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*روزانهبیشاز۱۰میلیاردپیامدرتلگرامردوبدلمیشود!
*اپلیکیشنهایپیامرسانتاپایانسال2۰۱5جایشبکههایتخصصیاجتماعیراخواهندگرفت!

*آیاشماتلگرامتانرابیشترچکمیکنیدیاایمیلتانرا؟!
*تعدادکاربرانایرانیاپلیکیشنتلگرامبین۱5تا2۰میلیوننفرتاامروزپیشبینیمیشود.

بهجایمقدمه
بــر اســاس تحقیقــات به دســت آمده توســط ســرویس تحلیلــی بیزنــس اینســایدر اپلیکیشــن هــای پیام رســانی نســبت بــه شــبکه های 
اجتماعــی در طــی دو ســال اخیــر کاربــران بســیار بیشــتری را بــا ســرعت خیلــی باالتــر بــه خــود جــذب کردنــد و ایــن احتمــال وجــود 
ــا را  ــرار داده و موضــع آن ه ــی، شــبکه های اجتماعــی را تحت الشــعاع ق ــن نرم افزارهــای پیام ــا ســال 2015 ای ــه ت خواهــد داشــت ک

بــه خطــر بــی اندازنــد.
واقعــًا تلگــرام از کجــا آمــده اســت؟ دو بــرادر روس بــه نام هــای پــل و نیــکالی دوروف ایــن برنامــه را طراحــی کرده انــد. تلگــرام 
ــازه  ــی ت ــات امنیت ــا اقدام ــزار Snapchat را ب ــبکی نرم اف ــس آپ و س ــرعت وات ــه س ــت ک ــان اس ــت پیام رس ــک خدم ــت ی در حقیق
ــا به جــای وقت گذرانی هــای معمــول  ــات و میــزان نفــوذ ایــن برنامــه محبــوب فرصتــی اســت ت درهم آمیختــه اســت؛ و اکنــون امکان
ــوب، محصــوالت  ــای خ ــال فرصت ه ــا همیشــه دنب ــیم. ایرانی ه ــوب باش ــن اپلیکیشــن محب ــود در ای ــق کســب وکار خ ــر رون ــه فک ب

خــوب و پیشــنهادهای ویــژه هســتند کــه قطعــًا بهتریــن مــکان معرفــی آن تلگــرام اســت.
ــگ  ــل مارکتین ــی و موبای ــی در شــبکه های اجتماع ــه اصــل بازاریاب ــگ« ب ــا مارکتین ــم در فصــل »موس ــه در کتاب ــل ک ــال قب از س
پرداختــم آموزش هــا و کارگاه هــای تخصصــی نیــز در ایــن زمینــه برگــزار کرده ایــم و در ایــن کتــاب می خواهــم چنــد ترفنــد ارزشــمند 

جدیــد را بــا شــما دوســتان در میــان بگــذارم.

اگرهنوزفایلصوتیاینکتابرادریافتنکردهاید،میتوانیداز
آدرسwww.emadg.comبهرایگاندانلودکنید.

منعمادگوگانیهستم!
ــایت ــق س ــد از طری ــوید می توانی ــنا ش ــن آش ــات م ــاالت و خدم ــایر مق ــا س ــتید ب ــت داش ــاب دوس ــن کت ــدن ای ــد از خوان ــر بع  اگ

 www.emadg.comآموزش هــای موجــود دیگــر را دنبــال کنیــد یــا اینکــه اولیــن کتــاب تخصصــی اجــرای کمپیــن تبلیغاتــی آنالیــن 
ــال از  ــد. به هرح ــا شــرکت کنی ــای م ــا و کارگاه ه ــا در همایش ه ــد و ی ــت کنی ــادســتخالی« را دریاف ــارب ــوان »انفج ــا عن را ب
ــان از شــما می خواهــم دســتورالعمل های ایــن کتــاب را به دقــت مطالعــه  اینکــه بازهــم شــمارا ببینــم خوشــحال خواهــم شــد. در پای

کنیــد وتوصیــهمیکنــمپیشــنهادویــژهصفحــهآخــرراازدســتندهیــد!
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ترفنداول:چگونه5۰۰هزارتوماندرهفتهدرآمدکسبکنم؟!
ــان  ــزار توم ــرکت کننده 10 ه ــر ش ــرد و از ه ــزار ک ــرام برگ ــت تلگ ــن تح ــه دو کالس آنالی ــوان در هفت ــد می ت ــر می کنی ــا فک آی

ــود؟! ــود؟ نمی ش ــد؟! می ش ــت کنی ــه دریاف هزین
ــن  ــزاری ای ــال برگ ــانی در ح ــن آس ــه همی ــن ب ــتریان م ــتان و مش ــر از دوس ــد نف ــود. چن ــًا می ش ــی قطع ــود، یعن ــه می ش ــه ک بل
کالس هــای آنالیــن هســتند. آمــوزش مجــازی آنالیــن بــا کاهــش هزینــه، زمــان و بــدون نیــاز بــه رفت وآمــد یــک پدیــده محبــوب 
در ســال های اخیــر اســت کــه همیشــه ابــزار اجــرای آن پیچیــده یــا گــران بــود ولــی امــروز بــا اســتفاده از گروه هــا در تلگــرام ایــن 

ــل انجــام اســت. ــت قاب ــن کیفی ــکان به آســانی و باالتری ام
کالسآنالین!–رازهایگروه

ــودآوری  ــای س ــی از روش ه ــد یک ــت می کن ــروری فعالی ــودک پ ــوزش ک ــی و آم ــوزه روانشناس ــه در ح ــن ک ــتریان م ــی از مش یک
ــه؟ ــا چگون ــت؛ ام ــرده اس ــی ک ــن پیش بین ــای آنالی ــزاری کالس ه ــود را در برگ ــه خ مجموع

اواًل فقــط الزم نیســت کــه بــه فکــر برگــزاری کالس باشــید بلکــه باکمــی خالقیــت ســعی کنیــد ســناریو مناســب بــا کســب وکار 
ــه مشــتریان و... ــه خدمــات برخــط ب خــود را پیش بینــی کنیــد مثــل همیــن کالس؛ مشــاوره آنالیــن؛ ارائ

در همــه ایــن مــوارد شــرط الزم ارائــه خدمــات مناســب و داده هــای بــاارزش اســت پــس اول ســعی کنیــد خــود را جــای مشــتری 
بگذاریــد و ببینیــد آیــا حاضــر هســتید بــرای ایــن کالس یــا خدمــات هــزار تومــان هزینــه کنیــد یــا نــه. بعــد بایــد بــا ترفندهایــی نظیــر 
بازاریابــی ویروســی؛ کانــال و... کــه در ادامــه اشــاره خواهــم کــرد شــروع بــه جمــع آوری بانــک اطالعــات مناســبی از مخاطبیــن خــود 
کنیــد؛ و درنهایــت بایــد داده هــای متنــی؛ تصویــری و صوتــی خــود را بســازید بعــد یــک کالس آنالیــن در یــک روز و ســاعت مناســب 

ــاًل: ــد، مث ــی کنی پیش بین
کالسآنالینآموزشدرستکردنژلهتزریقی

پنجشنبهساعت۱7تا۱9بههمراه۱ساعتزمانپرسشوپاسخ
هزینهشرکتدرکالس:فقط9.9۰۰تومان!

