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شک بر این باور هستید که امروزه دنیا دستخوش  فرمائید ، بیمی هلعاهم اکنون که این کتاب الکترونیک را مط

کسب و کار و یا  هنحولب ، ایادگیری مط هها ، نحوت بین انساناارتباط هتغییرات چشمگیری شده است . در نحو

حوی که بسیاری از نچیز در دنیا متحول شد به ه گیر شدنش همکسی گرفتن. با ظهور اینترنت و همهات هنحو یحت

شرکت مخابرات  جملهمجبور به تغییر ساختار و خدمات خود شدند ، از  های بزرگ به کلیها و شرکتکمپانی

است که مردم بجای مکالمه مستقیم و پر هزینه از نرم افزارهایی از جمله  بدیهی ها . امروزه خیلیدر تمام کشور

های اینترنتی حضوری از فروشگاه هدهند بجای مراجعین استفاده میکنند و ترجیح می، واتس آپ یا تلگرام یا ال

عزیزمان ایران ، از دیجی کاال خرید کنند . اما تا چه اندازه اینترنت در  بی و یا در کشوراز جمله آمازون یا ای

؟چیز تاثیر مثبت گذشته استههم

ای آسول غکسی از رانندگان شرکت ادهند بجای استفاده از تکشور دنیا ، ترجیح می ۶۷امروزه مردم در بیش از 

بر را بر روی گوشی خود نصب کند و در وااستفاده کنند. هر کس میتواند براحتی اپلیکیشن   UBER  وبرا

دقیقه ، یک راننده با یک ماشین شیک و  ۵ الی ۳وبر کند ، دقیقا در همان مکان حدوداً در بین اخواست راننده 

نم بگویم اتواید که با قیمت سرسام آور ! خیر ، بلکه به جرأت میتصور کرده است ، اما حتماتمیز در اختیار شم

پرداخت  کسی معمولیاوبر گرفتم ، دقیقا به اندازه نصف کرایه تاشهر تورنتو یک سال پیش  اولین باری که در

.وبر شدماشق استفاده از اکردم که از همان زمان ع
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های نوپا و کمپانی ما ، عملکرد کلی سیردر این کتاب موضوع بر

 مخفیهای موفق پشت پرده کمپانی باشد، دقیقا چه راضیقدرتمند می

اید که تحول و تغییر شرط شده است. تا اینجا یقین دارم که متقاعد شده

الزم ورود به دنیای بیزینس امروز است.اما برای شروع یک کسب و 

کار اینترنتی به چه مواد و ابزاری نیز دارید. من در جلسات مشاوره 

کنم که از همیشه به مشتریانم قید می های آموزشیحضوری و کارگاه

دوباره مجبور به پرداخت هزینه  عدابردارید که ب ه ایاول هر قدم را حرف

باشد، پس اولین قدم می   ی و  Wireframeژتانباشید. استر

مناسب تا رسیدن به هدف داشته  هقبل از شروع به کار اول باید نقش

میتوانند  بیزینسی دارند به راحتی عکه هر نو باشید. به اعتقاد من کسانی

که قصد  تغییر به دنیای بیکران اینترنت هم راه بدهند و کسب در آمد کنند و یا کسانی همان بیزینس را با کمی

های تاریک و آنها باشد و راه خشکار جدید از طریق اینترنت را دارند ، این کتاب میتواند الهام ب و یک کسب

.نالین را به آنها نشان دهدآیک بیزینس پر دردسر برای شروع 
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اولین گام : ساخت لوگو و نماد همیشگی

انی را در چشمان کمپ کهای یمفهوم کلیّه خدمات و سرویسو  ینعکه م لوگو و یا در فارسی آرم وظیفه دارد

.کندبیننده تداعی 

شرکت در تبلیغات وجود ندارد و فقط یک لوگو پیداست، به عبارت دیگر تنها  امقع هیچ آثاری از نامو در بعضی

باشد. چرا طراحی لوگو اولین قدم راه اندازی یک کسب و کار رده پا برای مشتری و بیننده همین یک لوگو می

