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موبایــل مارکتینــگ یکــی از روش هــای جدیــد و بســیار پــر نفــوذ در کســب و کار اینترنتــی 

ــرده  ــم ک ــون فراه ــاغل گوناگ ــرای مش ــیاری را ب ــای بس ــت ه ــه فرص ــد ک ــی باش ــدرن م م

اســت. اینکــه چــرا بایــد هــر تجــارت آنالینــی بــه ایــن مبحــث توجــه ویــژه ای داشــته باشــد 

کامــاًل مشــخص و واضــح اســت. تعــداد کاربــران اینترنتــی در حــال افزایــش اســت و تقریبــًا 

بیــش از نیمــی از ایــن کاربــران صاحــب یکــی از موبایــل هــای هوشــمند امــروزی هســتند و 

بســیاری از فعالیــت هــای خــود را از کامپیوترهــای شــخصی بــه موبایــل هایشــان مرجــوع 

کــرده انــد. همیــن موضــوع، بســتر داغ و پــر ســود موبایــل هــا در زمینــه بازاریابــی اینترنتــی 

را نشــان مــی دهــد.

در ایــن زمینــه اپلیکیشــن هــا و برنامــه هــای گوناگونــی عرضــه شــده انــد. ایــن بــار مــی 

ــان  ــام رســان مــورد اســتفاده توســط ایرانی ــن برنامــه و پی ــر مخاطــب تری ــه پ ــم ب خواهی

اشــاره کنیــم و دالیــل محکــم و ثابــت شــده ای از ایــن کــه چــرا بایــد از ایــن پیــام رســان 

بــرای مقاصــد تجــاری اســتفاده کــرد را بازگــو کنیــم. موضــوع مــورد بحــث مــا، پیــام رســان 

محبــوب تلگــرام )Telegram( مــی باشــد.

تلگــرام نــه تنهــا یــک پیــام رســان حرفــه ای و پــر ســرعت اســت، بلکــه یــک شــبکه اجتماعــی 

پــر مخاطــب و بســتری مناســب بــرای فعالیــت هــای متنــوع اســت. یکــی از ایــن فعالیــت 

هــا کــه از قضــا بازخــورد بــی نظیــری بــه همــراه داشــته اســت، فعالیــت هــای تجــاری و 
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ــف از  ــزاران مشــاغل مختل ــا وب ســایت و ه ــون صــد ه ــم اکن ــی باشــد. ه اقتصــادی م

طریــق سیســتم کانــال هــای تلگــرام در حــال فعالیــت تجــاری هســتند. ایــن برنامــه چنــد 

منظــوره، راه را بــرای صاحبــان مشــاغل و کارآفرینــان کســب و کارهــای آنالیــن همــوار مــی 

کنــد.

اگرچــه در ایــن زمینــه برنامــه هــای مشــابه دیگــری نیــز وجــود دارنــد امــا دلیــل اینکــه مــا 

تلگــرام را انتخــاب کــرده ایــم، پتانســیل بــاال و ویژگــی هــای کاربــردی آن اســت کــه در دیگــر 

شــبکه هــای اجتماعــی و پیــام رســان هــا بــه ایــن صــورت در دســترس نیســت. همچنیــن 

ــال در  ــر فع ــون کارب ــا داشــتن بیــش از 45 میلی ــه در حــال حاضــر ب ــر اســت ک شــایان ذک

ایــران، تلگــرام پــر مخاطــب تریــن پیــام رســان مــورد اســتفاده ایرانــی هــا بــه حســاب مــی 

آیــد. بنابرایــن نیــازی بــه جــذب مخاطــب و معرفــی ایــن پیــام رســان بــه مشــتریان نیســت.

Telegram ویژگــی هایــی دارد کــه آن را از دیگــر پیــام رســان هــای مشــابه متمایــز کــرده 

اســت. ویژگــی هایــی کــه بــرای فعالیــت هــای تجــاری شــما مفید و بســیار ســودآور خواهند 

بــود. در ادامــه بــه 10 ویژگــی برتــر + 6 ویژگــی انحصــاری ایــن پیــام رســان قدرتمنــد در ایــن 

زمینــه اشــاره مــی کنیــم و دالیــل اینکــه چــرا بایــد از تلگــرام بــه منظــور پیشــرفت تجــارت 

خــود اســتفاده کنیــم را شــرح مــی دهیــم.
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پیشنهاد: ویدئوی چرا باید از تلگرام برای کسب و کارمان استفاده کنیم؟

 

 

تلگرام کاماًل رایگان است

ــدار  ــد و چــه مق ــی کنی ــام رســان اســتفاده م ــن پی ــدر از ای ــه چق ــه روزان ــم نیســت ک مه

اطالعــات از طریــق آن ارســال یــا دریافــت مــی کنیــد. هیــچ هزینــه ای بــرای اســتفاده از 

