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اخطار: مالكيت حقوقي اين اثر متعلق به شركت دانش بنيان مديران سامانه ي خزر مستقر در مركز رشد واحدهاي فناوري 
طبرستان مي باشد. هر گونه كپي برداري كلي و جزئي، استفاده از مطالب خارج از اين فايل الكترونيكي و يا دخل و تصرف 

 تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرد.

 

 (Adkey)ري، بلوار امير مازندراني، مركز رشد واحدهاي فناوري طبرستان، شركت مديران سامانه ي خزر نشاني: سا

 09195170638تلفن تماس: 

 adkey.ir@gmail.comايميل: 

 »اشتراك گذاري اين كتاب آزاد است  انتشار و به« 

 

 

 

 فهرست:

 مقدمه •

 الينهاي آن تكنيك •
o ) كسب جايگاهPositioning( 
o ايجاد ارتباطاتات سودمند (link building) 

o رسانه ي اجتماعي 
o خريد تبليغات 
o ايميل 

 هاي آفالين تكنيك •
 ساير استراتژي ها •

 سخن پاياني •
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Adkey.ir  و اينترنتي مرتبط و خدمات بازاريابينمايش تبليغات هدفمند در سايتهاي ايراني بر اساس كلمات كليدي مرتبط 
  www.adkey.irنشانی اينترنتی: 

 mail.comadkey.ir@gايميل: 
09195170638تلفن تماس: 

  

به عالوه  يك واحد آنالين گزينه ي محبوبي براي صاحبان كسب و كارهاي غير اينترنتي است. راه اندازي
زيرا هزينه ي اين كار  ا كردن كسب و كارهاي آنالين رغبت بيشتري نشان مي دهند.كارآفرينان نيز به بن

 آن راحت تر و ارزان تر است.ايين است، زحمت كمي دارد و بازاريابي نسبتا پ

جان  ضروري است. كسب و كار دراز مدت براي كسب موفقيت كوتاه مدت و نيز بقاي بازاريابي و تبليغات 
 "نيمي از بودجه ام در امر تبليغات هدر رفته است، اما نمي دانم كدام نيم! كه ي دانمم"مي گويد:  واناميكر

بازاريابي تنها محدود به تبليغات نيست اما تبليغات نيرومندترين ابزار آگاهي بخش در شناساندن يك 
 شركت، كاال، خدمت يا انديشه است.

به عنوان مثال وقتي تنها چند شود.  هدفمحدود به بازار تبليغات هنگامي به خوبي كارساز است كه 

درصد از مردم در حال تاسيس شركت هستند، تبليغ دستگاه ثبت ساعات كاري كارمندان در تلويزيون يا در 

تاثير فراواني دارد. اين گونه  مرتبطتبليغ در مجالت و سايت هاي  !سايتهاي عمومي چقدر موثر است؟

ايه گذاري به حساب آورد؛ هرچند بازگشت سرمايه گذاري در زمينه تبليغات را به جاي هزينه مي توان سرم
 ي تبليغات هيچ گاه چندان روشن نيست.

 

؟ چه كاري مي توان براي باال بردن ترافيك سايت انجام داد؟ مشتريان بيشتري را جذب كردچطور مي توان  
عضي از آن ها را انجام داده باشيد؛ در اين جا ... نكته وجود دارد كه بايد به آنها توجه كنيد. ممكن است ب

هيچ وقت موفق به شروع نشده باشيد؛ و بعضي را تا به حال نشنيده قصد انجام بعضي را داشته باشيد اما 
جا وجود  كه امكان ورود به جزئيات در اين مطمئنا مطالب فراواني راجع به هر نكته وجود دارد؛ با اين باشيد.

مي توانيد هر تكنيك را به نحو  Adkey.irنت يا درخواست كمك از متخصصان ندارد اما با جستجو در اينتر
 احسن انجام دهيد.

