
8 راز شکستن قفل افزایش سریع فروش

www.modireayandh.com

1 تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت مدیر آینده می باشد. هر گونه کپی و برداشت از آن پیگرد قانونی دارد. تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت مدیر آینده می باشد. هر گونه کپی و برداشت از آن پیگرد قانونی دارد.

سخنرانی، مشاوره و آموزش بازاریابی
041 - 34418349 : tIµU ¸Ÿ±U

www.modireayandeh.com

 ®Ÿ¤ ¸Tv§{

 ÍÄow yÄHqÎH

ÂTºoT¹ÄH nI¨ » Kv¨

x»oÎ

 pHn   8 
www.irtanin.com www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir



8 راز شکستن قفل افزایش سریع فروش

2

www.modireayandh.com

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت مدیر آینده می باشد. هر گونه کپی و برداشت از آن پیگرد قانونی دارد.

سخنرانی، مشاوره و آموزش بازاریابی

به  و  هستم  پیران  جعفرصادق  من  آینده،  مدیر  سایت  اعضای  بر  سالم 
عنوان مشاور، مدرس و سخنران آموزش بازاریابی نوین فعالیت می کنم 
فروش  مشکل  با  حاضر  حال  در  اینترنتی  کارهای  و  کسب  از  بسیاری 
پایین محصوالت و خدمات سایت روبه رو هستند. اگر شما هم جزو این 
افراد هستید، با مطالعه این پی دی اف رایگان می توانید، تغییرات سریع 
و عظیمی را در فروش سایت خود تجربه کنید. بسیاری از دوستان در 
که  کنند  می  بیان  رو  مواردی  نمودند،  مراجعه  من  به  که  مشاوره هایی 
مطمئنا بعد از اعمال تغییرات بر روی سایت خودشان، که در آن جلسه 

مشاوره به آن موارد پرداخته می شود به درآمد قابل توجهی می رسند.
امیدوارم که شما دوستان نیز با مطالعه و اعمال کردن این مطالب بسیار 
ارزشمند و مهم تغییرات سریعی را در فروش سایت خود ایجاد کنید و آن 
را در بین دوستان خود که آنها هم مشکل فروش در کسب وکار اینترنتی 

را دارند اشاعه بدهید.
اگر تا به حال با سایت مدیر آینده هیچ آشنایی قبلی ندارید، حتما در 
آدرس به  ما  سایت  به  و  کنید  متوقف  را  لعه  مطا لحظه  همین 
 www.modireayandeh.com سر بزنید و از مقاله های رایگان آن

در حوزه بازاریابی و مارکتینگ لذت ببرید.
چند سال پیش که تازه آموزش بازاریابی اینترنتی را شروع کردم، کامال بر
این عقیده بودم که در کشور ما به هیچ عنوان نمی توان هیچ نوع موفقیتی
را در حوزه اینترنت کسب نمود. خیلی از سایت هایی که ما به نحوی با

آنها آشنا هستیم، بی نهایت موفق با درآمدهای چند میلیونی را تجربه 
می کنند، که به بعضی از آ نها این فرصت کم نظیر را غنیمت شمرده اند

و از رقبای خود پیش گرفتند، اشاره می کنم.
1 . دیجی کاال که در حوزه فروش محصول های رایانه ای، چند رسانه ای
و غیره فعالیت می کند که طبق اعالم مسئواالن سایت فروش میلیاردی را

تجربه می کنند.

در سایت
مدیر

آینده به
جدیدترین
منابع روز

دنیا در حوزه
بازاریابی،
مدیریت
و بهبود
عملکرد
فردی

دسترسی
پیدا کنید!
با حرکت
کردن و

پشتکار در
عملی کردن
اهدا ف مان
گام برداریم.
موفقیت شما
روشنی بخش
مسیر ما در

جهت پیش رو
خواهد بود.
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         2. سایت تخفیفان و نت برگ که در حوزه تخفیفات محصول ها و
خدمات دیگران فعالیت دارند که با هدایت و سوق دادن مشتریان جدید 
وقبلی به سمت کسب و کارهای آفالین سودهای کالنی را راه انداختند.

