
 

 

 

   



 

 

 

 

  میرحلبسم الله الرحمن ا

   



 

 

 

  

    



 

 

 

  

  رمز و رازهای

  نترنتیاز انا محدود کسب درآمد 

  

  

  )SME(های متوسط و کوچک  مخصوص افراد، شرکت

  

  محمود بشاش: ندهسینو

   

   

   



 

 

 

   

  .از اینترنتنا محدود رمز و رازهای کسب درآمد : نام کتاب

که تصمیم به کسب درآمد ) SME(افراد و شرکت های متوسط و کوچک : مخاطبین
  .علمی و سودآور از اینترنت دارند

تسلط به استفاده از نرم افزارهای . ها آشنائی با اینترنت و مفاهیم اولیه وب سایت: نیاز پیش
  .وسط به زبان انگلیسیتسلط مت. ارتباط مناسب اینترنتی. دسترسی به اینترنت

  اشّشمحمود َب :نویسنده

  میالدی ۲۰۱۰ –شمسی  ۱۳۸۹ :سال چاپ

 نسخه ۳۰۰۰: تیراژ

 goVisibleگروه تجارت الکترونیک : انتشارات



 

 

 

Contents 
  ۸  .....................................................................................................................................................  سندهینو درباره

  ۱۰.........................................................................................................................................  سندهینو گفتار شیپ

  ۱۲................................................................................................................................  کتاب از استفاده نحوه

  ۱۷.............................................................................................................................................................  اول فصل

  ۱۹..........................................................................................................................................  اول فصل مقدمه

  ۲۲............................................................................................................................................  کی شماره ابزار

  ۲۳..............................................................................................................................................  دو شماره ابزار

  ۲۴.............................................................................................................................................  سه شماره ابزار

  ۲۵.........................................................................................................................................  چهار شماره ابزار

  ۲۷............................................................................................................................................  پنج شماره ابزار

  ۲۹.........................................................................................................................................  شش شماره ابزار

  ۳۱.........................................................................................................................................  هفت شماره ابزار

  ۳۴............................................................................................................................................................  دوم فصل

  ۳۵....................................................................................................................................  ست؟یچ خاص بازار

  ۴۳.........................................................................................................  سودآور خاص یبازارها افتنی رموز

  ۵۳........................................................................................  شما ینترنتیا تجارت تیموفق درصد شیافزا

  ۶۸.......................................................................................  محصوالت نهیهز کم و عیسر دیتول راز و رمز

  ۷۷..........................................................................................................................  روزه هفت تیموفق برنامه

  ۹۳............................................................................................................  درآمد شیافزا و ها تیفعال ریتکث

 ۹۷...........................................................................................................................................................  آخر سخن



 

 

 

  

 

 

  

   



 

 

و  یشمس 

 یا حرفه ی

ه یروح. ست

 یجزو کسان

عث شد تا 

گذراند و  یم

 یر معدود

غول به کار 

د که بتواند 

شان دهد و 

ج شبکه یر

رح شد که 

ک، استفاده 

ران توسط ی

طبان خاص 

 و به عنوان 

 این زمینه 

دیدگاه و . 

یون همین 

ی محبوب 

یهجر ۱۳۴۶ سال 

یک، زندگیرق الکترون

آغاز نموده اس یر فنی

، همواره او را جیریگ

ه باین روحیهم. ست

اول خود را م یروزها

ایعده بس یحدود برا

که در آن مشغ یشرکت

جاد نمودی خانه خود ا

ران شرکت نشیبه مد

ت آشنا شد و به تدر

مطر یرانیگان ایت را

اس کوچکیرنت در مق

یوب در ا یزبانیه و م

ک مخاطیرت الکترون

و نیز گسترش یافت 

خود ادامه داد و در

دانش خود اجرا نمود

شی از محبوبیت او مدی

ز وب سایت هاییکی ا

  نده

ش متولد بهمن ماه 

لی در رشته بری تحص

س و مدیوان برنامه نو

ادگی عالقه وافر او به 

اند قرار داده اس کرده ی

ران رینترنت در ایور ا

و گستره مح ی ابتدائ

زبان وب در شیسرور م

ن شرکت و یکوچک ب

، بینترنت واقعیاز ا ی

  .نه جلب کندین زم

نترنتیه وب و ایم پا

نترانتیهای ا ن شبکه

نتریشده و از خدمات ا

ده خدمات ثبت دامنه

نترنت و تجاینه ای زم

های ا ر ایران، فعالیت

ان به فعالیت خدر ایر

تیم جوان و صاحب د

دیگران که شاید بخش

شخصی او به عنوان ی

 

سنینودرباره 

محمود بشاش

دارای مدرک

خود را به عنو

جستجوگر و 

یا ابداع میش یا آزما

جری شمسی که حضو

اریبس یها ل با روش

ک سی ینبال راه انداز

ک یک شبکه محلیس 

یشگاهیک نمونه آزما

نیت در ایفعال ی را برا

میمان روزها با مفاه

نیاز اول یکی عنوان 

ستند به آن متصل ش

ارائه کنند یرانیشرکت ا

او در  ینارهای و سم

ینترنت در جهان و د

 طراحی وب سایت د

ول زیادی به همراه ت

 رسانی و آموزش به د

ث شد تا وب سایت ش

 
 

زها رین چیکه اول

هج ۱۳۷۵در سال 

لیمیبه ا یدسترس

فراهم بود، او به دن

او سپس. بود، باشد

کیآن را به عنوان 

عالقه و مجوز آنها

هماو از 

او به یشگاهیآزما

توانس یعالقمندان م

 .کنند

ن شریاول

شد یت میریاو مد

  .خود را داشت

با رشد ا

مدیرعامل شرکت

های قابل قبو پروژه

عالقه او در اطالع 

روحیه باشد،  باعث

٨ 



 

   

 

٩  

برای کسانی که تشنه اطالعات فارسی در زمینه بازاریابی و تجارت الکترونیک بودند تبدیل 

او دارای . های معتبر ایران چاپ شوند ها و مجله های او در روزنامه شود و تقریبا تمامی مقاله

جهانی و با نام  های معتبر مقاالتی به زبان انگلیسی نیز هست که تمامی آنها در وب سایت

ها توسط سایر متخصصین، به فارسی ترجمه  حتی برخی از این مقاله. اند او منتشر شده

او از محافل معتبر جهانی دارای . اند ها مورد استفاده قرار گرفته اند و در سایر وب سایت شده

. دهند های معتبری است که جنبه علمی دانش او را مورد تایید بیشتری قرار می نامه گواهی

عالقه به یادگیری و مطالعه نامحدود، باعث شده است تا همواره دارای اطالعات به روز در 

های متعددی در لیست  زمینه جدیدترین تحوالت دنیای اینترنت باشد و طرح ها و برنامه

 .خود برای تست و اجرا داشته باشد

ک، به یو تجارت الکترون یابینه بازاریک مشاور در زمیتواند به عنوان  یاو م

ن یهمچن. داشته باشد یدینترنت، نقش مفیاز ا یع مختلف جهت بهره برداریران صنایمد

 یو. د استیجذاب و مف یآموزش یت دوره هایریک مدرس عالقمند، قادر به مدیبه عنوان 

 تا یمعمول یها تیوب سا ی، از طراحینترنتیمختلف ا یها ت پروژهیریالزم جهت مد یتوانائ

 .ستا ک  را دارایتجارت الکترون یپروژه ها یراه انداز



 

   

 

١٠  

  سندهیش گفتار نویپ

بوجود  ینترنتیکه همواره در ذهن جوانان و عالقمندان به تجارت ا ین سوالیمهم تر

 ین شبکه جهانیق ایجهت فروش از طرا محصوالت مناسب یمحصول  موردد، در یآ یم

  .است 

د یایش بیآن دسته از افراد پ ین سوال، که ممکن است فقط براید قبل از ایشا

اری تحت ینترنت دارند، جوانان بسیکسب درآمد از ا یها در مورد روش یکه مطالعه کاف

کسب  یشعارهارند که با ینترنت قرار بگیدر ا یار فراوانیغات متعدد و مطالب بسیر تبلیتاث

ار غلط از ینترنت، دچار تصورات بسیق ایونر شدن از طریلیک شبه میا یدرآمد نامحدود 

ق ین است که چطور از طرین افراد ایا یسوال اصل. شوند ینترنت مینحوه کسب درآمد از ا

  م؟ینترنت ثروتمند شویا

همه  یبرا، یکیالکترون یها طیو مح یاز منابع اطالعات یارینترنت هم مانند بسیا

را یشمار است ز یها ب ن روشیتعداد ا. کند یجاد میمختلف کسب درآمد را ا یها تیما موقع

اما به خاطر داشته . کنند ر و ترقی میییز تغیها ن ن روشینترنت، ایشرفت روز افزون ایبا پ

از آنها فقط  یاریستند و بسیو پول ساز ن یها، مناسب، علم ن روشید که الزاما همه ایباش

ده یاد به دست ما رسیهستند که دهان به دهان گشته و با شاخ و برگ ز یغلط یها افسانه

 .ستندین یچ گونه پشتوانه علمیه یو دارا

با کمی  یها ممکن است در ظاهر و تئوری به نظر، پول ساز برسند ول ن روشیا

 یها ها، درآمد وشن رید که اکثر ایم دیحساب سرانگشتی، خواهیک شه و یدقت و اند

کنند که  یجاد میرا ا یادین اتالف وقت زیاد و عدم تداوم و همچنیسک زیز با ریار ناچیبس

  .د ما نخواهند کردیعا یچ سودیدر دراز مدت، ه

ک شبه یما مدعی . شماست ینو برا یر فکرین کتاب، گشودن مسیهدف از ا

بدون صرف  یداریدرآمد پاچ یه. محال است یزین چیم چون چنیستیپولدار شدن شما ن

ن کتاب به یما در اشپس . دیآ معقول و مناسب، بدست نمی یه گذاریزمان، تفکر و سرما



 

   

 

١١  

 یه و اساس علمیفاقد پا و ک کنندهیو جمالت تحر یر واقعیدنبال خواندن مطالب غ

  .باشیدن

م شد یروبرو خواه ین کتاب، در هر صفحه آن با موضوعات جذابیما با هم در ا

دانستن و بکار گرفتن آنها در  یما پول ساز نباشند، ول یما برایاگر خود آنها مستق یکه حت

  .به ما خواهند کرد ی، کمک بزرگیابیبازار یها روش

دار کسب یپا ر متعارف و نایغ یها خواهند وقت خود را با روش که نمی یکسان

ن امکان در یبلند مدت، از ا یزیر ک برنامهیم دارند تا با ینترنت تلف کنند و تصمیدرآمد از ا

از  یزین پاسخند که چه چیافتن ایخود استفاده کنند، همواره در پی  یجهت رشد اقتصاد

خود آنها  یداران آن، مورد استفاده و برایخر ینترنت به فروش برسانند که برایق ایطر

  .درآمدزا باشد

فروش از  یابر یام که چگونه محصول مناسب ن سوال مواجه شدهیمن بارها با ا

نگونه سواالت است و یا ین پاسخ براین کتاب، بهتریا .توان انتخاب کرد یمنترنت یق ایطر

  . انتخاب محصول خواهد داشت یبرا یار مناسبیبس یده هایخواننده پس از اتمام کتاب، ا

د قدم به قدم، یدارد و خواننده با یاز به تمرکز و دقت باالئین کتاب نیخواندن ا

ن کتاب یارائه شده در ا یها فرمول ،در واقع. ش کندی، مطالب کتاب را آزمایعملبه صورت 

ق و ید بر اساس عالیموضوع است و خواننده با یر کلیکننده مس تنها راهنما و مشخص

  .الزم را داشته باشد یخود، برداشت ها یها تخصص

باال است، ار یاطالعات بس ینه علوم و فناوریشرفت در زمیکه سرعت پیاز آنجائ

ها و امکانات  د، روشین کتاب هستیکه شما در حال خواندن مطالب ا یممکن است در زمان

. ن کتاب را تحت الشعاع قرار دهندیاز مطالب ا یبوجود آمده باشند که برخ یدیجد

نه ین زمیتر در ا قیدق یها ین مجموعه به عنوان عاملی محرک، شما را به بررسیدوارم ایام

ن یتر در ا دید و خود در کسب اطالعات جدیش رویز با دانش روز پیتا شما ند یب نمایترغ

  .دینه گام برداریزم

   



 

   

 

١٢  

  نحوه استفاده از کتاب

  :مختلف تدوین شده است که به شرح زیر استدو فصل این کتاب در 

  

مفاهیم و موضوعات اولیه که خواننده را وارد مسیر فکری جدید کرده تا بداند : فصل اول

در فصل اول، . این کتاب، چه نوع موضوعات و روش های علمی را دنبال خواهیم کردکه در 

به موضوعاتی اشاره خواهد شد که بسیاری از خوانندگان کتاب، یا قبال با آنها آشنا نبوده اند 

  .اند از کنار آنها عبور کرده با دقت کمیاندازه کافی آنها را جدی نگرفته و  هو یا ب

  

ل که شالوده اصالی کتاب است، مفهوم مهم و علمی بازاریابی هدفمند، این فص: فصل دوم

توضیح داده و به طور علمی و عملی و را  Niche Marketingبازاریابی خاص یا همان 

گام به گام، خواننده را وارد این موضوع کرده و روش استفاده از این نوع بازاریابی در جهت 

رح زیر شفصل دوم کتاب در شش قسمت به . دهد کسب درآمد از اینترنت را آموزش می

  :طراحی شده است

اشاره به چهار نکته  د ویخاص را مد نظر قرار ده یابید بازاریکه با یلیدال - قسمت اول

  .دید در نظر داشته باشیك بازار خاص بایار مهم که قبل از هدف قراردادن یبس

نداشته  یخاص یده تجاریاچ یاگر ه یك بازار سود آور حتیافتن یرموز  -قسمت دوم

که سرنوشت موفقیت  را به شما آموزش خواهم داد یک عبارتو  دو کلمهفقط من . دیباش

در  ،داغ و سود آور یبازارها اسرارپرده برداشتن از  یها روش .شما را تعیین خواهند کرد