اما سعي كرده ايم مهم ترين نكات بازاريابي در عصر  !كرده ايمعلم را فاش  در اين كتاب اسرارنمي گوييم 
 كنيم. بيان را به صورت عملي و خالصه اينترنت
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Adkey.ir  و اينترنتي مرتبط و خدمات بازاريابينمايش تبليغات هدفمند در سايتهاي ايراني بر اساس كلمات كليدي مرتبط 
  www.adkey.irنشانی اينترنتی: 

 mail.comadkey.ir@gايميل: 
09195170638تلفن تماس: 

  

 تكنيك هاي آنالين

 

 يتتان را راه اندازي كنيد!وبسا  -1

اگر نمي توانيد خودتان وبسايتتان را طراحي كنيد مي توانيد از متخصصين اين كار كمك بخواهيد. دقت 
كنيد كه نشانه هاي غيرحرفه اي بودن در طراحي سايتتان به چشم نخورد زيرا مشتري را دفع مي كنند. در 

 زيد ارزشش را دارد و به زودي خودش را جبران مي كند.اي كه به يك طراح حرفه اي مي پردانتيجه هزينه 

 

 )Positioningكسب جايگاه (

يا به عبارتي در جايگاهي باالتر از  جا بيندازدهر كسب و كار بايد خود را در زمينه ي مطلوبش بين مردم 

هايي به  گاهجايرقبايش قرار گيرد. امروزه رتبه ي شما در نتايج موتورهاي جستجوي اينترنتي از مهمترين 

جستجو است نه  طبيعي شمار مي رود كه مشتري فراواني را برايتان به ارمغان مي آورد.( منظور نتايج
 در صفحات موتورهاي جستجو) تبليغات

جمع آوري كند. پس بياييد  هايي را به سايت شما مي فرستند تا اطالعات آن را "روبات"موتورهاي جستجو 
زي سايت شما جهت انتقال بهتر اطالعات به روبات ها شروع كنيم. هدف گول براي بهينه سابا چند تكنيك 

د كه سايت ا براي روبات فراهم كنيم تا بفهمزدن روبات ها نيست، بلكه اين است كه نشانه هاي فراواني ر
 ناميده مي شود. SEOشما راجع به چيست. اين روش اختصارا 

 كنيد. صفحات را غني از كلمات كليدي انتخاب عنوان  -2

براي هر صفحه از سايتتان يك عنوان توصيف كننده حاوي كلماتي كه مي خواهيد مردم با آن شما را پيدا 
در نتايج جستجوي گوگل نمايش  نيز منظور از عنوان متني است كه در نرم افزار مرورگر و .بنويسيد كنند

جستجوكنندگان ترغيب شوند روي داده مي شود، نه تيترهاي داخل متن. اين جمله را طوري بنويسيد كه 

تا جاي ممكن حروف و كلمات اضافه را از عنوان  باشد. كلمه 8تا  5بين بهتر است عنوان  آن كليك كنند.
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Adkey.ir  و اينترنتي مرتبط و خدمات بازاريابينمايش تبليغات هدفمند در سايتهاي ايراني بر اساس كلمات كليدي مرتبط 
  www.adkey.irنشانی اينترنتی: 

 mail.comadkey.ir@gايميل: 
09195170638تلفن تماس: 

  

محصول يا خدماتتان  نام فقط نام شركت را در عنوان صفحات ننويسيد، بلكه حتما كلماتي مانند حذف كنيد.
 را هم در عنوان بياوريد.

 قرار دهيد. METAشرح  براي صفحاتتان  -3

مي دهند. شرح متا بايد يك يا دو جمله باشد كه  نمايش عنوان صفحه پاييناين متن را موتورهاي جستجو 
 كلماتي كه در صفحه استفاده نشده اند را در شرح متا به كار نبريد! محتواي صفحه را توصيف مي كند.

