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ب و کار کوچک خود تحول در کسچگونه 
 ؟یمایجاد کن

  

  ”عرفی بازاریابی جاذبه ایم“

An Introduction to Inbound Marketing 

  
  

  

  

  و اساتید، دانشجویان  )SME( کوچک و متوسطهای مخصوص شرکت

  از سری کتب راهنمای بازاریابی در اینترنت 

  : محمود بشاششتهنو
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  :نام کتاب

  ؟یمدر کسب و کار کوچک خود تحول ایجاد کنچگونه 
 معرفی بازاریابی جاذبه ای

  کوچک و متوسط صاحبان کسب و کارهای دانشجویان و کارآفرینان، :مخاطبین

  اولیه وب و اینترنت.رایانه و مفاهیم مبانی بازاریابی، : آشنائی با نیازپیش
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   میالدی ۲۰۱۶سال چاپ:

 مدرسه کارآفرینی و کسب و کار طنین: انتشارات
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  درباره نویسنده

هجری شمسی و دارای  ۱۳۴۶محمود بشاش متولد بهمن ماه سال 
ای خود را به مدرک تحصیلی در رشته برق الکترونیک، زندگی حرفه

و مدیر فنی آغاز نموده است. روحیه جستجوگر  عنوان برنامه نویس
و عالقه وافر او به یادگیری، همواره او را جزو کسانی که اولین چیزها 

اند قرار داده است. همین روحیه باعث  کردهرا آزمایش یا ابداع می
هجری شمسی که حضور اینترنت در ایران  ۱۳۷۵شد تا در سال 

های بسیار ابتدائی و گستره رسی به ایمیل با روشگذراند و دستروزهای اول خود را می
محدود برای عده بسیار معدودی فراهم بود، او به دنبال راه اندازی یک سرور میزبان وب در 
شرکتی که در آن مشغول به کار بود، باشد. او سپس یک شبکه محلی کوچک بین شرکت و 

ه آزمایشگاهی از اینترنت واقعی، به خانه خود ایجاد نمود که بتواند آن را به عنوان یک نمون
  مدیران شرکت نشان دهد و عالقه و مجوز آنها را برای فعالیت در این زمینه جلب کند.

او از همان روزها با مفاهیم پایه وب و اینترنت آشنا شد و به تدریج شبکه 
که  های اینترانت رایگان ایرانی مطرح شدآزمایشگاهی او به عنوان یکی از اولین شبکه

توانستند به آن متصل شده و از خدمات اینترنت در مقیاس کوچک، استفاده عالقمندان می
 کنند.

اولین شرکت ایرانی ارائه کننده خدمات ثبت دامنه و میزبانی وب در ایران توسط 
شد و سمینارهای او در زمینه اینترنت و تجارت الکترونیک مخاطبان خاص او مدیریت می
  خود را داشت.

های او نیز گسترش یافت و به عنوان رشد اینترنت در جهان و در ایران، فعالیتبا 
در ایران به فعالیت خود ادامه داد و در این زمینه  سایتوبمدیرعامل شرکت طراحی 

های قابل قبول زیادی به همراه تیم جوان و صاحب دانش خود اجرا نمود. دیدگاه و پروژه
وزش به دیگران که شاید بخشی از محبوبیت او مدیون همین عالقه او در اطالع رسانی و آم

های محبوب برای  سایتوبشخصی او به عنوان یکی از  سایتوبروحیه باشد،  باعث شد تا 
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کسانی که تشنه اطالعات فارسی در زمینه بازاریابی و تجارت الکترونیک بودند تبدیل شود و 
های معتبر ایران چاپ شوند. او دارای مقاالتی مجلهها و های او در روزنامهتقریبا تمامی مقاله

ی معتبر جهانی و با نام او منتشر هاسایتوببه زبان انگلیسی نیز هست که تمامی آنها در 
اند و در ها توسط سایر متخصصین، به فارسی ترجمه شدهاند. حتی برخی از این مقالهشده

های نامهاو از محافل معتبر جهانی دارای گواهی اند.مورد استفاده قرار گرفته هاسایتوبسایر 
دهند. عالقه به یادگیری معتبری است که جنبه علمی دانش او را مورد تایید بیشتری قرار می

و مطالعه نامحدود، باعث شده است تا همواره دارای اطالعات به روز در زمینه جدیدترین 
ی متعددی در لیست خود برای تست و هاتحوالت دنیای اینترنت باشد و طرح ها و برنامه

 اجرا داشته باشد.

تواند به عنوان یک مشاور در زمینه بازاریابی و تجارت الکترونیک، به مدیران صنایع او می
مختلف جهت بهره برداری از اینترنت، نقش مفیدی داشته باشد. همچنین به عنوان یک 

ب و مفید است. وی توانائی الزم مدرس عالقمند، قادر به مدیریت دوره های آموزشی جذا
ی معمولی تا راه اندازی هاسایتوبهای مختلف اینترنتی، از طراحی جهت مدیریت پروژه

 ست.ا پروژه های تجارت الکترونیک  را دارا
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  پیش گفتار نویسنده
  
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون الگوهای متفاوتی از رشد و توسعه صنعتی در کشورهای جهان 
تجربه شده است. از جمله یکی از این الگوها، بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس و خوشه های 

در اکثر کشورها به عنوان عناصر مهم در پیشرفت صنعتی می باشد. بنگاه های کوچک و متوسط، 
  .اجتماعی شناخته شده اند -های اقتصادی

ای، های منطقههای پائین، توسعههای شغلی با سرمایه گذاریها خصوصاً در ایجاد فرصتاین بنگاه 
های های متکی بر اصول تکنولوژی، نوآوری محصوالت و ایجاد روشهای سازمانی شرکتتوسعه

های اقتصادی علی رغم آنکه به سرمایه گذاری کمتری نیاز ن، اهمیت بسزایی دارند. این بنگاهنوی
دارند، بازدهی بیشتری داشته و درایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و 

ندگان ها، تامین کنافزایش صادرات این کشورها، نقش مهمی دارند. در بسیاری از کشورها این بنگاه
  های جدید بوده اند. اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری

ها برای سرمایه اما هم اکنون به دلیل تحوالت جهانی در حوزه بازاریابی و عدم توانایی این شرکت
اینترنتی، های بازاریابی، بررسی و پیاده سازی راهکارهای بازاریابی های بزرگ در فعالیتگذاری

  صرفه تر به نظر میرسد.هبسیار مقرون ب

یک موضوع بسیار مهم و قابل بررسی در مورد کسب و کارهای کوچک در این است که طی چند 
سال اخیر، تعداد زنانی که مدیریت کسب و کارهای کوچک بر عهده آنها است رشد چشم گیری 

  داشته است.