 محصوالت لیبل تبلیغاتی، هایبروشور یت،اوبس جمله از بیزینس یک مورد باشد ؟ به این دلیل که در همهیمی

 یتاریخچه به اگر مثال شود،نمی عوض هیچوقت لوگو که باشدمی این مهم نکتهی اما و دارد وجود ویزیت کارت ،

به یک شکل بود اند ،  کل تاریخ در کنید دقت کوکاکوال یا و فتاسویکرام یا و اپل جمله از بزرگ هایکمپانی

 ...چیزی هست که هیچوقت دیگر حق تغییر نداریخت و طراحی لوگو دقت کن تنها اپس دوست عزیز به س

اصل اول : اصل سادگی

 بزرگترین یلوگو به اگر باشد،می آن سادگی مخاطب ذهن در جایگیری برای ، لوگو یک مهمترین شاخصهی

و مفهوم عمیقی وجود دارد  عنام میباشند اما در پس این سادگیه شدت ساده ب آنها یهمه کنید دقت هاکمپانی

ارتباط با مدل شغل شما داشته باشد به نحوی که در بشوند. لوگو شما کامال باید  هکه باعث میشود آنها برند

که خالقیتی ندارند  هاییطراحی همچنین جذاب باشد ، دیگر امروزه کند و  بتواند شمارا رو به خطاب معرفی

های جدید و نو نالین به دنبال ایدهآاطب دنیای امروز به خصوص مخاطب جای خود را از دست داده اند. مخ

  .میگردد
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و کهنگی به  بودن ردهاز طرحهایی که احساس م ، کمپانی شما شود عرفدر همین لوگو که قرار است م یحت

 .دهد به شدت دوری کنیدشما می

                                           

 

ر به فرد بودننحصم اصل دوم :

 اگر به یاد داشته باشید ، قید کردم که لوگو را هیچوقت نمیتوانید عوض کنید، پس به همین دلیل در ادامه باید

کامال در انحصار شما باشد ، شما اجازه  به فرد و یا یونیک باشد ، یعنی نحصرعرض کنم که لوگو کامال باید م

بگیرید اما هیچکس حق ندارد به   های دیگران ایدهدارید که از لوگو

ز به یک ارا بردارد. برای طراحی نی صورت کامل لوگو شرکتی دیگر 

مشاوره بدهد، اما در ادامه توضیح  گرافیک دیزاینر دارید که به شما 

در کمتر از دو  هیچ دانش قبلی هبدون خواهم داد که شما به چه شکل 

ر وتیسرنرم افزار ادوب ایال امپیوتر توسطک ساعت میتوانید لوگو خود را با 

دگیری زیاد که چندین روز و یا بسازید، در اصل قرار است تمامی مواد و ابزار الزم را خود بسازید ، اما نه با یا

بیزینس و کسب و کار شروع میشود  چندین ماه از شما وقت بگیرد، چون من بر این اعتقاد هستم که زمانی یحت

 ، ست بسازیداها را به لوگو بزنید و هر آنچیزی که در ذهن شمد و اولین میخکه شما چکش و میخ را برداری

.ه زیادی از طراحان و مهندسانوبدون استخدام کردن گر
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اصل سوم : مفهوم و محتوا

باید به این  احیاگر یک جمله باشد که بتواند مفهوم تمامی اهداف شرکت را ذکر کند ، چیست ؟ قبل از طر

...جواب برسید

ل توجه داشته باشید که همان جمله ، دقیقا باید مفهوم لوگو شما باشد ، پس کاغذ بردارید و هرچیزی که اح

کشید ، خوب و یا بد می شیارساند بر روی کاغذ بکشید ، اصال هم اهمیت ندارد که نقمفهوم آن جمله را می

باشد ...می یا Brainstorming و پردازی ایده این مرحلهی

 عزیزم دوست شما به ادامه در و باشدمی خارج کتاب این اصل دیگر هم باید ذکر کنم ، که از حوصلهی سه