ــام  ــر خــالف برخــی دیگــر از پی ــه ب ــل توجــه اینجاســت ک ــه قاب ــدارد. نکت تلگــرام وجــود ن

رســان هــای مشــابه، تلگــرام هیــچ محدودیتــی از لحــاظ زمانــی و حجــم اطالعــات نــدارد 

ــا همیشــه روی ســرورهای تلگــرام ذخیــره خواهنــد شــد.  و اطالعــات چــت هــای شــما ت

بــه جــز ایــن مــوارد، تلگــرام امــکان ارســال و بــه اشــتراک گــذاری متــن، عکــس، ویدئــو و 

آهنــگ و فایــل هــای صوتــی را فراهــم کــرده اســت. ایــن یعنــی شــما از هیــچ لحاظــی بــرای 
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برقــراری ارتبــاط محــدود نیســتید. همیــن مــورد نکتــه ای مهــم در زمینــه تجــارت آنالیــن 

محســوب مــی شــود؛ چــرا کــه مــی دانیــم فایــل هــای رســانه ای بخشــی جــدا نشــدنی از 

فعالیــت هــای تجــاری و آنالیــن مــی باشــند.

گروه بندی ها

خیلــی از کارآفرینــان و مشــاغل گوناگــون در گــروه هــای مختلفــی فعالیــت تجــاری دارنــد. 

تلگــرام بــه ایــن افــراد ایــن امــکان را مــی دهــد تــا بتواننــد در گــروه بنــدی هــای مختلــف 

بــه فعالیــت هــای مجــزا بپردازنــد. از ایــن طریــق شــما مــی توانیــد فعالیــت هــای خــود را 

برنامــه ریــزی کــرده و از چندیــن راه ارتباطــی متنــوع، بــه تجــارت آنالیــن خــود رونــق دهید. 

ایــن گــروه هــا مــی تواننــد در مــوارد متفــاوت دســته بنــدی شــوند. شــما مــی توانیــد گــروه 

هــای خــود را از لحــاظ ســنی، عالئــق کاربــران، فعالیــت هــای منطقــه ای و … دســته بنــدی 

کنیــد و بــدون کوچــک تریــن تأخیــر پیــام هــا و اعالنــات خــود را در آن هــا انتشــار دهیــد.
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مشارکت کاربران

حجــم وســیع حضــور کاربــران در پیــام رســان تلگــرام باعــث شــده اســت تــا قابلیــت بهــره 

ــران بــه منظــور افزایــش شــهرت و پیشــرفت برنــد فراهــم شــود.  منــدی از مشــارکت کارب

شــما مــی توانیــد از حضــور و همــکاری آن هــا بــه بهتریــن شــل ممکــن اســتفاده کنیــد. 

ــا معرفــی محصــوالت شــما در ســطح  ــا ب ــد ت ــد از آن هــا بخواهی ــال مــی توانی ــرای مث ب

تلگــرام و دیگــر گــروه هــا شــما را محبــوب تــر و معــروف تــر کننــد. بــرای ترغیــب آن هــا مــی 

توانیــد از کمپیــن هــای مختلــف اســتفاده کــرده و در ازای معرفــی و بــه اشــتراک گــذاری 

برنــد ، محصــول یــا ســرویس هــای شــما، بــه آن هــا جوایــزی اهــدا کنیــد. همیشــه کاربــران 

ــی هســتند کــه چنیــن همــکاری هایــی را انجــام دهنــد و گســتردگی تلگــرام  ــاد و فعال زی

زمینــه ســاز ایــن همــکاری خواهــد بــود.

ایــن حرکــت یــک تبلیــغ تقریبــًا بــدون هزینــه اســت و شــما بــا چنــد متــد ســاده مــی توانید 

خــود را بــه تعــداد قابــل مالحظــه ای از کاربــران معرفــی کنیــد. تنهــا کار مهــم شــما در ایــن 

زمینــه انتخــاب اهــداف مناســب و کاربــران هدفمنــد مــی باشــد. بــا شناســایی کاربــران و 

مشــتریان خــود، مــی توانیــد بــه ایــن رونــد موفقیــت آمیــز ســهولت ببخشــید.

مقاله مرتبط: 7 روشی که می توانید با آن ها مشتریان ثابت بیشتری جذب کنید
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پشتیبانی آسان و 24 ساعته مشتریان

بــا گســترش هــر چــه بیشــتر فعالیــت هــای آنالیــن، کاربــران مــدرن تمایــل بیشــتری بــه 

اســتفاده از پشــتیبانی آنالیــن بــه نســبت پشــتیبانی تلفنــی دارنــد. تلگرام بســتری مناســب 

بــرای شــما بــه عنــوان یــک برنــد و تجــارت و بــرای کاربــران و مشــتریان شــما فراهــم کــرده 

ــران  ــورت کارب ــن ص ــد. در ای ــا بپردازی ــتیبانی آن ه ــه پش ــی ب ــه راحت ــد ب ــا بتوانی ــت ت اس

مشــکالت خــود را بــه صــورت واضــح از طریــق نوشــتن متــن بــرای شــما ارســال مــی کننــد 

و شــما نیــز مــی توانیــد آن هــا را بهتــر راهنمایــی کنیــد.