های متفاوت، همیشه بر این موضوع که زنان در کارهای ها و دیدگاههای متعدد از نطقه نظربررسی
اند، تاکید کرده و به همین دلیل، آنها برای راه ای داشتهخالقانه و کارآفرینی، همیشه جایگاه ویژه

 اندازی و مدیریت کسب و کارهای متوسط و کوچک، همیشه کاندیدهای بسیار مناسبی هستند.
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  با تشکر

  محمود بشاش

مختصری در مورد بزرگ ترین و مطرح ترین کارآفرینان در فضای دیجیتال انجام چنانچه مطالعه 
  دهید، خواهید دید که نام زنان بسیار موفق و مطرحی، در باالی لیست قرار دارد.

هرچند برخی بر این باور هستند که این موضوع ربطی به جنسیت افراد ندارد ولی مطالعات 
های خاصی هستند که به آنها در موفقیت در ارای پتانسیلمتعددی حاکی از این است که زنان د

  کنند.حیطه کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای متوسط و کوچک، کمک می

در این کتاب، مهمترین راهکارهای ارزشمند بازاریابی اینترنتی و موارد کاربردی آن در پیشبرد 
  سی شده است.های کوچک و متوسط، بررفعالیتهای بازاریابی و فروش شرکت

هرچند مطالب کتاب بر اساس منابع و مستنداتی تدوین شده که قشر زنان کارآفرین و مدیر را 
توانند از مطالب این کتاب استفاده هدف قرار داده، ولی تمامی افراد، بدون هیچ محدودیتی، می

 الزم را ببرند.
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     فصول کتاب

   مقدمه  

 سیکل زندگی مشتریان در کسب و کارهای کوچک  

  ایجاد ترافیک  -گام اول  

 جذب مخاطب -م دومگا   

 حفظ و رسیدگی به مشتریان -گام سوم  

 فروش تحقق  – گام چهارم  

 رضایت مشتری و جلبت مخدارائه  -گام پنجم  

 فروش بیشتر به مشتریان موجود -گام ششم 

 افزایش همکاران فروش -گام هفتم  
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  مقدمه

در یکی از نقاط خوب شهر مشهور اما  صاحب یک کافی شاپ کوچک هدایتیخانم  
 نیز خانم هدایتیصاحبان کسب و کارهای کوچک، رویای از است. همانند بسیاری 

کافی  های شخصی نظیر افتتاح دومین شعبهای از اهداف تجاری و خواستهآمیخته
 ارسال یک خبرنامه اختصاصیتهیه و ، سر وسامان دادن به لیست مشتریان، شاپ

  است.و فروش بیشتر  افزایش رضایت مشتریو 

خانم رویاهایی که شاید دقیقا همانند رویاهای ، اریدرویاهایی دشما هم احتماال 
 د اما اهداف کسب و کار شما و آرزوهای شخصیتان را منعکسننباش هدایتی
  د. نکنمی

اید روبرو شده نیز احتماال با این چالشاگر ارائه دهنده کاال یا خدمت هستید، حال 
ترین و آهای بازاریابی خود را مدیریت کنید و کارکه چطور به شکل موثری فعالیت

  .صرفه ترین مسیر را برای جذب و حفظ و رشد مشتریان خود بیابیده مقرون ب

احتمال دارد حتی در این لحظه نسبت به توانایی خود برای راه اندازی یک کسب 
این یک چالش کامال مشترک برای  موفق دچار شک و تردید شده باشید. و کار

صاحبان کسب و کارهای کوچک است. آنها زمان و پول خود را برای از بسیاری 
برای تبدیل  مشخصکنند اما دارای یک استراتژی جلب توجه مردم هزینه می

  مخاطبان بالقوه به بالفعل و حفظ مشتریان خود نیستند. 
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طور هب ،کننددریافت می شانی خودهاسایتوبنهادات تجاری که در حتی پیش
به  تبدیلینده آهایی که ممکن است درپیام .شودمیموثری بررسی و پاسخ داده ن

حتی فرصت تعامل  .شونددست فراموشی سپرده میه راحتی بهب ،فروش شوند
  از دست میدهند.مجدد با مشتریان فعلی خود را نیز برای معامالت جدید و تازه 

ها به یک طرح و برنامه بازاریابی ها و استراتژیتبدیل همه این ایده ،با این وجود
(Marketing Plan) یکپارچه، که مناسب کسب و کار شما باشد کار دشواری است 

های فعالیت محدوده را برای تعیین طرح بازاریابی وجود یک اهمیت توان نمی لیو
. یک طرح بازاریابی که روی آن خوب فکر شده بگیریدنادیده  را خودکسب و کار 

  خواهد بود. هر کسب و کاریباشد پایه و اساس جذب و حفظ مشتریان راضی در 

ترین راه در ذهن شما ایجاد ترین و سادهوسوسه پیمودن آسانحال ممکن است 
دادن  ها و هدر رفتن زمان و از دستشود. این کار فقط سبب از دست رفتن فرصت

  سرمایه و درآمدتان خواهد گردید. 

 بودهامری ضروری  ،کسب و کارهاکلیه وجود یک طرح بازاریابی خوب در  ،نابراینب
حاصل آن  ولی نتیجه وو نیازمند زمان و تالش برای توسعه و پیاده سازی است 

  بسیار ارزشمند و چشم گیر خواهد بود.
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  کوچکسیکل زندگی مشتریان در کسب و کارهای 

 دنبالهکسب و کارهایی است که براهنمای خوبی برای سیکل زندگی مشتریان، 
به استفاده از هم باشند. نیازی خود میبرنامه بازاریابی برای طراحی یک راه ساده 

یا های پیچیده و تجارب بزرگ و های گران قیمت یا حتی فرمیا کارگاه کتاب
  نیست. ندگیخاص فروش استعدادهای

شرکت شما را گام ذیل را که چارچوب توسعه فروش و بازاریابی  ۷تنها کافی است 
شرکت ر اساس تجارب متخصصین بگام که  ۷طی کنید. این  ،دهندتشکیل می

رشد هزاران کسب و کار کوچک به  تاکنون ،شدهو پیاده سازی تحلیل صاحب نامی، 
  است.کمک نموده 

متعددی در زندگی هستند، با ایده گرفتن از های زنان که معموال دارای مسئولیت
این مطالب و طراحی یک چرخه کامل مشتریان کسب و کار خود، قادر خواهند بود 

های خود را بهتر مدیریت کرده و با کیفیت و سرعت بیشتری، به اهداف تا زمان
  تجاری خود برسند.
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  دهد.نمایش میریان هر کسب و کاری را تشکل زیر، نمای کلی چرخه زندگی مش

  

  

  

  

  

  

در طرح فوق که از چپ به راست باید بررسی شود، مراحل زیر در چرخه تکامل 
  مشتری های تجارت شما وجود دارد:

یت یا داشته باشید که در بررسی عوامل موفقجذب ترافیک. باید توجه  -1
ها و پارامترهای مختلفی مورد بررسی شکست هر کسب و کاری، فرمول

و  توان گفت که تعداد مخاطبین یک کسبگیرد که به جرات میقرار می
بیشترین تاثیر را داشته و از مهمترین  ،هاکار، همیشه در تمامی فرمول

خدمات و  و عوامل موفقیت یا شکست یک کسب و کار است. شما
د، بدون وجود متقاضی، نمحصوالت شما هرچقدر هم که خوب باش

ترافیک ایجاد - جذب مخاطب – رسیدگی به مخاطب –فروش  -رضایت  جلبو  خدمتارائه  -مشتریان  تشویق -افزایش همکاران فروش
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های هر ترین فعالیتپس یکی از مهم نخواهد شد. لموفقیت شما حاص
 کسب و کاری، جذب مخاطب و ترافیک بیشتر باید باشد.