می توانید  آنالین  های  استارتآپ  جستجوی  با  نیز  دوستان  شما  البته 
تولیدی  کارخانه های  امالک،  آموزش،  در حوزه  مختلفی چه  سایت های 
و شرکت های بازرگانی موفق را پیدا کنید و به این باور برسید که ما هم  
کارآفرینی  به  داریم،  که  را  مختلفی  ایده های  پشتکار  با  فقط  می توانیم 

اینترنتی تبدیل و به موفقیت پایدار در حوزه مالی دست یابیم.
زندگی  در  که  مهمی  عوامل  از  یکی  آینده،  مدیر  سایت  عزیز  دوستان 
تاثیر می گذارد و دقیقا به عنوان موتور  نهایت  شخصی و کاری فرد بی 
محرکه که همان انگیزه، شور و شوق فراوان برای موفقیت در عرصه مالی
می باشد را به عنوان یک مشاور تنها و فقط در یک چیز می دانم، آن هم

داشتن اهداف مالی از قبل تعیین شده در هر حوزه ی شخصی یا کاری 
می دانم که امید است که شما نیز با تعیین اهداف مالی خود گام های 

مستحکم و استواری را در عرصه مالی بردارید.
به عنوان یک  بتواند  برپا شده است که  این هدف  با  آینده  سایت مدیر 
مربی و مشاور بازاریابی که با دید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به 
همه مسایل مطرح شده دوستان نگاه می کند، بتواند راهنمای عملی شما 
در حوزه بازاریابی آنالین و مدیریت کسب و کار باشد و با ارایه جدیدترین 

متد روز دنیا در مارکتینگ، موفقیت را با شما سهیم باشد.
امید است که با پیگیری و ارایه دیدگاه های خود در مورد محصوالت و 

خدمات آموزشی مدیر آینده همراه همیشگی ما باشید.

                                                 جعفر صادق پیران
                                            مدیریت سایت مدیر آینده

مدیر آینده
با هدف
ترویج و
گسترش

روند صحیح
بازاریابی

برای
موفقیت
مالی و

کسب و کار
شما شروع
به فعالیت

نموده است.
امید است

که با استفاده
مداوم از

آموز ش ها
و شرکت

در دور ه ها
و کارگا ه ها
گام مهمی
را جهت
همکاری

باشما
دوستان، بر

داشته باشیم.
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در حال حاضر باید با رویکرد تازه ای وارد عمل شوید و زمان توقف مخاطبان خود را در هر صفحه 

از وب سایت تان با قرار دادن محتوای ویدیویی کاربرپسند افزایش دهید. با فراهم شدن فناوری های جدید 
و گسترش پهنای باند اینترنتی، استفاده کاربران از فایل های محتوای ویدیویی روز به روز با شدت بیشتری 
افزایش می یابد و این بهترین فرصت برای افرادی هست که هم اکنون جایگاه خود را به عنوان یک سایت 

معتبر تثبیت نکرده اند.
زمان   کمترین  در  می توان  از گذشته  راحت تر  تلفن های هوشمند خیلی  همانند  امروزی  ابزارهای جدید  با 
محتوای ویدیویی تولید نمود. در همان دستگاه تلفان همراه امکانات جالبی برای ویرایش ویدیویی وجود دارد 

که بعد از اتمام آن در همان لحظه در محیط وب انتشار دهید.
حتی سایت شما در جستجوی گوگل جایگاه ویژه ای را خواهد یافت، در صورتی که کاربران بیشتری توجه شان 

به آن محتوا جلب شود با همین تکنیک ساده روند فروش سایت تان را متحول کنید.

