما می شــوند حــس اعتمــاد را انتقــال داده تــا مجــاب 
شــوند کــه از وب ســایت شــما خریــد کننــد. در یــک کســب وکار آنالیــن اگــر اعتمادســازی به درســتی 
انجــام بگیــرد باعــث می شــود کــه مشــتریان بــه شــما وفــادار مانــده و بــه خریــداران همیشــگی 
شــما بــدل گردنــد. ولــی متأســفانه اغلــب مدیــران کســب وکارهای آنالیــن بــه ایــن امــر توجهــی 

نمی کننــد. 
بهترین راه های پشتیبانی و برقراری ارتباط با مشتریان و بازدیدکنندگان وب سایت:

  قرار دادن اطالعات تماس:
این اطالعات می تواند شامل شماره تماس، ایمیل، آدرس دفتر، شماره واتس اپ و تلگرام باشد.

  قابلیت چت آنالین:
بسـیاری از کاربـران ترجیـح می دهنـد کـه سـؤاالت خود را به صورت آنالین بپرسـند تـا اینکه بخواهند 

بـا شـما تمـاس برقـرار کننـد، ازاین رو امکان چت آنالین در سـایت می تواند بسـیار تأثیرگذار باشـد

  پاسخ به نظرات و ایمیل ها مشتریان:
سـعی کنیـد تـا نظـرات و ایمیل هـای مشـتریان را در کمتـر از یـک روز پاسـخ دهیـد. ایـن باعث می شـود 

تا مشـتریان احسـاس بهتری به وب سـایت شـما داشـته باشـند.

  استفاده از راهکارهای متفاوت:
صاحبـان کسـب و کار بـرای برقـراری ارتبـاط بـا کاربـران خـود بایـد از روش هـای گوناگـون و جدیـدی 
اسـتفاده کـرده و خـود را محـدود بـه اسـتفاده از یک روش خاص نکنند. همانطـور که در باال توضیح 
دادیـم بایـد اطالعـات تمـاس خـود را بگذاریـد و امـکان چـت آنالیـن را فراهـم کـرده  و در صفحـه 
تمـاس بـا مـا فـرم هـای مناسـب برقـراری ارتبـاط را قـرار دهیـد. در پیـام رسـان هـای مختلـف و شـبکه 
هـای اجتماعـی همچـون واتـس اپ، تلگرام، اینسـتاگرام و… پاسـخگوی مشـتریان و دنبال کنندگان 
خـود باشـید. تـالش کنیـد تـا جدیـد تریـن روش هـای پشـتیبانی و برقـراری ارتبـاط را بـه کار ببریـد. با 
صبـر و حوصلـه بـه سـواالت مشـتریان خـود پاسـخ دهیـد. تـا حـد امـکان در سـریع ترین زمـان ممکن 
جوابگـوی مشـتریان خـود باشـید. بسـیاری از افـراد قصد خرید ندارند و سـواالت تکـراری دیگران را 
میپرسـند. سـواالتی از قبیـل هزینـه ارسـال، مـدت زمـان ارسـال سفارشـات و ... کـه میتوانیـد جهـت 
حـل ایـن مشـکل لیسـتی از ایـن سـواالت را بـه همـراه جـواب هـای آنهـا را بنویسـید و در کانـال یـا 

صفحـه خـود انتشـار دهید.
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فصل ۷

قوانین و اصول حقوقی شروع کسب و کار آنالین
مقررات  قوانین،  به  آگاهی  آنالین،  تجارت  و  کار  و  کسب  دنیای  مهم  بسیار  مسائل  از  یکی      
و  کسب  عرصه  از  صحیح  درک  به  رسیدن  برای  دیگر  عبارت  به  می باشد.  دستورالعمل ها  و 
کارهای اینترنتی و موفقیت در این زمینه باید عالوه بر شناخت این حوزه، به قوانین، مقررات و 