جم ترافیک دریافتی و تعداد مخاطبین، درصد کمی، تبدیل به از ح -2
تا  ۷تنها شوند. یعنی شما هرچقدر هم که تالش کنید، مخاطب بالقوه می

های تبلیغاتی شوند یا پیامشما وارد می سایتوبدرصد از کسانی که به  ۱۰
کنند، واقعا به محصوالت و خدمات شما عالقه یا نیاز شما را دریافت می

این ها همان کسانی هستند که  رند و مخاطب واقعی شما هستند.دا
 شما هم عضو شوند. سایتوباحتمال دارد در خبرنامه 

در گام سوم، از این تعداد مخاطبین بالقوه باید حسابی پذیرایی کنید، به  -3
آنها رسیدگی کنید و خالصه اینکه باید به آنها خوب توجه کنید. این 

وسواسی که  د و در عین حال، فرار هستند.مخاطبین، بسیار ارزشمن
معموال اکثر زنان در پذیرایی از مخاطبین خود دارند، در این جا به کمک 

 آنها آمده و در این گام، همواره موفق تر از مردان عمل می کنند.

 تنها بخشیتمام تالش خود را که صرف کنید، از این تعداد مخاطب بالقوه،  -4
یک حساب سر انگشتی  درصد، از شما خرید خواهند کرد. ۳تا  ۱حدود 

نفر بازدید کننده  ۱۰۰۰کنید. با همه تالشی که به خرج می دهید، اگر شما 
نفر از  ۱۰از وب سایت فروش محصوالت خانگی خود داشته باشید، تنها 

شما خرید خواهند کرد. پس خود را آماده روزهای سختی کنید که 
 خوردگی و یا حتی شکست بر شما غلبه خواهد کرد.احساس سر



 

© 2016 – Mahmood Bashash – www.mahmoodbashash.com 
 

١۵  

های وظیفه شما از این مرحله، بسیار حساس تر شده و باید با روش -5
. آنها از شما توقع دارند در ها را راضی نگاه داریدمختلف، این مشتری

مقابل اعتمادی که به شما کرده و خدمات و محصوالت شما را خریداری 
ه شما قرار بگیرند. این وظیفه شما است که اند، حسابی مورد توجکرده

 نیازهای آنها را شناخته و سعی در راضی نگاه داشتن آنها کنید.

اگر آنها از اولین خرید خود از شما رضایت کامل داشته باشند، حاضر  -6
کنید، خواهند شد تا برای سایر خدمات و محصوالت مکملی که ارائه می

هنرمندی، بتوانید برای هر محصول یا خدمتی پول خرج کنند. شما باید با 
که دارید، خدمات و محصوالت مکمل را تعریف کنید و آنها را به مشتریان 

 فعلی خود، پیشنهاد دهید.

اوج به ثمر نشستن تمام زحمات شما زمانی است که یک مشتری راضی،  -7
خدمات و محصوالت شما را به سایرین، پیشنهاد دهد. اگر این مرحله در 

های شما اتفاق بیافتد، باید به خودتان تبریک خه تکامل مشتریچر
اید درست بوده و همین راه را با بگویید و مطمئن باشید که راهی که رفته

  جدیت ادامه دهید و شاهد موفقیت بیشتر خود باشید.

سیکل زندگی مشتریان به شکل جامع، شما قادر خواهید بود یک با استفاده از 
ای که کسب و بی را برای کسب و کار خود طراحی کنید. طرح و برنامهبرنامه بازاریا

های تجاری شود، نرخ تر پیامکار شما را رشد دهد، سبب مدیریت هوشمندانه
تبدیل مشتریان بالقوه را به بالفعل باال برده و در نهایت سبب افزایش فروش و سود 
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را  بازاریابی ساختاریافتهبیشتر شود. حال شما اهمیت ایجاد یک برنامه یا طرح 
  .درک نموده اید

البته توجه داشته باشید که هر گام در اجرای طرح بازاریابی شما باید با حوصله و 
دقت پیاده سازی شود. عجله کردن در این کارها، به هیچ وجه نتیجه خوبی نخواهد 

  داشت.

  نیم.را به نحو دقیق تری بررسی کمورد  ۷از این هر گام تا  بیاییدحال 
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  گام اول

  ایجاد ترافیک 
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دانند که چطور خود را از شر انواع تبلیغات نجات مصرف کنندگان می در حال حاضر
کنند، ایمیل اشخاص نامعلوم ی فرار مییرادیو و تلویزیونیدهند. آنها از تبلیغات 

کنند. پرداخت نگاه نمی) Bannerکنند و اصال به تبلیغات بنری (می مسدودرا 
تواند یک جذب ترافیک به سایت شما دیگر نمیتبلیغات مستقیم و هزینه برای 

را به  هابازدیدکنندهشما باید با ارائه محتوای ارزشمند بتوانید گزینه مناسب باشد. 
  سایت خود جذب کنید.وب

اما هر  ،تهیه شده باشد ،افرادای از طیف گستردهبرای  سایتوبشاید محتوای یک 
مخاطبین خاصی باشد. ب لجعامل محرکی برای تواند بخشی از اطالعات آن می

های معرفی محصوالت، یا ویدئویا  )وبینارسمینارهای آنالین (مثال صفحاتی نظیر 
   شوند.مشتریان طراحی می لب نظرهدف جاقتصادی و غیره با  گزارشات

تحت  ایمقاله بایدمی فروشید  اگر شما نرم افزار طراحی دکوراسیون داخلی ،المث
در سایت تهیه و را  فاکتور مهم در طراحی بهتر دکوراسیون داخلی" ده"عنوان 

این مقاله باعث خواهد شد تا عالقمندان به موضوع دکوراسیون  خود قرار دهید.
داخلی، از طریق جستجو در گوگل، وب سایت شما را یافته و پس از خواندن مقاله، 

  سایت شما بزنند و با محصوالت شما آشنا شوند.گشتی در وب 

باید بیشتر روی های یک وبالگ، مثل پست یات وب سایت شمامحتواز  رخیب
   .دنبرند و نام تجاری متمرکز باش ساندنو شنا معرفی
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خود با ارائه اطالعات ارزشمند جذب  سایتوبشما ترافیک را به  ،حالت دودر هر 
  . کنیدمییک ارتباط قابل اطمینان را با مشتریان خود آغاز  ،ترو از همه مهم کنیدمی