یا  آ
پردازش  قدرت  که  می دانید 

مغزمان از تصویر60000 بار بیشتر از  محتوای 
محتوای  فرود  صفحه  طراحی  در  اگر  می             باشد.  متنی 

ویدیویی قرار دهید، نرخ تبدیل به مشتری را 86 درصد افزایش 
خرید  شما  سایت  از  حتما  نیز  مشتریان  درصد   44 و  می دهید 

خواهند کرد.
کاربران سایت نیز همانند ما از سایت هایی دوست دارند خرید کنند 

که دید بهتر وسریع تری را در انتخاب محصوالت و خدمات به 
آنها بدهد، در حقیقت فرآیند خرید را برای شان لذت بخش 

نماید. پس چرا امتحان نمی کنید؟

محتوای ویدیویی
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اما آن اشتباه چیست؟
مورد توجه قرار ندادن فرهنگ آن مرز و بوم هست که نقش به سزایی در موفقیت 

شما دوستان مدیر آینده دارد.
آیا از من نمی پرسید که چند زبانه بودن سایت چه تاثیری بر روند فروش سایت 

خواهد داشت؟
به عنوان یک مشاور بازاریابی باید حضورتان اعالم نمایم که بهترین راه  بهینه سازی 

سایت از نظر موتور جستجوی گوگل، این گزینه هست که با اعمال آن می توانید 
جایگاه ویژه ای را از نظر اعتبار جهانی کسب نمایید که سایت معتبری هستید و به 

کشورهای مختلف خدمات می دهید.

نکته مهمی که شما را در بین رقبا متمایز می نماید این هست که از پالگین های 
مترجم به هیچ عنوان نباید استفاده کنید.

با آن  برای کاربران طوری طراحی کنید که خیلی زود  را  زبانه  رابط کاربری چند 
ارتباط برقرار کند. از جمله بهترین روش ها این هست که زبان کاربر را با حروف و 

کلمات خود آن زبان اختصاص دهید.
اگر از برنامه  نویسان حرفه ای در مجموعه خود برخوردار هستید، می توانید با توجه به 
ip  آن کشور زبان سایت را به طور خودکار طوری تنظیم کنید تا در هنگام ارتباط 

کاربر با سایت، به همان زبان نمایش یابد.
دوستان سایت مدیر آینده امید است که با اجرای صحیح این ایده ها توانایی فروش 

سایت تان را با روندی سریع و صعودی تجربه کنید.

به طور 
که  بگویم  می توانم  یقین 

فکر  گزینه  این  به  اصال  حال  به  تا 
درصدی   1000 پتانسیل  ولی  نکردید، 

تبدیل  با  را  سایت  توجه  قابل  فروش  افزایش 
به  می توانید  زبانه  چند  سایت  یک  به  سایت تان 

ماشین پول سازی تبدیل کنید.
البته نکته قابل توجهی که باید حتما به آن توجه 
شرکت  های  اشتباهات  که  هست  این  کنید، 

چند ملیتی را مرتکب نشوید.

قدرت بی نظیر
               چند زبانه
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برای تست سرعت لود شدن صفحه استفاده نمایید. برای تست زمان عدم 
دسترسی به سایت نیز می توانید از یک سری سایت هایی که فقط چنین خدماتی 

به شما و سایر شرکت ها ارایه می دهند استفاده نمایید. یکی از سایت های 
DOWN بودن سایت می توانید به این سایت مراجعه کنید.

http://www.downforeveryoneorjustme.com
پیشنهاد مدیر آینده به عنوان مشاور بازاریابی به شما دوستان عزیز :

    1.  فضای هاستینگ خود را حتما از شرکت های معتبر ثبت شده که همکاران فنی          
       جهت پشتیبانی قوی دارند، انتخاب کنید.