بــرای شــروع کافــی اســت یــک گــروه جدیــد بســازید و کســانی کــه بــه روش هــای پیش بینی شــده هزینــه را پرداخــت کرده انــد را 
ــل آماده شــده اند را به صــورت  ــی کــه از قب ــد داده های ــد بای ــی کرده ای ــرای کالس پیش بین ــدی کــه ب ــد در زمان بن ــد بع وارد گــروه کنی
منســجم و گام بــه گام در گــروه منتشــر کنیــد تــالش کنیــد از همــه ظرفیت هــای ویدئویــی، صوتــی و متنــی اســتفاده کنیــد. از یــک 
ــه پرســش های  ــان کالس ب ــان زم ــس از پای ــد پ ــت کن ــروه را مدیری ــوزش نظــم گ ــان آم ــن زم ــه در حی ــد ک ــم بخواهی دوســت ه

کاربــران پاســخ دهیــد و درنهایــت در پایــان روز گــروه را ببندیــد و بــا پولــی کــه کســب کرده ایــد کیــف کنیــد!
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اگر درباره ساخت و مدیریت فنی گروه اطالعاتی ندارید به این نکات توجه کنید:
* برایساختگروهمراحلزیرراانجامبدهید:
الف: روی آیکون سه نقطه در باالی صفحه کلیک کنید.

ب: بعد روی گزینه New Group کلیک کنید.
ج: حــاال هرکــدام از افــرادی کــه دوســت داریــد در ایــن گــروه باشــند را تیــک بزنیــد تــا بــه لیســت اعضــای گــروه شــما اضافــه 

بشــوند. البتــه بعــداً  هــم می توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد.
د: بعدازاینکــه مخاطب هــای موردنظــر را مشــخص کردیــد از منــوی بــاال روی گزینــه Next کلیــک کنیــد. در صفحــه بعــدی بایــد 

نــام گــروه را مشــخص کنیــد و بعــد، از منــوی بــاال روی گزینــه Done کلیــک کنیــد. بــه همیــن راحتــی!
ــخص  ــی را مش ــدد دقیق ــا ع ــد ام ــته باش ــو داش ــش از 200 عض ــد بی ــروه می توان ــر گ ــه ه ــته ک ــرام نوش ــمی تلگ ــایت رس *  در س

ــت. ــا اس ــدف م ــرای ه ــی ب ــده آل ــدد ای ــدد هم ع ــن ع ــب همی ــا خ ــد؛ ام نکرده ان
ــه اشــخاص در شــبکه های اجتماعــی  ــان باشــید. هیچ وقــت فرامــوش نکنیــد کــه توهیــن ب *  در گروه هــای تلگــرام مواظــب ادبیاتت

مشــکلی را حــل نمی کنــد و برعکــس ممکــن اســت مشــکالت جدیــدی را هــم در پــی داشــته باشــد!
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ترفنددوم:کانالوترفندهای۱۰۰هزارتاییشدن!
در نســخه های جدیــد، تلگــرام قابلیــت جدیــدی را بــه سیســتم خــود اضافــه کــرده کــه مزیت هایــی را نســبت بــه گــروه دارد و نــام 
آن را کانــال گذاشــته اســت. بــرای اســتفاده از ایــن قابلیــت بایــد تلگرامتــان بــه روز باشــد. کانــال ویژگی هــای خوبــی دارد کــه هــر 
ــد دســت کم خبرنامــه ای داشــته باشــد کــه مدیریــت آن به شــدت آســان تر از گــروه تلگرامــی اســت  وب ســایت، شــرکت و… می توان
به طوری کــه کاربــران عضــو آن می شــوند امــا نمی تواننــد پیامــی بــرای ســایر افــراد ارســال کننــد و فقــط مدیــران ایــن دسترســی را 
دارنــد کــه بــرای تمامــی اعضــا مطلــب بفرســتند. کانــال یــک مســیر یک طرفــه اســت و کاربــران فقــط پیام هــای شــمارا می خواننــد 

پــس توجــه داشــته باشــید کــه بــرای حفــظ مخاطــب بایــد بهتریــن پیام هــا را بــا آن هــا بــه اشــتراک بگذاریــد.
کانــال یــک رســانه نامحــدود ایــده آل اســت تــا ده هــا و صدهــا هــزار مخاطــب را در یکجــا جمــع کنیــد. در همیــن زمــان کوتــاه 
ــال بــه  ــا کان بســیاری از وب ســایت ها و برندهــا نظیــر دیجــی کاال؛ ورزش 3, عصــر ایــران و... از ایــن فرصــت اســتفاده کرده انــد و ب
قلــب مخاطبــان خــود نفــوذ کرده انــد. از ویژگی هــای کانــال می تــوان بــه: وجــود چنــد مدیــر، قابلیــت حــذف پیــام، نمایــش میــزان 
تعــداد مشــاهده هــر پیــام، داشــتن لینــک عمومــی و یکتــا، حفــظ اطالعــات کاربــران و غیرقابــل مشــاهده بــودن اعضــا و... اشــاره کــرد.

ساختکانال:
بــرای ســاختن کانــال ابتــدا از منــوی بــاالی صفحــه گزینــه More را انتخــاب کــرده تــا منــوی ســمت چــپ صفحــه نمایــان شــود 
ســپس New Channel را انتخــاب کنیــد. گزینــه Create Channel را لمــس کنیــد و ســپس در صفحــه جدیــد بــرای کانــال خــود تصویــر 
ــاالی  ــال را بنویســید و تیــک ب ــرای کان ــاز ب ــل در قســمت Description توضیحــات موردنی ــد و در صــورت تمای ــن کنی و نامــی تعیی

صفحــه را انتخــاب کنیــد.
در قســمت بعــدی تلگــرام دو گزینــه Public Channel و Private Channel بــه شــما نشــان می دهــد کــه گزینــه اول بــرای ســاخت 

کانــال عمومــی و گزینــه دوم بــرای ایجــاد کانــال خصوصــی اســت.
ــران  ــی کارب ــود و تمام ــده ش ــردم دی ــوم م ــرای عم ــد کانالشــان ب ــه می خواهن ــرای کســانی مناســب اســت ک  Public Channel ب
تلگــرام بتواننــد بــه آن ورود و از آن بهــره ببرنــد کــه در صــورت انتخــاب ایــن گزینــه کاربــران می تواننــد بــا تایــپ نــام کانــال شــما 
در قســمت Search تلگــرام آن را بیابنــد. همچنیــن می توانیــد در قســمت Link بــرای کانالتــان یــک آدرس مشــخص کنیــد کــه آن را 

بــرای همــه اعضــای تلگــرام ارســال و افــراد را بــه کانــال خــود دعــوت کنیــد.
 Private Channel بــرای کســانی اســت کــه می خواهنــد کانالشــان خصوصــی و مخفــی باشــد و بــرای عمــوم دیــده نشــود و تنهــا 

راه اضافــه کــردن افــراد خــارج از لیســت مخاطبیــن آدرســی باشــد کــه در قســمت Link بــه شــما از طــرف تلگــرام داده می شــود.
درنهایــت پــس از انتخــاب گزینــه موردنظــر تیــک بــاالی صفحــه را لمــس کنیــد. در قســمت بعــد تلگــرام از شــما می خواهــد کــه 
بــرای شــروع افــرادی را از لیســت مخاطبیــن )Contacts( خــود بــه کانــال خــود اضافــه کنیــد پــس از تعییــن، تیــک بــاالی صفحــه را 
ــان را ارســال  ــب و فایل هــای موردنظرت ــران مطال ــرای کارب ــد ب ــال شــما ساخته شــده و می توانی ــون کان ــد. خــب تمــام شــد! اکن بزنی

کنیــد.
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رازهاییکهبایددرموردکانالبدانید!
* حتمــًا امضــا و نــام کانــال را در پســت های خــود جانمایــی کنیــد مثــاًل ذیــل متن هــا همیشــه اســم و لینــک گــروه را قــرار   
دهیــد و یــا بــرای تصاویــر از watermark اســتفاده کنیــد. ایــن کار به شــدت در شــناخت و افزایــش تعــداد کاربــران شــما تأثیــر 

خواهــد گذاشــت.
* کاری که به عنوان کالس آنالین و... در گروه توضیح داده ام را با ظرفیت های کانال نیز می توانید اجرایی کنید.  