حرف اول در گوگل نمايش داده مي شوند  60باشد. حدود تا  255بايد  META شرح حداكثر تعداد حروف
 .اما مقدار بيشتري در پايگاه اطالعات گوگل ذخيره مي شود

 به كار ببريد. ,H3) H2, (H1متن  داخل كلمات كليدي خود را در تيترهاي  -4

 هايي روش از و كنيد متمايز ,H3 H2, H1حتما تيترهاي موجود در سايت خود را با استفاده از تگ هاي 
 نكنيد. استفاده كردن بولد يا سايز فزايشا مثل

 .را در پاراگراف اول متن صفحه به كار ببريدكلمات كليدي خود   -5

 راگرافي در ابتداي صفحه قرار دهيد.يك خالصه ي يك پا يدمثال مي توان

 شرح هايي حاوي كلمات كليدي براي تصاوير قرار دهيد.  -6

ان عالوه بر كسب جايگاه باالتر در نتايج جستجوي مناسب براي تصاوير سايتت ALT با قرار دادن تگ
 استاندارد گوگل، در نتايج جستجوي تصاوير هم ديده مي شويد.

 كلمات كليدي را در لينك ها قرار دهيد.  -7

در هركجا (چه سايت خودتان و چه ساير سايتها) كه لينكي به يكي از صفحاتتان قرار مي دهيد بهتر است با 
 لينك قرار دهيد. متنمات كليدي مرتبط را در كل <a>استفاده از تگ 

 منوهاي سايتتان را قابل خواندن براي موتور جستجو بسازيد.  -8
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Adkey.ir  و اينترنتي مرتبط و خدمات بازاريابينمايش تبليغات هدفمند در سايتهاي ايراني بر اساس كلمات كليدي مرتبط 
  www.adkey.irنشانی اينترنتی: 

 mail.comadkey.ir@gايميل: 
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كه بتوانند تمام صفحاتتان را پيدا كنند مي توانند از سيستم منوهاي  ينبراي اروبات هاي موتور جستجو 
دي دارند اما از آنجا كه روبات ها سايتتان استفاده كنند. منوهاي فلش و جاوا اسكريپت زيبايي بصري زيا

 منو بسازيد. HTMLها نيستند بهتر است با استفاده از دستورات  قادر به خواندن آن

 نقشه سايت بسازيد.  -9

كمك فراواني در دسترسي به تمام صفحات سايتتان مي كنند. هر موتور جستجو  sitemapفايل هاي 
را مي شناسد. با  txtو ياهو پسوند  xmlوگل پسوند مي شناسد، مثال گ sitemapپسوند خاصي را براي 

 مي توانيد به صورت رايگان نقشه سايت بسازيد. Sitemaps.com-XMLكمك 

 داشته باشيد. مهم خود حداقل يك صفحه ي اختصاصا بهينه شده براي هر كلمه كليدي -10

براي آن ها رتبه ي بااليي در نتايج جستجو داشته خود را بهينه كرده و  شما نمي توانيد تمام صفحات سايت
باشيد. پس بهتر است بعضي صفحاتتان را براي كلمات خاصي كامال بهينه كنيد تا با اين صفحات رتبه ي 

 بااليي در نتايج جستجوي گوگل كسب كنيد.

 بهينه سازي براي موتور جستجو را با دقت انجام دهيد. -11

دهيد. اري هاي بهينه سازي كامال بهبود دي و احتماال صفحه نخست خود را با انجام ريزه كصفحات كلي
برخي از نكات الزم گفته شد اما اين كار دانش و تجربه ي بسيار گسترده اي مي طلبد كه تمام آن در يك 

 كمك بگيريد. نيز كتابچه نمي گنجد و بهتر است از متخصصين باتجربه

 رنتي خود را در اينترنت بشناسانيد.كسب و كار غير اينت -12

امروزه اكثر مردم كسب و كارهاي غير اينترنتي را هم در اينترنت جستجو مي كنند. براي اين كه مطمئن 
باشيد آن ها نشاني شما را پيدا مي كنند، آدرس و شماره تلفن خود را در تمام صفحات سايت خود قرار 