   2.  تا جایی که امکانات مالی به شما اجازه می دهد، از شرکتهایی که از سرورهای  
        قوی برخوردارند و سرور اختصاصی اجاره می هند، یا سرور اشتراکی که 

        به تعداد محدودی اجاره می دهند، استفاده نمایید.
   3.  حتما از سایت هایی که خدماتی در زمینه تست سرعت لود شدن هر صفحه    
        از سایت تان و زمان دسترس نبودن آن استفاده نمایید. که با آگاه شدن از آن 
        می توانید خدمات بهتری را از مدیران هاستینگ بخواهید و در صورت موفق   

        نبودن آنها در رفع مشکل هر چه سریع تر به یک سرور دیگر انتقال دهید.
    4.  طراحی وب سایت تان را به افراد ماهری که مشتریان کمی دارند بسپارید که 

        همیشه در دسترس باشند.

زمان 
 Down لود شدن و

بودن سایت نیز یکی از عامل های 
مهم و حیاتی در کاهش و یا افزایش  

فروش سایت می باشد که با انتخاب سرور 
مناسب برای فضای هاستینگ و پشتیبانی قوی 
می توانید بهترین حالت ممکن را به وجود آورید 

که 24 درصد علت تمام نشدن فرآیند خرید 
برای مشتریان شما همین علت هست. پس 

برای تست سرعت لود شدن سایت 
می توانید از سرویس گوگل

دسترسی همیشه
                     به سایت
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با رایج شدن گوشی های هوشمند و تبلت ها و دسترسی این دستگاه ها به اینترنت ، نیاز سایت شما 

به واکنش گرایی در این دستگاه ها بیشتر شده و شما طراحی را باید به صورتی انجام دهیدکه قابلیت های آن 
با هر وسیله ای نمایش یابد و بیش از بیش دسترسی آسان کاربران به سایت را با ساخت برنامه های اندرویدی 

و اپل فراهم سازید.
شما این مسئله را باید خیلی جدی بگیرید، چرا که االن دسترسی افراد از گوشی های هوشمند به اینترنت 
بیش از کامپیوترهای شخصی هست. شاید علت اصلی آن نیز وجود برنامه های شبکه های اجتماعی که از این 
طریق دسترسی کاربران شان به یکدیگر )تعامل( را فراهم می سازند، که در ساده ترین صورت نیاز تماس با 
شماره خاص را از بین می برد و در یک لحظه کاربران می توانند با هزینه ی کمی به یکدیگر دسترسی داشته 

باشند.
پس مدیرانی که می خواهند بیشترین استفاده را از این موقعیت پیش آمده نمایند، باید در فکر ساخت

اپلیکشن 
اندرویدی و اپل برای دسترسی آسان و 

سریع به سایت باشند، که می توانید با شروع جدی این 
موضوع از رقبای خود در این عرصه سبقت بگیرید.

تا به حال افرادی که این مشاوره ما را پذیرفتند و با تهیه این برنامه های 
کاربردی اندروید و اپل، با محبوبیت بیشتر محصوالت و سایت شان مواجه 

شدند. 
پس چرا االن شروع به ساخت اپلیکیشن سایت خود نمی کنید؟

سایت رایگان ساخت برنامه اندرویدی می توانید  با کلیک بر روی آدرس 
زیر دسترسسی داشته باشید. 

www.appmakr.com سایت

دسترسی همیشه
واکنش گرایی سایت                     به سایت

Responsive                   
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برای اینکه مشتریان در هر شرایطی بعد از هر خرید دوباره به چرخه خرید محصوالت سایت شما  

توسط محصول فروخته شده، هدایت شود. شما در هر شرایطی باید فرآیند خریدی را طراحی کنید که در 
هر فرصتی محصول و خدمت خود را به بهترین شکل ممکن بازاریابی و تبلیغ کنید. در این بین اگر خریداران 
دوباره به چرخه هدایت نشدند صد در صد محصول تولیدی شما مطابق با نیاز مشتری در حال حاضر نبوده 
است، فقط تنها با ارایه راه حل های تشویقی که در خود همان محصول تعبیه شده است، مشتریان خود را  وادار 
به اعالم دیدگاه و نظرات خود در صفحه محصول ترغیب نمایید تا درک درستی از نیاز مشتریان را پیدا کنید.  