 ،بهترین کار ایجاد هر بخش ،خود سایتوبدر زمان ایجاد یک مجموعه محتوا برای 
 محتواییهای سرفصل ،بدین معنی که به مرور زماناست.  بندی شدهزمان به صورت
بهتر و جذب  نام تجاری شمابیشتر  معرفیسبب  شوند ومی درج تسایدر وب

  .د گردیدنخواهطرفداران بیشتر ها و هجوم درخواست
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را  هاآنتوقع دارید مخاطبین شما، وقتی هر محتوایی را در سر جای خود گذاشتید، 
  :شودمیبیابند. در اینجا چند ایده جهت شروع ارائه 

  شروع کنید. (SEO)با سئو 

صحیح، تکنیکی است که در صورت پیاده سازی  ،سایت یا سئووببهینه سازی 
باالترین هنگام جستجو در اینترنت در میان سایت شما وب شودمیسبب 
 تبههر چقدر در موتورهای جستجو رگوگل و یاهو نمایش داده شود. ی هاسایتوب

شما را بازدید  سایتوببه این معنی است که افراد بیشتری  بهتری کسب کنید
  شما خواهد شد. سایتوباین مسئله سبب افزایش ترافیک به نمود و خواهند 

ترین خدمتی دقت کنید! بهینه سازی یک وب سایت برای موتورهای جستجو، گران
است که شما باید برای آن پول بپردازید و اگر درست انجام نشود، هیچ خاصیتی 

  برای شما نخواهد داشت.

  یا تبلیغات کلیکی و نتایج آن بهره بگیرید. PPCاز 

تا ترافیک آنالین  کندمیبه شما کمک  PPC (Pay Per Click)تبلیغات پولی یا 
در  PPC تبلیغات پولی یا افزایش دهید.بودجه ثابت،  تخصیصخود را از طریق 

شما خواهد  سایتوبی هالینکنهایت سبب ارتقاء و بهبود تعداد کلیک روی 
و   Google Adwordsگردید. بهترین راه برای شروع تبلیغات کلیکی 

Facebook ads باشد.می  
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  Google Adwords تبلیغات کلیکی 

است. شما عبارت  PPCتبلیغات  ابزارترین و شناخته شده ترین ساده ،گوگل
رقابت که به کسب و کار شما مرتبط باشد و در آن به کنید میکلیدی را انتخاب 

ه گوگل یک مبلغ خاصی را برای هر بار کلیک افراد روی بپردازید و سپس می
تر انتخابی شما رقابتی ت کلیدی ا. هر چقدر عبارکنیدمیتبلیغات خود پرداخت 

 قیمت هر کلیک باالتر خواهد رفت. ،دنباش

دقت کنید که انتخاب کلمات کلیدی در این کار بسیار مهم است و اگر این کلمات 
رست انتخاب نشوند، هزینه زیادی صرف خواهد شد ولی بازدید کنندگانی که د

  سایت شما خواهند گردید، چندان سودی برای شما نخواهند داشت.جذب وب

در رابطه با بهینه سازی وب سایت در موتورهای جستجو و انتخاب کلمات کلیدی، 
  کتاب جامعی در آدرس زیر قابل دسترس است:

http://www.mahmoodbashash.com/niche-marketing-ebook  

  

  facebook ads تبلیغات فیس بوکی

قرار دارد. گوگل بر اساس آن پس از گوگل فیس بوک از نظر تعداد بازدیدکنندگان 
. اما فیس کندمیرا انتخاب  شماچیزی که مردم در جستجوی آن هستند بازار هدف 

بازار هدف خود را بر اساس عالیق، جنسیت، دهد که امکان را میاین بوک به شما 
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مثال  .سن، محل زندگی، تحصیالت و سایر مشخصات فردی افراد، تعیین کنید
کشور خاص یا آقایان در محدوده سنی خاص و  عالقمندان به یوگا یا مادران یک

  غیره.

  های اجتماعی بهره بگیرید.ها و شبکهاز رسانه

آشنایی های اجتماعی برای از شبکه کاربران،٪ ۷۵ از شبکه های اجتماعی نترسید. 
کنند. از یک وبالگ استفاده استفاده مییا نام تجاری خاصی، محصول یا خدمت  با

کنید و محصوالت جدید 
خود را در آن معرفی 

اخبار صنعت یا  .کنید
روز شرکت ه اطالعات ب

خود را در آن قرار دهید. 
یا  Twitterر دمردم 
شما ه بوک بفیس

دهند. می "الیک"
  کنید. مدیریت Linkedinخود را در  b2bتجاری ارتباطات 

د. کلید نراحتی مدیریت میشوه با کمی تالش ب و همه این خدمات رایگان است
  موفقیت در شبکه های اجتماعی سخت کوش بودن و واقع نگر بودن است.
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 گام دوم
  جذب مخاطب
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شما  ،کنیدمیبا محتوای ارزشمند خود بازدیدکنندگان جدید را جذب  حال که شما
 همئه دهند تا شما ات تماس خود را به شما اراباید آنها را تشویق کنید که اطالع

  رسیدگی کنید.مخاطبین خود به  موقعه به اندازه کافی و ببتوانید 

تبدیل به توجه داشته باشید که درصد اندکی از حجم ترافیک ایجاد شده، 
  "مخاطب" شما خواهند شد.

جذب مخاطب و دریافت اطالعات راهی عالی برای  ،)Web Form( هاوب فرم
های کوچک این است که اکثر شرکت یک واقعیت برایاما تماس آنها هستند 

 سایت شماوباگر این مشکل  کنند.را تکمیل نمی هافرم ،سایت اغلبوبدگان نبین
های شما را دهد چرا مردم فرمدالیل مختلفی وجود دارد که نشان می ،ستهم ه

  کنند.تکمیل نمی

  محتوا

شما را تکمیل کند سایت درخواست اطالعات در وببرای اینکه یک بیننده فرم 
عات شخصی خود را به اشتراک باید به اندازه کافی انگیزه داشته باشد تا اطال

در اگر نرخ ثبت نام  .تخصیص دهد از محتوای شمابرای استفاده را و زمانی  گذاشته
که از نظر کاربران زیاد  استن ارائه محتوایی شاید دلیل آ ،سایت شما اندک است

  نیست. ارزشمند

مطالب یا فقط اصیل و غنی است. متونی که تکراری هستند محتوای  ،بهترین محتوا
کنند. بسیاری کسب نمیبه خوبی عمل باشند، اند پر و بال گرفتهکپی شده که کمی 
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خش نیست ب ن عضو شد اما این کار زیاد اثرآدر  شودمیخبرنامه دارند که  او کاره
یافتی درهای برای کاهش تعداد ایمیل یهایخصوصا وقتی که مردم دنبال راه

تشریح  ، مزایای عضویت را کامال در آنه هستیدمنده خبرناههستند. اگر ارائه د
  کنید.