 فحات و نيز هر جايي كه لينكي به شما قرار دارد نيز قرار دهيد.دهيد. اگر ممكن است آدرس را در عنوان ص

 ، صوتي و تصويري بسازيد و آن را ترويج كنيد.فايل ويدئويي -13
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معموال گوگل در نتايج جستجو و نزديك به باالترين نتايج، چند تصوير، ويدئو و يا فايل صوتي مرتبط را 
براي كسب و كارتان تهيه كنيد و آنها را در سايت خودتان نشان مي دهد. بنابر اين اگر اين چنين فايل هايي 

 قرار دهيد و يا در سايت هاي اشتراك گذاري به خوبي ترويج كنيد، مشتريان زيادي بدست مي آوريد.

 

 ايجاد ارتباطاتات سودمند

دن، حتما شنيده ايد كه هميشه رابطه حرف اول را مي زند! اين كامال صحيح است زيرا ما براي شناخته ش

ها تبديل  لينككسب اعتبار و كمك گرفتن به رابطه هاي خود نيازمنديم. در عصر اينترنت رابطه ها به 
بازديدكنندگان اضافي برايتان فراهم  ي كه از سايت هاي ديگر به سايت شما وجود دارندشده اند. لينك هاي

 ي ن فاكتور مهمي در تعيين رتبهتعداد لينك ها به سايت شما را به عنوا نيز مي كنند. موتورهاي جستجو
ارزش تمام لينك ها يكسان نيست، مثال اگر از سايت يك  شما در ليست نتايج جستجو در نظر مي گيرند.

 دانشگاه به شما لينك داده شود به مراتب ارزشمندتر است تا لينك از يك سايت تبادل لينك رايگان.

 العات ايراني و جهاني ثبت كنيد.كسب و كارتان را در دايركتوري ها و بانك هاي اط -14

 اين لينك ها به باال رفتن رتبه ي سايت شما كمك مي كنند و نيز براي شما بازديد كننده مي فرستند.

 سايت خود را در سايت هاي تخصصي ثبت كنيد. -15

 لينك از اين گونه سايت ها مفيدتر از دايركتوري هاي عمومي است.

 درخواست تبادل لينك بدهيد. -16

ي مرتبط بازمينه ي كاري تان را پيدا كنيد و به آنها پيشنهاد تبادل لينك بدهيد. يك صفحه سايت ها
مخصوص لينك ها در سايتتان داشته باشيد تا بازديدكنندگانتان را همان ابتداي ورود راهي سايت هاي ديگر 

ران سايت هاي نكنيد. سايت هايي كه بازديدشان درحدود سايت شماست بهترين انتخاب هستند زيرا مدي
 پربازديد چيز زيادي از تبادل لينك به دست نمي آورند.

 منتشر كنيد. ي ديگرمقاله بنويسيد و در سايت ها -17
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كافيست يك لينك به خودتان و يك خط توضيح درباره ي كاري كه مي كنيد در مقاله تان بگنجانيد و آن را 
 تبليغات نند قرار دهيد. اين يك روشبه صورت رايگان در اختيار سايت هايي كه مطلب منتشر مي ك

 منتشر كند. را هزاران بار است كه مي تواند لينك شما "ويروسي"

 خبر منتشر كنيد. -18

به روزنامه ها و  با نام خودتان متني براي آن فراهم كرده ووقايعي كه ارزش خبري دارند را پيدا كنيد و 
 مجالت و سايت هاي خبري مرتبط ارسال كنيد.

 انيد يك محصول رايگان و كاربردي فراهم كنيد و لينك خود را در آن قرار دهيد.اگر مي تو -19
 

بخواهيد لينك سايت شما را به دوستانشان ارسال كنند يا آن را از بازديدكنندگان سايتتان  -20
 در شبكه هاي اجتماعي به اشتراك بگذارند.