* حتمــًا محتواهایــی را تولیــد کنیــد کــه کاربــران از بــه اشــتراک گذاری آن هــا در گروه هــای دیگــر لــذت ببرنــد، بــه برخــی از   
ایــن ترفندهــا تحــت عنــوان بازاریابــی ویروســی در ادامــه اشــاره خواهــم کــرد.

* بــرای مدیریــت و قــدرت هرچــه بیشــتر کانــال مدیــران دیگــری را نیــز بــرای کانــال خــود انتخــاب کنیــد بــرای ایــن کار از   
قســمت Change info ســپس Administrators گزینــه Add Administrators را از صفحــه جدیــد تعییــن کنیــد تــا بتوانیــد شــخص 
موردنظــر )مدیــر جدیــد( را از لیســت مخاطبینتــان بــه بخــش مدیــران کانــال اضافــه کنیــد. بــرای حــذف مدیــر موردنظــر نیــز 

انگشــت خــود را چنــد ثانیــه بــر روی آن نگه داریــد کــه Remove ظاهــر گــردد تــا بــا انتخــاب آن کاربــر حــذف شــود.
 Edit بــرای تغییــرات بــر روی نــام کانــال در صفحــه اصلــی کانــال تــپ کنیــد ســپس ســه نقطه بــاالی صفحــه را برگزینیــد و *  
را انتخــاب کنیــد در صفحــه بازشــده می توانیــد نــام، تصویــر و متــن توضیحــات کانــال را تغییــر دهیــد همچنیــن قــادر هســتید 

آدرس کانــال خــود را عــوض کنیــد.
ــتفاده را  ــت اس ــود نهای ــال خ ــغ کان ــرای تبلی ــد ب ــت می کنی ــه در آن فعالی ــی ک ــبکه های اجتماع ــایر ش ــا س * از اینســتاگرام ی  

ــد. ــه کنی ــانه ها هزین ــایر رس ــود در س ــال خ ــک کان ــش لین ــرای نمای ــر الزم اســت ب ــی اگ ــد و حت کنی
* شــاید تنهــا اشــکال کانــال عــدم ذخیــره و ثبــت اطالعــات تمــاس کاربــران باشــد کــه بــرای حــل ایــن مشــکل در ترفندهــای   

بعــدی روش آســان و کاربــردی را مطــرح کــرده ام.
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ترفندسوم:آموزشساختاستیکراختصاصی
ــای  ــف آن داده ه ــای مختل ــد در بخش ه ــراد می توانن ــه اف ــی، هم ــن ویژگ ــر همی ــه خاط ــت و ب ــاز اس ــانه متن ب ــک رس ــرام ی تلگ
متنوعــی را ایجــاد و تولیــد نماینــد؛ یکــی از ایــن داده هــای جــذاب اســتیکر هــا )sticker( هســتند، اســتیکرها یکــی از محبوب تریــن و 
رایج تریــن نمادهــای مورداســتفاده در بیــن کاربــران اســت. شــما می توانیــد بــا خلــق یــک اســتیکر مخصــوص کار خــود و کمــی ذوق 
ــه  ــاآن  هم ــه ب ــزاری اســت ک ــتیکر اب ــر اس ــوید. به عبارت دیگ ــناخته ش ــران ش ــوم کارب ــن عم ــی در بی ــی به راحت ــت در طراح و خالقی

کاربــران تلگــرام، بازاریابــان مجانــی شــما خواهنــد بــود!
روشساختاستیکر:

ــد توجــه  ــه اســتیکرهای خــود را طراحــی کنی ــا و مجموع ــر فتوشــاپ، کاراکتره ــی نظی ــق برنامه های ــه اول از طری 1. در مرحل
ــاپ  ــزار فتوش ــک نرم اف ــه کم ــد ب ــیه ها را می توانی ــند )حاش ــیه باش ــدون حاش ــت PNG و ب ــا فرم ــًا ب ــا حتم ــه عکس ه ــد ک کنی
از تصویــر حــذف کنیــد(؛ طــول و عــرض تصاویــر ارســالی می بایســت حداکثــر 512 در 512 پیکســل باشــد؛ حجــم هــر عکــس 

نبایــد بیشــتر از 350 کیلوبایــت باشــد.
2. وارد بخــش Settings اپلیکیشــن شــده )بــرای راحتــی کار مــا اســتفاده از نســخه pc تلگــرام را توصیــه می کنیــم( و از بخــش 
Messages، گزینــه Stickers را انتخــاب کنیــد )در نســخه دســکتاپ تلگــرام، آدرس Stickers@ را در یــک پنجــره مکالمــه تایــپ 

ــه  ــه و روی گزین ــای صفحــه رفت ــه انته ــرام، ب ــی تلگ ــد( در اپلیکیشــن موبایل ــک کنی ــده کلی ــک ش ــرده و روی واژه هایپرلین ک
اشــاره کنید.  @Stickers

3. بــا ایــن کار یــک پنجــره چــت بــا رباتــی بــه نــام Stickers Bot برایتــان بــاز می شــود. حــاال می بایســت بــرای ایــن ربــات 
پیامــی ارســال کنیــد تــا در پاســخ بــرای شــما دســتورات الزم بــرای ارســال و ثبــت اســتیکرها را بفرســتد. لیســت دســتورات بــه 

شــرح زیــر مــی باشــد:
newstickerpack/ ساخت پکیج جدید استیکر 

addsticker/ اضافه کردن استیکر جدید به پکیج 
delsticker/ حذف استیکر 

ordersticker/ مرتب سازی استیکرها در پکیج 
cancel/ انصراف از ثبت استیکرها

ــه  ــن کار دســتور newstickerpack/ را ب ــرای ای ــج از اســتیکرها اســت. ب ــک پکی ــن کار، ســاخت ی ــد ای ــدام بع 4. نخســتین اق
ــد.  ــاب کنی ــی انتخ ــود نام ــتیکر خ ــج اس ــرای پکی ــه ب ــد ک ــما می خواه ــی از ش ــا پیغام ــات ب ــن کار، رب ــد. پس ازای ــات بدهی رب

ــم. ــر می گیری ــود در نظ ــتیکرهای خ ــه اس ــرای مجموع ــام emad را ب ــال ن به عنوان مث
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5. مرحلــه بعــدی انتخــاب شــکلک بــرای اســتیکرها اســت. اگــر اســتیکرتان محتوایــی جــدی دارد، می توانیــد برایــش شــکلک 
جــدی را در نظــر بگیریــد. بــا انتخــاب شــکلک مناســب از فهرســت شــکلک ها و ارســالش بــه ربــات، وارد مرحلــه بعــدی خواهیــد 

. شد
ــن  ــره در پایی ــون گی ــا فشــردن آیک ــود را ب ــیه خ ــدون حاش ــر PNG و ب ــد. تصوی ــتیکر می رس ــال اس ــه ارس ــت ب ــاال نوب 6. ح
صفحــه و ســپس گزینــه File انتخــاب کــرده و آن را بــرای ربــات ارســال کنیــد. بــا اتمــام ایــن کار، ربــات از شــما می خواهــد کــه 
بــا ارســال یــک شــکلک دیگــر، اســتیکر بعــدی را بــه پکیــج خــود بیفزاییــد. ایــن کار را می توانیــد بــه شــیوه اســتیکر اول انجــام 