بیشتر کسب و کارهای آنالین به این دلیل از گردونه تجارت خارج می شوند، به دو دلیل اتفاق می افتد:
    1. محصول متناسب با نیاز مشتری را تولید نکردند که در حد خیلی 10 درصد می باشد.

    2. این نوع کسب و کارها مشتریان زیادی ندارند و 90 درصد به این موضوع مربوط می شود. 
برای ایمنی از این موارد به عنوان یک مشاور بازاریابی باید به شما اعالم کنم که شما باید با ایجاد یک سیستم 

بازاریابی منسجم، با پیشنهاد و ارتباط مستقیم با مشتریان نهایی در تعامل باشید. 

من در 
این مقاله بیشتر به عناوین موضوعات 

و مسایل اشاره می کنم که شما می توانید با جستجوی 
بیشتر و عمیق تر جزییات بیشتری دست یابید. یا با ارسال 

ایمیل به ایمیل مدیر آینده ارسال کنید تا در اولین فرصت یا به طور 
اختصاصی و یا بیشترین سوال به صورت یک فایل صوتی و ویدیویی پاسخ 

داده خواهد شد. حتی می توانید با تماس مستقیم با سرکار خانم ولی نژاد مدیر 
برنامه ریزی سایت مدیر آینده به شماره 09147644789 هماهنگی های 

الزم را انجام دهید. یا با ارسال ایمیل سواالت خود را عنوان کنید.
moshavreh@modireayandeh.com

ایجاد زنجیره ای از   
                     محصوالت
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ما هر روزه با صرف هزینه های گزاف مشتریان را با تبلیغات بنری و کلیلکی به 
طور مستقیم صفحه اول و در بهترین حالت به صفحه محصول هدایت می کنیم. در 
حالی که هیچ گونه اطالعاتی از مشتریان بالقوه ای که به سایت مراجعه نمودند نداریم 
تا بر روی آن ها بازاریابی انجام دهیم تا به کسب و کار ما اعتماد کنند تا در بهترین 
حالت خرید اول را انجام دهند و سپس به تکرار خرید ادامه دهند. پس ما در این 
شرایط برای داشتن مشتریان دایمی حداقل ایمیل خریداران داشته باشیم و گرنه با 
به هم خوردن تمامی محاسبات مشتریان بالفعل را به این علت  از دست خواهیم داد، 

که دیگر هیچ گونه راه ارتباطی با آن ها داشته باشیم.
پس با طراحی کمپین های بازاریابی صحیح در چندین مرحله اطالعات مفید را از 

مشتریان بالقوه در یافت می کنیم:
  1. بنر ما باید فقط برای مخاطبان خاص و برگزیده طراحی و نمایش یابد.

  2. صفحه فرود فقط حاوی پی دی اف، فایل صوتی و ویدیویی رایگان که متناسب 
      با بنر تبلیغاتی طراحی شده باشد، تا مشتری در مواجه با آن احساس خوشایندی  

     داشته باشد.
  3. این صفحه باید در مطمئن ترین حالت داری فرمی فقط با یک فیلد برای 

     دریافت ایمیل باشد که باید از برنامه نویس سایت خودتان صحبت کنید تا آن 
     را برای شما کدنویسی کند.

  4. بعد از این مرحله شما کمپین بازاریابی دیگری را طراحی کنید، برای تمامی   
     محصوالت و خدماتی که ارایه می دهید.