ایــن مــورد درســت بــر عکــس پشــتیبانی هــای تلفنــی کــه نیــاز بــه توضیــح کلمــه بــه کلمــه 

دارنــد، بســیار ســاده بــوده و متــن مشــکالت ذخیــره شــده و نیــازی بــه توضیــح دوبــاره آن 

هــا نیســت. ایــن مزایــا باعــث مــی شــوند تــا ارتبــاط شــما بــا مشــتریان خــود تنگاتنــگ و 

راحــت تــر شــود. بــه ویــژه اینکــه خیلــی از کاربــران عالقــه ای بــه صحبــت کــردن نیــز ندارنــد. 

ــی بیشــتری  ــازه زمان ــب شــده و پشــتیبانی آن هــا در ب ــن کار اعتمــاد مشــتریان جل ــا ای ب

امــکان پذیــر خواهــد بــود.

ایــن مــدل پشــتیبانی هــا همــان چیــزی هســتند کــه یــک کســب و کار اینترنتــی بــه آن نیــاز 

دارد تــا بــه واســطه آن مشــتریان را وفــادار کننــد. همچنیــن بــا اســتفاده از تلگــرام بــه ایــن 

منظــور، حتــی دیگــر نیــاز خاصــی بــه چــت آنالیــن و پشــتیبانی آنالیــن در ســایت خــود 
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نیــز نداریــد و مــی توانیــد بــا حــذف ایــن هزینــه اضافــی از آن چشــم پوشــی کــرده و ایــن 

سیســتم پشــتیبانی را جایگزیــن آن کنیــد.

 

تبلیغات

مبحــث تبلیغــات یکــی از بزرگتریــن ویژگــی هــای تلگــرام اســت کــه بــه واســطه آن مشــاغل 

گوناگــون بــه راحتــی و بــدون نیــاز بــه هزینــه کــردن هــای اضافــی، مــی تواننــد از طریــق 

کانــال هــای ارتباطــی یــک شــبکه تبلیغاتــی ســودآور ایجــاد کننــد. از ایــن طریــق شــما مــی 

توانیــد بــه واســطه کاربــران تلگــرام، تبلیغــات خــود را در ســطح گســترده ای بــه نمایــش 

بگذاریــد. مــی توانیــد تبلیــغ مــورد نظــر خــود کــه مــی توانــد ویدئــو، عکــس و یــا فایــل 
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صوتــی باشــد را در گــروه هــای مختلــف و یــا کانــال هــای پــر بازدیــد بــه معــرض نمایــش 

قــرار دهیــد. هزینــه تبلیغــات در کانــال هــای امــروزی تلگــرام بــه نســبت بازدهــی کــه دارنــد 

مناســب مــی باشــد.

همچنیــن سیســتم دیگــری کــه بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا برنــد و محصــوالت خــود را 

کامــاًل رایــگان بیــش از پیــش معرفــی کنیــد، امــکان تبــادل بــا دیگــر کانــال هــا و همــکاران 

مــی باشــد. از ایــن طریــق، شــما مــی توانیــد تبلیــغ دیگــران را در کانــال خــود بگذاریــد و در 

ازای آن، تبلیــغ شــما نیــز در کانــال طــرف مقابــل منتشــر مــی شــود. در ایــن صــورت بــدون 

ــر انجــام شــده و از میــان آن هــا مــی  ــا یــک همــکاری ســاده، تبــادل کارب هزینــه کــردن ب

تــوان صدهــا مشــتری ثابــت جــذب کــرد.

پیشــنهاد ویــژه فایــل ویدئویــی نکتــه بــه نکتــه: بهتریــن زمــان بــرای شــروع تبلیغــات را 

مشــاهده کنیــد.

 

بازخوردهای سریع از طرف کاربران

تلگــرام نــه تنهــا راهــی آســان بــرای برقــراری ارتبــاط بــا مشــتریان شــما مــی باشــد، بلکــه 

بــرای کاربــران نیــز روشــی ســریع بــرای ارتبــاط بــا شــما خواهــد بــود. بازخوردهــای ســریع 

ــه خــود بگیــرد.  ــه فــرد ب ــد شــما یــک ویژگــی منحصــر ب ــا برن ــران باعــث مــی شــود ت کارب
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از همیــن ویژگــی مــی توانیــد بــه منظــور دریافــت پیشــنهادات و انتقــادات مشــتریان 

اســتفاده کــرده و از آن هــا ایــده بــرداری کنیــد تــا محصــوالت و ســرویس هــای خــود را بــه 

مراتــب بهبــود ببخشــید. در دنیــای مــدرن امــروزی، تلگــرام ســریع تریــن راه بــرای چنیــن 

ارتباطاتــی مــی باشــد. مــردم معمــواًل بــرای چنیــن فیدبــک هایــی خیلــی کمتــر از ایمیــل و 

یــا تمــاس هــای تلفنــی اســتفاده مــی کننــد.