برانگیزاننده ، کنیدمیرا تشویق به اشتراک افراد با آن روشی که اطمینان یابید 
 ،نها را تشویق به عمل کندآ. برای اینکار از عناوین قوی استفاده کنید که باشد

نها کمک کنید این حس را پیدا کنند که آمزایای محتوا را کامل تشریح کنید و به 
  .امتیاز می گیرند ،بخاطر عملکردشان

 

  فراوان اطالعاتتقاضای 

ت شخصیشان بسیار حساس هستند. برای اعمصرف کنندگان نسبت به زمان و اطال
تعداد فیلدهای اجباری فرم  ،حداکثر برسانیده سایت را ب درعضویت میزان اینکه 

سایر کسب و کارها  ادرس ایمیل عموما کافی است. اگر بآخود را کاهش دهید. نام و 
شرکت هم مهم باشد. یک قانون سرانگشتی اینکه هر ن است نام ارتباط دارید ممک

توانید شما می .چقدر اطالعات بیشتری بخواهید باید ارزش بیشتری هم ایجاد کنید
اطالعات بیشتری را هم  ،دهیدمیتوسعه به تدریج که ارتباط خود با مخاطب را 

  .کنیدتقاضا 
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  ایجاد اطمینانعدم 

ن این باشد که سایت آد شاید دلیل نتکمیل فرم ندارای به عالقه هابازدیدکنندهاگر 
بیند باید وقتی مشتری سایت شما را می رسد.نظر نمیه شما زیاد قابل اطمینان ب

هم  آنها باز در حوزه کاری خود تخصص دارید. در غیر اینصورتحس کند که شما 
این  اد کند.نها ایجآپیدا کنند که این اطمینان را در  تا سایتی را کنندجستجو می
افتخارات شرکت و و ها گواهینامه ،های مطالعاتیتوان از طریق نمونهتخصص را می

  .برای بینندگان سایت برجسته نمودحریم شخصی 

ها و صفحات وب سایت که بازدید کننده را تشویق کنند در رابطه با طراحی وب فرم
کتاب جامعی در آدرس  که فرم ثبت نام در وب سایت شما را تکمیل و ارسال نماید،

  زیر قابل دسترس می باشد:

http://www.squeezepagebook.com  
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  گام سوم
  مشتریان و رسیدگی به حفظ
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 کاال ،بینندبتبلیغ شما را  حتی قبل از اینکه ،بیشتر خریدارانکه  حقیقت این است
کنند. خرید میخرند. آنها زمانی که آمادگی خرید داشته باشند شما را میو خدمات 

برای رسیدن به این مشتریان، نیازمند یک رویکرد سیستماتیک برای افزایش و 
  باشید.ها به خرید میایجاد اطمینان و تبدیل درخواست

یکی از نقاط ضعف نه چندان پنهان کسب و کارهای کوچک این است که آنها پیام 
ها این پیام  گیرند.یهای مخاطبان خود را آنطور که باید جدی نمها و درخواست

توانند یک مزیت رقابتی بزرگ برای گیری شوند میاگر ارزشمند باشند و درست پی
شما باشند خصوصا تا زمانی که شما یک طرح و برنامه ارتباطی خوب و روشن در 

  ذهن خود داشته باشید.

  .بازه زمانی ارسال پیام به مشتریان را قطعی کنید

خواهند از شما بدانند، اما اند میارتباطی شما وارد شدهی که به شبکه مشتریان
خود را زمان بندی کنید  برنامه تبلیغاتی خواهند از اخبار شما سرریز شوند.نمی

و اهداف کسب و کار شما مثل های مشتریان که بتواند نیازها و خواسته بطوری
   .را برآورده کندهفتگی پیشنهادات ویژه عضویت در خبرنامه ماهانه و یا دریافت 

در مورد  های خوداگر شما یک فروشگاه آنالین دارید شاید بخواهید ایمیل
ارسال کنید. یا اگر یک  را بطور هفتگی های خاصمحصوالت جدید و فروش

رویکرد بهتری  ،ماهانهبه صورت یک خبرنامه  ، ارسالای هستیدسخنران حرفه
  خواهد بود. 
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، هاایده خوبی نیستد مگر اینکه گیرنده آن ایمیل المعمو ،های روزانهایمیلارسال 
  منتظر دریافتشان باشد. واقعا

  کنید.) Personalizationسازی (ارتباطات خود را شخصی 

رسند نظر میه تر بصیکه شخکه مشتریان به ارتباطاتی  دهدمطالعات نشان می
هایی برای برقراری ارتباط استفاده دهند. ببینید از چه روشبهتر پاسخ می

توانید ها را بررسی کنید. چطور می. ایمیل یا پست مستقیم یا سایر روشکنیدمی
کنید. این کار به آسانی  ، طراحیآنها را در پایگاه داده خود مناسب هر شخص

محصول بر خرید یک پیشنهاد  ارسالتواند با استفاده از نام کوچک شخص یا می
  انجام شود. ،مشتری های قبلیسابقه خریداساس 

بر اساس مطالعات انجام شده، درصد کلیک در ایمیل های شخصی سازی شده، بین 
برابر ایمیل  ۲لی و درصد تبدیل (مخاطب به مشتری) تا برابر ایمیل های معمو ۳تا  ۲

  های معمولی است.

ارسال ایمیل ها و پیام های شخصی سازی شده، بین دو تا 

سه درصد شانس کلیک بیشرت و تا دو درصد شانس فروش 

 بیشرتی ایجاد می کنند.
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  استفاده کنید. ، به درستیخودکارگوی پاسخ سیستم های از 

حال چند بار کاال یا خدمتی را به شکل ه ب اید؟ تاتاکنون چند بار خرید آنالین داشته
اید که ظاهرا شخصی مودهاید و پس از آن ایمیلی را دریافت نآنالین خریداری نموده

آیا آن ایمیل واقعا  ارسال شده است؟ که به طور خودکاراست اما مشخص است 
  تر شدن ارتباط شما با آن شرکت شده است یا شما را آزار داده است؟سبب عمیق

هایی را پس از خرید از طریق پیام ،بسیاری کسب و کارهای کوچک
Autoresponder کنند این کار سبب کنند چرا که فکر میبرای شما ارسال می

 سیستمهای مشتری خواهد شد. اما به دلیل محدودیت خوشحالی
Autoresponder با توانند نمی، مورد استفاده یا استفاده نا صحیح از امکانات آن

  .پیدا کنند انطباقرفتار مشتری 

هدردادن  های شخصی شدهکنند دریافت این پیاممصرف کنندگان امروزه فکر می 
ها ، باید این پیامکنندگان برای ساختن یک ارتباط واقعی با مصرف زمان است.

گذاری گردند مثال هدف ،و بر اساس رفتار مشتریان شخصی سازی شوندحقیقتا 
مشتری. آمازون همیشه از این روش استفاده  های قبلیعالیق یا رفتارهای خرید

  شما هم می توانید. پس ،کندمی
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البته این نکته را توجه داشته باشید که سیستم های پاسخ خودکار جزو باید های 
یک تجارت آنالین هستند و مثال فوق فقط برای روشن شدن موضوع بحث مطرح 

می تواند بسیار  Autoresponderشد. اتفاقا در بسیاری موارد، یک سیستم 
ای خودکار که توسط خوب عمل کند و از طرفی، مشتریان هم از دریافت ایمیل ه

سیستم های تجارت آنالین و فروشگاه های آنالین ارسال می شوند، دلگیر 
  شوند.نمی

دقت کنید که مقایسه تجارت شما با آمازون، خیلی بلند پروازانه است و توقع اینکه 
  شما هم بتوانید سیستمی شبیه آمازون داشته باشید، دور از واقعیت است.