  .د شدنن روش آموزش داده خواهین بخش به ساده تریا



 

   

 

١٣  

 یا ن خود را به طور خارق العادهیتجارت آنال یزان سودآوریچگونه م - قسمت سوم

بازار خاص مورد نظر خود را  یزان سود آوریل مید که چگونه پتانسیریاد بگی. دیش دهیافزا

  .شود یریت جلوگیخاص یک پروژه بید تا از اتالف وقت و پول شما در یکن ینیب شیپ

ار ینه بسیاد و هزیزد محصول برای فروش، با سرعت یتول رمز و رازهای -قسمت چهارم

  .اندک

 .ا کمتریک بازار خاص در هفت روز یو شروع تجارت در  یفعال ساز -قسمت پنجم
  .یابیهای بازار تیشروع فعال ین گام ها براین آموزش اولیهمچن

  

خاص و  یابیبازار یها تیهای دو برابر و سپس چند برابر کردن فعال روش -قسمت ششم

 یجاد امپراطوریک طرح گام به گام جهت ایارائه . ش خارج از تصور فروش و سودیافزا

  .بازارهای خاص

با تشکر از شما خواننده محترم در انتخاب این کتاب و با آرزوی اینکه مطالب آن 

 یکان خود کوتاهین کتاب به دوستان و نزدیا یتوقع دارم تا در معرفبرای شما مفید باشد، 

  .دیرینه مطالب کتاب، با من تماس بگیاز به هرگونه مشاوره در زمیصورت ند و در ینفرمائ

  

  محمود بشاش

  ۱۳۸۹ تابستان

  www.mahmoodb.com: تیآدرس وب سا

info@mahmoodb.com: کیآدرس پست الکترون



 

  
 

  

 

  



 

  
 

١۵   

از  یم ناشیر مستقیا غیم یرات مستقیدر تاث یتیچگونه مسئولیسنده و ناشر هینو: توجه

  .رندیگ ین کتاب را بر عهده نمیمطالب ا یریبکارگ

به هر شکل از  یبردار یسنده کتاب است و هرگونه کپین کتاب متعلق به نویف ایحق تال

  .بود خواهد یریگیت حقوق مولف، قابل پین رعایر کتاب، به عنوان نقض قوانیمطالب و تصاو

مجوز از  یافت کتبی، در صورت درین کتاب جهت اهداف آموزشیاستفاده از مطالب ا

.خواهد بودسنده کتاب، مجاز ینو
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١٩   

  مقدمه فصل اول

  

کسب درآمد  خواهند از طریق اینترنت شاید اولین سوال در ذهن کسانی که می

دار  توان از طریق آنها پول هایی در اینترنت وجود دارد که می کنند این باشد که چه روش

  .شد

افراد بگویم این است که همیشه دقت کنند که پول  نکته مهمی که باید به این

دار شدن معموال این  کلمه پول. دار شدن و کسب درآمد دو موضوع قابل تفکیک هستند

هایی وجود دارند که ناگهان و یک شبه بتوان از  کند که روش موضوع را در ذهن ایجاد می

تر به  د یک مفهوم علمیدر حالی که کسب درآم. طریق اینترنت پول زیادی به دست آورد

ان یک ابزار، در جهت وتوان از اینترنت به عن دنبال دارد و آن این است که چگونه می

حتما همه شما قبول دارید که داشتن یک کسب و . درآمدزایی و کسب و کار، استفاده کرد

آن،  طریقکار دائمی و تحت کنترل که بتوان دراز مدت روی آن حساب کرد و سال ها از 

ای و غیر اخالقی جهت  غیر حرفه "های نا متعارف و گاها زندگی کرد، خیلی بهتر از روش

  .یک شبه پول دار شدن است

من هر کجا صحبت از کسب درآمد و پول از اینترنت می کنم، منظورم همین 

  .حالت دوم است

عی در اینترنت وجود دارند که می توان از طریق وروش ها و ابزار متعدد و متن

یک بستر اطالعاتی و ارتباطی بسیار گسترده هست و  نتاینتر. آنها کسب درآمد کرد

ابزارهای مفیدی در آن طراحی شده است که می توان از آنها در جهت کسب درآمد 

. است ۱مثال ساده ترین ابزار که هر روز با آن کار می کنید، پست الکترونیک. استفاده کرد

شما برای ارتباط سریع و  هیچ تصور کرده اید که همین ابزار ساده، چه کمک بزرگی برای

و این موضوع را  ری ها، دوستان و طرف های تجاری شما است؟تآسان با مخاطبین، مش



 

1‐ Search Engine 
2‐ Google 
3‐ Facebook 
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همین جه به شما اعالم می کنم که همین پست الکترونیک، یکی از کلید های 

  .آن را دست کم نگیرید! موفقیت هر تجارت اینترنتی است

شما در هر . بازار هدف استموفقیت هر تجارت وابسته به شناخت شما از 

ای که بخواهید فعالیت تجاری انجام دهید، باید بدانید که در چه بازاری وارد  زمینه

. وید، میزان عرضه، تقاضا، ریسک ها، نحوه قیمت گذاری کاال و خیلی موارد دیگرش می

بازار  اینترنت یک ابزار بسیار قدرتمند دارید که به شما در فرایند تحقیقات خوب، شما در

  .۱کند و آن ابزار چیزی نیست جز موتور جستجو کمک می

ساده سفید رنگ با یک جعبه جستجوی ساده به اسم  تبله، همین وب سای

مندترین ابزار در دستان شما است که به طور کامال رایگان، همه نوع  ، قدرت۲گوگل

  .اطالعات را در اختیار شما قرار می دهد

حتما همه شما می دانید که در یک تجارت موفق، تعداد ارتباط های تجاری، 

یعنی هرچه شما تعداد افراد بیشتری را . ارامتر در موفقیت و پیشرفت استپمهم ترین 

تر خواهد شد و در  د و بتوانید با آنها ارتباط برقرار کنید، تجارت شما معروفیبشناس

های اجتماعی مثل  دانید شبکه خوب، آیا می .پیشرفت کاری شما تاثیر خواهد داشت

اند تا به شما در جهت  و هزاران شبکه دیگر، برای همین موضوع طراحی شده ۳بوک فیس

  های تجاری شما کمک کنند؟ د ارتباطافزایش تعدا

پس شما در همین چند دقیقه و تنها در سه پاراگراف، با سه ابزار بسیار مهم و 

شاید  .ر پیش برد کسب و کارتان کمک خواهند کرد آشنا شدیداصلی اینترنت که به شما د

های کسب درآمد از اینترنت، بدون استفاده از  به جرات بتوان گفت که هیچ یک از روش

 .حداقل دو مورد از ابزارهای فوق، قابل انجام نیستند

آورند، از  این تصور نکنید کسانی که از اینترنت درآمدهای خوبی بدست میبنا بر 

رسند،  های خارق العاده که جنبه محرمانه دارند و به ذهن من و شما نمی ابزارها و روش

فاده تهای بزرگ و معروف در اینترنت، از همان ابزاری اس بازاریاب. کنند استفاده می



 

  

٢١   

تفاوت آنها در این است که با هدف و . یمشناس کنند که من و شما هم می می

های حساب شده، در جهت کسب درآمد و افزایش آن،  برنامه ریزی بلند مدت و با گام

  .کنند حرکت می
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یکی از ابزارهای مورد استفاده در راه اندازی یک کسب و کار : ابزار شماره یک

  !سودآور در اینترنت، یک بیل قوی و کارآمد هست

  

  

شما . شما به این ابزار جهت کندوکاو اینترنت و یافتن بازارهای سودآور نیاز دارید

باید از طریق موتورهای جستجو مثل گوگل، بازارهای هدفی را پیدا کنید که متقاضی 

  .به متقاضیان، ارائه کنیدمحصول یا خدمت خاصی هستند و شما می توانید آن محصول را 

ای خود را بررسی کنید تا همیشه در تصمیم همچنین می توانید وضعیت رقب

  .گیریهای کاری خود، با اطالعات کافی از وضعیت بازار و وضعیت رقبای خود، عمل نمایید

کردید که باید هزینه زیادی برای خرید نرم افزار  شاید تا این لحظه فکر می

مژده را به شما ولی من این . خاصی صرف کنید تا بتوانید به این ابزار دسترسی پیدا کنید

تصور نکنید که گوگل فقط یک . دهم که این ابزار، به طور رایگان، در اختیار همه است می

این وب سایت دارای ابزارهای بسیار کارآمد دیگری هم هست که در . موتور جستجو است

  .بخش های آینده، با آنها آشنا خواهید شد

   



 

1‐ Ebook 
2‐ Download 
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یک چراغ قوه قوی و با شارژ کافی تا بتوانید محصوالتی را که : دوابزار شماره 

  .برای بازار هدف خود آماده کرده اید، نورانی کنید و در معرض دید قرار دهید

  

  

هدف، باید پس از کندوکاو در بازار و یافتن بهترین و سودآورترین بازار 

یکی از رمز و رازهای بسیار مهم در مورد انتخاب . محصوالت مناسب این بازار را تولید کنید

محصول که با دانستن آن، در وقت و انرژی و سرمایه شما صرفه جویی بسیار زیادی خواهد 

  .شد این است که محصوالت الکترونیکی، بهترین انتخاب هستند

ها،  ها، مصاحبه ، گزارش۱های الکترونیکی محصوالت الکترونیکی مثل کتاب

  :بهترین انتخاب هستند ،ی صوتی، ویدئو و غیره، به چند دلیلاه افزارها، فایل نرم

 .به آسانی تولید می شوند -۱
 .)۲از طریق بارگذاری(به آسانی توزیع می شوند  -۲
 .نیاز به انبار ندارند -۳
  .تعداد نا محدود قابل فروش هستند به -۴

   



 

1‐ Sales Letter 
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یک مجموعه کامل جعبه ابزار جهت طراحی، بسته بندی و نمایش : سهابزار شماره 

  .محصوالت بازار هدف شما

  

  

هرچند که محصوالت شما الکترونیکی و قابل بارگذاری هستند ولی نیاز به بسته بندی زیبا 

  .و طراحی جذاب دارند تا خریداران تمایل به خرید آنها را پیدا کنند

م توجه داشته باشید که شما یک شرکت بزرگ با نا. انتخاب نام محصول بسیار مهم است

 ها و اولین شانس شما در مواجهه باتجاری شناخته شده نیستید و نام محصول شما تن

  .مشتریان است

در بازاری که رقبای زیادی امکان تولید همان محصول را دارند، با چه نوع متن و جمله 

 کنید؟ خود را آماده می ۱های فروش بندی، نامه

خواهید داد؟ آیا وب سایت نیاز دارید؟ نام پس از طراحی محصوالت، آنها را کجا نمایش 

دامنه وب سایت را چگونه انتخاب خواهید کرد؟ طراحی وب سایت شما چگونه خواهد بود؟ 

صفحات وب سایت شما چگونه به هم مرتبط خواهند شد؟ متن صفحات وب سایت چه 

  خواهد بود؟

های مهمی هستند که باید در این جعبه ابزار شما، راه حل آنها وجود این ها همه سوال 

.داشته باشد



 

1‐ Conversion Rate 
2‐Targeted Visitor 
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یک کاله ایمنی و جلیقه امنیت ترافیکی تا بتوانید ترافیک وب سایت : ابزار شماره چهار

  .کنیدو مدیریت کنترل  ،بازبینیخود را 

  

  

همیشه به خاطر داشته باشید که ترافیک، یعنی تعداد بازدید از وب سایت شما معادل 

  :است با فروش و سود بیشترو فرمول ساده زیر را همیشه در ذهن داشته باشید

 فروش بیشتر = ۱تبدیل نسبت  xیک وب سایتفترا

این عامل عبارت ! ترافیک، عامل دیگری نیز ظاهر شده استولی در فرمول باال، عالوه بر 

این پارامتر بسیار مهم و . است از میزان یا تعداد و یا درصد تبدیل بازدید کننده به خریدار

گوید که هرچند تعداد  این عامل به ما می. یکی از عوامل پیروزی یک تجارت اینترنتی است

سبت تبدیل بازدید کننده به خریدار است که بازدید کننده به وب سایت مهم است ولی ن

  .میزان سود را مشخص خواهد کرد

بیشتری به وب سایت شما مراجعه کنند، میزان این عدد  ۲هرچه بازدید کنندگان هدفمند

توجه کنید که جلب بازدید کننده به یک  .بیشتر و در نتیجه سود شما بیشتر خواهد شد

باشد و  یوب سایت یکی از مهم ترین و شاید سخت ترین مراحل یک تجارت اینترنت

. بیشترین بودجه شما صرف این قسمت از کار خواهد شد



 

1‐ Pay Per Click (PPC) 
2‐ Web Directory 
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فیک وب سایت خود، با دقت و ترابنا بر این، باید در انتخاب روش ها و مسیرهای افزایش 

  .هوشمندانه عمل کنید

مصرف کنند، خاصیت زیـادی  را بازدید کنندگان گذرا جز اینکه پهنای باند وب سایت شما 

برای تجارت اینترنتی شما نخواهند داشت و پرداخت هرگونه پولی بـرای تبلیغـات و جلـب    

  .بازدید کنندگان گذرا، به ضرر تجارت شما خواهد بود

یدکننده کامال هدفمند که با های تبلیغ یک وب سایت برای جلب بازد یکی از بهترین محل

سایت شما، ضریب تبدیل باالئی ایجاد خواهد کرد، تبلیغ در موتورهای جستجو  ورود به وب

و در این میان، موتور جستجوی گوگل،  ۱و روش های تبلیغی پرداخت بابت کلیک است

  .کند بهترین سرویس را ارائه می

وب سایت به موتورهای  ثبت، ۲ها ریفعالیت در شبکه های اجتماعی، ثبت نام در دایرکتو

جستجو، وبالگ نویسی، مقاله نویسی و تبلیغات ویدئویی از سایر روش های جلب بازدید 

  .کننده هدفمند به وب سایت شما هستند



 

  
 