ــا ســرعت  ــری داشــته و ب ــه کمت ــت و هزین ــاط، وق ــراری ارتب ــرای برق ــرام ب اســتفاده از تلگ

بســیار زیــاد تــری قابــل انجــام اســت. همچنیــن شــایان ذکــر اســت کــه تلگــرام بــه خاطــر 

ــی  ــز دارا م ــف را نی ــای ضعی ــت ه ــا اینترن ــکان اتصــال ب ــی ام ــاال حت ســبکی و ســرعت ب

ــل اســتفاده اســت. مشــاغل حرفــه ای  ــی قاب باشــد و در نتیجــه همــه جــا و در هــر زمان

از چنیــن ابــزاری نــه تنهــا بــرای برقــراری ارتبــاط، بلکــه بــرای برگــزاری نظرســنجی هــا و … 

نیــز اســتفاده مــی کننــد. ایــن امــر بــه کمــک ربــات هــای قدرتمنــد تلگــرام بســیار راحــت و 

بــدون دردســر قابــل انجــام اســت.
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امنیت باال

از بحــث هــای دیگــر کــه بگذریــم، بحــث امنیــت همیشــه یکــی از مهــم تریــن مــوارد 

انتخــاب یــک پیــام رســان مــی باشــد. امنیــت یکــی از مهمتریــن عناصــر اصلــی پیــام رســان 

Telegram اســت. ســازندگان ایــن برنامــه اعــالم کــرده انــد کــه متدهــای امنیتــی اســتفاده 

شــده در تلگــرام هــک کــردن آن را غیــر ممکــن کــرده اســت و بــه گفتــه آن هــا راهــی بــرای 

نفــوذ بــه درون آن بــرای ســرقت اطالعــات وجــود نــدارد. برخــالف بســیاری دیگــر از پیــام 

رســان هــا کــه حفــره هــای امنیتــی آن هــا مســئله ســاز شــده بــود، تلگــرام از ایــن بابــت 

بســیار امــن بــوده و هیــچ خطــری آن را تهدیــد نمــی کنــد.

ــون  ــا کن ــد و ت ــزه هــک کــردن آن را 300 هــزار دالر تعییــن کــرده ان مســئولین تلگــرام جای

بعــد از چندیــن ســال از عرضــه ایــن پیــام رســان، هنــوز هیــچ هکــری قــادر بــه نفــوذ بــه 

ــاال و مثــال زدنــی شــما را از اینکــه هیــچ  ســرورهای تلگــرام نبــوده اســت. ایــن امنیــت ب

خطــری در مــورد پخــش شــدن اطالعــات محرمانــه شــما وجــود نــدارد مطمئــن مــی کنــد. 

در ضمــن،  امنیــت بــاال مشــتریان و کاربــران بیشــتری را بــه ســمت اســتفاده از چنیــن پیــام 

رســانی ســوق مــی دهــد.

طبــق گــزارش مرکــز تحقیقاتــی Falcongaze در ســال 2016 از لحــاظ امنیــت اطالعــات، 

پیــام رســان تلگــرام رتبــه اول را در اختیــار دارد.
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در دسترس و همگانی بودن

ــرم هــا در  ــام پلتف ــًا در تم ــه تقریب ــروزی اســت ک ــام رســان هــای ام ــرام از معــدود پی تلگ

دســترس اســت. ایــن یعنــی شــما مــی توانیــد تلگــرام را در سیســتم عامــل هــای موبایلــی 

مثــل Windows Phone , iOS و Android در اختیــار داشــته باشــید. تلگــرام همچنیــن 

نســخه ی دســکتاپ بــرای Windows , MacOS و Linux نیــز عرضــه کــرده اســت. بــه جــز 

ایــن پلتفــرم هــا، تلگــرام حتــی یــک پلتفــرم تحــت وب توســعه داده اســت تــا بــدون نیــاز 

بــه نصــب خــود برنامــه، بتــوان از ایــن پیــام رســان اســتفاده کــرد.

چنیــن مســئله ای نشــانگر ایــن اســت کــه هــر کســی کــه بــه هــر طریقــی یــک کاربــر اینترنتــی 
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باشــد، مطمئنــًا مــی توانــد عضــوی از خانــواده بــزرگ تلگــرام نیــز باشــد. نکتــه قابــل ذکــر 

دیگــر در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه کاربــران مــی تواننــد همزمــان از یــک حســاب کاربــری 

تلگــرام در همــه ایــن پلتفــرم هــا اســتفاده کننــد و از بخــش Active sessions از آخریــن 

دســتگاه هــای متصــل شــده بــه حســاب کاربــری خــود مطلــع شــده و آن هــا را مدیریــت 

کننــد. اطالعــات در تلگــرام بــه صــورت لحظــه ای ســینک مــی شــوند و از ایــن رو، مــی تــوان 

اســتفاده هــای زیــادی از ایــن قابلیــت کــرد.