دستورالعمل های ضروری آن آگاهی داشت.
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مجوز های الزم برای شروع کسب و کار اینترنتی
الزم  مجوزهـای  دریافـت  لـزوم  اینترنتـی،  کسـب وکارهای  راه انـدازی  اولیـه  اقدامـات  مهم تریـن  از 
بـرای کسـب وکارهـای اینترنتـی اسـت. مهمتریـن مجوز فعالیـت در فضای آنالین، نمـاد اعتماد تجارت 
الکترونیـک اسـت. مرکـز توسـعه تجـارت الکترونیکـی کشـور وابسـته بـه وزارت صنعـت، معـدن و 
تجـارت پـس از درخواسـت صاحبـان کسـب و کارهـای نوپـا و بررسـی شـرایط و مـدارک آنهـا، اقـدام 
بـه صـدور نمـاد الکترونیکـی می کنـد. ایـن نمـاد کـه یکـی از مهم ترین مجوزهـای الزم برای فروشـگاه 
اینترنتـی داده می شـود و صحـت  اینترنتـی اسـت در واقـع اعتباری سـت کـه بـه مجـوز کسـب و کار 
فعالیـت آنهـا را تاییـد می نمایـد. از همیـن رو بسـیاری از مـردم ارتبـاط بیشـتری با این سـایت ها برقرار 

کـرده و آنهـا را قابـل اطمینان تـر از دیگـر کسـب و کارهـا می داننـد.

دریافت نماد اعتماد الکترونیک

مجوز ساماندهی یکی دیگر از مجوزهای الزم برای فروشگاه اینترنتی می باشد. سایت ساماندهی، 
وابسـته بـه مرکـز توسـعه فنـاوری اطالعـات و رسـانه های دیجیتال اسـت. که خود این مرکـز از توابع 
وزارت فرهنـگ و ارشـاد محسـوب می شـود. وظیفـه ایـن سـامانه ایـن اسـت کـه اطالعـات مدیـران 

تمـام سـایت ها و سـامانه های اینترنتـی را جمـع آوری کند.

دریافت نماد ساماندهی

آنالیـن  و  رایـگان  کامـال  بـه صـورت  وینـداد  ارزیابـی حقوقـی  بـا سیسـتم  همچنیـن شـما می توانیـد 
چالش هـای حقوقـی خـود را شناسـایی کنیـد و از اقدامـات الزم را بـرای رفـع آن هـا آگاهـی پیـدا کنید.

ارزیابی حقوقی آنالین

ثبت شرکت را فراموش نکنید!
به طور کلی شرکت یک نهاد حقوقی است که جدا و متمایز از اعضای تشکیل دهنده آن است. این 
نهاد حقوقی بسیاری از حقوق و مسئول یت هایی را که اعضا دارا هستند را هم به عهده دارد. در 
واقع شرکت ترکیبی از اعضایی است که برای رسیدن به هدفی واحد دور هم جمع شده اند. به 
عنوان مثال یک شرکت می تواند یکی از طرفین در قرارداد باشد، می تواند مستقال وام دریافت کند، 
کارکنان را استخدام کند و در نهایت اینکه دارای اموال و دارایی های مختص به خود باشد. در علم 
حقوق به این نهاد، شخص حقوقی گفته می شود. از طریق ثبت شرکت، می توان اقدام به انجام 
فعالیت های تجاری و غیرتجاری منظم و سازماندهی شده کرد. این کار موجب می شود که بتوان از 
مزایایی که ثبت شرکت دارد بهره مند شد و رسیدن به اهداف بزرگ و سودآور را ملموس تر می کند.

https://enamad.ir/
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ضرورت های ثبت شرکت
ثبت شرکت یک هویت منحصربه فرد به شرکت داده و از آن حمایت می کند. زیرا هیچ شرکتی نمی تواند 
از عناوینی استفاده کند که پیش از این شرکتی با همان عنوان به ثبت رسیده باشد. ثبت شرکت اعمال 
حقوقی شرکت را در قالب مشخصی قرار می دهد. به عنوان مثال روابط قانونی بین شرکا، مسئولیت 
هر یک از آن ها، قوانین مشخص در مورد برخورد با شرکا و غیره. ثبت شرکت به کسب و کار شما وجه 
قانونی می دهد. این کار موجب حسن اعتماد بیشتری می شود. در صورتی که کسب وکاری بخواهد در 