 

 رسانه ي اجتماعي

نه ي رسانه هاي اجتماعي برمي گردد. چهار نوع رسانه ي روش بعدي بازاريابي اينترنتي ما به رشد قارچ گو
) 4) سايت هاي اشتراك گذاري لينك و (3) شبكه هاي اجتماعي، (2، (ها ) وبالگ1اجتماعي وجود دارد: (

. رسانه ي اجتماعي با ارسال مستقيم بازديدكننده، توليد لينك به سايت شما و ترويج آگاهي تاالرهاي گفتگو
 ان به رشد كسب و كار شما كمك مي كند.مردم از فعاليتت

 وبالگ راه بياندازيد.  -21

با انتشار مطالب جذاب در يك وبالگ در سايت خودتان احتمال پيدا شدن در موتورهاي جستجو و نيز 
هاي  احتمال اين كه ديگران به وبالگ شما لينك بدهند را افزايش مي دهيد. داشتن وبالگ در سرويس

 رايگان نيز مفيد است و مي توانيد لينك خود را در آن قرار دهيد.
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 هاي اجتماعي شويد. سايتعضو  -22

در پروفايلتان تمام انواع رسانه هاي اجتماعي براي كسب و كارها مفيد هستند. شما مي توانيد لينك خود را 
نند و اتفاقات ديگري كه براي يا لينكتان را منتشر مي ك مردم در مورد شما صحبت مي كنند قرار دهيد؛

 شما بازديد كننده مي فرستد و رتبه تان را باال مي برد.

يادآوري مهم، هيچ وقت در يك گروه اسپم نباشيد و يا مدام درمورد خودتان صحبت نكنيد. تنها سعي كنيد 
م چنين وقتتان كه براي ديگران مفيد باشيد تا مردم به شما اعتماد كنند و مشتري كسب و كارتان شوند. ه

ه هايي را پيدا كنيد كه از افراد واقعي و ، بگرديد و گرورا در جاهايي كه فقط اسپمرها حضور دارند تلف نكنيد
 مشتري بالقوه تشكيل شده اند.

 كسب و كار خود را در فروم ها و تاالرهاي گفتگو ترويج كنيد. -23

جوامعي هستند كه به خوبي دسته بندي شده  تاالرهاي گفتگو با اين كه متعلق به سال هاي دور هستند اما
 اند و پر از مردمي هستند كه عاليق اختصاصي دارند.

 بينندگانتان را تشويق كنيد با شما در شبكه هاي اجتماعي ارتباط داشته باشند. -24

 

 خريد تبليغات

اگر مي خواهيد  باشد، زيرا الاقل زمان و انرژي مصرف مي كند. "رايگان"هيچ روش بازاريابي وجود ندارد كه 
 كسب و كارتان بيشتر، سريع تر و مطئن تر رشد كند نياز داريد كه براي تبليغات در اينترنت هزينه كنيد.

 مانند شخم زدن زمين بدون كاشتن بذر است!  ،فراموش نكنيد كه مشغول بودن به كاري بدون انجام تبليغات

اره فضاي تبليغاتي سايتها به صورت ماهانه ) اج1: (از جمله تبليغات در اينترنت به چند روش انجام مي شود
 ) تبليغ هدفمند.4) روش هاي پرداخت به ازاي نمايش يا كليك (3در سايتهاي تبليغاتي ( تبليغ) 2(

هستند. البته گوگل ايران را تحريم كرده و   Adwords/Adsense Googleو   Adkeyمثال روش آخر
يك شركت دانش بنيان ايرانيست  Adkeyيسك بااليي دارد. اما استفاده از آن با دور زدن تحريم نيز اخيرا ر
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تبليغات را در  بت به گوگل اين است كه مي تواندپذيري، مزيت آن نس يتكه عالوه بر پاسخگويي و مسئول