داد... خواهم توضیح

گام دوم : انتخاب شعار تبلیغاتی

ساختند که ای میهای بزرگ جملهبه یاد دارید که شرکت شک با این گام آشنا هستید ، چرا که از بچگی بی

های یکنند از شرکتها این اصل را استفاده مبیننده و مخاطب قرار میگرفت ، تمامیه شرکتها در ذهن سال

رسد اما همین یک جمله ، ساده به نظر می خیلی.... اشی مشی یا ایران ، سامسونگ و یا حتصـــمثل  ارتباطی

یک جمله احساس آشنایی د ، همین ر میکنکه مشتری بین شما و دیگر انتخابی گی ست وقتیاتمامی قدرت شم

خود آگاه مشتری نفوذ  اخته باشید ، که بر عمق ضمیر نادهد و اگر زیرکانه این جمله را سبیشتری به مشتری می

 . تبریــــــــک!!!هستی شمامیدان  هرندده باشد ، دیگر به جرات میگویم بکر
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خت تیزر تبلیغاتیاگام سوم : س

از هر چیز  لبیا همان محتوا دارید ، اما ق Contentز به اهای اجتماعی ، نیشبکهامروزه برای ابراز وجود در 

 عدابردارید که ب ه ایهای محکم و حرفبدهید از اول گامانجام  ای ، به شما گفتم ، اگر قرار هست کاری حرفه

 داری کنید ، کپیبقیه افراد خود طالبکردن م میگویم به شدت از کپی نیاز به هزینه دوباره نباشد ، در این مرحله

!!! )من پس از سال ها کار کردن در بازار های بین المللی در آمریکا و کانادا قسم میخورم که پنیر اکیداً ممنوع

مفتی در تله موش است(

به  نیمیلیونر الرید ؟ من از طرف سایت از کجا بیاورا کند ! محتوا و مطلب خود نمایی می خوب ، سوال بزرگی

از هرچیزی  قبل ن محتوا تولید کنید ، واخودتمی توانید،  به راحتیشما وقتی ابزار داشته باشید شما میگویم ، که 

های گیرید که با قویترین ابزار وارد بازار شوید ، با نشر ویدیوبگذارید با واقعیت جلو برویم ، شما تصمیم می

زر برای اول ویدیو خود دارید، که قبل از اینکه محتوای ویدیو یبه ت زاجالب و صد البته تبلیغاتی ، خوب شما نی

مخاطب و مشتری  ، نمایش داده شود. در ضمن فراموش نکنید لوگو و همان شعار شما بایدشما پخش شود ،

های ویژه و انیمیشن بسازید که از جلو پس لوگو و شعار خود را باید با همیشه به دنبال سرگرمی هم میگردد ،

، اگر  نگیرید  خود عقب نمانید. هیچوقت بیزینس خود را شوخی ه ایحرفبازار رقیبان 

 .شما شود انتظار دارید مشتری طرفدار
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 ی به شدت سخت میکار Cinema 4Dهای افتر افکت و نرم افزاردر نگاه اول ساختن تیزر تبلیغاتی با 

ای هکه دنیا عوض شده است ، در مقال اید، دوست عزیزم باید قبول کنیم اینبار درست فکر کردهویباید بگ،  باشد

 تصوریند ، که به صورت غیر قابل ه امیلیون دالر هزینه کرد ۱۲۰، حدودأ  ف پیآخواندم که برای فیلم الیف 

بازیگران  حقوقها شامل هزینه همیلیون دیگر کلی ۳۰های ویژه فیلم شده است و هولمیلیون هزینه ج۹۰خواندم که 

 ل و اجاره و ساخت لوکیشین و ... .و عوام
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های آماده ای طراحی کرده اند که کاربری دوست داشتنی  خوشبختانه ادیتور هایی دست به کار شده اند و پکیج

مثل تو به راحتی با جایگزین کردن لوگو و متن تبلیغاتی بتواند ویدیو جذاب با جلوه های ویژه بسازد. اینکار به 

 شدت ساده شده است و پس از جایگزینی ، از ویدیو خروجی می گیرید.