عرصه های بزرگتری حضور داشته باشد، ارائه مدارک ثبتی شرکت ضروری است.
بـرای اسـتفاده از وام هـای قانونـی نیـاز بـه اثبـات ایـن امـر هسـت کـه فـرد صاحب کسـب و کار اسـت 

و شـرکتی دارد کـه بـه ثبت رسـیده اسـت.
زمانـی کـه بـه واسـطه ثبـت یـک شـرکت، یـک نـام تجـاری ایجاد می شـود، در نظـر مخاطـب حرفه ای تر 
جلـوه می کنـد. بـه ایـن معنـی کـه مخاطبـان شـما متوجـه می شـوند کـه کسـب وکار پیـش رو، یـک 

کسـب و کار یـک شـبه نبـوده و بـرای طوالنی مـدت ایجـاد شـده اسـت.
به واسـطه ثبت شـرکت اسـت که می توان حسـاب بانکی مسـتقل از حسـاب بانکی اعضای شـرکت، 
داشـت. ایـن موضـوع نشـان می دهـد کـه صاحـب شـرکتی هسـتید و افـرادی هـم تحـت عناویـن 

مختلـف بـا شـما همـکاری می کننـد. 
بـه عـالوه بـا ثبـت شـرکت امـوال شـرکت از امـوال اعضـای تشـکیل دهنـده آن مسـتقل شـده و حتـی 
در برخـی مـوارد بسـته بـه نـوع شـرکت ثبـت شـده، در صـورت ورشکسـتگی شـرکت، اعضـا مسـئول 
بدهی هـای آن نخواهنـد بـود. بـرای اسـتخدام و یافتـن افـراد مسـتعدی که به همکاری بـا آن ها نیاز 

دارید هم باید شرکت به ثبت رسیده باشد.

انواع شرکت
در مـاده 20 قانـون تجـارت 7 نـوع شـرکت وجـود دارد کـه در میـان آنهـا شـرکت مسـئولیت محـدود، 
سـهامی عـام و سـهامی خـاص بسـیار معـروف اسـت کـه مـا هـم بیشـتر بـه ایـن قالب هـا می پردازیـم. 

انـواع شـرکت عبارتنـد از:

         شرکت های سهامی )خاص و عام(
         با مسئولیت محدود

         تضامنی
         مختلط غیر سهامی

         مختلط سهامی
         نسبی

         تعاونی تولید و مصرف
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2 نوع از رایج تری انواع شرکت ها برای ثبت شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود است.

دریافت مشاوره تلفنی در خصوص ثبت شرکت

قراردادهای مورد نیاز که یک شرکت به آن نیاز پیدا می کند
در دنیـای امـروز، توافـق و قـرارداد، شـاکله اصلـی زندگـی اجتماعـی را تشـکیل داده و جـز الینفـک آن 
بـه حسـاب می آیـد. تمامـی انسـان ها در هـر جایگاهـی که قـرار بگیرند، هـم تعهداتـی را می پذیرند و 
هـم تعهداتـی می دهنـد. در ایـن میـان قراردادهـای حقوقـی هـم در واقع تعهداتی هسـتند که میان 
دو طـرف قـرارداد منتقـل می شـوند، بـا ایـن تفاوت کـه در قالب خاص و ویـژه ای در می آید و این امر 

آن را از سـایر توافقـات روزمـره متمایـز می کند.
بـه طـور کلـی قـرارداد، توافـق دو یـا چنـد نفـر بـرای برقـراری رابطـه تجـاری یـا غیرتجـاری اسـت. در یک 
طـرف قـرارداد شـخصی قـرار دارد کـه قصـد بـه وجـود آوردن آن قـرارداد را دارد کـه بـه ایـن کار او 
»ایجـاب« می گوینـد و در طـرف دیگـر قـرارداد شـخصی قـرار دارد کـه ایجـاب طـرف مقابـل را قبـول 

می کنـد. در ایـن راسـتا مـاده 183 قانـون مدنـی بیـان مـی دارد:

عقـد عبـارت اسـت از ایـن کـه یـک یـا چنـد فـرد در مقابـل یـک یـا چنـد فـرد دیگـر تعهـد بـر 
امـری نماینـد و مـورد قبـول آن هـا باشـد.

نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه کسـی بـه تنهایـی نمی توانـد قـراردادی منعقـد کنـد چـون قانـون 
تحقـق توافـق یـا قـرارداد را از دو فـرد بـه بـاال امکان پذیـر می دانـد. 

بعـد از آشـنایی مختصـری بـا قـرارداد حقوقـی، الزم اسـت به انـواع رایج قرارداهـای حقوقی در عرصه 
کسـب و کار اشـاره کنیـم، بـه طـور کلـی 6 دسـته قـرارداد در عرصـه کسـب و کار داریـم. البتـه ایـن 

تقسـیم بندی بیشـتر صـوری بـوده و مهـم ماهیـت ایـن قراردادهـا هسـتند.

1    راه اندازی کسب و کار
تفاهم نامـه بنیان گـذاران: ایـن تفاهم نامـه زمانـی کاربـرد پیـدا می کنـد کـه دو یـا چنـد نفر 
موسـس یـک کسـب و کار باشـند و بخواهنـد طـی یـک قـرارداد بسـیاری از امـور را از ابتـدا 
شـفاف کننـد. مهمتریـن مفـاد آن تعییـن نقش هـا و مسـئولیت ها، تقسـیم سـهام و مالکیـت 

معنـوی اسـت.

دانلود تفاهم نامه بنیان گذاران

قـرارداد پیمانـکاری: زمانـی کـه قـرار اسـت صفـر تا صد انجـام یک عمل یا ارائـه یک خدمت 
را بـه شـخص دیگـری واگـذار کنیم، از قرارداد پیمانکاری اسـتفاده می کنیم. 

شـخص پیمانـکار موظـف اسـت بـا هزینه هـای خـود مفـاد قـرارداد را کامـل انجـام داده و در 

https://vndd.ir/khb
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موعـد زمانـی مشـخص تحویـل کارفرمـا دهـد.

دانلود قرارداد پیمانکاری

قـرارداد تامیـن کنندگـی کاال: چنانچـه تامیـن کننـدگان یـا تولیدکننـدگان کاال و محصولـی، 
قصد فروش کاالهای خود در فضای فروشـگاه اینترنتی را داشـته باشـند، مالک فروشـگاه 
اینترنتـی قسـمتی از وب سـایت را در اختیـارش قـرار می دهـد تـا کاالی خـود را بـه نمایـش 
بگـذارد. بـه همیـن خاطـر میـان مالـک فروشـگاه اینترنتـی و تامیـن کننـده قـراردادی منعقـد 

می شـود تـا تحـت مقـررات آن فعالیـت کننـد.

درخواست تنظیم قرارداد تامین کنندگی کاال

2    پیشبرد کسب و کار
قـرارداد اجـاره دفتـر کار: قـرارداد اجـاره، قـراردادی اسـت کـه مسـتاجر، مالـک منافـع عیـن 

می شـود. مسـتاجره 

دانلود قرارداد اجاره دفتر کار

قـرارداد واگـذاری حـق اختـراع: بـه طـور کلـی دو حـق بـرای اختـراع بـه رسـمیت شـناخته شـده 
اسـت. حـق مـادی کـه در همیـن نـوع از قـرارداد قابـل انتقـال اسـت و حـق معنـوی کـه آن قابـل 

انتقال نیسـت.

دانلود قرارداد واگذاری حق اختراع

3     استخدام و منابع انسانی
قـرارداد کار بـا مـدت موقـت: قـرارداد کار بـرای نظـم بخشـیدن بـه روابـط کارگـر و کارفرمـا و 
انجـام تعهـدات مشـخصی ایجـاد می شـود. قـرارداد کار شـامل: مـدت موقـت، غیرموقـت و 

کار معیـن اسـت.