  

  

  

  

:پیشنهادی برای ارتباط با مشرتییک روش

 ۳۰روز  ۱۵روزروز اول
 ارسال خربنامه  ارسال کوپن تخفیف  ارسال خربنامه
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  گام چهارم
  فروشتحقق 
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های احتمالی فروش را دارید اما اگر شما امکان جذب و پی گیری همه درخواست
 مد کنید.آتوانید کسب درها را به فروش تبدیل کنید نمینتوانید این درخواست

روش برای تبدیل مشتریان  دوتوانید از بسته به نوع کسب و کار و راه اندازی آن می
  بالقوه به بالفعل استفاده کنید. 

 سبد خرید آنالین  

  ایحرفهتیم فروش 
های اندکی برای استفاده استراتژی .کنیدمیمهم نیست که از چه روشی استفاده 

  روش وجود دارد: دواز توان بالقوه این 

  سبد خرید تجارت الکترونیک:

های فیزیکی باید به سهولت در یک فروشگاه اینترنتی همانند فروشگاهسبد خرید 
باشد. گرچه مزایا و فوایدی در فروش آنالین هست که در فروش قابل استفاده 

  سنتی یا خرده فروشی سنتی وجود ندارد.

به  کاالهای مشابهتوانایی فروش هوشمندانه  ،اول اینکه یک سبد خرید آنالین
اگر  ،شما خواهد داد. پیشنهادات مشابهه را ب مشتریان و افزایش حجم تراکنش ها

احتمال فروش را افزایش می  ،توسط مشتری نزدیک باشنداقالم خریداری شده  هب
سایر اقالم مرتبط  ،دهند. یک سبد خرید خوب در یک حالت معقوالنه و منظم و زیبا

راحتی اقالم خرید را به سبد ه ب توانددهد و خریدار میرا به خریدار پیشنهاد می
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ن ارائه حتی امکا ،های سبد خریدتعدادی از این سیستم خود اضافه کند.
  کنند. پیشنهادات چندگانه را نیز فراهم می

برای های تبلیغاتی هدفمند برنامهتوانید از مزیت دوم فروش آنالین این است که می
قبل  ،خود استفاده کنیدفروشگاه بخش محصوالت دعوت از مردم برای بازگشت به 

عموما  ،های سبد خرید قویسیستم خرید خود را تمام کنند.مراحل  آنها از اینکه
  دهند.تخفیف ارائه می ،ستا هاروی محصوالتی که مشتری در حال بازدید از آن

  

  

 فروش شخصی 

فروشنده یک فرد با  ،خرید از مشتریان باید قبل ،هابرخی شرکت در فرایند فروش
که شدیدا به دنبال فروش  یمتاسفانه بسیاری از این کسب و کارهای مرتبط شوند.
چرا که دارای ذهنیت دهند خود را از دست میدرآمد  بخشی از بیشتر هستند،

یعنی یک متقاضی یا باید خرید کند یا اینکه نادیده گرفته  هستند. "برد یا باخت"
  خواهد شد!

و  مکملبا ارائه پیشنهاد محصوالت و خدمات 

 ، حجم فروش خود را افزایش دهید.رضبدری
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فروش وارد شود که در آن لحظه آمادگی خرید های اگر مخاطبی در این نوع چرخه
دست ه کامال ب گیرد ونداشته باشد، در لیست سیاه سیستم فروش قرار می

مشتری  ،در حالیکه ممکن است آن مشتری متقاضی .شودفراموشی سپرده می
  باشد.ای بالقوه

در بلند مدت به ضرر و  ،های از دست رفتهاین فرصتبه خاطر اینجاست که 
باشید شما باید قادر  ،. برای جلوگیری از این کارشودمیهای شرکت افزوده زیان

که مخاطبین را مورد مراقبت قرارداده و تشخیص دهید چه زمانی آماده خرید 
  هستند و سپس آنها را به تیم فروش شرکت، متصل کنید.

منبع ارزشمندی است، نیروی محرکی که سبب رشد کسب و نیز تیم فروش شما 
 خودکار،شما بطور  )CRMسیستم مدیریت مشتری ( اگرخصوصا  شودمیشما کار 
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رفتارهای ویژه را ارزیابی نماید و درخواست های مهم را شناسایی کند و بطور 
 یصنعت و جغرافیانوع نظیر بر اساس فاکتورهای خاصی را ای آنها هدفمندانه

  توزیع نماید.مکانی مخاطبین، بین فروشندگان، 

گیر تعداد زیادی مکاتبات مختلف با مخاطبین رشما هر روز د تیم فروش ،بعالوه
فروش تیم  شودباعث می هارسیدگی به این درخواست خودکار سازی شما می شود.

های تکراری و مشخص به مخاطبین، رهایی از این کار عادی یعنی ارسال پیامشما 
  تمرکز کنند.فروش تر مهم بر ارتباطات و بتوانند یافته

پس از اتمام تماس  تا تواند کمک کنداین نوع ساختار کاری و اتوماسیون، می
و یا حتی  گرددهای آموزشی ارسال ایمیل یا یک پیام تشکر برای مشتری  ،فروش

رفه جویی ص ،تراز همه مهم .شوداضافه خاصی ،  یادداشت ی مشتریبه رکوردها
را بعنوان یک منبع  CRMتیم فروش شما سیستم  شودمیسبب  ،در زمان

، در فرایندهای کاری شودمیاملی که سبب هدر رفتن زمان ارزشمند نه بعنوان ع
  خود بپذیرد.
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  گام پنجم
  رضایت مشتریجلب و  ارائه خدمت
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قطعا پاسخ مثبت است. پیش آمده از خدمات یک شرکت ناراضی باشید؟  آیا تاکنون
ها زمان بیشتری را باشد که بیشتر شرکتالبته این نکته هم نباید مایه تعجب شما 

کنند تا حفظ مشتری و کسب رضایت و شادی او. روی جذب مشتری صرف می
نمایندگان کسب و کار شما هستند و از طریق به اشتراک  ،مشتریان راضی و شاد

مراجعه کنندگان  ،های اجتماعیگذاشتن تجارب خود با دوستان و همکاران و شبکه
  دهند.میفزایش ا شما را

  عنوان یک استراتژی بازاریابی ه خدمت ب

بزرگ یک مزیت رقابتی  ”Customer Services“، مشتریانرسانی به خدمت 
شرکت پرسنل  ،را در اداره خود داشته باشید ایوسیله مثال اگر تقاضای تعمیر است.
ه کنند و بدون اینکه بآیند، با تلفن همراه خود صحبت مییک ساعت دیر می الف

