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فروش خود  میتوان یکه چگونه م میمورد صحبت کن نیدر ا میخواهیبخش م نیدر ا

 یابی. قطعا امروزه بحث بازارمیده شیافزا ینترنتیا یابیو بازار تیوبسا قیرا از طر

اگر به  نیدر کسببو و کار اببما دااببته بااببد. بنابرا یدیتواند نقش کل یم ینترنتیا

آن گُنگ و مبهم بودن  لیاز دال یکیتواند  یم د،یو ورود نکرد دیفضا فکر نکرد نیا

 یابی. چرا که بازاردیکسببو کن یشببتریمورد اطالعات ب نیدر ا دیکن یآن بااببد. سببع

دارند  ازیهسببت که کسببو و کار ها به آن ن یاز موارد یکیاالن هم  نیهم ینترنتیا

بروز عقو مانده  یابیبازار یایابببود گکت که از دن یم بایو اگر به آن ورد نکنند تقر

 اند.

 ینترنتیا یابیو بازار تیوبسا قیفروش از طر شیافزا

 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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 ثبت کسو و کار خود -۱
مانند گوگل  ییها تیاول، کسو و کار خودتان را در نرم افزارها و وبسا یوحله  در

محصببول و خدمات اببما را در گوگل وسببت،و کرد، بتواند  ی. اگر کسببدیمپ ثبت کن

فروش  دیتوانیاما م قیطر نیدهد و از ا شنهادیکند و اما را به آنها پ دایاما را پ

 .دیده شیخود را افزا انیو مشتر

 تیوبسا ،ادیا -۲
. در حال دیلق کنخ تیوبسبببا کی د،یندار تیاسبببت که اگر وبسبببا نیدوم ا ی نکته

 یکاتالوگ حرفه ا کی دیمانند کاتالوگ دارد،ابببا یچاپ غاتیتبل نکهیحاضبببر با تووه ا

 یکه م یکار نیکمتر نیدارد. بنابرا نهیابببما هز یبرا تیسببباخت سبببا یبه اندازه 

اما  یکاتالوگ را برا کینقش  کهاست  نیکند ا ،ادیاما ا یبرا تیوبسا کیتواند 

ان،ام  زیرا ن گرید یاز کارها یاریبس تیبا ووود وبسا دیتوانیکند. هرچند که م کایا

 .دیده

در حال  انیاز مشتر یلیدهد. خ یبه کسو و کار اما اعتبار م تیوبسا کی دااتن

 یکردند ول یم دیکرده اسبببت. قبال آنها در بازار خر رییتغ دابببانیخر یحاضبببر الگو

ست،و م نترنتیاول در ا یاالن در مرحله   نندیب یصوالت مختلف را مکنند و مح یو

 نترنتیگردند که قبال در ا یم یدر بازار بدنبال محصول نکهیا ایدهند  یو سکارش م

 کی تیوبسبببا کی نیکنند. بنابرا یم یداریقرار داده اند و ان را خر یمورد بررسببب

 اماست. یمهم برا اریمورد بس

چند  دیتوان یاسبببت، ابببما م ادیابببما ز یبرا تیوبسبببا ی نهیکه هز دینیبیاگر م اما

 کی دیندار ییکه محتوا دینیبیاگر م ای. دیدااته با تیوبسا کیکسو و کار مختلف 

 کند. یکه فقط محصوالت و ارکتتان را معرف دیکن ،ادیا یتک صکحه ا تیوبسا
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 یلیاز آن به عنوان منبع درآمد خ دیابببما رابببد کند و بتوان تیوبسبببا نکهیا یبرا

را  ینترنتیا یابیبازار یبحث ها دیبا د،یآن حسبببان کن یو رو دیاسبببتکاده کن یبهتر

 یاریبخش  نیتواند اما را در ا یم یحضور ریغ یابیبازار ی. قطعا دوره دیریبگ ادی

و به آنها  دیخودتان را وذن کن انید مشببببتریتوان یکه م یاز موارد گرید یکیکند. 