 تصویر به شما نشان دهم :من در زیر سعی کردم ، سادگی اینکار را در 

پس از باز کردن هر یک از پکیج ها در افتر افکت ، با پنجره 

های زیر روبرو می شوید ، برای جایگزینی لوگو و متن مورد 

نظر کافی است بر روی فولدری که با فلش مشخص کردم 

کلیک کنید و فایل های مورد نظر را با موس به داخل برنامه 

 ا تنظیم کنید.بکشید و اندازه ها ر

پکیج های افتر افکت را از شرکت ها و وبسایت های خارجی میتوانید تهیه کنید و به همین روش تیزر بسازید. 

تهیه کنند از  در ایران متاسفانه صنعت سینما به شدت ضعیف هست و کمپانی هایی که این جور پکیج هارا

انگشتان دست کمتر میباشند. اما خبر خوش ، من به جرات میتوانم به شما بگویم که با استفاده از تیزر های جذاب 

به راحتی از رقبای خود متمایز می شوید. همیشه سعی کنید کمپانی های بزرگ را الگوی خود قرار دهید و همه 

من و تیم میلیونر الین تعداد قابل توجهی از تیزر های افتر کنید.  استاندارد های دنیا را در بیزینس خود پیاده

 وبسایتافکت را آماده سازی کردیم که قدمی در پیشبرد صنعت تبلیغاتی ایران برداشته باشیم که با مراجعه به 

 فاده کنید.میتوانید از آنها است
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Storyboardخت ا: س چهارمگام 

چند کاغذ بردارید و کلیه سرویس ها ، خدمات و محصوالت سایت یا شرکت خود را بر روی کاغذ بنویسید. 

خدمات و محصوالت  حال سعی کنید داستانی از یک شخصیت خیالی تصور کنید که در طول داستان با تمامیه

 شما آشنا شود و به بزرگترین سوال پاسخ دهید ، که چرا محصوالت شما ؟؟؟

 سپس سعی کنید همان داستان را بر روی کاغذ بکشید ...

 

 چرا مدیا؟

بر طبق آمار تعداد بازخورد روش های تبلیغاتی ، تبلیغات از روش مدیا 

از جمله عکس و صدا و تصویر بهترین نتیجه را به همراه داشته است. 

پس از قافله عقب نمانید و دست به کار شوید. شما نیاز به یک ویدیو 

کوتاه انیمیشن دارید که با آن کسب و کار خود را با ارایه داستان 

ی کنید. باز باید به سراغ افتر افکت بروید و شروع کنید اما اینبار معرف

 هم نیاز نیست طراح و کاربلد باشید ، فقط کافیست از امکانات استفاده کنید.
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حال باید تصمیم بگیرید ویدیو کوتاه خود را در کدام پلت فرم ها به انتشار بگذارید و دیگر اینکه چقدر حاضرید 

دهید که توصیه من به شما استفاده از شتاب دهنده آپارات می باشد اما همان ویدیو را می توانید هزینه تبلیغات ب

به تعداد دفعات باال در اینستگرام و فیسبوک خود به اشتراک بگذارید و شک نکنید که اگر کمی خالقیت در 

 ه اشتراک می گذارند.داستان انیمیشن به کار ببرید ، مردم خود به خود ویدیو شما را دست به دست ب

 من به شما توصیه می کنم ، تیزر و ویدیو هایی آماده داشته باشید و روزانه مرتب در کانال تلگرام پخش کنید.

اگر دقت کنید گرانترین روش تبلیغات ، پخش ویدیو میباشد که کافیست لیست قیمت را از صدا و سیما تهیه 

 می گیرند ، به این دلیل که بهترین نتیجه را به همراه می آورد. کنید و متوجه شوید که ثانیه ای از شما پول
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 فصل دوم
اینقدر به جلو رفتیم که من ها افتاده است و میشود که این کلمه بر سر زبان سالی ۲کسب و کار اینترنتی! حدوداً 

در  دیدم که ،شته بودندااشتراک گذکه در فضای اینترنت به  هاییاز ویدیو ل تعجب چندی پیش در یکیمابا ک