د و نیآسروقت می بشرکت پرسنل  شوند.خارج می ،شما بگویند کجا میروند
و یک  خواهند انجام دهند تا مشکل حل شوددهند که چه کاری میتوضیح می

برای دفعه بعد تخفیف هم کوپن 
شما دفعه . ندنکمیشما ارائه ه ب

از کدام شرکت استفاده بعد، 
  خواهید کرد؟

یک رویکرد که فراموش نشود 
در طول باید دوستانه و گرم 

منجر به تکرار خرید و مراجعه  ،ارتباط با مشتری بکار گرفته شود. تجارب مثبت

از  مردم ۵۵%

هایی خرید رشکت

کنند که به خاطر می

ارائه خدمات خوب به 

مشرتیانشان، خوشنام 

 هستند.
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 اعمالراتژی از باالی شرکت باید بعنوان یک است ،خدمات مشتریان. شودمیمجدد 
شود و تبدیل به یک ارزش در استراتژی اصلی شرکت شود. هر فرایندی و هر 
تصمیمی و هر کارمندی باید در ردیف این استراتژی به منظور کسب موفقیت 

  عمل کند. ،شرکت

 تحویل به موقع

بیش از  ،علیرغم نیت و انگیزه مثبتی که دارند، بسیاری از کسب و کارهای کوچک
مانند چرا که آنها زمان و و زیر بار آن می توان خود به مخاطب خود قول میدهند

  ندارند.را انرژی کافی برای تحقق این انتظارات در طول فرایند بازاریابی و فروش 

ارائه شوند و  خودکارتواند به شکل خوشبختانه بسیاری از خدمات مشتریان می
کنند که به آنها بها سنگینی کار را کاهش دهند و به مشتریان کمک کنند احساس 

  . داده شده و دارای ارزش هستند

یک چالش بزرگ مشتریان در زمینه خدمات برای بسیاری کسب و  ،بعنوان مثال
این که چطور بطور موفقیت آمیزی از محصوالت خود  .آموزش مشتریان است ،کارها
 موزش مشتریان به شکل تخصصی و پشت تلفن، که نیازمندآتفاده کنند. بجای اس

دهد که اتوماسیون این امکان را به شما می ،طرف است دوهر  درگیری زمانی
به مرور  ها راو آموزشکنید که اطالعات  های آموزشی آنالینی را طراحیسیستم

  رائه دهد. او طبق یک برنامه زمان بندی شده، به مخاطبین، زمان 
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مشتریان راضی و ناراضی  کندمیشما کمک ه مزیت دیگر اتوماسیون این است که ب
و  یک تحقیق سادهاجرای را شناسایی و تقسیم بندی کنید آن هم از طریق 

فرایند به یک  خودکارتوانند بطور . مشتریانی که راضی هستند مینظرسنجی
هدایت شوند در حالیکه مشتریان  فروش خدمات مکمل و یا محصوالت جدید

و بررسی عدم رضایت توانند به بخش خدمات مشتریان برای پی گیری ناراضی می
  هدایت شوند. آنها،
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  گام ششم
 فروش بیشتر به مشتریان موجود
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٪ سود ۸۰باید بدانند این است که  صاحبان کسب و کارها یکی از اولین آمارهایی که
از صاحبان کسب و کارهای کوچک د. بسیاری آی٪ مشتریان بدست می۲۰شما از 

در حالیکه مشتریان  کنندمیروی جذب مشتریان جدید متمرکز  همه زمان خود را
  .شوندمیکامال از دید آنها خارج  ،فعلی

زندگی مشتری بحث شد، ارتباط مستمر با  چرخهقبلی  هایبخش درهمانطور که 
رسید. مشتریانی  حیاتی است و با اولین خرید مشتری به اتمام نخواهد ،مشتری

شما ه ب ،احتمال زیاد هنگام خرید مجددبه  ،که تجربه مثبت با شرکت شما دارند
و  های آنها،از طریق رسیدگی به خواست را، کنند. روابط خود با مشتریانفکر می

  توسعه دهید.تواند برای مشتری جذاب باشد، حتی ارائه محصوالت مکملی که مییا 

و زمان بندی گیری های قابل پیبهترین راه برای رسیدن به این نقطه، ایجاد برنامه
 هایشده برای ارتباط با مشتریان از طریق ایمیل و پست مستقیم  و سایر روش

  است. (غیر اینترنتی)سنتی 

محصوالت جدید،  نمودنتوانید از این ارتباطات برای برجسته شما حتی می
 اوبر اساس تاریخچه خرید و تشویق مشتری  ترفیع ،تاخدم نمودنبرجسته 

این  هموارهو  استفاده کنید
کنید که چیز  تضمینتعهد را 

با ارزشی را به مشتری خود 
  دهید.ارائه می

  

  

مطالعات انجام شده، جذب بر اساس

بیشرت از  برابر ۷تا  ۵ ،مشرتی جدید

فروش به مشرتیان موجود، هزینه 

 دارد.
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  گام هفتم
  افزایش همکاران فروش
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از اولین تماس تا تحویل کاال   ه ایجاد کانال ارتباطی با مشتریهنگامی که موفق ب
و گام آخر را بردارید.  دهش ۷توانید وارد مرحله و خدمات پس از فروش شدید، می

رشد  کسب و کار خود راو معرفی مشتری توسط دیگران،  یعنی از طریق ارجاع
  دهید.

  ارجاع مشتریان
  

عالقه زیادی به خرید از کسی دارند که توسط دوستان و آشنایانشان معرفی مردم 
حتی در برخی از انواع کسب و کارها مثل خدمات درمانی یا خدمات شده باشد. 

های قبلی حقوقی، بقای کسب و کار بر پایه ارجاع مشتری جدید از طرف مشتری
یا دوستان و آشنایان است. شما به ندرت ممکن هست برای انتخاب دندانپزشک، 

  به موتور جستجوی گوگل مراجعه کنید!

خوب و موثر برای العاده یک راه فوق ،های ارجاع مشتریانن ایده، برنامهایبر اساس 
شما  ،ی اینکه مشتریان راضیابر است. تریان جدید و با شانس خرید زیادجلب مش

به همین راحتی. فراموش نکنید که  ،فقط از آنها بخواهید ارجاع دهند به دیگران را
یک یک هدیه تشکرآمیز یا  .پاداش دهید معرفی شما به دیگران، راطخه بآنها به 

  قدردانی. یا کارت تشکر و محصول رایگان و یا تخفیف،

   استفاده کنید. Affiliates از برنامه های مشارکتی

 سایتوبهای شما کسانی هستند که محصول شما را روی  Affiliateشرکا یا 
. آنها یک راه کنندبازاریابی می ،های اجتماعیاز طریق ایمیل و شبکهخودشان، 

نکته هستند. خرید شما و ایجاد درخواست  سایتوبعالی برای ارسال ترافیک به 
  است.  )ROIبازگشت سرمایه ( باالی نرخ ،های مشارکتیدر مورد برنامهمهم 
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در مقابل هر درخواست یا فروشی که ایجاد  تنها شما به شرکای خوددر این حالت 
سرمایه گذاری شما اندک  در این روش، .کنیدمیپرداخت  د، حق الزحمهنکنمی
به شما  ممکن به بهترین شکلنیز را  سرمایه اندک توانند همانها میآنو  بوده

  بازگردانند.