بدهیــد و مجموعــه اســتیکرهای خــود را تکمیــل کنیــد.
ــات  ــد. حــاال رب ــات ارســال کنی ــرای رب ــی اســت دســتور publish/ را ب ــل شــد، کاف ــج اســتیکرهایتان تکمی ــه پکی 7.  وقتی ک
ــام و ارســال،  ــد. پــس از انتخــاب ن ــرای مجموعــه اســتیکرهای خــود برگزینی در پیامــی دیگــر، از شــما می خواهــد کــه نامــی ب
حــاال پکیــج اســتیکرهای شــما آمــاده اســت. ربــات نیــز لینکــی از آن بــرای اشــتراک گذاری بیــن دوســتان را در اختیارتــان قــرار 

می دهــد.
ــان ایجــاد و  ــه همیــن راحتــی شــما توانســتید یــک مجموعــه از اســتیکرهای انحصــاری از خــود و فضــای کاری موردنظرت ب
طراحــی کنیــد؛ از ایــن اســتیکرها در مکالمــات خــود بــا دیگــران، کانــال و گروه هــای خــود اســتفاده کنیــد. وســعی کنیــد لینــک 

ــا آن هــا هــم از ایــن اســتیکرها به شــرط جذابیــت اســتفاده کننــد. آن را بــرای دوســتانتان هــم ارســال کنیــد ت
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ترفندچهارم:راهحلدریافتشمارهتلفنکاربران
وقتــی ایــن کتــاب الکترونیکــی را می خوانیــد احتمــااًل اولیــن دغدغــه شــما ایــن خواهــد بــود کــه اگــر تلگــرام هــم مثــل وایبــر از دور 

خــارج شــد این همــه وقــت و انــرژی کــه بــرای ایــن کار گذاشــته ایم چــه می شــود؟
ــه  ــران خــود در تلگــرام نداریــم و اگــر تلگــرام ب ــر می شــود کــه ببینیــم هیــچ رد و اطالعــات تماســی از کارب مشــکل وقتــی حادت
هــر دلیلــی از دســترس خــارج شــود دیگــر هیــچ راهــی بــرای دسترســی بــه مخاطبــان وجــود نخواهــد داشــت. حــاال نیــاز بــه ترفنــدی 
داریــم کــه بتوانیــم بانــک اطالعــات دقیقــی از مخاطبــان خــود تهیــه کنیــم تــا حتــی بــدون تلگــرام هــم بتوانیــم بــا آن هــا در ارتبــاط 
ــال ایــن مــورد را بیشــتر توضیــح می دهــم. فــرض  ــا یــک مث ــد از روش لندینــگ پیــج اســتفاده کنیــم. ب ــرای ایــن کار بای باشــیم. ب
ــال تلگرامــی درزمینــه ی آمــوزش آشــپزی داریــد کــه 10 هــزار نفــر هــم کاربــر دارد. حــال بــرای بــه دســت  کنیــد شــما یــک کان
آوردن اطالعــات تمــاس ایــن کاربــران بایــد به صــورت ماهانــه یــا هفتگــی در کنــار مطالــب دیگــر خــود یــک پســت ویــژه را نیــز بــه 
اشــتراک بگذاریــد در ایــن پســت شــما یــک داده ارزشــمند مثــل فیلــم آمــوزش تزییــن کیــک را آمــاده می کنیــد و برخــالف دیگــر 
ــود را  ــایت خ ــا وب س ــالگ ی ــه وب ــک آن ب ــذاب و لین ــوان ج ــط عن ــه فق ــد بلک ــر نمی کنی ــرام منتش ــتقیم در تلگ ــت ها آن را مس پس
ــم موردنظــر را به شــرط  ــگان فیل ــود رای ــک دانل ــد لین ــه صفحــه وب ســایت شــما آم ــر ب ــد و پس ازآنکــه کارب ــرار می دهی ــال ق در کان
دریافــت ایمیــل یــا شــماره تلفــن همــراه در اختیــار کاربــر قــرار می دهیــد. بــا ایــن روش دیگــر نگــران مهاجــرت از تلگــرام نباشــید!

ــا لندینــگ پیــج اســت کــه مطابــق آزمایش هــای  این یــک اســتفاده ســریع و فوق العــاده کاربــردی از ویژگی هــای صفحــه فــرود ی
ــورد  ــر در م ــد. اگ ــع آوری کنی ــران خــود را جم ــاالی 80% از کارب ــای ب ــد داده ه ــد آن می توانی ــا تکــرار درســت و هدفمن انجام شــده ب
چگونگــی طراحــی فنــی ســناریوی لندینــگ پیــچ و نحــوه مشــروط کــردن آن بــه دریافــت ایمیــل مشــکل دارید می توانیــد از ابزارهــای 

آمــاده نظیــر cms هــا یــا پنــل هــای ایمیــل مارکتینــگ نظیــر میلــر الیــت اســتفاده کنیــد.
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ترفندپنجم:چگونهپیامهاییبنویسیمکهبهسرعتپخششوند؟
ــی  ــی بازاریاب ــت. به طورکل ــن آن هاس ــال پرقدرت تری ــی و درعین ح ــای بازاریاب ــن تکنیک ه ــی از ارزان تری ــی یک ــی ویروس »بازاریاب
ــور  ــات به ط ــوالت و خدم ــی محص ــژه معرف ــات، به وی ــدن اطالع ــدل ش ــد ردوب ــت از فرآین ــارت اس ــان عب ــا دهان به ده ــی ی ویروس
غیررســمی مابیــن دو یــا چنــد نفــر. درگذشــته ایــن پدیــده صرفــًا محــاوره ای و شــفاهی محــدود بــود امــا اکنــون انــواع دیگــر گفتگوهــا 
ــار منبــع اســت  ــد. مهم تریــن اصــل در ایــن روش اعتب ــرد دارن نظیــر ایمیــل، شــبکه های اجتماعــی و محتواهــای اینترنتــی نیــز کارب
ازایــن رو نســبت بــه ســایر روش هــای ارتباطــی فــرق می کنــد یعنــی، شــخصی کــه اطالعــات ارائــه می دهــد، ازنظــر شــخصی کــه 
اطالعــات دریافــت می کنــد منبعــی کامــاًل معتبــر اســت. طبیعــی اســت کــه مــا به عنــوان یــک مصرف کننــده توصیــه دوســتانمان را 

بــرای خریــد یــک محصــول بیشــتر از انبــوه تبلیغــات و آگهی هــا خواهیــم پذیرفــت.«
 )برگرفته از کتاب انفجار با دست خالی – 8 اصل موفقیت کسب وکارهای نوپا به روش کمپین تبلیغاتی آنالین(

ــی  ــه چیزهای ــورد چ ــد در م ــت دارن ــردم دوس ــد و م ــی دارن ــه ویژگی های ــا چ ــه محبوب ترین ه ــت ک ــی اینجاس ــؤال اصل ــا س ام
ــد؟ ــتراک بگذارن ــه اش ــی را ب ــه چیزهای ــد چ ــت دارن ــردم دوس ــر م ــد؟ به عبارت دیگ ــت کنن صحب

کاربــردیبــودن: بــه اشــتراک گذاشــتن یعنــی اهمیــت دادن، کمک به دوســتان همیشــه احســاس خوبی بــه آدم می دهــد در اصــل هدف 
نهایــی بــه اشــتراک گذاری مطالــب ارزشــمند و کاربــردی بــرای کمــک بــه دیگــران اســت بــرای همین ســعی کنیــد داده هــای خــود را به صورت 

ــه کنید. کاربردی تهی
 جذابیــت:کلیــد منحصربه فــرد شــدن ایــن اســت کــه بفهمید چه چیــزی محصولتــان را جالــب می کنــد. از خالقیتتــان اســتفاده کنیــد و راه 
ذهــن مــردم را پیــدا کنیــد. آیــا محصولتــان می توانــد کاری کنــد کــه هیچ کــس بــاورش نشــود؟ آیــا ایــده یــا مســئله ای کــه در نظرتــان اســت 
قابلیــت ایــن را دارد کــه از اذهــان مــردم فراتــر بــرود و کاری شــگفت انگیز انجــام دهــد؟ یکــی از راه هایــی کــه می توانیــد بــا آن حــواس مــردم را 
جلــب خودتــان کنیــد و شگفت زده شــان کنیــد ایــن اســت کــه الگوهــا و انتظارهــای قبلی شــان را بشــکنید و یک چیــز تــازه بــه آن هــا معرفــی کنیــد.