در  حالید ، به شدت به وجد آمدم و از خوشکسب و کار اینترنتی صحبت میکردن ههم در مورد نحو رسانه ملی

در آمد از اینترنت جدی  های صحیح کسبگنجیدم که چقدر فضا پیشرفت کرده است و راهست خودم نمیوپ

هایم بر هم رفت ، ای نگذشت که اخمآن صحبت میشود ، اما چند دقیقهاز  ملی در رسانه یند و حتده اگرفته ش

نده نکردم و با جستجوی تعریف مناسبی از این بستر در برنامه تلویزیونی ندیدم ، اما باز هم به این بسکه چرا 

واستم داد بزنم ختر شد ، چرا که میرا پیدا کردم اما باز هم نظرم بددر اینترنت برنامه کامل آن شبکه  طاقت فرسا

!ی راه اندازی یک فروشگاه در دنیای اینترنت نیست، کسب و کار اینترنتی به منزله

 از را هامخ و پیچ این تمامی نداریم انتظار هم جامعه اقشار من و بقیهی کهاین راه هزاران پیچ و خم دارد 

 کندمی معرفی را مشاغل از جدید طیف این و دهدمی آموزش که کسی میرود انتظار حداقل اما بشنویم تلویزیون

چه ؟ ها بزند. یعنیکار و کسب این اندازی راه جوانب به هم گریزی

ر آمد به بازار پا های اینترنت که با قصد کسب داز سایت ۱۰فقط %در یاهو فایننس ،  2015سال ر امآطبق 

طرفدار تکنولوژی  هافتد ؟ من به شخصاین اتفاق میمد میرسند ! اما سوال اینجا این هست که چرا آمیگذرند به در

 ام قبل از خرید یا استفاده اصل و کاربرد آنرا رد از هر مدلش اما عادت کردهاگذجدیدی هستم که پا به بازار می
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ام که قبل از اینکه کاری را شروع کنید ، اطالعات کاملی بدست بیاورید یاد بگیرم و همیشه به مخاطبانم گفت

فهمید بودم چون تغییر به خصوص در استراتژی  کاش این مورد را قبال ه پس از شروع کار، فریاد نزنید ایک

.باشد که مهم تر از پول ، باید نگران زمان باشیدو پول می زمان بیزینس الزمهی

رد ادامه ابقیه مو سیراشاره کردم ، در این نسخه باهم به بر مهمی رداهمانطور که در کتاب نسخه اول به مو

د مجبور عو استوار بردارید که یک سال ب ه ایبرمیدارید اینقدر حرف ، هر قدمیمیدهیم و من تاکید بر این دارم 

و حذفش نشوید ، امیدوارم متوجه شده باشید مثال در اولین قدم راه اندازی کسب و کار نیاز به  عوض کردن به

ر مجبور ارین روش لوگو خود را طراحی کنید که برای همیشه فقط یک بته ای وگو دارید ، به زیباترین و حرفل

 ی طراحی لوگو را بروید،باشید پروسه

 های استوار مانع از لغزیدن در ارتفاعات قله کسب و کار میشوددوست باهوش من ، قدم
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از است عبارت که دآی می میان به شبکه یصحبت از کسب و کار اینترنتی میشود ، کلمه وقتی

جستجو

تاارتباط

ویدیو

ایمیل

صفحه نمایش

 !ایدنالین شدهآیش بگذارید میتوانید بگویید که ها به نماه راهااگر بتوانید خود را در این چ

گفتیم تصور کنید که مشتری همیشه باید می باشد ، قبالمی خاطبجا قابل دسترس مکنون در همهدنیای وب هم ا

در  یست که مشتری با ما همه جا هست حتبا شما باشد ، اما خوشبختانه االن باید بگوییم که چقدر خوب شده ا

م اتگرسکه مشتری از خواب بیدار شده است و هنوز چشمانش را باز نکرده به سر گوشی خود میرود که این زمانی

، برند خود  ه ایدهای جذابی که دیشب قرار دادعکسدر بین  ه ایبه صورت کامال حرف چک کند و شما خود را