دانلود قرارداد کار با مدت موقت

مـدت  طـول  در  مشـاور  راهنمایی هـای  از  اسـتفاده  بـرای  قـرارداد  ایـن  مشـاوره:  قـرارداد 
گرفـت. قـرار خواهـد  کار  قانـون  تحـت  قـرارداد، شـخص مشـاور  از  نـوع  ایـن  در  اسـت.  قـرارداد 

دانلود قرارداد مشاوره

قـرارداد کار بازاریابـی: ایـن قـرارداد بـه منظـور جذب افرادی اسـت که به صـورت پاره وقت 
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به معرفی کاال و خدمات شـرکت برای افزایش سـوددهی شـرکت می پردازند.

دانلود قرارداد کار بازاریابی

قـرارداد واگـذاری سـهام بـه کارکنان: قراردادی اسـت که طی آن با هـدف افزایش انگیزه 
در کارکنـان، سـهامی به آنهـا تعلق می گیرد. 

دانلود قرارداد واگذاری سهام به کارمندان

۴     مدیریت مالی کسب و کار
قـرارداد خریـد و فـروش نرم افـزار: شـرکت در حوزه هـای مختلـف ممکـن اسـت بـه نرم افـزار 
نیـاز داشـته باشـد در ایـن صـورت بـرای پوشـش منافـع طرفیـن می تـوان از قـراردادی جامـع 

و کامـل اسـتفاده کرد.

دانلود قرارداد خرید و فروش نرم افزار

خرید  توان  است  ممکن  مالی  مشکالت  جهت  به  شرکت  گاهی  نرم افزار:  اجاره  قرارداد 
نرم افزار را نداشته باشد. در این صورت می تواند از قرارداد اجاره نرم افزار استفاده کند.

دانلود قرارداد اجاره نرم افزار

5    محافظت از کسب و کار
قـرارداد عـدم افشـا اطالعـات با کارمندان: در مسـیر کسـب و کار، اطالعـات محرمانه ای به 
وجـود می آینـد کـه مصـون نگـه داشـتن آن هـا از فـاش شـدن، وظیفـه همـه افـراد اسـت. 

بنابرایـن می تـوان ابتـدای کار بـا کارمنـدان چنیـن قـراردادی را منعقـد کـرد.

دانلود قرارداد عدم افشا اطالعات با کارمندان

قـرارداد محرمانگـی: ایـن قـرارداد دو جنبـه دارد. یـا بـه صـورت یـک جانبـه منعقـد می شـود 
و یـا بـه صـورت دو جانبـه. در ایـن صـورت یکـی از طرفیـن یـا هـر دو آن هـا متعهـد می شـوند 

کـه اطالعـات یکدیگـر را فـاش نکننـد.

دانلود قرارداد محرمانگی

6    سرمایه گذاری
قـرارداد فـروش سـهام: بـرای نقـل و انتقـال سـهام از سـهامد ار بـه یـک فـرد دیگـر ایـن قـرارداد 

منعقـد می شـود.

دانلود قرارداد فروش سهام
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قـرارداد وام قابـل تبدیـل بـه سـهام: طـی ایـن قـرارداد اگـر وام دهنـده درخواسـت کنـد، 
وام تبدیـل بـه سـهام شـده و او جـزء سـهامداران شـرکت خواهـد شـد.

دانلود قرارداد وام قابل تبدیل به سهام

قـرارداد مشـارکت مدنـی: در ایـن قـرارداد آورده هـای دو طـرف دقیـق مشـخص شـده و بـه 
منظـور تقسـیم سـود و انتفـاع وارد کسـب و کار می شـوند.