٢٧ 

از میان  یدوسیله کنده کاری که بتوانیک دستگاه مکنده قوی و یک : ابزار شماره پنج

وس انگیز، بهترین را کشف کنید و با دستگاه مکنده، بازدید هانواع و اقسام موارد تخفیف و 

  !کنندگان گذرای وب سایت خود را به دام بیاندازید

  

  

با پارامتر ضریب  مطرح شد، تبدیل بازدید کننده به مشتری کههمان طور که قبال هم 

شما هرچه تالش کنید، همه . ود، کاری بسیار مهم و سخت استش تبدیل محاسبه می

درصد به  ۲امروزه ضریب . بازدید کنندگان وب سایت شما از شما خرید نخواهند کرد

نفر از شما خرید  ۲قط بازدید کننده ف ۱۰۰عنوان یک عدد خوب مطرح است یعنی از هر 

  .خواهند کرد

درصد باقیمانده که از  ۹۸حال سوالی که مطرح است این است که چه کنیم تا آن 

  خواهند شد، بعدا قابل تبدیل به مشتری باشند؟ سایت ما خارج وب

درواقع، هدف این است که بتوانیم تا حد ممکن به این بازدید کنندگانی که فعال تصمیم به 

ندارند، موارد جالبی ارائه کنیم و آنها را قانع کنیم که حداقل آدرس پست الکترونیک خرید 

خود را به ما بدهند تا بتوانیم بعدا آنها را پیدا کنیم و پیشنهادات جدید برایشان ارسال 

  .کنیم



 

1‐ Unsolicited Email (SPAM) 
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یت خود باید همیشه مواردی مثل تخفیف، نمونه محصوالت شما در وب سا ،بنابراین

رایگان، آموزش های رایگان و موارد مشابهی قرار دهید و به بازدید کنندگان پیشنهاد دهید 

  .تا در ازای ثبت نام در خبرنامه وب سایت شما، از این موارد جذاب بهره ببرند

های  ع آوری آدرستوجه داشته باشید که یکی از مهم ترین کارهای شما، جم

های  این بانک اطالعاتی از آدرس. الکترونیک بازدید کنندگان وب سایت شما است پست

  .پست الکترونیک، سرمایه تجارت اینترنتی شما است

کنم که هدف از جمع آوری این  همچنین به عنوان یک اعالم خطر به شما یادآوری می

. اعالمیه ها، تخفیف ها و موارد مشابه استهای پست الکترونیک، ارسال خبرنامه ها،  آدرس

ارسال . این بانک اطالعاتی تحت هیچ شرایطی نباید مورد استفاده غیر از این داشته باشد

خواهید تمام تالش خود  اگر می. درصد ممنوع است۱۰۰به مخاطبین،  ۱های نا خواسته نامه

 !سال کنیدرا یک شبه بر باد دهید، برای مخاطبین خود نامه ناخواسته ار

  

  :فرمول موفقیت یک تجارت اینترنتی

  موفقیت =عضوهای بیشتر در خبرنامه + پیشنهادهای رایگان 



 

1‐ Affiliate 
2‐ Sales Commission 
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تیم فروش قوی که بتواند به شما در فروش بیشتر محصوالت، کمک : ابزار شماره شش

  .، هماهنگ خواهد شد۱مدیریت همکاری در فروشهای  این تیم توسط سیستم. کند

  

کند تا مسئولیت فروش بیشتر محصوالت خود را به دیگران  این سیستم به شما کمک می

تری از این افراد تمام تالش خود را خواهند کرد تا با قیمت بهتر، تعداد بیش. بسپارید

ولی این افراد چه کسانی هستند و چرا باید اینقدر تالش . محصوالت شما را بفروشند

  کنند؟

های فروش مجازی که شما حتی یک نفر از آنها را نخواهید دید، از طریق  تیم

اند، محصوالت شما را پیدا  های مخصوصی که برای همین موضوع طراحی شده سایت وب

یک . فروش، برای فروش محصوالت شما صف خواهند کشیدکرده و به عنوان همکار در 

باشد که یادگیری کار با  می www.clickbank.comها،  نمونه معروف از این وب سایت

  .شما باشداصلی های  این وب سایت باید جزو یکی از اولویت

ولی چرا این افراد باید برای فروش محصوالت شما تالش کنند؟ چون بابت هر فروش، حق 

درصد از قیمت هر محصول  ۵۰تا  ۳۰مثال بین . خوبی از شما دریافت خواهند کرد ۲شفرو

های ممکن استفاده خواهند کرد  این افراد از همه روش. به این افراد اختصاص خواهد یافت

 .تا محصوالت شما را بیشتر بفروشند
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درصد از قیمت یک محصول به این فروشندگان،  ۵۰تا  ۳۰کر کنید که اختصاص شاید ف

زیاد باشد ولی توجه کنید که این فروشندگان بدون اینکه هیچگونه تداخلی با تجارت شما 

کنند و فروش حتی یک  داشته باشند و یا منابعی از شما را استفاده کنند، برای شما کار می

هرچه تعداد این . خواهد بودمحصول توسط این فروشندگان، سود خالص برای شما  عدد

  .فروشندگان بیشتر باشد، فروش شما بیشتر خواهد شد

این افراد در . ولی فکر نکنید دستیابی و راضی کردن این فروشندگان کار راحتی است

ای کیفیت، صورتی برای فروش محصوالت شما تالش خواهند کرد که این محصوالت دار

پس موفقیت . قیمت قابل قبول و بازار مناسبی باشند ،بای، بسته بندی مناس طراحی حرفه

  .شما در جلب این فروشندگان، به کیفیت کار شما در مراحل قبل بستگی دارد



 

 
 

٣١ 

تبدیل  تجارت اینترنتی خود را به یک تفریح شادی بخش برای خود: ابزار شماره هفت

  .کنید

  

خود را مانند یک واقعه فرح بخش برگزار ) Product Launch(رونمایی از محصوالت 

دوستان و آشنایان را وارد صحنه کنید و با لذت و خوشحالی، محصوالت جدید خود . کنید

  .را به همه نشان دهید

از مدت ها قبل . به هیجان آوردسعی کنید محصول خود را طوری معرفی کنید که همه را 

آن وقت، در زمان . مه بگویید که محصول جدید در راه است تا همه منتظر آن باشندهبه 

سایت و صفحه فروش محصول خواهند رفت تا ببینند  معرفی محصول، خیلی ها فورا به وب

ول این چیزی که مدتی منتظر آن بوده اند، واقعا چیست و خیلی ها همان روز اول محص

  .شما را خواهند خرید

بگویید که محتوای این . یک ویدئو بسازید و در مورد محصول جدید خود توضیح دهید

  .محصول چیست و چگونه می توان آن را خریداری کرد

در این . توانید یک سمینار آنالین اجرا کنید و محصول جدید خود را معرفی کنید می

  .در مورد محصول شما صحبت کندسمینار از یک فرد صاحب نظر بخواهید تا 

  .ساعت آینده سفارش دهند، تخفیف ویژه در نظر بگیرید ۴۸برای خریدارانی که تا 



 

 
 

٣٢ 

از ابزارها و . به هر حال، شما کار بزرگی انجام داده اید. خالصه جار و جنجال راه بیاندازید

ل مناسب اید و یک محصو اید، وقت و سرمایه صرف کرده های مختلفی استفاده کرده روش

  .حال باید به نحو احسن این محصول را معرفی کنید. اید تولید کرده

   



 

 
 

٣٣ 

خوب، تا این جای کتاب، مطالب پایه و مهمی را آموختیم و با ابزار ها و روش های اولیه که 

هرچند که این مطالب به . برای شروع هر تجارت اینترنتی موفقی الزم است آشنا شدیم

ای کار در همین چند روش و ابزار نهفته  اصول مهم و پایهطور کوتاه مطرح شدند ولی 

این شما هستید که باید بر اساس توانایی ها، عالیق و مطالعات خود، این ابزار و روش . است

ها را برای خود تنظیم و بومی سازی کرده و در جهت موفقیت تجارت اینترنتی خود، به 

  .کار بگیرید

. اصلی این کتاب است می شویم تاب که در واقع فصلوارد فصل دوم کبا این توضیحات، 

  .با دانستن مطالب فصل اول، با دیدگاه مشخصی وارد فصل دوم می شویم

فصل دوم، به طور کامال عملی، به مهم ترین موضوع برای شروع و پیشرفت یک تجارت 

  .پردازد اینترنتی موفق می

در هر صفحه از فصل دوم، با . کنیم می ما با هم، ورود به دنیای جدید و پر هیجانی را شروع

شویم که ما را گام به گام به سمت یک دیدگاه علمی و کاربردی  مطالب جالبی روبرو می

های  ها و تاجرهای موفق در اینترنت، بر این اساس به موفقیت که تمامی بازاریاب

  .گیری رسیده اند، پیش خواهد برد چشم
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  بخش اول

  ست؟یبازار خاص چ
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1‐ Niche Marketing   

 

٣٧  

  بخش اول

ا فکر یآ. دیندار ینترنتیبرای پول درآوردن از تجارت ا یگر شانسید که دید فکر کنیشا

ب و ی، محصوالت عجآورند مینترنت بدست یاز ا سود یادیر زیکه مقاد ید کسانیکن یم

هایی را  کنید آنها روش یا فکر می ؟هستند یار خوش شانسیا افراد بسیند شفرو یرا م یبیغر

  بلد هستند که به عقل هیچ کس دیگری نمی رسد؟

د، یا دور بوده یکیو درآمد الکترون یابین فرض که شما از موضوع بازاریخوب با ا

د به سرعت در حال شکل یك انقالب جدیشما  یدهم که در زندگ ینان میاطمبه شما 

ك مد ی موضوع،ن یا. شه عوض کندیهم یشما را برا ینده مالیتواند آ یری است که میگ

 یست که شما براین ین موضوعیهمچن. ستیرود ن ید و میآ یم یچند سال یروز که برا

  .دیق کنیتحقها مطالعه و  د سالیت در آن مجبور باشیموفق

 یها ابیها توسط بازار سال یکه طاست تجارت  یم معمولیبراساس مفاه ین بازین ایقوان

م همان یف آن هستیآنچه که درحال تعر. موفق جهان ثابت و آموزش داده شده است

  ۱.خاص است یابیبازار

ل آنها، یخاص، تحل یافتن بازارهای یاز براین کتاب، شما دانش و ابزار مورد نیبا اتمام ا

 یر بازارهایت در سایش موفقیآنها، کسب سود از آنها و سپس افزا ید محصول برایتول

  .د داشتیخاص را خواه

  ست؟یبازار خاص واقعًا چ

ها و  شرکت( یاقتصاد یها خالصه، بازار خاص عبارت است از افراد و بنگاه یلیخ

 یوالت و خدمات مشابهبه محص یکسانیق مشترك و یازها و عالیکه ن) یتجار یها سازمان

  .دارند



 

1‐ Mass Marketing   

 

  رمز و رازهای دستیابی به بازارهای خاص ٣٨

بازار خاص مانند . دیهست یریگ ید که شما در حال ماهیدرك بهتر موضوع تصور کن یبرا

واقعا گرسنه است و شما طعمه مورد نظر  یها یك برکه کوچك پر از ماهیدر  یریگ یماه

ك برکه بزرگ با تعداد یدر  یریگ یمانند ماه ۱بر عکس آن، بازار انبوه .دیآنها را دار

ر هستند و امکان انتخاب غذا را یس یپراکنده در برکه است که حساب یاد ولیز یها یماه

  .دارند

  م؟یخاص توجه کن یابید به بازاریچرا با

ب یك جیم با یعظ یك کمپانینکه صاحب ید مگر ایآور یخاص رو یابیبازارد به یشما با

د، لطفًا به فکر همان یهست ین شرکت بزرگیاگر شما صاحب چن. دیبزرگ و پر از پول باش

  !دیخاص باز بگذار یگران در بازارهاید ید و جا را برایانبوه باش یبازارها

تر  شیبه فروش ب یلیرند چون تمایگ یم دهیخاص را ناد یبزرگ، بازارها یها یاکثر کمپان

کوچك و  یها که اکثر شرکت یدر حال. ون تومان در ماه را ندارندیلیبه اندازه مثال سه م

  .ار جذاب استیشان بسیزان درآمد براین میده، ایصاحبان ا

 ین موضوع برایا. ون در ماه هستندیلین میبزرگ به فکر درآمد افزون بر چند یها شرکت

بزرگ  یها ین کمپانیا یغاتیست با بودجه تبلیکوچك مطلوب است چون قرار ن یها تجارت

های  نهیتر و با هز خاص راحت یبالقوه در بازارها یها یافتن مشتری، یاز طرف .رقابت کنند

از کتاب اشاره خواهم کرد  یگرین مورد در بخش دیدر ا. قابل انجام است یغاتی کمتریتبل

 ییزهایکسانند، معموال همان چیاحساسات مشترك و  یکه دارا یبه طور خالصه، مردم یول

  .ه الزم دارند را الزم دارندیرا که بق ییزهایخوانند و همان چ یخوانند را م یه میکه بق



 

 
 

  بخش اول ٣٩

روشن شدن موضوع چند مثال در مورد بازارهای خاص اعم از کوچک و بزرگ را  یبرا

  :مینجا می آوریدرا

 یزمستان یها نگیعالقمندان به کمپ -۱
 یدارندگان مدرك آموزش موتورسوار -۲
 عالقمندان به بازی اسکواش -۳
 فرش یصاحبان تجارت شست و شو -۴
 پرورش دهندگان شترمرغ -۵
 کهنه یها ر کنندگان کتابیتعم -۶
 اهییجات گید کنندگان عرقیتول -۷
 مادرانی که به تازگی صاحب فرزند شده اند -۸
 مادرانی که از طریق اینترنت کسب درآمد می کنند -۹

 عالقمندان به جمع آوری تمبر پستی - ۱۰

  :دید بدانیمهم است که قبل از انتخاب بازار خاص، با یلیز خیقبل از ادامه بحث، چهار چ

ن سوال، یافتن پاسخ به ایاست؟ برای  یف و دسترسیقابل تعر یا بازار به سادگیآ -۱

  :دیر را مد نظر قرار دهیموضوعات ز

 آنها کجا پاتوق دارند؟ 

 خوانند؟ یرا م یچه مطالب و انتشارات 

 دارند؟ ییا برنامه گردهمایا کلوپ یآ 

 نترنت هستند؟یا آنها بدنبال اطالعات در ایآ 

ن بازار، به دنبال یم که مردم عادی در ایکن یصحبت م یکه ما از بازار دیتوجه داشته باش