پس برای دستیابی به درآمد از سایت باید نکات جزیی و مهم  را یاد بگیریم و 
سپس بر روی سایت مان اعمال کنیم، تا به نتایج دلخواه مالی برسیم.  به عنوان 

یک مشاور بازاریابی پیشنهاد می کنم که داشتن پایگاه داده مشتریان را در الویت 
قرار دهید.

ین  ا ر د
از  خیلی  خصوص 

سال  چندین  از  که  را  اشتباهاتی 
که  دلیل  این  به  کردیم،  تجربه  پیش 

کار  و  کسب  آینده  به  نسبت  خاصی  رویکرد 
خود نداشتیم. به همین دلیل نتوانستیم تا درآمد 

پایداری را از سایت برای خودمان ایجاد کنیم.  
در  روز  هر  که  رایج  اشتباهات  این  جمله  از 
سایت های مختلف تکرار می شود. تنها چیزی 

که الن مهم هست این است که ما دوباره 
آنها را تکرار نکنیم.

پایگاه داده 
     مشتریان
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فروش  سایت ها  گه  را  موردی  بیشترین  دادم،  انجام  که  مشاوره هایی  در  من 
بیشتری ندارند همین علت می باشد و اگر به همین طریق ادامه می دادند باید قید 
نمی توانید  حتی  سایت ها  بیشتر  با  برخورد  در  شما  می زدند.  را  اینترنتی  فعالیت 
نه  و   است  نه شماره حسابی درج شده  این علت که  به  را  انتخابی خود  محصول 
تلفنی  تماس  با  موارد  بعضی  در  حتی  نمی یابید.  را  مناسبی  اینترنتی  خرید  پایانه 
جهت گرفتن شماره حساب نیز با افرادی مواجه می شوید که شایسته صحبت با شما 
ایجاد  را در وب سایت خودتان  نتوانید شرایطی  زمانی که  تا  بنابراین  نیستند، پس 
کنید که به راحت ترین شکل ممکن فرآیند خرید یعنی از صفحه محصول، انتخاب 
محصول، اضافه کردن محصوالت دیگر سایت، پیشنهاد کاالی دیگر، اطالعات تماس ، 
آدرس مشتریان و تسویه حساب با سایت شما انتخاب چندین گزینه برای آن )پایانه 
اینترنتی، کارت به کارت و واریز به شماره حساب( تا اعالم این که در چند روز به 

دست مشتری می رسد.
به نظرم قسمت اصلی بازاریابی محصوالت از زمانی آغاز می شود که با مشتری تماس 
بگیریم و ضمن تشکر از خریدشان دقیق تمامی اطالعات دریافتی را با آن ها چک 
کنیم تا هیچ گونه مشکلی برای مشتری پیش نیاید و از مناسب نبودن آن شکایت 

کند.
در بسیاری از موارد هم شاهد بسته بندی نامناسب محصول که باید بهترین کیفیت را 
برای آن برگزینیم ولی کمترین توجه را به این موضوع داریم و در نهایت مشتریانی 

که می توانستند با تکرار خرید خود ما را به سمت اهداف مان سوق دهد.
با در نظر گرفتن این موارد و ارسال شیک آن به مشتریان شما می توانید به سرع ترین 

شکل ممکن فروش سایت تان را افزایش دهید.

یکی 
باید  که  مواردی  از  دیگر 

باشید  آن  بهبود  فکر  در  همیشه 
مشتریان  برای  خرید  فرآیند  ساده سازی 

سایت می باشد. که فروش شما را بی نهایت تحت 
تاثیر می گذارد. یک ایده رواشناسی در مورد رفتار 
احساس  زمان  چه  هر  که  هست  کنندگان  مصرف 
کاربردی  اما  با طراحی های ساده  را  از خرید  رنج 
سایت  فروش  روزافزون  شاهد  دهیم،  کاهش 

خواهیم بود که مشتریان راضی را همیشه 
به سوی شما می کشاند.