ست ، باید ابیند ، برند یا لوگو شمد از بیدار شدن میعاید که مشتری اولین چیزی که امروز برا جا سازی کرده

خود را بر روی خودکار یا جا چقدر هزینه میکردند که لوگو  ها قبالشود ! کمپانینمیاغراق کنم بهتر از این 

افتد لوگو را ببیند ، اما االن به جرات میگویم که بسیار دستش به خودکار می پ کنند که مشتری وقتیاچ وییچیس

:مهمتری هم دارد که این است که ارزان تر میتوانید کاری کنید که همیشه با مشتری باشید و اما فرق خیلی

کنید ، شما تبلیغ خود را با زیرکی جذابی در رد ، چرا که شما فقط تبلیغ نمیمشتری به شما احساس بهتری دا

ی به شما دارند ، قدر تکنولوژی ستواید ، پس مشتری بیشتر احساس دکرده مخفی های دیدنیبین مطلب و عکس

...را داشته باشید
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:گریزی مختصر به دنیای تغیرات

کرده باشید  ، اگر در کشور که قانون کپی رایت دارند زندگیفلیکس جای تلویزیون کابلی را گرفت نت

 ...ناقابل بپردازید ۲۰$، حتما میدانید که برای تماشای چند شبکه تلویزیونی باید ماهانه حداقل 

 نالین ، جایگزین رادیو شدآپخش موزیک

ها کم شدندها و خیابانتبلیغات انبوه ایستگاه اتوبوس

ندارند تبلیغاتی دیگر مخاطب خاصیهای انبوه مجله

 

این سواالت رو بدهید واببردارید و ج حاال وقتش رسیده که سوال بپرسیم ، یک کاغذ زرد با خودکار مشکی

باشد ؟آیا کسب و کار شما به صورت دیجیتال می

های شما مطابقت دارد؟تا چه اندازه سیستم کسب و کار اینترنتی با محصوالت و یا سرویس

های خود را با سیستم اونالین تطبیق بدهید؟چقدر زمان دارید تا محصوالت و یا سرویس

چه تعداد رقیب در عرصه وب دارید ؟

کند؟چه چیزی شمارا از رقبا متمایز می

شما چه چیزی دارید که خریدار شمارا نسبت به رقیبتان ترجیح بدهد؟

 برند خود را شرح دهید ؟ جمله ، کلی ۵در

دهند ؟تشکیل می ن مشتری برای شما را چه کسانیبهتری
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هستند و یا بیشتر مرد یا زن ؟ آیا تا چه حد با  در چه گروه سنی ثالاز مشتری خود بکنید ، م شخصیتعریف م

 .ری برسید بهتر استدارند ؟ هرچقدر به تعریف مشخص ت تکنولوژی آشنایی

های اجتماعی ، ها ، شبکهگروای از اینترنت هستند ؟ قسمت جستجشبکهتخمین بزنید مشتریان شما بیشتر در چه 

ها و ... ؟های تماشای فیلم و ویدیو ، وبالگسایت

 ، سه اصل زیر را دارا می باشد :یت برای فروش باالابهترین و موثرترین وبس

اصل سادگی

دارای محتوای برنامه ریزی شده

های ساختاریویژگیاز لحاظ  العادهکارایی فوق

یم ، در هدیت قرار میااست که ما هر چیزی که در وبس کنیم. این بدین معنی اجازه بدهید ، قسمت دوم را برسی

یک عکس کوچک یا  ثالم ، ماز آن استفاده کردی رسیدن به هدفی پشت قضیه به آن فکر کرده باشیم و در پی

ها ، باید برای همچیز لب و ستوناجایگیری مط ییت و یا حتاهای کناری ، یا مدل ساختن منو وبسستون یحت

 ریم که بتوانیم از شلوغی بیهیچ چیزی را بدون دلیل به کار نبداشته باشیم و  خصییت از قبل تعریف مشاوبس

هرچه بیشتر است ، کافیست  به دنبال سادگی ۲۰۱۶باشد ، کاربر مورد جلوگیری کنیم. هدف ما فروش بیشتر می