 .هستند که مشکالت آنها را برطرف کند یمحصوالت



 

 
 

  بخش اول ۴٠

وجود نداشته باشند و به اندازه  یادیکوچك است که رقبای ز یا بازار به اندازه کافیآ -۲

  د؟یبزرگ است که شما از آن سود ببر یکاف

در آن باشد که ارزش  یماه ید به اندازه کافیبا ید ولیک برکه کوچك داریاز به یشما ن

متوجه در فصل سوم به شما خواهم آموخت که چگونه . ری و تالش را داشته باشدیگیماه

 .ریا خیقالب شما ماهی وجود دارد  یا برایکه آ شوید

 خرج کردن دارد؟ یبرا یا بازار، پول کافیآ -۳

بازار شما  یاست که برا ییها تین عالمت، وجود سایخرند؟ بهتر یم یزیا آنها واقعًا چیآ

فروش در بازار  ین محصوالت برایدر فصل چهارم شما را با سود آورتر. فروشند یمحصول م

فروخته  یکیزیاما اگر محصوالت ف! یکیزیالبته نه محصوالت ف. خاص آشنا خواهم کرد

و ارتباط  یهمکار یبرا یل خوبیها پتانس ن تجارتیاست و ا ین عالمت خوبیشوند، ا یم

  . مالی با شما دارند

  عالقمند و ،موضوع مورد نظر یبرا ین گروه از بازار خاص، به اندازه کافیا ایآ -۴

  تشنه است؟

 شان، مهم ویها یق و سرگرمیمثل خورد و خوراک، عال ،موضوع بازار خاص، ا برای آنهایآ

  جذاب است؟

ل و عالقـه داشـته و بـرای رقابـت و     یتما ید که به اندازه کافیهست یانیشما به دنبال مشتر

بـه موضـوع مـورد    ت در حوزه مورد عالقه خود، مجبور باشند تا تمام اطالعات مربوط یفعال

ن یدتریـ د جدیآنها با. دیریکنندگان گلف را در نظر بگ یمثال باز. عالقه خود را بدست آورند

ك یـ را ممکن اسـت تنهـا   یار داشته باشند زید را در اختیلوازم، ابزار، مجالت و اطالعات جد

ن، یابنـابر . روز کنـد یـ ب پیـ آنها را عوض کند و آنها را بر رق ی، سرنوشت بازیگر فوت کوزه

  و یاتیـــــح ارید محصـــــوالت و اطالعـــــات، بســـــیـــــن بـــــازار، خریـــــبـــــرای ا

  .جدی است



 

 

  

   





 

 

  بخش دوم

  افتن بازارهای خاص سودآوریرموز 

  .دیده تجاری نداشته باشیچ ایحتی اگر شما ه
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  بخش دوم ۴۵

  بخش دوم

ها و  اکثر کتاب. میابیما هستند ب یرا که مد نظر موضوع کار یخاص ید بازارهایحال با

ن یگذارند که شما در ا ین میخاص، فرض را بر ا ینه بازارهایدر زم یآموزش یها دوره

ن یا. ده کمك کنندیا کنند تا شما را در پردازش آن یم ید و سعیای خاص دار دهیمورد ا

ن یدر ا ای زمینه شیچ پیخواهم فرض کنم که شما ه یمن م یرادی ندارد ولیروش مطلقا ا

  .دیمورد ندار

د یرا آموزش دهم تا بتوان یهای ناب دهین فصل کتاب، قصد دارم به شما ایدر ا

تشنه اطالعات و  یمشتر یادید که تعداد زیآوری را کشف کن بازارهای خاص سود

داشته  یده تجاری خاصید که از قبل، ایندار یازیشما ن. د باشندیمحصوالت شما، آماده خر

  .دین بازارهای خاص را کشف کنید اید تا بتوانیباش

  .وجود دارد ۱ین منظور چند روش سنتیبد

مثل  ییها د و موضوعات کتابیکن یا کتابخانه محله خود را بررسی یفروش  کتاب -۱

 .دیادداشت کنیرا » کمك به تازه کارها«ا ی» انیمبتد یبرا«ا ی» ...چگونه«

، یابیکار یها د، مثل کتابیان آنها انتخاب کنیفروش سال را از م پر یها کتاب -۲

، آموزش ین طرح تجاریو فروش، آموزش تدو یبازرگان یها آموزش نگارش نامه

 یبرا. دیادداشت کنیمتصوره را خاص  یهر کدام، بازارها یبرا. رهیفوتوشاپ و غ

 یبرا" یه طرح تجاریآموزش ته"ك کتاب با عنوان ید یمثال ممکن است شما بتوان

 .ک بازار خاصی یک محصول برای یعنین یا. دیدا کنیا حسابدارها پیها و  رستوران

. دیح بزنیو تفر یان مجالت مربوط به سرگرمیدر م یدر بخش مجالت، چرخ -۳

د بر روی یکن ی هستند، سعییها ری چه نوع سرگرمییادگید مردم به دنبال ینیبب

 .دیآنها تمرکز کن



 

   

 

  بخش دوم ۴۶

  :های آن د که مشترییهست یخاص ید که شما به دنبال بازارهایبه خاطر داشته باش

داشته باشند، حتما  یك مجله تخصصیاگر آنها . باشند یدسترس قابل یبه راحت -۱

 .دیابید به آنها دست یتوان یم

د، یباش یحیهای تفر قیاگر به دنبال صاحبان قا. بزرگ و مملو از رقبا نباشند یلیخ -۲

االمکان بازار را  د حتییکن یسع. دیا ب بزرگ شدهیبا ج ییبا رقبا یوارد بازار

 .دیکوچک انتخاب کن

د که ید و متوجه شویکن ین مجالت را بررسیغات اید تبلیتوان یم. پول خرج کنند -۳

 .کنند یبا چقدر پول خرج میداران در بازار مورد نظر شما تقریخر

در بازار  یاگر کس. باشند یا موضوع موردعالقه خود، جدی ینسبت به سرگرم -۴

 .بوده است یراه انداخته، پس حتمًا جد یا مورد نظر شما، مجله

افت آورده یتوان  یست چند بازار خاص که با گشت و گذار در چند مجله میبرای مثال ل

  :شده است

 یمیك و قدیآنت یچوب یها قیصاحبان قا -۱
 لیتعط یکنندگان فوتبال در روزها یباز -۲

 یتمبرهای ورزش یونرهایکلکس -۳

 یخانوادگ یران لیعالقمندان به مسابقات اتومب -۴
 یسنت یقیموسر کاران لوازم یتعم -۵

م که تعداد رقبا در آنها کم یهست ید، ما به دنبال بازارهای کوچکینیب یهمان طور که م

 .ثروتمند و عالقمند باشند ین بازارها، به اندازه کافیداران ایباشد و خر

 ا نه؟ید یهست یتر ا شما دنبال راه سادهیآ یول



 

1‐ Account   

 

  رمز و رازهای دستیابی به بازارهای خاص ۴٧

در رفع  یاست که سع یم بازاریآنچه ما به دنبال آن هسته واساس یدر واقع پا

ما . دارند ید محصول و خدمات خاصیدر خر یاست که سع یانیك مشکل دارد و مشتری

را که  یم بازاریتوان یم یکه به راحت یحال م، درید نداریك بازار جدیف یا تعریجاد یبه ا یازین

شود،  یروش فوق که با امکانات سنتی اجرا م. میم و از آن استفاده کنیابید است بیآماده خر

خاص  یدا کردن بازارهایپ یرا برا ینجا روشیدر ا. ر و کم دقت باشدیممکن است وقت گ

شود و با  ی، انجام مینترنتیا ینترنت و موتورهای جستجویم که به کمک ایکن یم یبررس

 .رساند یاست، م خاص سودآور یافتن بازارهای، ما را به هدف، که یشتریسرعت و دقت ب

  .دیر برویدر آدرس ز Google یشنهادیستم پیبه س -قدم اول

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal 

. دیدر گوگل باش) ینام کاربر(ک شناسه ی ید دارایبه آدرس فوق با یجهت دسترس: توجه

. دیبرای خود بساز ۱ک شناسهیگوگل،  ید در موتور جستجوین است که شما بایمنظور ا

  :دیف کنید و شناسه خود را در گوگل تعریر بروین کار، به آدرس زیبرای ا

https://www.google.com/accounts/NewAccount  

  :ریگوگل در آدرس ز یشنهادیپس از ساخت شناسه خود در گوگل، در ابزار پ

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal 

ر نوشته یآن متن ز یکه باال یر را در صفحه فوق و در جعبه مخصوصیمراحل ز. دیوارد شو

  :دیش ببریشده است پ

Find keywords: 



 

 

ست یک لی

. شود یده م

ک ی را در 

  .د

 .دیکن

guide " و

Sea "ی. دیک کنیکل

دیر صفحه بعد دیصو

ن جستجویجه ای نت

 "Excel "دیکن یکپ

ک یکپ" Excel"ا در 

tutorial" ،"e" ی

arch"د و روی ی کن
هد گرفت که در تص

Global Mon "و

  .دین

جه را در ید و نتیو کن

جه راید و نتیستجو کن

یانجام شده برا یها و

 

tutorial" پیرا تا

ار شما قرار خوایاخت

"nthly  Searches
کن یکپ" Excel"ده 

"guide "را جستجو

را جس" how to"ه 

از انواع جستجو یند

  .د داشتیواه

 
  بخش دوم

  :ریر زیمانند تصو

 

"کلمه -قدم دوم

توسط گوگل در ا

ستون مربوط به 

ل صفحه گستردیفا

کلمه  -قدم سوم

کلمه -قدم چهارم

ست بلنیهر بار، ل

"how to "را خو

۴٨ 



 

 

اد جستجو 

العات مورد 

  

 ستون مربوط به تعد

ن ستون اطالی همچن

در مراحل فوق، تنها 

ست ویره لیوش ذخ

 

  ابی به بازارهای خاص

Exce "ره شده دیذخ

ر، رویر زیدر تصو. دی

  : است

 
دستیارمز و رازهای 

el"ل یاز فا: توجه
یدر ماه را الزم دار

نظر مشخص شده

۴٩ 



 

   

 

  بخش دوم ۵٠

  ...دیق بکشیک نفس عمی

ها را  نیر اینظ یان آن، محصوالتید از میکن ید و سعیکن یجاد شده را بررسیست ایل

  .دیف کنیتعر

 Job Interview Guide 
 Resume writing Guide 
 How to train dogs 
 How to fly a kite 
 How to grow mushroom 
 Photoshop or flash tutorial 

و  یمعن یکلمات ب. افتید یشتری خواهیار بید، موارد بسیکن یست را با دقت بررسیاگر ل

زان ین کتاب که میبخش سوم ا یست را براید و لیست حذف کنیت را از لیاهم یب

  .دیم کرد نگهداریخواه یرا بررس یآور سود

ك عبارت یو ") tutorial " ،"guide("، فقط دو کلمه ه بودمهمانگونه که قول داد

"How to "دهند را به شما نشان یخاص عال یتوانند بازارها یرا به شما آموختم که م .

د استفاده یتوان یگر هم هست که میچند کلمه و عبارت د. میك قدم جلوتر بروید یبگذار

  .دیکن

د مردم به یص دهیکنند که تشخ ین دوکلمه به شما کمك میا) Buy, Purchase( دیخر

  .زی هستندید چه چیدنبال خر



 

   

 

  بازارهای خاصرمز و رازهای دستیابی به  ۵۱

  )Learn(آموزش 

  )Training( یریادگی

  )Want, Need( ازین

  (Step by Step)قدم به قدم 

  مثل  یا کلماتی

 (Problem)مشکل 
 )Solution(راهکار 

بازار خاص  یند و شما برایگو یاز خود را به شما میمورد ن یا راهکارهایمردم مشکالت 

ف بازار خاص سراغ یتعر ین برایتر از ا ساده یا شما راهیآ. دیکن یآنها، محصول ارائه م

  د؟یداشت

د و هر یکنم ینها را تنظیر ایاز صدها کلمه نظ یستید مثل من لیتوان یشما م

ست کمك ین لید، از ایدار ید تجاریده جدیاز به اید و هر وقت نیهفته به آنها اضافه کن

د یتر از آنچه که فکرش را بکن ساده یلیست را خین لید، ایوقت صرف کن یاگر کم. دیریبگ

بازار  یزان سودآوریاد خواهم داد که چگونه میدر فصل بعد به شما . دید بسازیتوان یم

کرده و شانس  یریه جلوگید، از اتالف وقت و سرمایکن ید نظر خود را بررسخاص مور

د بود تا با تمرکز یبعد از فصل سوم، قادر خواه. دیش دهیسودآور بودن تجارت خود را افزا

  . دیده شیافزا یریزان سود خود را به طور چشمگین بازار داغ و تشنه، میا یرو



 

 

  



 

 

  

  بخش سوم

  افزایش درصد موفقیت تجارت اینترنتی شما

  نترنتی خود را به طوریت تجارت ایچگونه امکان موفق

  .میش دهیای افزا العاده خارق

  

   



 

 

  

  

   



 

 

ن یاجرای ا

https://

  

 ت یدر سا

ل سود از تحقق و ا

  .دیل کنی را تحل

 زان؟ ید و چه م

  .دیر مراجعه کنی ز

adwords.google

دهر ماه ت خاص در 

لید پتانسید که بایار

رید موارد زیور شما با

 ازه است؟
 زان است؟یم چه

کنند یزار، پول خرج م

 :دی استفاده کن

 Google  در آدرس

.com/select/Key

ك عبارتی یستجوها

 

د یده تجاریا یادیز

ن منظویا یبرا. میکن

مورد نظر شما چه اندا

ن بازار هدف چیت در ا

ن بازیغات در ایتبل ی

ریز یها د فوق از گام

ت یشنهاد کلمه سایپ

ywordToolExter

 :ر استیه شکل ز

تعداد جس ی به بررس

  . بود

 
  