بهینه سازی 
      فرآیند خرید
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کاربردی  جدید  مطالب  بخش  این  در 
شما  فروش  کار،افزایش  و  کسب   رشد  برای 

ارایه می شوند.
محتویات بخش اعضای VIP حاوی چه اطالعات 

مفیدی می باشد :
 فیلم های آموزشی 

به  کار  و  کسب  مدیران  حاضر  عصر  در 
علت مشغله زیاد، حتی فرصت تماشای یک 
ما  پس  ندارند.  را  ساعته  چند  آموزشی  فیلم 
در  ارزشمند  اطالعات  و  کاربردی  مطالب 
عملکرد  بهبود  و  بازاریابی  مدیریت،  زمینه 
قابل  آموزشی  فیلم های  بصورت  را  شخصی 
دانلود که به چندین بخش کوچک درآورده ایم 
تا مدیران بتوانند با صرف چند دقیقه برای هر 
بخش اطالعات مدیریتی خود را ارتقا دهید تا 
کاندیدای توسعه کسب   و کار خود در این بازار 
رقابتی شدید باشند. همچنین فیلم های آموزشی 

انحصاری برای اعضای ویژه تهیه می شود.

برای 
مستقیم  ارتباط 

بازاریابی  مشاوره  با 
، که حاوی  آینده  سایت مدیر 

می  سایت  مدیر  خود  تجربیات 
باشد،چرا عضو ویژه سایت مدیر آینده 

نمی شوید؟
وصیه مدیر آینده  به شما مدیران عزیز به عنوان 

یک مشاور بازاریابی

عضویت ویژه برای چه کسانی مناسب است :

1- مدیران شرکت های خصوصی

2- مدیران بازاریابی و فروش

3- بازاریابان در حال پیشرفت

۴- افراد عالقمند به یادگیری 
بازاریابی

MP3 مطالب آموزشی صوتی بصورت   
فایل های صوتی به صورت فایل های MP3 قابل دانلود در اختیار 
و  قرار می گیرد. که حاوی مقاالت منتخب سایت  ویژه  اعضای 
تهیه  بخش  این  برای  انحصاری  آموزشی  مطالب  همچنین 
می شوند. پس ما مطالب کاربردی و اطالعات ارزشمند در زمینه 
مدیریت، بازاریابی و بهبود عملکرد شخصی درآورده ایم تا مدیران 
برای هر بخش اطالعات مدیریتی  با صرف چند دقیقه  بتوانند 
ارتقا دهند. این فایل ها را می توانید هنگام رفت و آمد و  خود را 
رانندگی از طریق ضبط و پخش اتومبیل یا موبایل خود به این 

مطالب گوش فرا دهید.
    خالصه نکات کاربردی منتخب

نکات و ترفندهای بازاریابی و مدیریت در قالب فایل pdf ارائه 
خواهند شد. این فایل ها طوری طراحی شده اند که با پرینتر بر 
کاغذ A4 چاپ شوند و مورد استفاده قرار گیرند. صفحه آرایی 
در  که  شده اند  انتخاب  طوری  نوشتاری  مطالب  چیدمان  و 
به  می خواهید  اگر   .... و  باشند.  خواندن  قابل  زمان  کوتاهترین 
تمامی محصوالت ما با کمترین هزینه دسترسی داشته باشید با 
عضویت ماهانه مدیر آینده  را بر گزینید. تا مستقیما به اطالعات 
روز مدیر سایت دسترسی داشته باشید همین االن کلیک کنید.
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تا زمانی که سایت  ما در حال فعالیت تجاری می باشد، باید با استراتژی بازاریابی تعیین شده البته 

با بهبود فرآیند بازاریابی  ادامه دهیم. اکثر سایت ها یا فعالیت های تجاری که در مشاوره برخورد نمودم بعد 
از رسیدن به درآمد خاصی فرآیند بازاریابی را فرآیندی هزینه بر تصور می کنند که با تمام وجود به این افراد 
اعالم می کنم که اگر می خواهید همیشه و هر سال شاهد حداقل سه برابر شدن فروش سایت تان باشید  باید 
همین روند را ادامه دهید. چون در بیشتر موارد برخوردی که داشتم این بوده که در  یکی دو سال پیش روند 