 مرتبط هم نمايش دهد. ايرانيسايت هاي 

صيه نمي شود كه زياد براي آن د و توپاييني دار "تبديل به مشتري"نرخ اجاره تبليغات در سايت ها بازده يا 

كامال برعكس  وضعيتدر سايت هاي مرتبط با موضوع كاريتان  هدفمندهزينه كنيد. اما در مورد تبليغات 

نيز در بين جامعه ي مشتريان  اعتبارو  شهرت، جذب بازديدكنندهد عالوه بر است. با تبليغات هدفمن

 بالقوه ي خود كسب مي كنيد.

 ليست هاي ايميل. خريد -25

متاسفانه اين روش در ايران خوب اجرا نشده و تقريبا تمام فروشنده هاي ايميل به صورت عمده براي 
تبليغات، توسط گوگل و ياهو به عنوان اسپم شناخته شده اند و ايميلشان از صندوق ورودي گيرندگان حذف 

اسپم نشود اين كار را انجام دهيد نتيجه ي  مي شود. اما اگر خودتان بتوانيد به صورتي كه ايميل هايتان
 خيلي خوبي از اين روش بازاريابي مي گيريد.

 خريد تبليغات هدفمند پرداخت به ازاي نمايش. -26

اين روش زماني مفيد است كه كسب و كارتان مراحل اوليه ي آزمون و خطاي خود را طي كرده باشد، اما به 
 Googleنتي و غير اينترنتي مايلند كه با استفاده از شدت حياتي است. اكثر كسب و كارهاي اينتر

Adwords  يا نمونه ي ايراني و برتر آنAdkey.ir  تبليغاتشان را به صورت هدفمند به كاربران اينترنت
را هدفگيري مي كنيد و  بازار هدفتاننمايش دهند. در اين روش شما با كمك كلمات كليدي و موضوع، 

حاوي لينك به سايتتان است در سايت هايي كه محتواي مرتبط با هدف شما تبليغ متني يا بنري شما كه 
به اين ترتيب بينندگان آن سايت ها كه عالقه مند به كار شما هستند تبليغتان  دارند نمايش داده مي شود.

دفعات نمايش تبليغتان هزينه مي كنيد و در بودجه ي شما صرفه جويي  يزاني بينند. به عالوه تنها به مم را
 چشمگيري رخ مي دهد.

 در سايت هاي تخصصي حوضه ي كاريتان يك صفحه ي تبليغاتي بخريد. -27

اين كار عالوه بر ايجاد اعتبار و رسميت براي كسب و كار خود، امكان برقراري ارتباط با مشتريان بسيار با 
 ارزشمند يا همكاران و كسب و كارهاي مكمل نيز برايتان فراهم مي شود.
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 در هنگام ساخت تبليغ خودتان را جاي مخاطب قرار دهيد. -28

د، چه هدفي داريد و چطور با خالقيت مي توانيد يد كه چه اشخاصي را هدف مي گيريبايد درست بدان
 بينندگان را جذب كنيد.

اما زيبايي آن در اين  ،دارد ماليهزينه ي  هم مانند تبليغات سنتي يك يادآوري: اگرچه تبليغات در اينترنت
است كه نه تنها الزم نيست هزينه هاي چاپ و پخش تبليغات كاغذي را بپردازيد، بلكه منابع طبيعي مانند 

 كنيد و شهر و محيط زيست را نيز آلوده نمي كنيد.درختان را مصرف نمي 

 

 ايميل

نشويد. فقط اسپم نباشيد، يعني ايميل  از ايميل به عنوان يك راه مهم براي جذب مشتري به سايتتان غافل
س هاي ارسال نكنيد، به افرادي كه به شما اجازه نداده اند ايميل نفرستيد. زيرا در آن صورت سروي ههاي انبو

 ايميل هيچ يك از نامه هاي شما را به صندوق ورودي گيرندگان نمي فرستند.