  بخش سوم

حال شما تعداد ز

ها را محاسبه ک دهیا

بازار هدف م -۱

زان رقابتیم -۲

یا مردم برایآ -۳

محاسبه موارد یبرا

به ابزار پ -گام اول

rnal 

ه بهیصفحه شبن یا

ن ابزار، قادریدر ا

Googleد یخواه

۵۵ 



 

 

  .دهد یئه م
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رمز و رازهای دستیا
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۵۶ 



 

   

 

  بخش سوم ۵٧

ز یشما ممکن است دنبال کلمات مترادف ن. ستین جستجو، تمام ماجرا نیهر چند ا

که در آن صنعت هستند، کلمات مناسب  یممکن است با پرس و جو از کسان. دیبگرد

  .دیزده شو رتین کلمات حیا یجه جستجوید و از نتیدا کنیهم پ یگرید

ك یشما نزد یده تجاریرا که به ا ییها، همه آنها عبارت یپس از جستجو – گام سوم

د تا یتمام اعداد را با هم جمع کن. دیکن یکپ Excelك صفحه گسترده مثل یهستند را در 

اطالعات به شما ن یا. دیخود بدست آور یده تجاریری از کل تقاضاها را در مورد ایتصو

  .دیبدست آور یده تجارین ایزان تقاضا و اندازه بازار ایاز م ینیکند تا تخم یکمك م

د تا ید و هر عبارت را جداگانه جستجو کنیبرو google.comت یبه سا -گام چهارم

  . دیهر عبارت را بدست آور یبرا) زان عرضهیم(زان ارائه خدمت و اطالعات یم

زان عرضه ین عدد، میا. مشخص شده است 2,400,000ر صفحه بعد، عدد یدر تصو

زان عرضه را یهر عبارت، عدد م یبرا. دهد یعبارت مورد نظر شما را نشان م یاطالعات برا

آن،  یزان تقاضایم یعنیر اطالعات آن عبارت، یف سایل صفحه گسترده در ردیدر همان فا

 (Double Quotation) "حتمًا از عالمت د که در زمان جستجو یدقت کن. دیوارد کن
 .قًا همان عبارت جستجو شودید تا دقیدر دو طرف عبارت استفاده کن
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  ابی به بازارهای خاص

ما ید جستجوینیب 

ین عدد خیا. دهد یم

ت و برای هدف ما، ز

د ممکنیست خود دار

های ت رتثال اگر عبا

یتر از تقاضا در ماه م

  .دیها کار کن ده

 
رمز و رازهای دستیا

یطور که م همان

را نشان م یتجار

را داراست ینیسنگ
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۵۸ 



 

   

 

  بخش سوم ۵۹

  ...کار هنوز تمام نشده است... دیصبر کن

د شما یفرض کن. میده مورد نظر خود داریبازار ا یاز عرضه و تقاضا یحال ما اطالعات خوب

ک معجزه ین یا. دارد یار کمیاد و عرضه بسیار زیبس یزان تقاضاید که میا افتهیرا  یا دهیا

زان یم(کند  یخرج نم یده تجارین ایغ ایتبل یبرا یگریکس دچ یاگر واقعا ه یول! است

کم اتفاق  یلیکه خ(است  دهینرس یده ناب است و به عقل کسین اینکه ایا ای، )عرضه کم

 یبرا). کنند ید نمیمردم خر(ست ین بازار، سودآور نیغات در اینکه تبلیا ای) افتد یم

 یدا کردن تعداد درخواست واقعیپ یبرا یك روش دستین دام، یاز افتادن در ا یریجلوگ

  . میکن یم یک عبارت را بررسی

ا عبارت را یك کلمه یست خود ید و از لیبرو یت گوگل در آدرس قبلیبه سا -گام پنجم

  .دیپ کنیتا

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal 

 ”Estimated Average CPC“به نام  ید که ستونیج گوگل، دقت کنیست نتایدر ل

  :دیست اضافه کنین ستون را به لیر، اینصورت، مانند شکل زیر ایوجود داشته باشد، در غ



 

 

  

مورد  یعات ر خواهد ییر تغی ز کرد و ستون اطالع

 

  ابی به بازارهای خاص

ست فوق به شکلی

  :افه خواهد شد

 
رمز و رازهای دستیا

یج لین، نتایبنابرا

اضاست ینظر، با ل

۶٠ 



 

 

  

 

  ابی به بازارهای خاص
 

رمز و رازهای دستیا ۶١ 



 

   

 

  بخش سوم ۶٢

نك یل یك رویهر کل یغ کننده حاضر به پرداخت برایکه هر تبل یمتین ستون، حداکثر قیا

 واحد پولی ۱۴.۴۷غ کننده حاضر به پرداخت ین تبلیمثاًل باالتر. دهد یخود است را نشان م

ن یشما در ا یاز رقبا یکیگر، یبه عبارت د. غاتش استیتبل یك رویهر کل یبه گوگل برا

ن بازار یان در ایکه برای مشتر یغ محصوالتیتبل یک رویبازار، حاضر است به ازای هر کل

  .پرداخت کند واحد پول ۱۴.۴۷کند،  یارائه م

که همان درهم  AEDشود، واحد پولی  گونه که در لیست فوق دیده می همان :توجه

بر اساس کشوری . امارات متحده عربی است به عنوان ارزش هر کلیک مشخص شده است

که در گوگل به عنوان کشور محل زندگی معرفی شده باشد، این واحد پولی تغییر خواهد 

  .ستفاده خواهیم کردبرای سهولت، در ادامه، از واحد دالر ا. کرد

. دید مرحله باال را انجام دهیست خود بایهای ل ك از کلمات و عبارتیهر  یبرا -گام ششم

مورد  ۳. د آوردیها را بدست خواه متیك کلمه خاص در گوگل، تمام قی یب براین ترتیبه ا

مرحله ن ید ایتوان یم. دیادداشت کنیل صفحه گسترده خود یجه جستجو را در فایاول هر نت

 PPC (Pay Per Click) ا یك یپرداخت به ازای کل ین موتور جستجویچند یرا برا

د و هر یست خود انجام دهیتمام کلمات موجود در ل یشما روش باال را برا. دیانجام ده

  .دیل صفحه گسترده خود وارد کنیمت را در ستون جداگانه در فایق

ل سود بر اساس یحاسبه پتانست میافزارهای متعددی وجود دارند که قابل نرم

 Microsoftشما برای شروع، به کمک نرم افزار  یاطالعات عرضه و تقاضا را دارند ول
Excel ن یالبته ا. دید نرم افزار نداریازی به خرید و نین محاسبات را انجام دهید ایتوان یم

ق یتوانند دق یدارد و فقط اعداد و ارقام نم یگریاد دیز یپارامترها یاز به بررسیروش ن

در  یید که رتبه باالیریرا درنظر بگ یارائه دهنده محتو یها تیمثاًل تمام سا. باشند

سود  یتوانند همکاران تجار یستند بلکه میب شما نیآنها رق یجستجو دارند ول یموتورها

  .شما باشند یبرا یآور



 

   

 

  رمز و رازهای دستیابی به بازارهای خاص ۶٣

که  یغاتیتبل یبازار و دالرها یرا بر اساس تقاضا یل سود آوریم پتانسیده یح میما ترج

ك ماه ی یل سود را براید پتانسین اجازه دهیبنابرا. میشود محاسبه کن یآن خرج م یبرا

 . میمحاسبه کن

  نه یدرآمد و هز: شود یفرمول ما به دو قسمت شکسته م

ك و ینزد یلیکه خ یکلمات ین است که جمع تعداد تقاضاین کار ایمحاسبه درآمد، اول یبرا

ن عدد را یچون ما ا. دیدوم وسوم هستند را محاسبه کن یها ده شما، طبق گامیوابسته به ا

ن از کل موارد یك تخمیم تا یکن یضرب م ۵/۲م ، آنرا در یا فقط از گوگل بدست آورده

ن عدد بر اساس یا. میرا بدست آور) عمده یجستجو یموتورهار یدر سا(جستجو در ماه 

ا یك، کم یپرداخت بابت کل یتجربه بدست آمده و ممکن است بر اساس سهم بازار موتورها

ن ضرب را انجام ید اید، نبایغات فقط در گوگل را داریم به تبلیحاال اگر شما تصم. اد شودیز

  .دیرا کاهش ده ۵/۲ب ید ضرینکه بایا اید و یده

ن قسمت، یا. میدار یشتریاست که ما امکان انعطاف ب ییقسمت دوم فرمول جا

انواع  یبا بررس. دیده یاست که انجام م یغاتیتبل یك مورد نظر شما برایزان نسبت کلیم

و % ۱ر ین مثال زییار پایك بسیهای کل ك، نسبتیپرداخت بر اساس کل یجستجو یموتورها

. ح بدهمیشتر توضید بین مورد بایدر ا. هم قابل تصور است%  ۶۰ یباال یار باال حتیبس

. دیغ کنیتبل یمختلف یها د آن را با روشید که بایفروش دار یبرا ید، شما محصولینیبب

د و سپس آن یکن یم ید و در آن محصول خود را معرفیکن ید میک وبالگ تولیمثال شما 

ک عبارت یمنظور از نسبت کل. دیکن یغ میها تبل ها و وبالگ تیسا ر وبیوبالگ را در سا

مثال . شود یها م ها و وبالگ تیر وب سایغ شما در سایتبل یکه رو یکیاست از درصد کل

غ شما یتبل یبار رو ۶۰ش، یبار نما ۱۰۰ن است که از هر یمنظور ا% ۶۰م یگوئ یم یوقت

  .ک بشودیکل
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زان یغ شما، به میک روی تبلیزان کلیکند؟ در واقع، م ین میین درصدها را تعیزی ایچه چ

تر باشد، افراد  بندهیغ شما، فریا ظاهر تبلیهرچه متن . م داردیت آن ارتباط مستقیجذاب

غ محصوالت شما برای ین روش تبلیمن، بهتراز نظر . ک خواهند کردیشتری روی آن کلیب

. است Google Adwords، استفاده از خدمات ) Niche Market(ک بازار خاص ی

بار  ۱۰۰از هر  یعنیم، یریگ یرا در نظر م% ۱ك یمحاسبات خود، نسبت کل یخوب، ما برا

غ یبلا متن تیرات در موضوع ییتغ یشما با کم. ک کندیغ شما کلیتبل یک نفر رویش ینما

با . دیشتر، برسانیا بین عدد یك را به اید نسبت کلیتوان ی، میرکیز یخود وبکار بردن کم

  .شد جاد خواهدیدر سود ماهانه شما امثبتی  یرید که چه تأثید دین عدد خواهیم ایتنظ

من . میرا محاسبه کن" زان فروشید کننده به مینسبت بازد"د ین بایما همچن

د یت شما خریك نفر از ساید کننده یبازد ۱۰۰از هر  یعنی. کنم یشروع م% ۱معمواًل با 

  .خواهد کرد

ها  تیسا ر وبیدر سا یغاتید، شما تبلینیبب. دهم یح میتوض ین مورد هم کمیدر ا

 یک نفر روی یعنی% ۱ش، یبار نما ۱۰۰م که از هر ید و فرض کردیا ها انجام داده و وبالگ

ا وبالگ شما یت یغ شما، به وب سایتبل یک رویکلن افراد با یا. ک کندیغ شما کلیتبل

د ین افراد از شما خریهمه ا. دیا فروش گذاشته یند که در آن محصول خود را برایآ یم

د یاز شما خر%) ۱(ک نفر ینفر  ۱۰۰ن افراد هم از هر یم که از ایفرض کن. نخواهند کرد

ده ین اینشان داده است که اکمتر باشد، تجربه % ۱از  یده تجاریك ایاگر درصد سود . کند

  .نترنت، فروش داشته باشدیق ایممکن است از طر یبه سخت

مت ین عدد همان قیا .میرا بدست آور" درآمد متوسط هر فروش"د یو باالخره با

ر آن ید تأثیتوان ین عدد میم ایبا تنظ. ا خدمات شماستیمت کاال یا همان قیهر سفارش 

  . دیمحاسبه کنبر درآمد فروش محصول خود را 
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م ین فرض کنیدالر باشد و همچن ۱۹مت ین است که قین محصول خاص فرض بر ایا یبرا

زان درآمد شما از ین عدد، همان میپس ا. ت شماستین تنها محصول موجود در وب سایا

  .هر فروش خواهد بود

 یده تجاریغات ایك تبلیمحاسبه مخارج، عالوه بر تقاضا و اطالعات نسبت کل یبرا

ك از کلمات و یهر  ید به ازاید پرداخت کنیك که بایمت هر کلیزان متوسط قید میشما، با

سپس . دیمورد اول محاسبه کن ۳ یل صفحه گسترده خود را برایهای موجود در فا عبارت

 یك برایمت هر کلیزان متوسط قید تا میلمات را محاسبه کنتمام ک ین اعداد برایمقدار ا

ز یرا ن یغاتیر تبلیاز مخارج غ ینید تخمین بایهمچن. دیخود را بدست آور یده تجاریا

ره ینترنت و غید، چاپ و مخارج ارتباط ایتول یها نهین مخارج شامل هزیا. دیمحاسبه کن

تواند  یر میرتبه اول به شرح ز ۳ یبراغ یمت متوسط تبلیپس مثال برای پنج کلمه، ق. است

  :باشد 

 0.11$و  0.10$و 0.08$ و 0.10$ و  $0.11

  .خواهد بود 0.10$ك عدد یمت هر کلین متوسط قیبنابرا

 یکه شما به ازا یغاتینه تبلین عدد عبارت است از متوسط هزیدهم که ا یح میمجددا توض

  .دید خرج کنیک بایهر کل
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رود که در  یادم نمیچ وقت یه. دیآماده کن یاضیمحاسبات ساده ر یک سری یخود را برا