 یت اپل سر بزنید. تاحاال فکر کردین که اپل چرا یک سیستم طراحی را به کار گرفته است ؟ابه وبس
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مشتری امروزه از شلوغی و سردرگمی به تنفر رسیده است ، پس یادمان نرود نباید مشتری خود را سر درگم کنیم 

.ترغیبش کنیم سایتبه بستن  تری رامش با دست خود و خودمان

اگر فروشگاه  ثالکار کند ، م و درستی سادگی که داخل سایت قرار میدهیم باید به مورد سوم ، هرگونه ویژگی

ترین راه استفاده کنیم، و به شدت از به کار بردن های مختلف وصل میشود باید مطمئن شویم از سادهما به بانک

ه پرداخت ابه درگ یها نوشته اند که حتیاری از سایتم که بسه ادید کراتری کنید ، من به وهای دروغین دویژگی

شویم ، که به هیچ کجا وصل نیست. از پال وصل هستند ، اما پس از کلیک به روی گزینه متوجه مینالین پیآ

یت عمل ار ساختار وبسد Highly Functional یدکن ، و همیشه سعی یدببر ههای جدید بهرهای سایتویژگی

  .کنی

 شما را دعوت می کنم به حساس ترین موضوع در عرصه وب :

.بگذارید اگر دوست دارید گوگل رابطٔه دستنی با شما داشته باشد و شما را به بقیه نشان دهد ، به گوگل احترام 

کنید و که نشر می بطالدهد چند درصد از این ممی شخیصت راحی شده است که به راحتیط گوگل به شکلی

 ، که از مطالبی استفاده کنید که خود نوشتید  یت قرار میدهید ، خالص هستند و تکراری نیستند ، زمانیادر وبس

 سایت گوگل رتبه و میشود سئو شما یتاوبس طبیعی صورت به و میشوید تر خوان هم گوگل جستجوی سیستم با

دراز مدت هیچ سودی به جز ضرر برای شما  در هایتاوبس بقیه از لبامط کردن کپی. کندمی پیدا بهبود شما

 که گوگل طوالنی بازهی در اما بکنید پیدا دسترسی مخاطب از گروهی به شما کوتاه زمانی ندارد. شاید در بازهی

 در ، رایت کپی قانون مورد در اما و. میشوند دور شما از هم هامخاطب دیگر طرفی از و می گذارد کنار شمارا

 هشناخت ند و از لحاظه قانونی رسمیه اها شروع به ثبت محصوالت خود کردیتابسیاری از وبس تعداد ایران
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ی خود میتواند قاضی خویش هم که هرکس اخالقی میشوند ، پس از لحاظه قانونی هم دچار مشکل میشوید، جنبه 

 نروید، که بی منطق و چه اخالق هیچگاه به سمت کپیکند، اما در آخر چه از لحاظه  سیررا بر هضیشود و ق

ه اید که باید حرفار را جدی گرفتههستید و کسب و ک مپانینده میشوید. اگر هم که کاشک به زودی به کنار ر

های شما ، یت شما بیاید، به خاطره مقالهامخاطب بخاطر امضای شما به وبس فکر کنید و برند شوید ، یعنی ای

 .ن احترام بگذاریداطبتان و مخادتها و محصوالت شما ، پس لطفا به خوویسبخاطر سر
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 اکوسیستم را به یاد دارید ؟ ) همان درسی که بچگی همه ی ما خواندیم (

 

 اکوسیستم بازاریابی چیست ؟

 اکوسیستم نوین :                                             اکوسیستم قدیمی :

 

 

ها و ابزارهای عمل کرد آنها که در مجموع باعث ساختار به جمعی از شبکه "

بازار و مصرف کنند میشود و در همین راستا نیز اضافه کردن روابط بین 

 "رساندهای جدید میهای جدید، بازار را به مشتریشبکه

Andrew kolb, White Agency
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 و اما چیزی که االن به نظر می رسد : 

 

 

 

زمانی 

تغییرات در اکوسیستم مارکتینگ ، به شدت تغییر کرده اند ، به مثال زیر دقت نمایید :