 دهيد.تان امضا قرار هاي براي ايميل -29

نام شركت، آدرس، شماره تلفن، آدرس سايت، ايميل، يك يادداشت توضيحي درباره كسب و كار و 
افزايش  گيرنده مال پاسخ دادنمحصولتان اطالعات مفيدي هستند كه با قرار دادن در پاي ايميل هايتان احت

 سطر بيشتر ننويسيد. 8الي  6مي يابد. امضا را حداكثر از 

 يك خبرنامه ي ايميلي ارسال كنيد. -30

اگرچه اين كار كمي زمان مي برد اما ارسال يك خبرنامه ي ماهانه از مهم ترين تكنيك هاي بازاريابي است. 
تازه هاي حوزه فعاليتتان يا اطالعاتي راجع به مي توانيد يك مجله ي الكترونيكي، ليستي از نكات مفيد، 

مفيد است اما جاي خبرنامه را نمي  هم منتشر كردن مطلب در وبالگمحصوالت جديدتان را ارسال كنيد. 
 گيرد.
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 تا مي توانيد از ديگران بخواهيد كه عضو خبرنامه تان شوند. -31

اگر مشتريان آفالين داريد از آن ها  روي هر صفحه ي سايتتان يك فرم عضويت در خبرنامه قرار دهيد.
 بخواهيد كه براي دريافت پيشنهادات مخصوص اينترنتي در خبرنامه تان عضو شوند.

 يا يادآوري ارسال كنيد.م موفقيت آميز بودن ايميل هاي اعال -32

ي ل تبريك روز تولد، يادآورخالق باشيد! اگر اطالعات مشتريانتان را به خوبي ثبت كنيد مي توانيد مثال ايمي
گذشت زمان زيادي از آخرين خريد و امثال اين ها ارسال كنيد. ايميل هاي تشكر از خريد مي توانند حاوي 

 يك كوپن باشند تا مشتريانتان را براي خريد بعدي هم جذب كنند.

 پيشنهادات ايميلي ارسال كنيد. -33

يميل هستند. پيشنهادات ويژه، كدهاي تخفيف، به تان بهترين گزينه براي ارسال افعلي بينندگان و مشتريان
 روزرساني هاي محصوالت و ... را براي آن ها ارسال كنيد.

 با كسب و كارهاي مكمل خود تبادل نام در ايميل انجام دهيد. -34

با كسب و كارهاي مكملتان كه در ارسال ايميل به مشتريانشان خوب عمل مي كنند هماهنگ كنيد و لينك 
 ايميل هايتان قرار دهيد. يكديگر را در

 

 هاي آفالين تكنيك

 

تنها به اين دليل كه استراتژي هاي آفالين روي اينترنت نيستند به اين معني نيست كه آن ها ديگر موثر 
 نيستند. يك رويكرد تركيبي از رسانه هاي مختلف مي تواند بسيار مفيد باشد.
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و نامه ، لباس كاركنان، هداياي تبليغاتي يتآدرس سايتتان را روي لوازم التحرير، كارت ويز -35
 هايتان بنويسيد.

 بنويسيد. www.domain.comرا حذف كنيد و آدرس را به شكل  //:httpبهتر است كه قسمت  

 از رسانه هاي سنتي استفاده كنيد. -36

كه  سايتتان را روي هر گونه تبليغي نيد. حتما آدرسمتوقف نك ،اگر برايتان مفيد بوده اند ،تبليغات كاغذي را
) توجه بيننده 1مرحله اي را طي كنيد: ( 2چاپ مي كنيد يا در مجالت مي خريد بنويسيد. بايد يك فرآيند 

) سپس آن ها را براي كسب اطالعات بيشتر و برقراري ارتباط به سايتتان 2تبليغات جلب كنيد، ( توسطرا 
مانند پست، نيازمنديهاي روزنامه، كارت  ير روش هاي تبليغات سنتي هم غافل نشويدارجاع دهيد. از سا

 پستي، تلويزيون و...