نم که یب یحال م. ات مادر همه علوم استیاضیگفتند که ر یشه به ما میل همیزمان تحص

ل ما وجود نداشته اند، استفاده از یدر زمان تحص یکه حتدی یجد یها یفناور یبرا

  .است یات، عامل مهمیاضیر

 :ر استیبه صورت ز یکلمات فرض یک نمونه محاسبات برای

) نسبت فروش  xغات یک تبلینسبت کل x ۵/۲  (x تعداد جستجو( (  =جمع درآمد ماهانه 

x درآمد متوسط هر فروش  

  :نیبنابرا

  ۴۵۰۰۰۰x  ۵/۲ (x ۰۱/۰  (x ۰۱/۰x ۱۹ $= ۵۰/۲۱۳۷$( (  = جمع درآمد ماهانه

متوسط  xغات یک تبلینسبت کل x ۵/۲ (xتعداد جستجو (   =غات ماهانه ینه تبلیهز

  کیمت هر کلیق

  :نیبنابرا

  غات ماهانهینه تبلیهز = ) )۴۵۰۰۰۰x  ۵/۲  (x ۰۱/۰x  ۱۰/۰$ (= ۰۰/۱۱۲۵$
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. دهم یر مخارج اختصاص میپوشش سا یاز درآمد را برا یمن معمواًل بخش: ها نهیر هزیسا

چون محصول ما . ره باشدیو غ ید، چاپ، لوازم اداریتواند شامل مخارج تول یها م نهیر هزیسا

ما . ار اندك خواهد بودیبس ید ندارد و در واقع فروش اطالعات است، مخارج جانبیخط تول

 .میگذار ین مخارج کنار میا یدرآمد را برا% ۱۰

  ر مخارج یسا –غات ینه تبلیکل هز –کل درآمد = بالقوه ماهانه  ینیسود تخم

در   798.75$ = 213.75$ ‐ 1125.00$ ‐ 2137.50$ن عدد یمثال مورد بحث ما ا یبرا

  .ماه خواهد بود

سود در ماه بدست  798.75$زان یمحصول خاص، تا من ید با فروش ایتوان یعنی شما می

  .دیآور

به خاطر داشته . ز نباشدیجان انگین عدد ممکن است چندان هیدانم که ا یم

 یعنیم یا ست خود را استفاده کردهیاز کلمات ل ین مثال، ما فقط تعداد کمید که در ایباش

محصول برای فروش ک ین، فقط یم و همچنیا را هدف قرار داده یار کوچکیبازار بس

  .میا داشته



 

 

  بخش چهارم

  نه محصوالتیع و کم هزید سریرمز و راز تول
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  بخش چهارم

ن تجارت خاص یاول ید برایرا با ید مشخص کنم که چه نوع محصوالتیقبل از شروع، با

ك یست جز ین یزین محصول چیا. دید خود شما حدس زده باشیشا. دهم میشنهاد یشما پ

  .یکیکتاب الکترون

  یبرخ. اند وجود داشته یکیالکترون یها کتاب، ینترنتیا یابیمدتهاست که در بازار

ز موافق یاند، من ن نه مورد توجه قرار گرفتهین زمیش از حد در ایها ب ن کتابیمعتقدند که ا

 یها در مورد کتاب یاما اغلب مردم در بازار مورد نظر شما، تجربه کم. ن نظرمیا

  .ن خاص خود هستندیدارای مخاطب یکیهای الکترون دارند و هنوز کتاب یکیالکترون

هر  یکیهای الکترون مدرن، تعداد خوانندگان کتاب یها یشرفت فناوریامروزه، با پ

ت یگرفتن محبوب یشیپ یک و حتیشاهد رقابت نزد یش است و به زودیروز در حال افزا

ن است یبخش مثبت موضوع ا. م بودیخواه یچاپ یها نسبت به کتاب یکیالکترون یها کتاب

 یز تکنولوژیار جذاب و اصطالحًا لبه تیاکثر مخاطبان شما، بس یبرا یکیونکه کتاب الکتر

ق نحوه بازکردن و ید به آنها دستورالعمل شفاف و دقین است که بایا یالبته نکته منف. است

 تجربه نشان داده است که جنبه مثبت. دیرا آموزش ده یکیل کتاب الکترونیاستفاده از فا

از به ی، نیکیک کتاب الکترونیدر واقع، برای خواندن . چربد یموضوع م یبه جنبه منف

توان  ینان میبا اطم. است PDFهای  لیمخصوص برای بازکردن فا یافزارها استفاده از نرم

 یها لیالزم جهت استفاده از فا یافت که آشنائیتوان  یرا م یا انهیگفت که کمتر کاربر را

PDF نداشته باشد.  



 

   

 

  رمز و رازهای دستیابی به بازارهای خاص ٧٢

ه در بازار هدف انتخاب یرا به عنوان محصول اول یکیکه چرا ما کتاب الکترون یگریل دیدال

نه کمی قابل ساخت یشود، با هز ید مین محصول به سرعت تولین است که ایم ایا کرده

ق یاز طر(برسد  یتواند بالفاصله به دست مشتر یدارد و م ییه سود باالیاست، حاش

Download(دیکه شما آسوده درخواب هست ی، در زمان!  

 .دیحات به فصل چهارم خوش آمدین توضیبا ا

د محصوالت یتول ین راز برایتر ن بخش از کتاب قصد دارم تنها و مهمیدر ا

 یلین راز خیا. کنم ان بازار هدف شما را افشاءیبرای مشتر) eBook( یکیالکترون

  :است ساده

  !دید نکنیآنها را خودتان تول

شتر، یحات بیآور باشد، پس، با ارائه توض ن حرف تعجبیدن ایدانم که ممکن است شن یم

  .دهم ینجات م ین سردرگمیشما را از ا

د، لطفًا یورز ینکه به نوشتن عشق میا اید یهست یا سنده حرفهیك نویاگر شما 

ن کار را ینکه وقت ایا اید یستین یسنده خوبیاگر شما نو یول. دیشنهاد من را فراموش کنیپ

، مخصوص "توسط خودتان یکید محصوالت الکترونیعدم تول"بر  یشنهاد من مبنید، پیندار

بازار  یبرا یکیالکترون یها کتابد یتول یبرا یتر ساده یلیخ یها روش. شما ارائه شده است

دو مورد . دنکن یاز مین یهدف شما وجود دارند که شما را از نوشتن کتاب توسط خودتان ب

  .میگو یها را به شما م ن روشیاز ا

 . ن کار را انجام دهدیشما ا ید که برایسد بخواهینو یك نفر که خوب میاز  -۱

 !دیقانونمند سرقت کنگران را به طور ید شده، توسط دیتول یمحتوا -۲
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نوشتن مطلب در مورد بازار هدف شما، به  ید براید از مردم بخواهیتوان ید که میدانست یم 

مت یشما با حداقل ق یکیکتاب الکترونکند تا  ین موضوع به شما کمك میرقابت بپردازند؟ ا

سند یشما بنو ین کارمندان کم مزد که حاضر هستند برایچگونه ا یول. د شودیممکن تول

  م؟یابیرا ب

د یدهند تا پروژه تول یت وجود دارند که به شما امکان میوب سا یادیتعداد ز .به سادگی

  آزاد سندگانین پروژه به تمام نوید و ایکن یخود را معرف یمحتوا

(Freelancer) یتوانند برا یسندگان مینو. ش داده خواهد شدیها نما تیدر آن وب سا 

  ).مناقصه(مت بدهند یتصاحب پروژه شما به رقابت پرداخته و ق

د، ید دیهمانطور که خواه. است www.elance.comها  تیسا ن وبین ایتر معروف

وب . ت وجود داردین وب سایمختلف در ا یها یهزاران پروژه آماده اجرا در طبقه بند

دهم، وب  یشتر مورد استفاده قرار میمندم و ب هار به آن عالقیکه من بس یگریت دیسا

رشد  یجوان تر است ول یت قبلیاست که نسبت به سا www.oDesk.comت یسا

  .داشته و استفاده از آن راحت است یخوب

  .دیباش ر را در نظر داشتهینکات زها،  تین سایف پروژه در ایدر زمان ارسال تعر

ن اطالعات یهر چه ا. دیدر مورد پروژه ارائه کن یق و کاملیحتی االمکان، اطالعات دق -۱

از شما را یاز ن یشین افراد، نمونه آزمایاز ا یبرخ. تر باشند بهتر است قیشتر و دقیب

اوقات الزم برخی . اند کنند تا مطمئن شوند که موضوع را درست درك کرده یارائه م

ن رقابت که قرار است پروژه شما را انجام دهد، یاست تا با فرد شرکت کننده در ا

در  ید آن را به سادگید، نبایدار یده نابیدرواقع، اگر شما ا. دیقرارداد عدم افشاء ببند

عدم افشاء وجود  یها نمونه قراردادها تین وب سایدر ا. دیگران قرار دهیار دیاخت

 .دید استفاده کنیتوان یدارد که م



 

1‐ Public Domain 
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آنها  یوقت به ادعاها چیه. دیشه از فرد مورد نظر نمونه کار انجام شده بخواهیهم -۲

کار، شرط  یبهتر است در زمان معرف یحت. دیفقط نمونه کار بخواه. دیتوجه نکن

د توسط فرد برنده انجام شود و سپس انتخاب یچند صفحه کار با د کهین کنییتع

 .دیرا انجام ده یینها

.  دی، دستمزد را پرداخت نکنمحصول نهاییق یکامل و دق  چ گاه قبل از مطالعهیه -۳

،  فرستند یشما م یس خود را برایمستقل به محض آن که دستنو یها سندهینو یبرخ

د سپس نسبت به پرداخت پول اقدام یبار بخوانن یآن را چند.  کنند یپول م یتقاضا

 . دیکن

شتر یمت بیبا ق یسندگانید نویاگر بتوان. دیها نباش متین قیشه به دنبال کم تریهم -۴

 .د ارزشش را داردیمطمئن باش.  دی، درنگ نکن دیابیبهتر ب  جهیو نت ییاما با پاسخگو

  !اطالعات یسرقت قانون: ع محصوالتید سریتول  یو اما راه دوم برا

 ۱کا در دسترس عمومیدر آمر ۱۹۲۳چاپ شده قبل ازسال  یها کتاب  د همهیدان یم ایآ

ن معناست که قانون حقوق مولف در ین مطلب به ایقرار دارند؟ ا ۲جهت استفاده مجدد

 یها ن سالیچاپ شده ب  یها ن کتابیهمچن.  ستیها صادق ن ن کتابیمورد ا

ن سال چاپ، حق مولف را یست و هشتمیکه ناشر قبل از ب ی، در صورت۱۹۶۳و۱۹۲۳

حقوق مولف  ین المللیگزارش دفتر ب.  عموم هستند ید نکرده باشد، قابل استفاده برایتجد

 یکه مطلب یمن در صورت.   اند د نشدهیها تجد تیرا ین کپیدرصد ا ۹۰ن است که یاز ا یحاک

  .روم  یم ۱۹۶۳تا  ۱۹۲۳ یها دا نکنم به سراغ مطالب سالیپ ۱۹۲۳قبل از سال 
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ر دهند و شما همواره یین حقوق مولف را تغیتوانند قوان ید مین جدیدادگاه وقوان: هشدار

  .دیامور حقوق مولف مشورت کن ل دریك وکید با یبا

  حقوق مولف را   ن به روز شدهیهست که قوان یت شامل منابعین وب سایا

  : کند یعرضه م

http://www.copylaw.com 

  .میکن یم یرا با هم بررس یاستفاده از منابع عموم    ییابتدا  یها ن مرحله، گامیدر ا

به .   دیك کنیکل" Advanced Search" یرفته، رو www.alibris.comت یبه سا

  ییها د تمام لغتیتوان یم. دیبرو ۱۹۲۳چاپ شده قبل ازسال   یها کتاب یقسمت جستجو

ن یب یها کتاب  د دربارهیتوان ین میهمچن. دیوخاص، امتحان کن ید از کلیرا که درذهن دار

ما از یتقد آن را مسیتوان ید، میبرخورد  یاگر به کتاب. دیجستجو کن ۱۹۶۳و ۱۹۲۳ یها سال

ها، درنگ  متیدر صورت مناسب بودن ق. دیکن یداریخر www.alibris.comت یسا

ا کتاب مورد نظر را به یسنده ید نام نویتوان یم. دینشو ینجوم یها متیم قیاما تسل. دینکن

 abebooks.com( دیابیمورد عالقه خود، آن را ب یجستجو یخاطر سپرده، در موتورها

که قصد   ییها د که کتابینان حاصل کنیشه اطمیهم). amazon.comو ebay.comو

ر نکرده یین قانون در مورد آنها تغیا ایستند ید، شامل قانون حقوق مولف نیدشان را داریخر

ار یمت بسیجستجو با ق یافتن کتاب مورد نظر شما در موتورهایشه امکان یهم. است

  .تر وجود دارد نیپائ

د از یپس از آن با. دیاسکن کن Digitalد آن را به شکل ید کتاب، بایافتن و خریپس از 

د تا مطالب یاستفاده کن OCR (Optical Character Recognition)ک نرم افزار ی

  .ل دهدیبه شما تحو یل متنیاسکن شده را به صورت فا
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خطا  یها داران نرم افزارید چون معموال ایش کنیراید شده را ویل تولید فایالبته با 

به سر و  یدست. دیفروش دار یخود را برا یکیبا محصول الکترونیحاال شما تقر. هستند

  .فروش آماده شود ید تا برایخود بکش یکیکتاب الکترون یرو

ن یست چون این یمناسب ، روشید و فنیالبته روش فوق در مورد موضوعات جد

ر شدن یامروزه با فراگ. امده بودندیذکر شده در باال، هنوز بوجود ن یها  موضوعات در سال

هستند،  یبردار یقابل کپ یکاغذ یها ار راحت تر از کتابیکه بس یکیمنابع الکترون

 Privateبنام  یمفهوم Label  Resell  Rights  (PLR) ا یMaster  Resale 
Rights ن برچسب باشد، قابل فروش یا یکه دارا یکیهر محصول الکترون. وجود دارد

 Master“د در گوگل به دنبال یتوان ین، میبنابرا. دار آن خواهد بودیمجدد از طرف خر
Resell Rights” یاز مطالب قابل چاپ مجدد دسترس یشمار ید و به منابع بیبگرد 