داســتانســازی: اگــر یکــی از دوســتانتان بیایــد برایتــان بگویــد کــه یک بــار فــالن تعمیــرکار، ماشــینش را درســت کــرده و هیــچ پولــی 
نگرفتــه اســت، همیــن خــودش بــه دیــدن صدهــا تبلیــغ و مشــاهده عینــی و آزمون وخطــا مــی ارزد. پــس ســعی کنیــد بــرای رویدادهــای خــود 
داســتان ســازی کنیــد. داســتان ها نــه وقــت می گیرنــد نــه زحمتــی دارنــد. بــه ملموس تریــن و قابل اعتمادتریــن حالت ممکــن از یک محصــول یا 
خدمــات تعریــف می کننــد و غیرمســتقیم آن را بــه بقیــه پیشــنهاد می کننــد. تردیــد نکنیــد کــه مــردم بــه دوستانشــان بیش تــر از شــما اعتمــاد دارند.

صرفهجویــیمالــی:  معامــالت، وقتی کــه ارزش هــای اســتثنایی را بــزرگ جلــوه می دهنــد انــگار جذاب تــر هســتند. به عبارت دیگــر هرچــه 
نیــاز قابل توجه تــر و منحصربه فــرد فردتــر باشــد، بیشــتر در مــوردش صحبــت می شــود. پیشــنهادهای اســتثنایی بــا توقعات مــردم بــازی می کنند 
و درنتیجــه بیشــتر بــه اشــتراک گذاشــته می شــوند و عنصــر دیگــری کــه روی تشــخیص ارزشــمند بــودن یــک خبــر یا پســت اثــر می گــذارد، در 
دســترس بــودن آن اســت. شــاید نامعقــول بــه نظــر برســد ولــی محــدود کــردن زمــان نتیجــه دادن یک خبــر حتــی می توانــد آن هــا را مؤثرتر هم 

بکند
ویژگی های بیشتر و 6 راه کار عملیاتی در علم بازاریابی ویروسی را می توانید در کتاب انفجار با دست خالی به طور تخصصی مطالعه کنید.
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ترفندششم:روشهایکارباتلگرامبدوننیازبهتلفنهمراه
وقتــی شــما از تلگــرام به عنــوان یــک ابــزار هدفمنــد بــرای بازاریابــی و کســب درآمــد اســتفاده می کنیــد؛ دسترســی ســریع و مدیریــت 
آســان آن را در هــر زمــان و مکانــی حتــی بــدون تلفــن همــراه نیــز به عنــوان یــک نیــاز اساســی احســاس خواهیــد کــرد. عــالوه بــر 
اینکــه قطعــًا بــا نســخه های دســکتاپ تلگــرام آشــنا هســتید قصــد دارم در ایــن ترفنــد بــه چنــد دسترســی دیگــر و اصطالحــًا پورتابــل، 
ــت،  ــا شــما در ســفر، کافی ن ــم. ت ــی کن ــراه وابســته باشــد معرف ــن هم ــا تلف ــاپ ی ــر لپ ت ــه ســخت افزار خاصــی نظی ــدون اینکــه ب ب

مهمانــی یــا هرجایــی کــه فقــط اینترنــت داشــت بتوانیــد تلگــرام خــود را چــک کنیــد.
اجرایتلگرامدرمرورگراینترنت

ــود  ــت خ ــر در اکان ــه آدرس زی ــه ب ــا مراجع ــد ب ــما می توانی ــت و ش ــان اس ــیار آس ــریع و بس ــل س ــک راه ح ــرام ی ــتفاده از وبوگ اس
www.web.telegram.org :ــد ــتفاده کنی ــرام اس ــده و از وبوگ واردش

پــس اینکــه بــه وبوگــرام از طریــق لینــک بــاال مراجعــه کردیــد در قســمت Country، کشــور موردنظــر خــود را انتخــاب کنیــد و در 
قســمت Phone Number نیــز شــماره تلگــرام خــود را وارد کنیــد. ســپس بــرای رفتــن بــه مرحلــه بعــدی روی گزینــه Next کلیــک 

کنیــد.
اکنون کد فعال سازی برای شما SMS خواهد شد که باید آن را در قسمت Enter your code وارد کنید.

پس از وارد کردن کد فعال سازی روی Next کلیک کنید.
ــر روی مرورگــر خــود  ــد از تلگــرام ب ــرای شــما بازخواهــد شــد و می توانی ــرام ب ــی وبوگ ــاال، صفحــه اصل ــس از انجــام مراحــل ب پ

اســتفاده کنیــد.
اگــر از یــک کامپیوتــر عمومــی اســتفاده می کنیــد و یــا اینکــه نیــاز اســت از وبوگــرام خــارج شــوید ابتــدا بــر روی منــو )ســه خــط( 
 Log out را انتخــاب کنیــد ســپس از پاییــن صفحــه تنظیمــات، بــر روی گزینــه Settings کلیــک کنیــد. پــس از بــاز شــدن منــو، گزینــه

کلیــک کنیــد.
افزونهتلگرامبرایمرورگرفایرفاکسوکروم

استفاده از افزونه فایرفاکس تلگرام بسیار ساده و کاربردی است برای این کار ابتدا به لینک زیر مراجعه کنید:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/telegram-fox

سپس در صفحه بازشده بر روی گزینه Add to Firefox کلیک کرده و افزونه را نصب کنید.
 پس از نصب افزونه، آیکون تلگرام به نوارابزار مرورگر شما اضافه می شود.