رو به رشدی را تجربه نمودند ولی بعد از اینکه به یک جایگاه مالی رسیدند، آن را متوقف ساختند.
امیدوارم که شما نیز در این ورطه نیافتاده باشید و هرگز استراتژی بازاریابی تان را ترک نکنید چرا که با ترک 

آن به سوی نابودی قدم بر خواهید داشت.
آخرین توصیه من به شما دوستان این هست که برای تمامی مشتریان تان ارزش زیادی قایل باشید و همیشه 

در جهت برآوردن کردن نیازهای آنها برآیید تا بتوانید روند سریع رشد مالی کسب و کارتان را تجربه

نمایید. 
در پایان هم از اینکه وقت گذاشتید 

و مواردی را که به آن اشاره نمودم، مطالعه نمودید، 
نهایت قدردانی را دارم و امیدوارم که آن ها را در سایت خود به 

کار ببندید و ما را از موفقیت هایی که در این عرصه به دست می آورید 
مطلع بسازید. مدیر آینده با به کارگیری مطالب روز دنیا در عرصه کسب 

و کارهای اینترنتی خود و آموزش آن به سایر افراد امیدوار هست که شاهد 
روزافزون کسب و کارهای آنالین از طرف شما دوستان باشیم. اگر احساس 

می کنید که ما می توانیم همراه خوبی برای دستیابی به اهداف مالی 
سایت تان باشیم با ما تماس بگیرید.   مدیریت سایت مدیر آینده

                                   جعفرصادق  پیران
              

به طور مستمر فعالیت    
       بازاریابی را انجام دهیم.
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8 راز شکستن قفل افزایش سریع فروش

www.modireayandh.com

13 تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت مدیر آینده می باشد. هر گونه کپی و برداشت از آن پیگرد قانونی دارد. تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت مدیر آینده می باشد. هر گونه کپی و برداشت از آن پیگرد قانونی دارد.

سخنرانی، مشاوره و آموزش بازاریابی

1- تبدیل پیج اینستاگرام شما به ماشین 
پول سازی

2- ایده های خالقانه برای کسب درآمد از 
صفحه اینستاگرام

بدون  اینستاگرام  از  درآمد  کسب   -3
داشتن محصول و مهارت

به  اینستاگرام  با  کار  کامل  آموزش   -4
همراه تمامی ترفندها

5- راه های افزایش فالوور در اینستاگرام
طریق  از  اینستاگرام  به  دسترسی   -6

رایانه
7-معرفی هشتگ ها و کاربرد آن

عکس  ارسال  برای  خاص  قالب  طراحی  8-آموزش 
محصوالت و خدمات 

9- افزودن نوشته بر روی عکس
10- نکاتی در بهتر جلوه کردن پروفایل کاربری

11-معرفی نرم افزارهای مورد نیاز-
12- ارسال پست اینستاگرام بدون موبایل و تبلت

13-خط قرمز اینستاگرام برای بلوکه کردن پروفایل
14-آموزش ارسال پیام خصوصی، تصویر و فیلم  به 

دیگران 
15-به اشتراک گذاشتن تصاویر در فیس بوک، تویتر 

و ...
16-ساخت اکانت اینستاگرام از طریق کامپیوتر

17- روش های برند سازی با استفاده از اینستاگرام
18- ایجاد چندین پیج اینستاگرام و مدیریت آن ها

صفحات  مختلف  های  نمونه  معرفی  و  19-بررسی 
موفق

20- نکات کاربرد دیگر بازاریابی با اینستاگرام

همین االن می توانید این محصول را دانلود کنید!
/http://modireayandeh.com/instagram1
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