دانلود قرارداد مشارکت مدنی

بیمه و مالیات کسب وکارهای اینترنتی 
مالیات فروشـگاه های اینترنتی یکی از مباحثی اسـت که به تبع رشـد چشـمگیری که کسـب و کارهای 
اینترنتـی به ویـژه فروشـگاه های اینترنتـی فـروش کاال و خدمـات داشـته اند باعث شـده اسـت مورد 
توجـه سـازمان امـور مالیاتـی قـرار گیـرد. از آنجایـی که بر اسـاس قوانین، هر شـخص حقوقـی باید به 
انـدازه درآمـدی کـه کسـب می کنـد، مبلغـی مالیـات پرداخـت کنـد، صاحبـان فروشـگاه های اینترنتـی 
نیـز مشـمول ایـن قاعـده می باشـند. طبـق اطالعیـه سـازمان امـور مالیاتـی کشـور، صاحبـان کسـب و 
کارهای مجازی )اعم از اشـخاص حقیقی و حقوقی( همانند سـایر فعاالن اقتصادی مشـمول قوانین 
مالیاتـی مربـوط می باشـند و فـارغ از محـل فعالیـت، می بایسـت تکالیـف قانونـی خـود را بـه انجـام 

رسـانند تـا مشـمول جرایـم قانونـی مقرر نشـوند. 
صاحبان مشـاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شـروع فعالیت، مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی 

محل شـغل خود اعالم و نسـبت به تشـکیل پرونده اقدام نمایند.

دریافت مشاوره در خصوص بیمه و مالیات

https://vndd.ir/ejo
https://vndd.ir/ckw
https://vndd.ir/74g


vindad.com 5۴

دفتـر شـما یـک شـرکت دانـش بنیـان در زمینـه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات اسـت کـه خدمـات دفتر 
کار مجـازی بـه مشـتریان ارائـه می کنـد و آن هـا را از صـرف هزینـه و زمـان زیـاد بـرای اجـاره دفتـر کار، 

اسـتخدام منشـی و حتـی خریـد خـط تلفـن ثابـت تهـران بـی نیـاز می سـازد. 
دفتـر کار مجـازی پدیـده ای بـه نسـبت نویـن در سـطح جهـان اسـت که در پاسـخ به نیـاز راه اندازی و 

توسـعه کسـب و کارهای خانگی، یا کوچک و متوسـط شـکل گرفته اسـت.
 دفتـر کار مجـازی جایگزینـی مناسـب بـرای دفتـر کار سـنتی اسـت ، بـا دفتـر کار مجـازی شـما می توانیـد 
بـدون نیـاز پرداخـت هزینـه اجـاره بها، حقوق پرسـنل و هزینه های جاری یک دفتر کارحقیقی، کسـب 
و کار خـود را راه انـدازی کنیـد و از امکانـات مختلـف یـک دفتـر کار همچـون شـماره تلفـن اختصاصـی، 

فکـس اینترنتـی، تلفـن گویـا، کنفرانـس تلفنـی و منشـی مجازی اسـتفاده کنید.

سرویس تلفن گویا و منشی مجازی
سـرویس تلفـن گویـا دفتـر شـما بـدون نیـاز بـه نصـب هیچگونـه نـرم افزار، سـخت افزار، سـیم کشـی 
و یـا حتـی خریـد خـط تلفـن، کلیـه امکانـات ارتباطـی سیسـتم تلفـن گویـا را بـرای شـما فراهم مـی آورد.
سـرویس منشـی مجـازی دفتـر شـما هـم اپراتـوری اسـت کـه بـدون اینکـه در محـل کار شـما حضـور 
داشـته باشـد، بـه صـورت حرفـه ای تمامـی تماس هـای کاری شـما را مدیریـت می کنـد و شـما را از 
اسـتخدام منشـی و هزینه هـای حقـوق، بیمـه و مزایـا، اجـاره دفتـر کار و خریـداری تجهیـزات اداری بی 

نیـاز می کنـد. 
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منشـی حرفه ای دفتر شـما  با اطالعات و دسـتور العملی که در اختیارش قرار می دهید، مشـتریانتان 
را راهنمایـی کـرده و  صـورت لـزوم تمـاس آن ها را به شـما وصل می کند.