که در  یتخصببصبب یگکتگو یاسببت که در تاالر ها نیا د،یمحصببوالت خود را بکروابب

ضور پ یحوزه  ست ح اما ه سو و کار  ضا ها نظر ده دیکن دایک  ی. حتدیو در آن ف

و در قسمت نظرات  دیکه مرتبط با کسو و کار اما هست وارد او ییها تیدر سا

در  دیتوان یم ی. حتدیکن یو کسببببو و کار خود را معرف دیکن انیآنها نظر خود را ب

از  یلیخ نکاری. با ادینظرات خود را اعالم کن سببببتاگرامنیمانند ا گرید یرسببببانه ها

 کنند. یم دیکنند و از اما خر یافراد اما را دنبال م

 یرپورتاژ آگه -۳
 ،ادیا یرپورتاژ آگه یرا برا ییها فضا تیاز وبسا یلیهست که خ نیا یبعد ی نکته

. دیکن هیته یخبر یو آگه دیبا آنها وارد مذاکره اببببو دیتوان یکرده اند و اببببما م

در  میمسببتق غاتیامروزه تبل م،یصببحبت کرد ییمحتوا یابیهمانطور که قبال در بازار

سبببرر کردن  نترنتیافراد در ا یو الگو رددا یتر نییپا اریبسببب یاثرگذار نترنتیا

کنند و بعد دنبال محصببول  یرا وسببت،و م ییمحتوا کی نترنتیدر ا نیاسببت. بنابرا

اما  نکهیاحتمال ا د،یبگذار غیاگر اما صرفا تبل نیگردند. بنابرا یمورد نظر خود م

 یوذان و مرتبط یلیخ یمحتوا کیصکر است. اما اگر  بایتقر دیوزو آن وست،و باا

 یبه واسببببطه  د،یمعتبر آن محتوا را انتشببببار ده یها تیو در وبسببببا دیرا خلق کن

که  یاز عوامل یکیخود محصببببول خود را به عنوان  یمحتوا یدر انتها یرپورتاژ آگه

که با  دیفرد را دعوت کن نکهیا ای دیکن یمخاطو اثر گذار باابببد معرف یبرا تواندیم

در روزنامه  دیتوان یم یاببما وارد اببود. اببما حت تیبه وبسببا ای ردیاببما تماس بگ

 .دیدااته باا یرپورتاژ آگه یچاپ یها
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 یکیکل غاتیتبل -۳
 غاتیتبل دیخواه یکه م ییها تیکه به تک تک وبسببا دیاببما اگر بخواه دیکن فرض

را از اببببما  یادیز ی نهیقاعدتا وقت و هز د،یمراوعه کن دیخود را در انها قرار ده

 یها م تیوارد آن وبسببببا یووود دارند که وقت ییها تیخواهد گرفت. اما وبسببببا

در  کیهر کل یرا به ازا ینرخ کیو  دیکن یم یخود را در آن،ا طراح غیتبل د،یاببببو

اما کم  کیهر کل یو به ازا دیکن یم نییآن،ا تع اارژ  سان  ارکت از ح مخاطو آن 

اما م یم سا دیتوان یکند. بعد از آن  اما در  غاتیتبل دیخواه یکه م ییها تینوع 

ابببما  غاتیتبل دیخواه یکه م یتعداد دفعات ی. حتدیکن نییآنها گذاابببته ابببود تع

و وقت  نهیهز نیاببکل اببما با کمتر نیو به ا دیکن نییتع دیتوان یمپخش اببود را 

 یمختلف انتشبببار م یها تیخود را در وبسبببا غینت تبل کتایمانند  یابببرکت قیاز طر

 غاتینوع روش، تبل نی. به ادیده یم شیفروش خود را افزا قیطر نیو از ا دیده

 اود. یگکته م یکیکل
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