د شده خود شما، فروخته یه عنوان محصول تولتوانند ب ید که هرکدام از آنها میدا کنیپ

 یار باهوش هستند و به راحتی، بسیداران امروزید که خریشه توجه داشته باشیهم. شوند

پس حتما از دانش و تجربه خودتان . است یص دهند که مطالب شما کپیتوانند تشخ یم

دن ید که ارزش خریببخش یا د و به آن ارزش افزودهیخود استفاده کن یکیدر کتاب الکترون

  .داشته باشد

 ید خود مسئول کارهاید که بایحات، اگر هنوز هم اعتقاد دارین توضیبا همه ا

ار بکر است و شما ید که بسیا افتهیرا  ینکه بازار خاصیا اید، ید کننده باشیخود و تول 

د، ینیب ین حال خود را قادر به نوشتن مطالب نمید، اما درعیا نهیمتخصص در آن زم

. دین مکالمه را ضبط کنیبا شما انجام دهد و ا  یا د مصاحبهیبخواه ید از دوستیتوان یم

ن مصاحبه یمتن ا. ارآسان خواهد بودین مکالمه بسیکاغذ آوردن ا ید که روید دیخواه

  .شما را فراهم کند یکیکتاب الکترون یتواند محتوا یم



 

 

  

  بخش پنجم

  برنامه موفقیت هفت روزه

  ینترنتیا یابیخود دربازار  چگونه به اهداف جاه طلبانه

  .میعمل بپوشان  ا کمتر جامهیدرهفت روز 

   



 

 

  

  

   



 

   

 

٧٩   

  پنجمبخش 

ن شده است که قدم به قدم به شما آموزش یروزه تدوک برنامه هفت ین بخش، یدر ا

جهت کسب  یند عملیک فرایمنظم،  یزیر ک برنامهی، با یدهد که در هفت روز متوال یم

  .دیش ببرینترنت را، پیاز ا یدرآمد علم

  :ن برنامهید و بکار گرفتن ایجد یایش از ورود به دنین هم چند نکته پیو ا

  !د یز نباشینقص بودن همه چ ینگران کامل وب -۱

ونر یلیم یتعداد معدود. گرفته است روش آزمون وخطا قرار  یبر مبنا Online یساز پول

کنون شکست نخورده باشند وآنها به شما خواهند گفت که  وجود دارند که تا ینترنتیا

نکات است  یفقط کاف. است ها بوده تیش از موفقیب یکیالکترون یابیاشتباهاتشان دربازار

د از اشتباهات خود درس یاما با. دیبه دست آور  یادید پول زیدرست باشند، تا بتوان  یاساس

   یهاازشغل یش وتجربه بخش مهمیآزما. دیک اشتباه را دوبار تکرار نکنید و یریبگ

Online هستند.  

اجازه . دیغات شغل خود نکنیرا صرف تبل یادیدات، پول زیش از فروش کامل تولیپ -۲

د که چند هفته اول را یفراموش نکن. ه کارتان باشندیکوچك شما، سرما یهاتید موفقیده

  !دیشش دانگ حواس خود را جمع کارتان کن. دیها وکارها بپرداز روش ش کردن یبه آزما

  .دیك دست چند هندوانه بر نداریبا  -۳

گر را ید یکارهاد، یا ه نده خود را انتخاب کردید و هدف آیم خود را گرفته ایاگر تصم

  .دیشبرد کارخود فکر کنیکنم فقط وفقط به پ یشنهاد میپ. دیفراموش کن
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صرف کردن . شما بدست آوردن مبالغ هنگفت پول در مدت زمان کم است یهدف اصل

  .مبالغ کم، شما را موفق نخواهد کرد یزمان برا

  .دیکن یه گذاریبه طور مداوم در جهت گسترش فکر وذهن خود سرما – ۴

مت یق نار گرانیك سمیشرکت در  یبرا یادیراه ، مبالغ ز یخواهم در ابتدا یمن از شما نم

بتوان در آن موضوع،  ید که با مبالغ کمتریرا جستجو کن ید، بلکه موارد مناسبینه کنیهز

ت خود را با یفعال امن به شخص. کرد یه گذاریو به روز ماندن، سرما یریادگیجهت 

. آغاز کردم ینترنتیا یآموزش یها نترنت و کالسیها و مقاالت مرتبط با ا خواندن کتاب

من  در همان   شهیاند یها هیپا یش است ولیها مربوط به چند سال پ ن کتابیخواندن ا

  .محکم شده است ها سال

تازه  ینترنتیا یها تیفعال   نهیام که درزم نارها مالقات کردهیرا در سم یادیمن افراد ز – ۵

ن یافراد با تجربه در ا یبرخ   اند و گاه درباره زده جانیار هین افراد غالبا بسیا. اند کار بوده

نترنت پول پارو یبا ا میدرست است دوستان، ما می توان! کنند یم  یگر ینه اغراق و هوچیزم

ن یشدن از ا ثروتمند  یست، بلکه براین   یباز ك شعبدهین ید ایاما باور کن! ادیپول ز!  میکن

ن که از یچهره خود را نشان نخواهد داد، مگر ا د وثروت، ید واقعا زحمت بکشیق بایطر

  .دیخاص استفاده کن یابیبازار یها روش

. کنند یآماده م   یینها   یها یروزیپ ینه را برایکوچك زم یها یروزید که پیاد داشته باشیبه 

  .میم به سراغ روز اول برویتوان ین مقدمه میبا ا



 

1‐ Domain 
2‐ Web Host   
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ثبت نام  یبرا. خوب ۲زبانیك می یوآماده ساز ۱ک دامنهیثبت نام : هدف روز اول

Domain ی که از نظر یعبارتها. دیکن  یدقت بررس مختلف را با  یدیست کلمات کلید لیبا

بخش سوم کتاب را دارند را در  یهابهتری جهت برآورده کردن فرمول یها لیشما پتانس

با توجه به . دارد یادیت زیمناسب، اهم یدیانتخاب کلمات کل. دیست قراردهیل یباال

بودن نام دامنه  یاز طوالن. دیمناسب را ثبت کن Domainد نام یتوان ی، میکنون یها داده

  .دیخود نترس

د نام دامنه مورد نظر را یتوانینترنت وجود دارند که میدر ا یادیز یها تیسا

از  یریوجود دارند که جهت جلوگ یادیز یها ران هم شرکتیدر ا. دیتوسط آنها ثبت کن

شتر به یکسب اطالعات ب یبرا. کنم یرا مطرح نم یشرکت خاص غ نام آنها، اسمیتبل

Google.com  رفته و Domain Registrarد که ینان حاصل کنیاطم. دیپ کنیرا تا

 یدیبا در نظر گرفتن کلمات کل. مناسب را داشته باشد یارهایشما تمام مع یت انتخابیسا

 یها  نام گاهیمن . دیمناسب را جستجو کن یها Domainبازار هدف خود، نام 

Domain یها مورد عالقه موتورها ن نامیرا ایکنم ز یز جستجو مینرا ره یخط ت دارای 

تواند روش کار و  یم Googleد، یشه به خاطر داشته باشیهم. مرسوم هستند یوجو جست

ن موارد ید خود را در ایشه باین همیبنابرا. ر دهدییزمان، تغ یاستانداردهای خود را در ط

 ممکن است فردا، . دیه روز نگاه دارب Domainیگر برای، دیدیبا کلمات کل ییها 

  .کند یر میین حوزه به سرعت تغیز در ایهمه چ. جستجو مهم نباشند یموتورها

توجه داشته باشید که پایه و اساس تجارت اینترنتی شما بر اساس همین نام 

غیر های  دالر ارزان تر، از شرکتدامنه شکل خواهد گرفت پس سعی کنید به خاطر چند 

چه . هیچوقت از طریق افراد ثالث اقدام به ثبت نام دامنه نکنید. معتبر، خریداری نکنید

بسا این افراد از همین فردا شغل خود را عوض کنند، محل زندگی خود را تغییر دهند و یا 

ال آینده و زمان آن وقت در س. به هر دلیل نخواهند به شما خدمات بعدی را ارائه کنند

های  پس حتما با شرکت. تمدید نام دامنه، با مشکالت بسیار جدی روبرو خواهید شد

  .معتبر و با سابقه، حتی به قیمت گران تر، کار کنید
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نه یهز. دیدار) Web Host(زبان یاز به مید نیا خود را ثبت کرده Domainحال که نام 

  كی یها یژگیاما و. ر استیزبان از صفر دالر در هر ماه تا صدها دالر متغیم

  :خوب زبانیم

شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی باید معتبر، شناخته شده و دارای سابقه  -۱

 .فعالیت زیاد باشد

فراموش . هیچ ارزانی بی علت نیست. داشته باشد یمعقول و منطق یها متیق -۲

پس در . خواهید یک کار جدی و بلند مدت را شروع کنید نکنید که شما می

  .انتخاب یک میزبان خوب، پارامتر قیمت را در انتهای لیست قرار دهید

از  یها را به سادگ لیدهد فا یکه به شما اجازه م FTPبه  یامکان دسترس -۳

  . دیرور منتقل کنوتر خود به سیکامپ

 Microsoftامکان استفاده از نرم افزار  -۴ Front  Page  شگر یرایك ویکه

ن برنامه یهای متمادی از ا من سال. ار معروف صفحات وب استیبس یطراح

ام و از سرعت عمل در طراحی صفحات وب  ت استفاده کردهیسا یطراح یبرا

 .ام بوده یشه راضین نرم افزار، همیتوسط ا

ت شما در سرور اشغال یسا است که وب یسرور، منظور حجم اطالعات یفضا -۵

رند، من یگ یت فضا میها کمتر از چند مگابا تیسا شتر وبیکه ب یدرحال. کند یم

هرچند که امروزه . ت فضا داشته باشمیمگابا ۵۰کم  شه عالقمندم که دستیهم

در فضای  های ارائه کننده خدمات میزبانی وب سایت، محدودیتی اکثر شرکت

 .وب سایت ندارند و معموال مشکلی در این مورد پیش نخواهد آمد

به . ت شما داردیها از سا با انتقال داده یمیباند رابطه مستق یپهنا. باند یپهنا -۶

اگر شما یک  .کنم یت اطالعات منتقل میگا بایگ ۲۰عنوان مثال من در هر ماه 

ید ولی اگر چندین کتاب شوب سایت معمولی دارید، زیاد نگران پهنای باند نبا
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تصاویر حجیم برای فروش دارید، الکترونیکی و یا نرم افزار، ویدئو، فایل صوتی و 

 .کنید پهنای باند بیشتری برای وب سایت خود اختصاص دهید سعی

ک یآدرس پست الکترون  ۵ دیزبان شما دست کم بایم. کیآدرس پست الکترون -۷

POP3 ز باید انجام وایی که هر رهیکی از مهم ترین کار. ارتان بگذاردیدر اخت

پس حتما سعی کنید . ها است ردن صندوق پستی و پاسخ به نامهک کنترلدهید، 

بخوانید و در این  Microsoft Outlookها را در نرم افزارهایی مثل  که نامه

تنظیمات پست الکترونیکی شما طوری است که  صورت، حتما مطمئن شوید که

مخصوصا در زمانی . شود نمی Junkای بدون آگاهی شما، وارد پوشه  هیچ نامه

کنند، احتمال اینکه  بین شما به زبان فارسی برای شما نامه ارسال میطکه مخا

 SPAMبه عنوان  Microsoft Outlookها از طرف سرور میزبان و یا  نامه

 .در این مورد با دقت و حساسیت بیشتری عمل کنید. شناخته شود زیاد است

کس یونی. ستا ستم عامل سرورهاین مورد مربوط به نوع سیا. نوکسیا لیندوز یو -۸

. ستیگان نیندوز راید که ویدان یگان هستند و همه میرا یافزارها نوکس نرمیو ل

 .هاست تیشتر سایزبان بینوکس مین لیبنابرا

را مورد  یکارآمد یآمار  د که برنامهینان حاصل کنیاطم. وب یاطالعات آمار -۹

 یننده، صفحات ورودیب دکنندگان، صفحات پریتعداد بازد. دیده یاستفاده قرار م

د مورد یاند و حتما با یاتیار حین اطالعات بسیا. رهیت و غیسا وب یو خروج

ما دارای برنامه آماری کنید که میزبان وب ش اگر فکر می .توجه شما باشند

مناسبی نیست، بهترین گزینه، استفاده از سیستم آماری گوگل است که به 

توانید به راحتی در وب سایت خود از آن استفاده  شود و می رایگان ارائه می

توانید در آدرس زیر در این سیستم ثبت نام و از آن استفاده  شما می. کنید

 :کنید

http:// analytics.google.com 
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ارهای روزانه شما، بررسی نحوه عملکرد وب سایت است که توسط همین کیکی از 

شما باید بدانید چند نفر به وب سایت شما مراجعه . شود سیستم های آماری انجام می

باید بدانید این افراد چگونه وب سایت شما را پیدا کرده اند، چه کلماتی را  .اند کرده

در گوگل جستجو کرده اند تا وب سایت شما را یافته اند، وارد کدام صفحه وب سایت 

  .اند شده اند، چند دقیقه در وب سایت شما بوده اند و از کدام صفحه آن خارج شده

ما بتوانید نقاط ضعف و قوت وب سایت خود را تمام این اطالعات برای این است که ش

  .آن بکوشید یتشخیص دهید و در رفع مشکالت احتمال

دهند که اکثر بازدید کنندگان وارد صفحه تماس با ما  مثال اگر این آمار نشان می

توانید  کنید، می ای دریافت نمی اند ولی شما هیچ گونه تماسی یا فرم تکمیل شده شده

  .ا اشکالی در این صفحه است و در برطرف کردن آن اقدام کنیدنتیجه بگیرید حتم

وب سایت شما خارج شده اند، نتیجه  "سبد خرید"اگر اکثر بازدید کنندگان از صفحه 

شاید این صفحه خیلی پیچیده است . خواهید گرفت که در این صفحه مشکلی هست

  .ی کنیددر طراحی این صفحه بازنگر. شوند دگان سردرگم مینو بازدید کن
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  .م محتوایت و تنظیسا یطراح: اهداف روز دوم و سوم

 e‐bookك یمطلب در وب سایت و یا به صدها صفحه  یازیچ نید هیباور کن! یسادگ

ابتدا با دقت اسم کتاب را . دیخر یها کتاب م یفروش  د که از کتابیبه زمانی فکر کن. ستین