استیکرهای رایگان و متنوع

اســتیکرهای تلگــرام، بخــش بســیار مهــم و پــر طرفــداری از ایــن برنامــه بــه حســاب مــی 

آینــد. در حالــی کــه در خیلــی از پیــام رســان هــای دیگــر پــک هــای اســتیکر بــه ایــن صــورت 

وجــود نداشــته و یــا پولــی هســتند، تلگــرام صدهــا و هــزاران پــک اســتیکر کامــاًل رایــگان 

در اختیــار همــگان قــرار مــی دهــد. جــدا از اســتیکرهایی کــه هــر از گاهــی از طــرف خــود 

تلگــرام معرفــی مــی شــوند، پــک هــای اســتیکر فرعــی نیــز تولیــد و بــه اشــتراک گذاشــته 

مــی شــوند. ایــن اســتیکرها راهــی دیگــر بــرای معرفــی برنــد شــما و کســب محبوبیــت در 

بیــن کاربــران مــی باشــد.

ــه عقــب  ــو از ایــن قافل شــرکت هــای موفــق ایرانــی همچــون اســنپ، دیجــی کاال و بامیل

نمانــده و بــا ســاخت و عرضــه اســتیکرهای انحصــاری خــود، بــه مقــدار قابــل توجهــی برنــد 
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خــود را گســترش بخشــیده انــد. ســاخت اســتیکر بــرای تلگــرام بســیار راحــت مــی باشــد. 

ــا فرمــت PNG ذخیــره  کافیســت تصاویــر مــورد نظــر خــود را طراحــی کــرده و آن هــا را ب

کنیــد. ســپس بــا کمــک ربــات Stickers@ تصاویــر خــود را بــه اســتیکر تبدیــل کنیــد. بــه 

منظــور معرفــی بهتــر برنــد خــود، پیشــنهاد مــی کنیــم نــام برنــد یــا وب ســایت خــود را بــا 

فونــت کوچــک در کنــار تصاویــر قــرار دهیــد.

 

انتقال وجه امن

اگرچــه در حــال حاضــر قابلیــت انتقــال وجــه و ارز دیجیتــال بــه صــورت آنالیــن در تلگــرام 

فقــط در کشــورهای برزیــل و روســیه امــکان پذیــر اســت، امــا ایــن قابلیــت قــرار اســت در 
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ــا ایــن  کشــورهای بیشــتری در دســترس قــرار بگیــرد. چنیــن قابلیتــی باعــث مــی شــود ت

پیــام رســان ثابــت کنــد امنیــت بــاالی آن قابــل اعتمــاد اســت. ایــن ویژگــی فعالیــت هــای 

تجــاری کســب و کارهــای آنالیــن را دگرگــون مــی کنــد و بــه آن هــا اجــازه مــی دهــد تــا از 

طریــق سیســتم درون بانکــی تلگــرام بــا ســرعت و امنیــت خیلــی باالتــری بــه انتقــال وجــه 

بپردازنــد.

درســت اســت کــه امــکان فعالیــت چنیــن سیســتمی در ایــران بعیــد بــه نظــر مــی رســد، 

امــا حداقــل مــی تــوان آن را پنجــره ای جدیــد بــه روی مبــادالت خارجــی دانســت. خیلــی 

ــای خارجــی  ــا شــرکت ه ــت ب ــال فعالی ــران در ح ــی داخــل ای ــای اینترنت از کســب و کاره

هســتند و انتقــال وجــه امــن تلگــرام در ایــن زمینــه بــه ایــن افــراد کمــک شــایانی مــی کنــد.

ــوان از آن هــا در  ــه مــی ت ــد ک ــرام بودن ــن 10 مــورد، ویژگــی هــای مهــم و عمومــی تلگ ای

ــوارد،  ــن م ــه جــز ای ــا ب ــرد. ام ــره ب ــی به ــه خوب ــن ب ــت هــای تجــاری آنالی راســتای فعالی

تلگــرام ویژگــی هایــی دارد کــه انحصــاری بــوده و در دیگــر پیــام رســان هــا وجــود نــدارد. 