حال می توانید روی آیکون تلگرام کلیک کرده و با واردکردن شماره و سپس کد فعال سازی، وارد تلگرام شوید.
ــه  ــا، افزون ــش افزونه ه ــتجوی telegram در بخ ــا جس ــد و ب ــام دهی ــروم انج ــر ک ــرای مرورگ ــد ب ــز می توانی ــن کار را نی ــابه ای مش

ــد. تلگــرام مخصــوص تلگــرام را نصــب و اســتفاده نمایی
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ترفندهفتم:آموزشساخترباتتلگرامبدونکدنویسی
ــران  ــام طراحی شــده اســت. کارب ــرای ارســال و دریافــت اتوماتیــک پی ــژه اســت کــه ب ــری وی ــات تلگــرام نوعــی حســاب کارب روب
می تواننــد بــا ارســال دســتورات گوناگــون بــا ربات هــای تلگــرام در ارتبــاط باشــند، ایــن ارتبــاط می توانــد در یــک مکالمــه شــخصی 
ــش داده  ــا نمای ــرای آن ه ــارت bot ب ــد و همیشــه عب ــودن ندارن ــن ب ــان آنالی ــن زم ــروه ایجــاد شــود. ربات هــا آخری ــک گ ــا در ی و ی
ــردازش توســط شــما حــذف  ــس از پ ــر پ ــای قدیمی ت ــد و پیام ه ــات دارن ــره اطالع ــرای ذخی ــا فضــای محــدودی ب می شــود. ربات ه
می شــوند. بایــد توجــه داشــته باشــید کــه ربــات تلگــرام نمی توانــد شــروع کننده مکالمــه بــا کاربــران باشــد، تنهــا زمانــی کــه کاربــر 
ــه آن پیــام بفرســتد امــکان ارســال پیــام از طــرف ربــات وجــود خواهــد داشــت. البتــه خوبــی  ــا ب ــه گــروه اضافــه کنــد ی ــات را ب رب

ــا خســته نمی شــوند! ــن ی ــال، آفالی ــن اســت کــه برخــالف شــما هرگــز غیرفع ربات هــای تلگــرام ای
مزیتهایرباتها

ــه خالقیــت شــما و  ــردی داشــته باشــد! نحــوه اســتفاده از آن هــا ب ــد هــر کارب ــات تلگــرام می توان ــوان گفــت کــه رب درواقــع می ت
ــر اســت: ــه شــرح زی ــا ب ــد بســتگی دارد. برخــی از کاربردهــای آن ه ــف می کنی ــرای آن تعری ــه ب ــی ک الگوریتم های

ــال  ــد، به عنوان مث ــه کن ــاه و بهین ــمارا کوت ــای ش ــد فعالیت ه ــرام می توان ــات تلگ ــک رب ــرویسها:ی ــاوبس ــاطب *ارتب
شــما می توانیــد هــر زمــان دیــدگاه یــا فــرم تمــاس جدیــدی در ســایت ارســال شــد، مســتقیمًا در تلگــرام آن را دریافــت کنیــد؛ و 

ــا آخریــن ایمیل هــای خــود را به حســاب تلگــرام خــود منتقــل کنیــد. ی
* ســاختمســابقهیــابازیهــایفکــریســاده:نحــوه ارتبــاط شــما بــا ربــات تلگــرام از طریــق API ایــن قابلیــت 
را ایجــاد می کنــد کــه به ســرعت پاســخ های کاربــران را تحلیــل کــرده و نتایــج متناســب بــا آن را برایشــان ارســال کنیــد. ایــن 

ــد. ــی را طراحــی و پیاده ســازی نمایی ــد بازی هــای گوناگون ــکان می ده ــه شــما ام ــت ب قابلی
ــردی داشــته باشــد، شــما هســتید کــه کارایــی آن را طرح ریــزی  ــد هــر کارب ــات تلگــرام می توان ــردی: رب * ابزارهــایکارب
می کنیــد. دریافــت نــرخ ارز، اطالعــات هواشناســی، اخبــار روز و تفریــح و ســرگرمی هرکــدام نمونه هــای موفقــی از کاربــرد ربــات 

تلگــرام تــا امــروز هســتند.
آموزشساختربات

ــش  ــد دان ــما نیازمن ــرام ش ــه ای  در تلگ ــات حرف ــک رب ــاد ی ــرای ایج ــه ب ــد ک ــوزه می دانن ــن ح ــاالن ای ــا فع ــتران ی ــتر وبمس بیش
برنامه نویســی و یــک ســرور بــا مشــخصات موردنظــر هســتید ولــی مــن در ایــن آمــوزش می خواهــم راه ســاخت یــک ربــات کاربــردی 

و ســاده را آمــوزش دهــم.
تلگــرام در نســخه 3 بــرای ربــات و کاربــر عــادی تفــاوت قائــل شــده! طــوری کــه در ورژن هــای قبلــی بــرای ســاخت ربــات بایــد 
ــو را  ــات خ ــد و رب ــل می کردی ــرور متص ــه س ــه را ب ــوزر مربوط ــپس ی ــدید س ــو می ش ــه عض ــادی در برنام ــر ع ــورت کارب اول به ص

ــد. ــدی می کردی پیکربن
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امــا در ورژن جدیــد بــرای ســاخت ربــات ابتــدا بایــد از @BotFather اســتفاده کنیــد. بابــا ربــات! ایــن امــکان را بــه شــما می دهــد 
تــا بتوانیــد یــک پروفایــل مخصــوص ربــات بســازید و آن را مدیریــت کنیــد.

ــد  ــر می توان ــد و کارب ــر گزینه هــای مختلفــی می آی ــرای کارب ــد طــرز اســتفاده از آن بســیار آســان شــده و ب ــری جدی ــط کارب در راب
ــا اســتفاده از گزینه هــای موجــود بــه ربــات دســتور بدهــد. ب

شروع کار با بابا ربات بسیار آسان است و کافی است /start را برایش ارسال کنید.
با این کار لیست کارهایی که می توانید انجام دهید برایتان ارسال می شود.

برای ساخت ربات جدید /newbot را ارسال کنید.
برای دریافت توکن /token را ارسال کنید.

برای منقضی کردن توکن /revoke را ارسال کنید.
برای نوشتن توضیح مختصر در مورد ربات )که در شروع چت با آن نوشته می شود( /setdescription را ارسال کنید.

برای تغییر عکس پروفایل ربات /setuserpic را بزنید.
برای نوشتن دستورات ربات /setcommands را ارسال کنید. )این بخش نیاز به دانش بیشتری خواهد داشت(

با /setjoingroups می توانید اجازه دهید ربات شما، در گروه ها عضو شود.
با /setprivacy می توانید تعیین کنید ربات شما به چه پیام هایی حساس باشد.

با /cancel می توانید عملیات فعلی را متوقف کنید.
سایر دستورات را می توانید در https://core.telegram.org/bots مشاهده کنید.

حــاال کــه ربــات خــود را بــا بابــا ربــات! ایجــاد کردیــد بــه آی دی @Paquebot در تلگــرام مراجعــه کــرده و ربــات خــود را بــا ارســال 
* addbot/:ایــن دســتور بــه آن معرفــی کنیــد

به جای *، API Key )نحوه دریافت توکن از بابا ربات در مراحل قبل توضیح داده شده است( ربات خود را وارد کنید.
پیکربنــدی ربــات تمــام شــد! حــال اگــر کاربــر دســتور /start را بــه ربــات خــود بفرســتد، پیامــی از طــرف ربــات شــما بــه کاربــر 

ــرد. ــتفاده ک ــتور /stop اس ــد از دس ــات بای ــتراک در رب ــو اش ــرای لغ ــود. ب ــما مشــترک می ش ــات ش ــده و در رب ارسال ش
بــرای این کــه پیامــی بــه مشــترکان ربــات خــود بفرســتید کافــی اســت تــا دســتور /paquebot را بــه ربــات خــود ارســال کــرده و 

ــرای لغــو ایــن کار از دســتور /cancel اســتفاده کنیــد. هــر پیامــی را کــه می خواهیــد ارســال کنیــد. ب
حاال برای این که امکانات بیشتری را به ربات خود اضافه کنید ما استفاده از سرویس Zapier را به شما توصیه می کنم.