اما به . صحفه اول پنهان شده باشد ر جلد و دریممکن است نام کتاب ز. دیکن ینگاه م

د و پشت یچرخان یسپس کتاب را م. کند یاست که نظرتان را جلب م یزین چیهرحال اول

  !متیق... متید و قیکن یآن را نگاه م

مت نگاه یسپس دوباره به ق. دید فهرست و مطالب فصل اول را هم بخوانیحال شا

ت یسا وبد به ین روش بایقا با همیدق .دیگردان یش برمیا به سر جاید یخر یکرده آن را م

ن یتر تر مناسب توجه خوانندگان را در کوتاهید با استفاده از تید بتوانیبا. دیخود نگاه کن

شان یمند کرده، با اد آنها را به مطالب عالقهین مرحله بایپس از ا. دیزمان ممکن جلب کن

د که مطالب یت خود نشان دهیسا دکنندگانید به بازدیخواه یشما م. دیارتباط برقرار کن

موضوعات مورد عالقه آنها به  د دربارهین بایبنابرا. ن پاسخ به سواالت آنهاستیشما بهتر

  . دیق کنیتحق یخوب

د ید دید، خواهیك صفحه انجام دهیدر  ین کار را در چند و حتید ایتوانیم

ن یمن به شما ا هیتوص. ل خواهند شدیداران فردا تبدیدکنندگان امروز به خریچگونه بازد

 ید موضوع کوچکیتوان یم. دیاد نباشیصفحات با مطالب ز یاست که چندان به فکر طراح

  .دیده گسترشك روش آزمون و خطا آن را ید، سپس در یرا انتخاب کن

ک یمتحرک، موز یتم هایبنده، استفاده از آیفر یکیبه فکر استفاده از ظاهر گراف

نها به فروش شما کمک یچکدام از ایه. دیت خود نباشیسا و موضوعات مشابه در وب

  .نخواهند کرد
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 .دیآماده باش یاعتبار یها رفتن کارتیپذ یبرا: هدف روز چهارم

ك شرکت یبا  دیجیتالی خود،دات یر تولیو سا یکیالکترون یها کتاب یکنم برا یه میتوص

  . دی، قرارداد ببندینترنتیخدمات پرداخت ا

Clickbank.com  2وCheckout.com  وPaypal.com  سه شرکت معروف

داران یخر یبرا. دیچند ساعت با آنها مشغول بکار شو در مدت زماند یتوان یهستند که م

. دیاستفاده کن یرانیا یاعتبار یها امکانات طرح شتاب و قبول کارتد از یتوان یهم م یرانیا

، به صورت یکیالکترون یها مثل کتاب یتالیجید که محصوالت دیتوجه داشته باش

دار، قبل از سفارش، یتوان توقع داشت که خر ینم. شوند یدار ارسال میخر ی، برایا لحظه

  .ز کندیحساب شما وار ، پول بهیسنت یها به بانک مراجعه کند و به روش

این همان . را قبال هم به شما معرفی کرده بودم ClickBankهای فوق،  در میان شرکت

همان . دهد تا تیم فروش خود را تشکیل دهید شرکتی است که به شما این امکان را می

تیمی که با اشتیاق، محصوالت شما را خواهند فروخت و شما به آنها سهمی از فروش خود 

  .پرداخت خواهید کردرا 

قبول محصول شما جهت درج در  یآنها برا. کمی پیچیده است ClickBankشروع کار با 

فروشنگان عضو در این وب سایت، استانداردهایی دارند که برای  ارائه بهوب سایت و امکان 

ولی این تالش ارزش دارد . رسیدن به آن سطح از استاندارد، باید تالش بیشتری کنید

چون پس از اینکه در این وب سایت پذیرفته شدید، دیگر خیالتان راحت است که چندین 

  .روختالت شما را خواهند فوفروشنده در سراسر جهان، محص
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 .۱یابیجمه بازارهن یاولشروع و  یقات کافیانجام تحق: هدف روز پنجم

کنم در  یگمان م. دیق کنیغات خود شروع به تحقیتبل ید برایدر روز پنجم با

  :         دیها دار ن کانالیاج به شناختن ایخود احت یابیبازار ییابتدا یها یزیر برنامه

که  ین معنیبه ا. (PPC‐Pay Per Click)ك یجستجو بر اساس کل یموتورها

ك یآن کل یدکنندگان رویکه بازد ید، در صورتیده یت قرار میغ را در سایك تبلیشما 

 Google: جستجو عبارتند از ین موتورهایا یها نمونه. دیپرداز یرا م یکنند به آنها مبلغ
Adwords  وFacebook.com.  

 شخصامن . دینجا آغاز کنیخود را از ا یابیبازار یها تیعالد فیشما با

Google AdWords یادیر قرار دارد و مطالب زیکنم که در آدرس ز یشنهاد میرا پ 

 :دیابین آدرس بید در همیتوان یجهت آموزش نحوه کار کردن با آن را م

http://adwords.google.com 

   



 

  

 خاص بازارهای به دستیابی رازهای و رمز ٨٨

 یجستجو یاز موتورها یستیل. د کردین موتورها ثبت نام خواهیاز ا یکیدر  روز ششمدر 

 :دید دیر خواهیت زیالذکر را در سا فوق

 http://www.payperclicksearchengines.com 

هستند که از  ییها قت خبرنامهینها در حقیا - یکیالکترون یها ت در خبرنامهیفعال

ا نکات مهم را نوشته، ید مقاالت کوچك یتوان یم. شوند یک، فرستاده میق پست الکترونیطر

شه از مطالب بکر و یآنها هم. دیبفرست یکیالکترون یها خبرنامه یرهایسردب یآنها را برا

رفته، و عبارت  Googleد به یتوان یها، م ن خبرنامهیافتن ایبرای . کنند ید استقبال میجد

  .دیرا به همراه موضوع مورد نظر خود، جستجو کن" یکیمجالت الکترون"

هستند که از  یزیقا همان چین تاالرها دقیا -(Forum)گفتگو یت در تاالرهایفعال

در صورت مراجعه به . باموضوعات مورد عالقه افراد مختلف ییها مکان. دیآ یم نام آنها بر

 توجه داشته .دیخور ین تاالرها برمیاز ا یشمار یبه تعداد ب Google یبخش گروهها

 یحاو یلید فایبا. دیغ نکنیا پاسخ به آنها، آشکارا تبلیدن سوال یپرس که در زماند یباش 

ن یك موضوع، اید و به هنگام اظهارنظر درباره یجاد کنیدات خود ایامضا و مشخصات و تول

تاالر " ا ی" تاالر گفتگو"عبارات  یبا جستجو. دیمه کنیل را به عنوان امضاء خود، ضمیفا

بحث و گفتگو را  ین تاالرهایاز ا یادیموضوع مورد عالقه خود، تعداد ز  به اضافه" بحث

  .افتی دیخواه

ها و  یرکتوریهنوز هم دا -متداول یها یرکتوریجستجو و دا یثبت در موتورها

ست یل اندک، یا نهیا با هزیگان یرا ها را به طور تیوجود دارند که سا ییجستجو یموتورها

  .کنند یم

 ۵۰۰۰ش ازیت شما را در مثال بیغات خود ثبت نام وب سایکه در تبل ییها از برنامه: خطر

جستجو هستند  یاز موتورها یتنها تعداد کم. دیکن یدهند، دور ید میموتور جستجو  نو
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ت خود را ید فعالیدهند و شما با یرا پوشش م ینترنتیا یك جستجویدرصد تراف ۹۰که 

  .دیجستجو متمرکز کن ین موتورهایا یرو

روز . دیرا آغاز کن  یابیبازار یها تیش قرارداده، فعالیت خود را مورد آزمایدر روز ششم سا

. دید و از درست بودن آنها مطمئن شویت آغاز کنیسا یها نكیششم را با مراجعه به تمام ل

ا در حال یر قابل دسترس ید دارای اشکال، غیت شما نبایک از صفحات وب سایچ یه

  . ساخت باشند

   



 

1‐Affiliate Marketing 
2‐Email Collection 
3‐Search Engine Optimization (SEO) 
4‐Classifieds 
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خود را گسترش  یابیبازار محدوده ،با استفاده از روش آزمون و خطا: هدف روز هفتم

ن مرحله یدر ا. شما وجود دارد یابیبازار یبرا یشمار یب یها امکانات و فرصت. دیده

  :دیست روز هفتم اضافه کنیر را به لید موارد زیتوان یم

  .۱یا رهیزنج یابیبازار یها ت در  برنامهیعضو -

به  .۲ک مخاطبان خودیپست الکترون یها و آدرس یاسام یآور جمع یبرا یامکان یطراح -

  ر اطالعاتین افراد گزارش، مقاله، خبر و سایا  د به آدرسیتوان یب مین ترتیا

  .دید بفرستیمف

  .ها تین وب ساینک بیجهت تبادل ل یهمکاران یجستجو برا -

  ۳ت برای کسب رتبه بهتر در موتورهای جستجوی متداولینه سازی سایبه -

مثل  ۴بندی شدهطبقه یغیتبل یها تیغات به سایارسال تبل -

www.hotclassify.com.  

دات و خدمات مکمل خدمات و محصوالت شما را عرضه یکه تول ییهاتیافتن سای -

ابتدا در مورد . دیها استفاده کنتین سایدا کردن ایپ یجستجو برا یاز موتورها. کنند یم

بودن  یدر صورت منف. دیق کنیها تحقتین سایدر ا یارهیزنج یابیبازار یها وجود برنامه

ت یبود، به سا یجه منفیبازهم اگر نت. دیپاسخ به دنبال اطالعات تماس آنها بگرد

http://www.betterwhois.com پ یت مورد نظر را تایرفته، آدرس وب سا

له پست یبا آنها به وس. ت قابل استخراج استیر سایجه جستجو، اطالعات مدید، در نتیکن

.دیرا مطرح کن یهمکار ید و تقاضایریا تلفن تماس بگیک یالکترون



 

 

 

  

   





 

 

  

  بخش ششم

  تکثیر فعالیت ها و افزایش درآمد

  میر و چند برابر کنیابی خود را تکثیت های بازاریچگونه فعال

  .ابی خاصیساختن امپراطوری بازارگام به گام به سمت 

   



 

 

  

  

   



 

    
 

٩۵   

  ششمبخش 

به ثمر رساندن  یبرا یادیز یهاد از روشیقادر هست ،یابیت بازارین سایجاد اولیپس از ا

  .دیریشتر آن بهره بگیب

  . ش فروشیافزا: گام اول 

ان یشتر به مشتریدات بیفروش تول یبرا ییها د به دنبال راهین هدف بایبه ا یابی دست یبرا

کننده عرضه یهاو شرکت یارهیزنج یهاد برنامهین کار بایا یبرا. دیو مشترکان خود باش

د محصوالت مکمل محصوالت یتوان یم یحت. دیابیدات خود را بیمحصوالت مرتبط با تول

به عنوان . دیخود باش کوچک خاص در بازار یجاد بازارهایبه دنبال ا. دید کنیخودتان را تول

ن به بعد ید از ایتوانید، میفروختیخودآموز فوتوشاپ مک کتاب یمثال، اگر تاکنون 

وب  یمناسب برا یکیگراف یها لیا فای یکیگراف یها لیز درباره ساختار انواع فاین یاطالعات

  .دیان بازار هدف خود بفروشید را به همان مشترین محصوالت جدید و ایمنتشر کن

  .ریتکث: گام دوم

د، ینه کردیتان نهادتین ساید در اولینه تولیخود را در زم یهاتیفعال پس از آنکه نحوه

 ن دورهیا یها است تا دستورالعمل یکاف. دید وارد شویک بازار جدید تا به یآماده هست

را هدف  یدید و بازار خاص جدید تکرار کنیک بازار و محصول جدی ینا برایرا ع یآموزش

د و زمان چند برابر کردن آن فرا یار کردهیخود را تکث یهااکنون شما تالش. دیقرار ده

  . است دهیرس



 

    
 

٩۶   

  . دیسود خود را چند برابر کن: گام سوم

د و یکنیت خود را شروع میخاص فعالک محصول یشما با : دین نگاه کنین مساله چنیبه ا

را  دا کرده، آنیپ یگریسپس محصول د. دیکنیت میدات مکمل حمایرا با تولسپس آن 

. دیفروش برسانز محصوالت مکمل را به یکند که در بازار دوم نیمنطق حکم م. دیفروشیم

درآمد شما چند  ید که در مدت کوتاهید دید، خواهین کار را تکرار کنیچند بار ا یوقت

 یان بازارهایبه مشتر یدات خود را به طور ضربدرید تولیتوان ین میهمچن. شود یبرابر م

    .دیمختلف بفروش



 

    
 

٩٧   

  سخن آخر

 خاص یابیبازار یجاد امپراطوریا یدرباره چگونگ یکل یهان کتاب فقط آموزشیدر ا
)Niche  Market ( است شمار  ین کار بیا یهاامکانات و روش. استمطرح شده .

. وجود دارد یابین نوع بازاریمردم، امکان ا یازهایق و نین، به تعداد تمام عالیگذشته از ا

د و موفق یرین خوان نعمت بگین امکان وجود دارد که سهم خود را از ایشما ا یشه برایهم

.  دیق کنم تا از هم اکنون شروع کنین جمالت شما را تشویلم با ایم قلب مایاز صم. دیشو

د شد ین کار خواهیر ایت، شما کامال درگین وب سایاول یدهم که پس از راه انداز یمقول 

اد باشد که به ین روش آنقدر زیممکن است سود ا. ز خواهد بودیار جذاب نیتان بسیو برا

  .ل شودیکار تمام وقت شما تبد

  

  شما یت روز افزون برایموفق یبا آرزو

 .محمود بشاش

www.mahmoodb.com  