ایــن قابلیــت هــا تلگــرام را بــه طــور کلــی متمایــز مــی کننــد. در ادامــه بــه 6 مــورد از ایــن 

ویژگــی هــا اشــاره مــی کنیــم.
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Secret Chat چت مخفی یا

ابــزار چــت مخفــی یــا ســیکرت چــت تلگــرام یــک قابلیــت انحصــاری اســت کــه بــه صــورت 

رمزگــذاری شــده بیــن دو نفــر برقــرار مــی شــود. بــا کمــک ایــن سیســتم، دو نفــر مــی تواننــد 

در امنیــت کامــل و بــا کمــک سیســتم ارتباطــی End-to-end encryption یــا بــه اصطــالح 

رمزگــذاری سرتاســر بــا یکدیگــر چــت کننــد. در ایــن سیســتم فقــط همیــن دو نفــر قــادر بــه 

دیــدن پیــام هــا مــی باشــند و هیــچ ســرور ، ربــات یــا سیســتم جانبــی دیگــری دسترســی 

بــه ایــن اطالعــات نخواهــد داشــت چــرا کــه ایــن پیــام هــا از دو الیــه رمزنــگاری شــده کــه 

توســط خــود کاربــران ایجــاد مــی شــود عبــور مــی کننــد. در ایــن حالــت، ســرور تلگــرام هیــچ 

نقــش و دخالتــی در دریافــت و ارســال ایــن اطالعــات نخواهــد داشــت.
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اگرچــه امنیــت تلگــرام بســیار بــاال مــی باشــد امــا اگــر مــی خواهیــد پیــام هــای خــود را در 

 Secret .ایمــن تریــن حالــت ممکــن ارســال کنیــد، ایــن روش مناســب شــما خواهــد بــود

Chat قابلیتــی بــی نظیــر بــرای ارســال و دریافــت اطالعــات محرمانــه مــی باشــد. تاریخچــه 

ــره مــی شــود و روی ســرورهای تلگــرام  ــراد ذخی چــت هــای مخفــی فقــط در دســتگاه اف

ذخیــره نمــی شــوند. در نتیجــه، اگــر یکــی از کاربــران پیامــی را از یــک چــت مخفــی حــذف 

کنــد، آن پیــام بــرای طــرف مقابــل نیــز حــذف مــی شــود. همچنیــن اطالعــات موجــود در 

ــه  ــا وارد شــدن ب ــرام و ی چــت هــای مخفــی بعــد از حــذف و نصــب مجــدد برنامــه تلگ

همــان حســاب کاربــری در یــک دســتگاه دیگــر از بیــن مــی رونــد.
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قابلیت حذف خودکار پیام ها و حساب کاربری

ــه آن افــزوده شــده اســت، یــک  ــه فــرد دیگــر تلگــرام کــه مدتیســت ب قابلیــت منحصــر ب

قابلیــت امنیتــی دیگــر بــه حســاب مــی ایــد. ایــن قابلیــت بــه کاربــر ایــن امــکان را مــی دهــد 

تــا یــک بــازه زمانــی بــرای پیــام هــا ثبــت کنــد تــا بعــد از بــه پایــان رســیدن زمــان تعییــن 

شــده، پیــام هــای مــورد نظــر حــذف و ناپدیــد شــوند.

ایــن قابلیــت بــرای زمــان هایــی مناســب اســت کــه کاربــران مــی خواهنــد اطالعــات مهمــی 

ــاز اســت بعــد از مطالعــه ســریعًا حــذف  ــا اشــخاصی بفرســتند کــه نی ــرای شــخص ی را ب

شــوند. امــا ممکــن اســت در همــان زمــان طــرف مقابــل حضــور نداشــته باشــد. در ایــن 

صــورت مــی تــوان پیــام هــای زمــان دار ارســال کــرد تــا بــه صــورت خــودکار بعــد از زمــان 

مشــخص شــده بــدون دخالــت شــما از بیــن برونــد.

تلگــرام چنیــن سیســتمی را بــرای خــود حســاب کاربــری نیــز در نظــر گرفتــه اســت. بــرای ایــن 

مــورد قابلیتــی بــا عنــوان Account self-destruct در بخــش امنیــت و حریــم خصوصــی 

در بخــش تنظیمــات در نظــر گرفتــه شــده اســت. کاربــران مــی تواننــد بــا تنظیــم ایــن مــورد، 

یکــی از گزینــه هــای 1 مــاه ، 3 مــاه ، 6 مــاه و یــک ســال را انتخــاب کننــد. ســپس تلگــرام 

از تاریخــی کــه شــما آنالیــن نشــده باشــید شــروع بــه شــمارش روزهــا مــی کنــد و اگــر تــا 

زمــان تعییــن شــده توســط شــما، حســاب کاربــری شــما آنالیــن نشــده باشــد، تلگــرام بــه 

صــورت خــودکار آن را غیــر فعــال و حــذف مــی کنــد.
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سرورهای پرسرعت + فضای ابری

تلگــرام اطالعــات کاربــران اعــم از پیــام هــا، تصاویــر، ویدئوهــا و … را روی ســرورهای ابــری 

خــودش ذخیــره ســازی مــی کنــد. ســرورهایی پــر ســرعت و بــا حجــم تقریبــًا نامحــدود کــه 

ــران ایــن امــکان را مــی دهــد تــا هــر چقــدر کــه مــی خواهنــد روی ایــن ســرورها  بــه کارب

فایــل هــای خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد. تلگــرام تاریخچــه تمــام چــت هــای شــما را نیــز 

روی همیــن ســرورها ذخیــره مــی کنــد تــا هــر موقــع کــه خواســتید بــه تمامــی چــت هــای 

گذشــته دسترســی داشــته باشــید.