ــام کنیــد؛ )بهتــر اســت کــش مرورگــر خــود را فعــال کنیــد( وارد ایــن  ابتــدا وارد لینــک )http://zapier.com/( شــده و در آن ثبت ن
ــد. ــه ی Accept Invite & Go To Dashboard را بزنی لینــک شــده و گزین

ــوزش RSS را  ــن آم ــا در ای ــرده )م ــاب ک ــده و Action App را Paquebot انتخ ــک )http://paquebot.io/invite-zapier( ش وارد لین
ــر روی  ــت ب ــرده و درنهای ــاب ک ــرده، Trigger را New item in feed انتخ ــاب ک ــم(، Action را Post message انتخ ــاب کرده ای انتخ
 API ــام و ــر روی گزینــه ی Connect a Paquebot Account کلیــک کنیــد. در صفحــه ی بازشــده بایــد ن Continue کلیــک کنیــد. ب

ــد. ــات را وارد کنی رب
نکتــه: ایــن API Key بــا توکنــی کــه بابــا ربــات بــه شــما داد فــرق دارد و آن را بایــد بــا ارســال دســتور /botkey بــه ربــات خــود 

دریافــت کنیــد. بــرای تعویــض ایــن Key از دســتور /botkey init اســتفاده کنیــد.
 بعد از تست کردن اکانت شما توسط Zapier بر روی Continue کلیک کنید.

 آدرس فید )rss( را وارد کرده و بر روی Continue کلیک کنید.
نکته: آدرس فید سایت موردنظر خود را با http:// شروع کرده و با / تمام کنید.
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ــر روی  ــه مشــترکان ارســال شــود را بنویســید و ب ــایت ب ــد در س ــگام انتشــار پســت جدی ــه قراراســت در هن ــی ک ــد متن ــال بای ح
ــن کار  ــد ای ــه ی Insert Fields می توانی ــا زدن گزین ــد، ب ــز اســتفاده کنی ــًا از فیلدهــای خــود ســایت نی ــد. حتم ــک کنی Continue کلی
 Test RSS by Zapier trigger را انجــام دهیــد. در ایــن مرحلــه ســرویس بــر روی ربــات شــما تســت خواهــد شــد. بــر روی گزینــه ی
کلیــک کنیــد. بــرای تســت کــردن چنــد نمونــه در اختیــار شــما قــرار می گیــرد کــه پــس از دیــدن Trigger و Action، بــا زدن گزینــه ی

 Continue می توانیــد آن هــا را تســت کنیــد )بــه مشــترکان ارســال شــود(. در آخــر بــر روی گزینــه ی Test Zap with this sample 
کلیــک کنیــد. یــک نــام بــرای ایــن ســرویس انتخــاب کــرده و بــر روی Turn Zap on کلیــک کنیــد.

 نکته: شما می توانید Trigger های دیگری را نیز به ربات اضافه کرده و قابلیت های آن را زیاد کنید.
برای فارسی سازی ربات نیز می توانید دستور زیر را به ربات خود ارسال کنید:

locale fa/
دقت کنید که با این کار فقط پیام هایی که کاربرانتان مشاهده می کنند فارسی می شود.

تبریک! ربات شما آماده است!
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ترفندهشتم:فوتهایکوزهگریکهحرفهایهایتلگرامفقطمیدانند!
ــال آشــنا شــدید،  ــا مدیریــت و اســتفاده مناســب از کان ــا اینجــای کار روش هــای ســوددهی در ایجــاد گــروه را یــاد گرفته ایــد و ب ت
حتــی یــاد گرفتیــم کــه چگونــه بــرای خــود اســتیکر و حتــی ربات هــای اختصاصــی بســازیم از همــه مهم تــر رازی را معرفــی کردیــم 
تــا بــا آن شــماره تمــاس کاربــران خــود را جمــع آوری کنیــم و بتوانیــم پســت هایی بنویســیم کــه به ســرعت ویروســی و پخــش شــود. 
عــالوه بــر ایــن بــا ترفندهایــی نظیــر اســتفاده از تلگــرام بــدون تلفــن همــراه را نیــز آشــنا شــدیم و در انتهــا قصــد داریــم چنــد نکتــه 

ــم. ــرور کنی ــم م ــا را باه ــری حرفه ای ه ــای کوزه گ ــز از فوت ه ری
*نســخهاصلــیرااســتفادهکنیــد: نســخه کالینــت برنامــه تلگــرام به صــورت Open Source منتشرشــده؛ یعنــی هرکســی 
می توانــد در برنامــه تلگــرام تغییراتــی ایجــاد کنــد و در اینترنــت منتشــر کنــد؛ بنابرایــن ســعی کنیــد برنامــه تلگــرام را دقیقــًا از ســایت 

خــود تلگــرام دانلــود و نصــب کنیــد.
*مخفــیکــردنحالــتآنالیــنبــودنشــما: بــرای این کــه حالــت آخریــن وضعیــت آنالیــن بــودن خــود را مخفــی کنیــد 
ــه زده و ســپس گزینه هــای  ــه قســمت Settings و ســپس Privacy and Security رفتــه و روی گزینــه Last Seen ضرب کافــی اســت ب
 Nobody نمایــش آنالیــن بــودن شــما بــرای مخاطبانتــان( یــا( My Contacts یــا )نمایــش آنالیــن بــودن شــما بــرای همــه( Everybody
)مخفــی کــردن وضعیــت آنالیــن بــودن شــما از همــه( را انتخــاب کنیــد. همچنیــن می توانیــد از قســمت Never Share With کاربرانــی 

را کــه می خواهیــد از وضعیــت شــما باخبــر نشــوند را انتخــاب کنیــد.
*  رمــزبــررویبرنامــهتلگــرام: ابتــدا بــه قســمت تنظیمــات یــا Settings برویــد و گزینــه Passcode Lock را انتخــاب کنیــد 
و ســپس Passcode Lock را فعــال کنیــد تــا بتوانیــد رمــزی را معیــن کنیــد. بــا انتخــاب گزینــه مشخص شــده می توانیــد تعییــن کنیــد 

کــه در چــه مدت زمانــی رمــز بــر روی برنامــه فعــال شــود )Auto Lock( یــا این کــه آن را به طــور دســتی فعــال کنیــد.
*ایجــادلیســتمخاطبیــنموردعالقــه: بــرای ایجــاد لیســت موردعالقــه خــود ابتــدا گزینــه New Broadcast List را انتخــاب 
کنیــد در ایــن بخــش می توانیــد یــک لیســت از مخاطبیــن موردعالقــه خــود یــا کســانی کــه بــا آنــان ارتبــاط بیش تــری داریــد ایجــاد 

. کنید
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درسهاییکهمیتوانازتلگرامآموخت
خــب ترفندهــای تلگرامــی تمــام شــد ولــی یــک نکتــه بســیار مهــم مانــد! بیاییــد در آخــر ایــن کتــاب به جــای یــک مصرف کننــده 
بــه دیــد یــک توســعه دهنده و صاحــب یــک کســب وکار بــه تلگــرام نــگاه کنیــم، اینکــه واقعــًا اگــر مــا صاحــب یــک اســتارتاپ بودیــم 

چــه درس هایــی را می توانســتیم از سیاســت های تلگــرام یــاد بگیریــم.
فــارغ از رشــد نمایــی و ســریع کاربــران ایرانــِی تلگــرام در چنــد مــاه اخیــر، پیشــرفت ســریع و محیرالعقــول ایــن ابــزار ارتباطــی-

اجتماعــی بســیار قابل تأمــل اســت. تلگــرام آن چنــان رقبــای خــود از قبیــل واتســاپ، وایبــر و الیــن را شکســت داده اســت کــه آنــان 
چــاره ای جــز ایســتادن و نظــاره حرکــت مقتدرانــه رقیــب ندارنــد.