  

  عمل کنیده شرکای خود را تشویق ب

ید بدست آورید آنچه را که می خواه ،هنگام ایجاد و توسعه یک برنامه مشارکتی
کنندگان  های مناسبی را برای تشویق مشارکتها و مشوقمشخص کنید و پاداش

زمانی را صرف کنید تا  شما همیشه پول نخواهد بود.در نظر بگیرید. دلیل همکاری 
نیازهای شما به بهترین  که با تعریف کنیدهایی را ها را درک کنید و مشوقانگیزه

در واقع قوانین یکسان برای  را مجدد ببینید. ۵. گام شته باشدشکل همخوانی دا
  خوشحال کردن مشتریان وجود دارد که باید برای شرکا هم انجام داد.

  رسیدن به اهداف

اندازی در رویای ایجاد یک توازن کامل میان راه کسب و کارهااز صاحبان بسیاری 
 یک کسب و کار و صرف زمان برای انجام چیزهایی هستند که دوست دارند.

های سیکل زندگی مشتری برای کمک به کسب و کارهای کوچک برای رسیدن گام
  به این آرزوها طراحی شده است. 

یک  کندمیکمک  ، به شماسازی یک طرح بازاریابی بر اساس این چارچوبپیاده 
انجام و زمان بیشتری را برای را بچشید کسب و کار خود بار دیگر لذت راه اندازی 

نالین آفروشگاه ، محصوالت جدید تولید کنید کارهای مورد عالقه خود صرف کنید.
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دارید به آن برسید در اختیار خالصه هر چیزی که دوست و  خود را افتتاح کنید
  شما خواهد بود.
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  سخن پایانی
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توانید آنالین این است که شما میکوچک و یا نکته بسیار جالب در کسب و کارهای 
روش موفق خود را به هر تعداد که بخواهید، کپی کنید و کسب و کارهای موازی را 

، یک منبع درآمد برای شما موازیهرکدام از این کسب و کارهای  راه اندازی کنید.
  خواهند بود.

مثال خانم هدایتی که در ابتدای کتاب به ایشان اشاره شد، به راحتی می تواند 
سیستم مدیریت چرخه مشتری را که برای کافی شاپ خود طراحی می کند، برای 

های فرزند خود، برای فروش لوازم فروشگاه لباس نوزاد، برای فروشگاه نقاشی
هداشتی و هزاران کسب و کار کوچک دیگر، عینا یا با اندکی تغییرات، آرایشی و ب

  اجرا کند.

ها، یک فرایند بسیار حساس و مهم است و نیاز به حوصله و دقت مدیریت مشتری
های امروزی، بسیار زودرنج هستند و به دلیل اینکه حق انتخاب دارد. مشتری

ترین مشکل، به جای دیدن کوچکزیادی برای خرید دارند، خیلی فرار هستند و با 
هایی که توسط زنان مدیریت خرید از شما، از رقیب شما خرید خواهند کرد. شرکت

شوند یا بخش پشتیبانی از مشتریان شرکتی که توسط زنان اداره می شود، می
  معموال موفق تر عمل می کنند.

همیشه صحیح نیست و امکان شکست، برای هر کسی و در  %۱۰۰البته این فرمول 
  کاری وجود دارد. سب وکنوع هر 

شما اگر بتوانید یک سیستم موفق کسب و کار را راه اندازی کنید، امکان موفقیت 
یک سیستم خوب، بدون وابستگی شما به مراتب بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه، 

ن مدیر، به حرکت رو به جلوی خود ادامه می دهد و به شما این زیاد به شما به عنوا
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امکان را می دهد تا به سایر وظایفی که در خانواده و اجتماع بر عهده دارید، 
  رسیدگی کنید.

های خود قرار دهید و سعی خودکار سازی امور کسب و کار را در صدر همه فعالیت
. این روش به شما اجازه خواهد داد ترین کارها را هم خودکار کنیدکنید حتی ساده

تر تر و حیاتیتا تمرکز خود را به جای امور ساده و پیش پا افتاده، بر امور مهم
  شرکت خود، قرار دهید.

یکی از نقاط قوت زنان در کسب و کارها، قدرت آنها در واگذاری امور است. بر خالف 
جام دهند، زنان، کارها را کنند همه کارها را خودشان انمردان که معموال سعی می

کنند و به این ترتیب، همه ساعات شبانه روز را به به سایر همکاران خود واگذار می
کنند. با این کار، عالوه بر صدها فعالیت کوچک و بزرگ کسب و کار خود، فکر نمی

های فردی و اشتباهات فردی کمتر خواهد شد، اینکه خطر تاثیر تصمیم گیری
های متعددی استوار خواهد شد که بر اثر حذف یکی ن بر روی پایهکسب و کار آنا

  از این پایه ها، کل کسب و کار آنها، شکست نخواهد خورد.

در فضای آنالین، امکان واگذاری امور به سایرین، به راحتی قابل انجام خواهد بود. 
ی تلفنی هاهای تبلیغاتی، تماسسایت، ارسال ایمیلکارهایی مثل به روز رسانی وب

توان، با مشتریان، تهیه ویدئوهای آموزشی محصوالت و خالصه خیلی از کارها را می
  بدون اینکه تداخلی با سایر امور ایجاد شود، به افراد مختلف واگذار کرد.

عوامل بسیار مهم در هرنوع تجارتی این است که تمامی افراد درگیر در یک یکی از 
های یادگیرنده همواره یادگیری باشند. سازمانکسب و کار، همواره باید در حال 

دارای قدرت پیش بینی و قدرت مانور زیادی هستند. شما وقتی از چند ماه قبل 
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بدانید که چه تحول جدیدی در دنیای تجارت رخ خواهد داد که بر کسب و کار شما 
  د شد و از قبل آماده خواهید بود.یفلگیر نخواهغاتاثیر خواهد گذاشت، هرگز 

ی آنها، با شرایط توان و عالقه زنان به یادگیری، باعث شده تا همواره کسب و کارها
تر بوده و ضریب شکست آنها، های موثر بر اقتصاد، هماهنگمتغیر بازار و فناوری

کمتر باشد. حتما برنامه آموزش ساالنه برای خود و پرسنل تحت مدیریت خود را 
  های آموزشی را پیگیری نمایید.رنامهطراحی کنید و با دقت و وسواس، این ب

  

در انتها، امیدوارم مطالب این کتاب برای شما مفید بوده باشد و من را از نظرات 
  سازنده خود بی نصیب نگذارید.

 محمود بشاش
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www.mahmoodbashash.comWebsite:   