 كنيد و آدرس سايتتان را روي آن بنويسيد. اپچو بروشور كاتالوگ  -37
 

 ارائه كنيد. مرتبط يك خدمت رايگان -38

اما مي  "!سب كنيدبه سايت ما بياييد و درباره كارمان اطالعات ك"چندان جذاب نيست كه به مردم بگوييد 
رايگان در سايت يا محل كارتان دعوت كنيد. اگرچه توانيد به سادگي مردم را به استفاده از يك خدمت 

فراهم كردن چنين سرويسي زمان و انرژي مي برد اما در جذب مشتريان بالقوه و لينك دادن ديگران به 
 سايتتان بسيار موثر است.

 ندازي كنيد.سيستم همكاري در فروش راه ا -39

و درصدي از سود شما را كه محصول يا خدمات شما را بفروشند  به اين صورت كه به همه اجازه دهيد
دريافت كنند. با اين روش، در دراز مدت، درآمد بيشتري خواهيد داشت زيرا بيشتر از وقتي كه به تنهايي 

 كارتان را تبليغ كنيد در معرض ديد قرار مي گيريد.
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 ك هاساير تكني

 

 مسابقه برگزار كنيد. -40

مردم به دريافت جايزه عالقه دارند. اگر برگزاري يك مسابقه را اطالع رساني كنيد بازديدكنندگان زيادي را 
 به سايتتان جذب مي كنيد و احتمال به دست آوردن مشتري بيشتر مي شود.

 از تكنيك هاي تبليغات ويروسي استفاده كنيد. -41

اي ارتباطي موجود استفاده مي كنند تا نام شما را به شكل نمايي ترويج كنند. تبليغات ويروسي از شبكه ه
كليد بهترين بازاريابي ويروسي، توليد چيزي است كه هياهو ايجاد كند و بانمك، دوست داشتني، خنده دار 

عي سرعت يا عجيب باشد تا بينندگان آن را براي دوستانشان نيز ارسال كنند. انتشار آن در شبكه هاي اجتما
 گسترش آن را بيشتر مي كند.

 درست كار باشيد. -42

فراموش نكنيد كه بهترين تبليغ رايگان، تبليغ دهان به دهان است. پس به اصول كاريتان پايبند باشيد و 
 هميشه حق را به مشتري بدهيد.

 انيد كه مشتريانتان چه مي خواهند.بد -43

كنندگان بپرسيد كه آيا از خدمات شما راضي هستند؟ با قرار دادن يك فرم نظرسنجي در سايتتان از بازديد
 يا چه احتياجات ديگري دارند.

 نتايج را زير نظر داشته باشيد. -44

از همان ابتداي شروع بازاريابي ضروري است كه نتيجه ي تمام متدهايي كه به كار مي بريد را كنترل و 
را متوقف كنيد.  رصد كنيد، تا روش هايي كه نتيجه ي خوبي دارند را ادامه دهيد و روش هاي غيرمفيد

استفاده كنيد. در صورتي  Google Analyticsمانند  داشبوردبراي اين كار مي توانيد از نرم افزارهاي 
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و آنالين دارد مي توانيد به  آفالين گسترده ي و فروش بازاريابي سب و كارتان فعاليتهايكه ك
 هيد.سفارش طراحي داشبورد منطبق با نيازهايتان را بد Adkey.irمتخصصين بازاريابي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخن پاياني

اما اين كتاب شما را در  باالخره تمام شد! واضح است كه ما به راه هاي سنگين و تخصصي نپرداخته ايم.
به صرف وقت و  مسير درست به راه مي اندازد. براي كسب نتيجه ي خوب از بازاريابي اينترنتي خود نياز

 هزينه داريد تا اين تكنيك ها را متناسب با كار و ظرفيت بازارتان پياده كنيد.
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