Nike   ... به این شکل بود 

 

و پوستر تبلیغاتی خودش را اینچنین طراحی می کرد
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 در دنیای امروز :   Nikeو اما 

 

 

 

درست است ، برنده دست کسی است که اکوسیستم را به خوبی بشناسد و در تک تک این بازار ها نام خود را 

Nike از دنیای موزیک تا دنیای لباس های هوشمند ، محصول تولید نموده و خود را با  قرار دهد. امروزه

 ام گذاشته است .کاربرش همخوانی داده است . به عبارتی دیگر به دنیا و عالیق کاربرش احتر
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 استان سرآشپزد

   

 

 

 

که با  اریدز دادر کسب و کار بخصوص از مدل اینترنتی ، شما نی

گرافیک ، طراحی  کار کنید ، از جمله ، طراح تلفیهای مخشاخه

محصوالت، تولید  خت تیزر تبلیغاتی برای معرفیایت ، ساوبس

های محصوالت دیجیتال از جمله کتاب الکترونیک ، نرم افزار

 خود راآنها ز دارید ، همهیاها مورد دیگر که نییل و دهاموب

ت که از موادی استفاده کنید اس آن دیگر راهی اما ، بدهید انجام

 لامث که آشپز آن همانند نتیجه نه ، برسید بومطل که به نتیجهی

 با شغلتان اهداف به رسیدن در را شما خوب ابزار و مواد ، زدم

 کسانی با همانطور و ببرید هبهر آنها از ، میکنند هدایت باال سرعت

و گفت گو کنید ، و به همین روش از اتالف  یرید ، گپبگ مشاوره اند داده انجام شما کار شبیه کاری قبال که

کنید! عوقت خود جلوگیری کنید ، یادتان نرود الزم نیست دوباره المپ را اخترا

 

بد ،  ییغذابا مواد  هپخت آشپزی خبرحاصل دست

 اشغال میرود ظرف غذاییست که به داخل سطل

 حسین عزت خواه
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www.honarane.com                                                 های آموزشی به سایت ما مراجعه کنید برای دانلود ویدیو

قله های کسب و کار آنالین
 

 

چون به دنبال رده پای موفقیت میگردی ، ایمان دارم  شق پیشرفت و کسب در آمد هستیادوست عزیزم که ع 

، افراد زیادی هر روز وارد کسب و کار  را اجرا کنی یزینسب ل مهم و اساسیواگر که اص، که موفق میشوی 

خت لوگو را اسی مانند که از اول حترادی موفق میمیشوند و به زودی هم از این گردونه خارج میشوند، اما اف

مشترکی  ه یهای بزرگ ، به نقطکمپانی سیرها میروند، من پس از بر به دنبال استانداردو هم جدی میگیرند 

اصل انضباط ، در یادگیری منظم باشید و با چارچوب کار خود را به جلو ببرید  : شتمادم که اسمش را گذرسی

.ر دوم چیزی رو بسازیداکه الزم نباشد برای ب

 باشد که سعی، مشاوره و اجرا در مورد امور تبلیغاتی و بازاریابی اینترنتی می کمپانی میلیونر الین هدف اصلی

یت ابزار و موادی آماده اراتژی را به صورت فارسی هم ارائه بدهیم و در وبساست این از کوچکی یکردیم نسخه

.ایم تا به سرعت به اهداف تبلیغاتی و راه اندازی کسب و کار برسیدقرار داده

 

سایت را از داخل برای ساخت لوگو و تیزر  فایل های آموزشیستان عزیزم شما میتوانید خوش ، دواما خبر 

ز دارید استفاده کنید، اهای تبلیغاتی نیخت کمپینادانلود کنید و عالوه بر این از بقیه ابزار که برای س میلیونر الین

... های خود را مطرح کنید تا جور دیگری دنیا را بسازیمپرسه بزنید و ایده ما سایتدر 

ستاخالق و شادمان و ثروتمندی لیاقت شم

عـــزت خـــواهن ــسیــح
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