ایــن ســرورهای ابــری از ســرعت بســیار باالیــی برخــوردار هســتند و محدودیــت حجمــی 

بــرای کاربــران ندارنــد. لــذا شــما مــی توانیــد از ایــن ســرورها نــه تنهــا بــه منظــور مقاصــد 

شــخصی، بلکــه بــه عنــوان ابــزاری حرفــه ای و کامــاًل رایــگان بــرای کســب و کار اینترنتــی 

ــد،  ــود نداری ــه هاســت دانل ــی ک ــد در صورت ــی توانی ــال م ــرای مث ــد. ب خــود اســتفاده کنی

ویدئوهــا و فایــل هــای ســنگین خــود را در تلگــرام آپلــود کــرده و در اختیــار کاربــران قــرار 

دهیــد. بــه جــرأت مــی تــوان گفــت کــه نزدیــک بــه نیمــی از موفقیــت هــای بــه دســت آمــده 

توســط ادمیــن کانــال هــای تلگــرام بــه یمــن وجــود همیــن ســرورهای ابــری مــی باشــد.
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تلگرام غیرفعال یا فروخته نمی شود

همیشــه ایــن نگرانــی کــه آیــا اســتفاده از یــک سیســتم یــا ابــزار آنالیــن تاریــخ انقضــا دارد 

ــرای کســانی کــه از ایــن سیســتم هــا در تجــارت آنالیــن  ــژه ب ــه وی ــر وجــود دارد. ب ــا خی ی

اســتفاده مــی کننــد. در مبحــث موبایــل مارکتینــگ و پیــام رســان تلگــرام نیــز ایــن نگرانــی 

هــا وجــود دارنــد امــا مســئوالن باالرتبــه ایــن مســنجر اعــالم کردنــد کــه تلگــرام نــه غیرفعال 

ــا  ــداری شــدن WhatsApp ب ــروش خواهــد رســید. اگرچــه خری ــه ف ــه ب خواهــد شــد و ن
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قیمــت گــزاف بــه Facebook باعــث شــده اســت تــا ایــن حــرف هــا بــرای کاربــران خیلــی 

قابــل اطمینــان بــه نظــر نرســند، امــا تلگــرام گفتــه اســت کــه از ایــن بابــت هیــچ برنامــه 

ای نــدارد.

بــه نقــل از توســعه دهنــدگان Telegram ، ایــن برنامــه یــک پــروژه غیــر ســازمانی و 

ــران  ــی اطالعــات کارب ــن یعن ــدارد. ای ــروش آن وجــود ن خصوصــی مــی باشــد و امــکان ف

ــه دســت ارگان هــا و ســازمان هــای  ــده و ب ــی مان ــت باق ــرام ثاب ــال هــا و … در تلگ و کان

ــن  ــای آنالی ــرای کســب و کاره ــد ب ــی توان ــن موضــوع م ــاد. همی ــد افت ــف نخواهن مختل

خبــر خوبــی باشــد تــا بــا خیــال راحــت بــه فکــر توســعه بخشــیدن تجــارت خــود در تلگــرام 

باشــند.
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افزایش قابل توجه تعداد کاربران

در حالــی کــه دیگــر پیــام رســان هــا بــا عــددی تقریبــًا مشــخص و ثابــت در حــال کســب 

کاربــران بیشــتر هســتند، امــا تعــداد رو بــه رشــد کاربرانــی کــه بــه شــبکه تلگــرام مــی پیونــد 

هــر ماهــه در حــال افزایــش اســت. ایــن رونــد صعــودی طــی یــک ســال اخیــر رشــد چشــم 

گیــری داشــته اســت تــا جایــی کــه هــم اکنــون روزانــه بیــش از 350 هــزار کاربــر جدیــد، عضو 

تلگــرام مــی شــوند. تلگــرام در ســال 2016 مــرز 100 میلیــون کاربــر را گذرانــد و ایــن تعــداد بــا 

ســرعت خیلــی زیــادی در حــال افزایــش اســت. در حــال حاضــر تعــداد اکانــت هــای فعــال 

تلگــرام در یــک مــاه رقمــی بیــش از 200 میلیــون کاربــر مــی باشــد.

ــا  ــوی شــما روی آن ه ــه لوگ ــران اســتیکرهایی ک ــر کارب ــن شــرایط مســاعد، اگ ــا ای حــال ب

نقــش بســته اســت را دســت بــه دســت کننــد شــما مــی توانیــد در نظــر ســیل عظیمــی از 

کاربــران دیــده شــوید و فرصــت فــوق العــاده ای بــرای محبــوب شــدن و پیشــرفت خــود 

پیــدا کنیــد.