»دفتـر شـما« عرضـه کننـده خدمـات ارتباطـی در حـوزه دفتـرکار مجـازی در ایـران اسـت. با اسـتفاده از 
خدمات »دفتر شـما« با خیالی آسـوده و با هزینه ای بسـیار پایین تر کسـب و کار خود را  راه اندازی 

کنیـد و بـه سـرعت گسـترش دهیـد و فقـط روی موفقیت خـود تمرکز کنید.

تخفیف ویژه برای همراهان وینداد
بـه صاحبـان کسـب و کار هـا پیشـنهاد می کنـم که اگر فکر می کنیـد امکانات دفترکار مجـازی می تواند 

بـه کسـب و کار شـما کمـک کنـد، 15روز خدمـات دفتر کار مجازی را به صـورت رایگان آزمایش کنید.
تنها کافی اسـت به سـایت ما به آدرس daftareshoma.com  بروید و این سـرویس ها را امتحان 

کنید.
اگر هر سـوال یا ابهامی هم در رابطه با سـرویس های دفترشـما دارید، با ما تماس بگیرید. شـماره 
تمـاس مـا 02128۴20 اسـت و همینطـور مـا را در اینسـتاگرام، تلگـرام و توییتـر و آپـارات بـا آی دی 

daftareshoma پیـدا کنیـد.
همچنیـن شـما می توانیـد بـا کـد تخفیـف VINDAD99 از تخفیـف ویـژه تـا  سـقف 20 درصـد بـر روی 

سـرویس هـای تلفـن گویـا و منشـی مجـازی بهره منـد شـوید.

ورود به سامانه دفتر شما

VINDAD99 کد تخفیف

https://daftareshoma.com/?utm_source=vindad&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=5min


مجموعـه حقوقـی وینـداد  بـا اسـتفاده از تکنولـوژی های بـروز، خدمات حقوقـی منحصر به فرد، 
مقـرون بـه صرفـه و کاربـردی را در بسـترهای مختلـف بـه کسـب وکارهـا و شـرکت هـای کوچـک و 
متوسـط اقتصادی ارائه می دهد. تیم وینداد با توجه به شـناختی که از اکوسیسـتم کارآفرینی 
و تجـارت ایـران دارد، مشـکالت و نیـاز هـای ایـن حـوزه را شناسـایی کـرده و پلتفرمـی آنالیـن برای 

دسترسـی بهتـر کارآفرینـان و شـرکت هـا بـه خدمات حقوقی پیاده سـازی نموده اسـت.

ورود به سامانه حقوقی وینداد

امـروزه بـا گسـترش روزافـزون اینترنت و اسـتفاده بیشـمار مـردم از فضای مجـازی و قابلیت های 
فـراوان آن، سـبک جدیـد کسـب وکارهای آنالیـن به وجـود آمده که تمام جنبه هـای زندگی و کار 
افـراد را تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت. به همین خاطر تعداد زیادی از افراد عالقمند می شـوند که 
ایـده جدیـدی را عملـی و کسـب وکار آنالیـن خـود را راه انـدازی کننـد. امـا اولیـن سـوالی کــه بـرای 
بسیاری از آنها بوجود می آید ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از چــه روش هایــی می توان شروع به 

فعالیـت در یـک کسـب وکار موفـق اینترنتـی و درآمدزایی از ایـن طریق کرد؟

شـماره تماس: ۰۲۱۲۸۴۲۷۸۴۶

https://vndd.ir/zsl
tel:02128427846
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ثبـت اختـراع

نمونـه قـرارداد

همین حاال می توانید با خدمات حقوقی وینداد، کسـب و کار خــود را 
ایمن و فقط بر روی رشد آن تمرکز کنید.

پرسـش حقوقـی

تنظیـم یا بررسی قـرارداد

مشـاوره حقوقی

ارزیابـی وضعیـت حقوقی

https://vndd.ir/hbq
https://vndd.ir/kyo
https://vndd.ir/jxb
https://vndd.ir/2es
https://vndd.ir/zcc
https://vndd.ir/rdz
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