ـﺎﯾﺖ و راه
ـﯽ ﺳـ
ـﻔﺎرش ﻃﺮاﺣـ
ﺳـ
اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﭘﻮﻟﺴﺎز
راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻤﺎ
ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮوع ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ
ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح
زﯾﺮ ﻫﺴﺖ:
ﯾﮏ ﻋﺪد داﻣﻨﻪ ﮐﻮﺗﺎه ،زﯾﺒﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﺗﺎن
ﯾﮏ ﻋﺪد ﺳﺮور ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﺎﺳﺖ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﯾﮏ ﻋﺪد ﻟﻮﮔﻮ و ﻃﺮح ﻗﺎﻟﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در دﻧﯿﺎی آﻧﻼﯾﻦ داﺷﺘﻦ
ﻣﺸﺎور ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺘﯿﺎزات داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮐﺸﻨﺪه ای ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﺷﻤﺎ
را ﺗﺎ ﻣﺮز ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ.ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ،اﻧﺘﺨﺎب ﻏﻠﻂ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در ﮐﺪام ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮار دارﯾﻦ؟

اﮔﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ وارد ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ
ﺑﺸﯿﻦ < وردﭘﺮس
اﮔﺮ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺴﺘﯿﻦ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺳﺎﯾﺖ
دارﯾﻦ < وردﭘﺮس
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ راه اﻧﺪازی ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را دارﯾﺪ < وردﭘﺮس
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ
< وردﭘﺮس
اﮔﺮ در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای راﯾﮕﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
وردﭘﺮس ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎز ﻫﺎی ﺟﻬﺎن

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎز راﯾﮕﺎن وردﭘﺮس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
راه اﻧﺪازی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﺎ آﻣﺎده؟

ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﯽ در اﺑﺘﺪا راه اﻧﺪازی
ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﺧﻮد داﺧﻞ آن ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن
آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻫﺪف ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺳﺘﻮران در ﺷﻬﺮﺗﺎن ﻫﺴﺖ و در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن در ﺷﻬﺮﺗﺎن ﻣﯽ روﯾﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮرده و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮرﯾﺪ .ﭼﺮا؟!
زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اوﻟﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﯾﻦ.
در دﻧﯿﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺪق
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا از ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎز ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ
و ﺳﭙﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎز ﻫﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی
ﺷﻤﺎ را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻗﺪام
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﺪ زﻣﺎن ﻫﺴﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮای اﻓﺮادی
ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ دارد.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺎﻧﻨﺪ وردﭘﺮس و
ﺟﻮﻣﻼ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻋﺮض ﯾﮏ ﻣﺎه ﯾﺎ
ﮐﻤﺘﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و
ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺪه ﻫﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دردﺗﺎن ﻣﯿﺨﻮرد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن آﻧﻘﺪر
ﭘﻮﻟﺴﺎز و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
آﻣﺎده ﺑﺮآورد ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ واﺟﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

 -۱ﺷﺮوع ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﺎده ﺑﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻃﺮح اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
 -۲ﺷﺮوع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺌﻮ ﺟﻬﺖ
ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی
 -۳در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﻓﺮوش و ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
 -۴ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺎز ﺳﺌﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ
-۵

اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﮕﺮ روش ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﻣﺎده ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻤﺎ
-۶
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
 -۷ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش و ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮی

ﻧﻘﺶ ﺳﺌﻮ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

ﺳﺌﻮ ﯾﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار و ﺑﺨﺸﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺮاﻓﯿﮏ و
درﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺌﻮ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻧﻮﻋﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻫﺎی آن را رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮑﻨﯿﺪ در ﺻﺪر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺧﻮد
را ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻼﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺑﻪ ﻗﻮل ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺳﺎل اول رو ﺧﺎک ﺧﻮری ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ در ﺳﺌﻮ ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﭼﻮن ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و زﻣﺎن دارد وﻟﯽ راه ﻫﺎی
ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻫﻤﺎن روز اول ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ روی
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اگر قصد راه اندازی کسب و کار اینترنتی فوق موفق و تجربه
فروش شبانه روزی را دارید با ما تماس بگیرید.