ربات ها

ــه مهمتریــن ابزارهایــی هســتند کــه تلگــرام را از  ربــات هــای تلگــرام بــدون شــک از جمل

یــک پیــام رســان عــادی بــه یــک پیــام رســان همــه کاره و هوشــمند تبدیــل کــرده انــد. نکتــه 

جالــب توجــه اینجاســت کــه تعــداد ربــات هــای حرفــه ای و قابــل اســتفاده بــرای مقاصــد 
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تجــاری در ایــن پیــام رســان بســیار زیــاد بــوده و هــر روزه در حــال افزایــش هســتند. بــرای 

مثــال ربــات هایــی بــرای نظرســنجی، اطــالع رســانی و مدیریــت کانــال هــا از جملــه ایــن 

مــوارد هســتند. شــما بــه عنــوان ادمیــن یــک کانــال و یــا یــک کاربــر فعــال در تلگــرام مــی 

توانیــد بــا کمــک ایــن ربــات هــا کارهــا و امــور مختلــف خــود را از حالــت دســتی بــه حالــت 

خــودکار در بیاوریــد.

خوشــبختانه ربــات هــا در زمینــه هــای گوناگونــی عرضــه شــده انــد و بــه طــور واقــع تلگــرام 

ــاًل  ــات هــا کام ــن رب ــه بیــش از 90% ای ــوان گفــت ک ــًا مــی ت ــد. تقریب ــرده ان را هوشــمند ک

رایــگان هســتند و محدودیتــی در اســتفاده معمــول از آن هــا نیســت. توســعه دهنــدگان 

ایرانــی نیــز در ســاخت و گســترش ایــن ربــات هــا نقــش مهمــی دارنــد و تــا کنــون ده هــا 

ربــات کاربــردی ایرانــی را بــا زبــان فارســی منتشــر کــرده انــد.

از جایــی کــه تلگــرام بــر مبنــای سیســتم متــن بــاز طراحــی شــده اســت، شــما بــه عنــوان 

یــک کاربــر عــادی نیــز قــادر هســتید تــا یــک روبــات را بــه ســادگی تمــام در تلگــرام ایجــاد 

کنیــد. ســپس مــی توانیــد بــا کمــک کدهــای اینالیــن و یــا بــا کدنویســی هــای اســتاندارد، 

ــات هــا، ایجــاد  ــن رب ــرد تریــن اســتفاده ای ــد. یکــی از پرکارب ــات خــود را گســترش دهی رب

سیســتم پشــتیبانی آنالیــن و 24 ســاعته مــی باشــد.
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در بســیاری از مــوارد، ربــات هــای برخــی از کســب و کارهــای ایترنتــی حتــی مــی تواننــد مثل 

یــک حســابدار یــا منشــی فعالیــت کننــد. از ایــن لحــاظ تلگــرام بــه تکامــل خیلــی جذابــی 

ــه کســب و کار  ــات، ب ــد روب ــا چن ــا توســعه یــک ی رســیده اســت. شــما نیــز مــی توانیــد ب

اینترنتــی خــود رونــق دهیــد. روبــات هــا باعــث مــی شــوند تــا وقــت کمتــری را در تلگــرام 

هــدر دهیــد و کارهایتــان را دقیــق تــر و منظــم تــر پیــاده ســازی کنیــد.

 

بــا تمــام ایــن صحبــت هــا و بــا تمــام پتانســیل هــای باالیــی کــه تلگــرام بــرای پیشــرفت هر 

تجــارت آنالینــی دارد، امــا اســتفاده صحیــح و درســت از آن نیــاز بــه دقــت بــه نــکات ریــز 
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و درشــتی دارد. اول از همــه اینکــه همــه اقشــار جامعــه در ایــن پیــام رســان حضــور دارنــد 

و شــما بــرای تبلیغــات هدفمنــد خــود بایــد اهــداف از پیــش تعییــن شــده داشــته باشــید 

و آن هــا را دنبــال کنیــد. در غیــر ایــن صــورت تبلیغــات و زحمــت هــای شــما ممکــن اســت 

بــه خاطــر تعــداد زیــادی از کاربــران عــادی و ســطح پائیــن تــر بــه هــدر بــرود.

رقابــت در تلگــرام بســیار تنگاتنــگ اســت و توجــه بــه ایــن مســئله ضروریســت. اگــر درســت 

عمــل نکنیــد و آنطــور کــه بایــد در رقابــت هــا حضــور نداشــته باشــید بــه راحتــی کنــار مــی 

ــا قدیمــی جــای شــما را خواهنــد گرفــت. پــس ســعی کنیــد بــی  رویــد و رقبــای جدیــد ی

گــدار بــه آب نزنیــد و هدفمنــد فعالیــت خــود را شــروع کنیــد.
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