ــن  ــل از ای ــه الاق ــا اینک ــیم ی ــوالت باش ــت تح ــن دس ــِج ای ــت و گی ــد سرمس ــم بای ــا ه ــا م ــاکنی آی ــدی س ــول محمدمه ــه ق ب
ــم؟ ــان درس بگیری ــای خودم ــتارتاپ ه ــرای اس ــق، ب ــای موف تجربه ه

تغییرنرمماهیت  *
واقعــًا تلگــراِم مــوز مــار لفــظ درســتی اســت بــرای اپلیکیشــنی کــه امــروز تبدیــل بــه یــک رســانه شــده اســت. در نســخه های 
ــرام را  ــی نســخه های تلگ ــمندانه. وقت ــرم و هوش ــری ن ــبکه ارتباطــی هســتیم. تغیی ــن ش ــت ای ــر ماهی ــاهد تغیی ــرام ش ــر تلگ اخی
ــم.  ــرام درک می کن ــار تلگ ــی در رفت ــان را به خوب ــا درک مخاطب ــو ب ــه گام و همس ــعه گام ب ــد و توس ــاًل رش ــم کام ــی می کن بررس
ــان  ــار مخاطب ــع در اختی ــود را به موق ــای خ ــد و ایده ه ــر می کن ــل و تکمیل ت ــود را تکمی ــات خ ــنجیده امکان ــه و س ــرام زیرکان تلگ

ــی و… ــطوح دسترس ــا؛ س ــا؛ کانال ه ــل ربات ه ــد مث ــرار می ده ق
ــی  ــرات را همراه ــن تغیی ــز ای ــن نی ــن اپلیکیش ــران ای ــه کارب ــورد ک ــم می خ ــه ای رق ــی به گون ــته و تدریج ــرات آهس ــن تغیی ای
می کننــد. توســعه پایــدار، مســتمر و تدریجــی راِز همــراه کــردن کاربــران و مشــتریان حتــی در صــورت تغییــر ماهیــت محصــول 
ــد،  ــه خدمــت جدی ــاز ب ــگاِه احســاس نی ــد خــود را کشــف می کننــد و در بزن ــز به تدریــج نیازهــای جدی ــران نی اســت. چراکــه کارب
ــه محبوبیــت محصــول کمــک می کنــد. کاری  پاســخی از ســرویس دهنده دریافــت می کننــد کــه ایــن بســیار مطلــوب اســت و ب

ــد. ــده آن برآمده ان ــرام از عه ــروژه تلگ ــم پ ــی تی ــه به خوب ک
برگشتبهعقبدیگرهمیشهدلیلشکستنیست *

ــتایی«  ــه »ویس ــروف ب ــد دار مع ــی بع ــوج طراح ــی م ــگ قدیم ــاده تک رن ــای س ــد از طراحی ه ــه بع ــی ک ــت زمان ــان هس  یادت
ــد  ــم جدی ــا اس ــاده ب ــای س ــان طراحی ه ــاره هم ــروز دوب ــه ام ــد ک ــم می کردی ــرش را ه ــا فک ــود؟ آی ــده ب ــر ش ــا فراگی همه ج
»طراحــی فلــت« دوبــاره فراگیــر شــوند و دیگــر اســمی هــم از طراحــی ویســتایی نباشــد؟ چــرا پــس ایــن بازگشــت بــه عقــب یــک 
ــه شکســت نیســت به شــرط آنکــه ســازوکار درســتی را در  ــه دوران عقــب محکــوم  ب ــًا هــر بازگشــتی ب ــه الزام ــود؟ بل موفقیــت ب
ــزار پیش بینــی کنیــم و از همــه مهم تــر قــدرت اجــرا را نیــز داشــته باشــیم مثــل همیــن تلگــرام خودمــان! تلگــرام  اســتفاده از اب
بــا ســازوکار درســت و نــه حــذف گــروه و شــبکه های ارتباطــی موجــود اقــدام بــه ایجــاد و ارائــه شــکل جدیــدی از اطالع رســانی 
کــرده اســت کــه درصورتی کــه بــا سیاســت های کســب وکار مــا همســو باشــد، قابل اســتفاده خواهــد بــود. بــه قــول دوســتی بــرای 
بعضــی یــک کانــال رایــگان حتــی فراتــر از یــک اپلیکیشــن موبایلــی اختصاصــی کار می کنــد. واقعــًا هــم همین طــور اســت مثــاًل 
هفتــه پیــش ســایت خبــری عصــر ایــران کانــال خــود را ســاخت و تــا امــروز نزدیــک بــه 20 هــزار نفــر مثــل مــن در حــدود یــک 
هفتــه عضــو ایــن کانــال شــده اند. یــک درگاه ایــده آل بــرای دریافــت آخریــن اخبــار روز در ابــزاری کــه همیشــه بــاز اســت! ایــن 

یعنــی نفــوذ بــه قلــب مخاطــب.
سیستمانتفاعی *

ــرش،  ــاع موردنظ ــای اجتم ــمندانه تخصص ه ــری هوش ــا به کارگی ــی و ب ــی اجتماع ــوم کارآفرین ــا از مفه ــتفاده بج ــا اس ــرام ب تلگ
محصــول خــود را تکمیــل می کنــد. ایــن مفهــوم در تکمیــل و تکثیــِر یک بــاره اســتیکرهای تلگــرام بیشــتر مشــهود اســت. ایجــاد 
ــعه  ــری و توس ــل به کارگی ــی قاب ــوزه آی ت ــدان ح ــاالن و عالقه من ــان، فع ــه نویس ــرای برنام ــادگی ب ــه به س ــا ک ــرم ربات ه پلتف
ــه هــدف باشــد. اســتفاده از ظرفیــت و اســتعداد برنامــه نویســان، گرافیســت ها و  ــرای رســیدن ب اســت، شــاید بهتریــن راهــکار ب

ــا ایجــاد بســتری هوشــمندانه. ــا، تنهــا ب دیگــر تخصص هــا در سرتاســر دنی
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تعیینگامهاوتولیدمحصولاولیه  *
ــش  ــک ســال پی ــه گام محصــول اســت. ی ــدی مناســب و توســعه گام ب ــا فازبن ــروژه اســتارتاپ ه ــت پ ــن اصــل در مدیری مهم تری
تلگــرام یــک نرم افــزار پیام رســان خــوب بــا امکانــات قابل قبــول بــود. ولــی در آینــده نزدیــک شــاهد تحــوالت بنیادیــن در ماهیــت 
ــی داد. همیشــه  ــرد را خــوب انجــام م ــا می ک ــه ادع ــی ک ــه ویژگ ــر مرحل ــود. تلگــرام در ه ــم ب ــن شــبکه خواهی ــای ای و کاربرده
ــنگ های  ــرای س ــان ب ــر آمادگی م ــنگ های کوچک ت ــاب س ــتن و پرت ــا برداش ــا ب ــت ام ــزدن اس ــانه ن ــزرگ نش ــنگ های ب س

ــود. ــتر می ش ــر بیش بزرگ ت
همیشهمتنبازپیروزاست!  *

از دیگــر درس هایــی کــه از پــروژه تلگــرام می تــوان گرفــت؛ ظرفیت هــای متفاوتــی اســت کــه خــود را در بســترهای آزاد و البتــه 
پنهــان نشــان می دهــد، بــا عمومــی و در دســترس بــودن API هــای تلگــرام، بــرای برنامــه نویســان بســتر بســیار خوبــی بــرای 
توســعه ایجادشــده اســت. شــاید در بســیاری از کشــورها صاحبــان اســتارتاپ هــا بــه کاربــران کامــاًل اطمینــان می کننــد ولــی شــاید 

بــرای ایــران ایــن هنــوز زود باشــد!
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