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در ایــن مقالــه بــه آمــوزش 5 نکتــه کاربــردی در تجــارت هــای آنالیــن پرداختــه ایــم، 
ــرفت  ــمت پیش ــه س ــد و ب ــه گام برداری ــد آگاهان ــی توانی ــکات م ــن ن ــت ای ــا رعای ب

حرکــت کنیــد.
ــاره اینکــه  ــده آن اســت، تصمیــم گرفتــن درب ــوژی هدایــت کنن در دنیایــی کــه تکنول
ــن اســت کاری  ــروش، بهتری ــن ف ــر و تضمی ــد معتب ــرای ســاخت یــک برن کــدام راه ب

بســیار دشــوار اســت.
ایــن تصمیــم یــک کار بــزرگ و حیاتــی بــرای یــک فروشــنده و بازاریــاب آنالیــن اســت، 
یعنــی کســی کــه مــی خواهــد تجــارت خــود را از طریــق اینترنــت ارتقــاء بدهــد. یــک 
ــارت  ــای تج ــن ابزاره ــتر وب و همچنی ــود در بس ــرات موج ــن از تغیی ــنده آنالی فروش

آنالیــن اســتفاده هــای زیــادی بــه منظــور ارتقــاء و پیشــرفت برنــد خــود مــی کنــد.
ــرای  ــون را ب ــج قان ــن پن ــتید و ای ــن هس ــندگان آنالی ــی از فروش ــم یک ــما ه ــر ش اگ
موفقیــت کارتــان در نظــر نگیرنــد، احتمــاال در ایــن مســیر بــا شکســت مواجــه مــی 

شــوید.

این ویدئو را مشاهده کنید: وب سایت های محکوم به شکست
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1. با وظایف خود به طور واضح و روشن ارتباط برقرار کنید :
اگــر شــما در فرآینــد ارتقــاء دادن بــه وب ســایت خــود نقــش داریــد، قبــل از هــر چیــز 
بایــد مطمئــن شــوید کــه تمــام تمرکــز خــود را روی همیــن موضــوع مــی گذاریــد و 

کارهــای دیگــر را واگــذار مــی کنیــد.
بســیار مهــم اســت کــه شــما ایــن کار را بــرای خــود انجــام مــی دهیــد یــا بــرای یــک 
مشــتری، اگــر بــه عنــوان پیمانــکار بــرای یــک مشــتری ایــن کار را انجــام مــی دهیــد، 
ــر و  ــورت مختص ــه ص ــد، ب ــروع کنی ــد را ش ــار برن ــب اعتب ــل کس ــه مراح ــل از اینک قب
مفیــد بــه مشــتری خــود، نحــوه ارتقــاء دادن یــک محصــول از طریــق پلتفــرم هــای 
چندگانــه مثــل تبلیغــات اینترنتــی، رســانه هــای اجتماعــی، ایمیــل هــا و ... را شــرح 
دهیــد. مشــتری شــما بایــد بدانــد کــه شــما چطــور از طریــق آشــنایی هــا و مهــارت 
ــه  ــدگان را ب ــرف کنن ــا مص ــتید ت ــادر هس ــف، ق ــای مختل ــرم ه ــا پلتف ــود ب ــای خ ه

ســمت فــروش محصــوالت ســوق دهیــد.

2. توانایی ها و مهارت های خود را از هر طریقی ثابت کنید :
در بازاریابــی اینترنتــی، تمــام ابزارهــای الزم بــرای تبلیغــات در دســترس هســتند. جهت 
محبوبیــت برنــد خــود، از تبلیغــات در شــبکه هــای اجتماعــی و ســئو اســتفاده کنیــد. 
همچنیــن از تبلیغــات چاپــی بــرای همــگام ســازی بــا تبلیغــات آنالیــن اســتفاده کنیــد. 

اســتفاده از ایــن شــیوه، یــک پیشــرفت پایــدار را ایجــاد مــی کنــد.
زمانــی کــه شــما تبلیغــات خــود را آغــاز مــی کنیــد بایــد بــه طــور پیوســته بررســی 
کنیــد کــدام روش هــا بــرای شــما بازدهــی بهتــری دارد و کــدام روش هــا را بایــد دیگــر 
ادامــه ندهیــد، بــه ایــن آزمــون و خطاهــا ادامــه دهیــد تــا ببینیــد کــدام مــوارد بــرای 
ــم  ــای مه ــش ه ــی از بخ ــد. یک ــده ای ندارن ــوارد فای ــدام م ــت و ک ــاز اس ــما کارس ش
بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک فروشــنده آنالیــن، داشــتن معیارهــای مختلــف در زمینــه 
موفقیــت هــا و شکســت هــا مــی باشــد. در ایــن صــورت، شــما مــی توانیــد از ایــن 
اتفاقــات درس گرفتــه و بــا کمــک آن هــا، آینــده کســب و کار خــود را بهبــود بخشــید.

اگــر بــرای مدتــی تبلیغــات خــود را ادامــه دهیــد متوجــه خواهیــد شــد کــه چقــدر بــه 
روش هــا و وب ســایت هایــی کــه بــرای تبلیغــات انتخــاب کــرده ایــد مســلط خواهید 
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شــد و بــا تجربــه ای کــه کســب کــرده ایــد هزینــه هــا بــه طــور پیوســته کاهــش مــی 
یابــد و نتایــج نیــز بهبــود پیــدا خواهــد کــرد.

3. برندهای قابل اعتماد حوزه فعالیت خود را شناسایی کنید :
وضعیــت برندهــای معتبــر و قابــل اعتمــاد را رصــد کــرده و مثــل یــک دانــش آمــوز از 

موفقیــت هــای آن هــا درس بگیریــد.
شــما مــی توانیــد ایــده هــای ایــن برندهــا را الگوبــرداری کــرده و از آن هــا بــه منظــور 
ــد.  ــا مشــتریان خــود اســتفاده کنی ــت هــای ســازمان ی ــه فعالی ــاء بخشــیدن ب ارتق
ــا یکدیگــر همــکاری مــی  ــد نفــره کــه ب ایــده هــای خــوب، در میــان تیــم هــای چن
کننــد متولــد مــی شــوند. پــس بهتــر اســت بــا دیــدگاه جمعــی، یــک برنــد معتبــر و 

پایــدار، بــرای رســیدن موفقیــت ایجــاد کنیــد.

 

4. خالقیت به خرج دهید :
ــه  ــی هســتند ک ــی آن های ــای تجــارت دیجیتال ــن هــای موفــق در دنی ــن کمپی بهتری

ــد. ــب مــی کنن ــاکاری( جل ــی )ری ــاده گوی ــدون فریــب کاری و زی توجــه شــما را ب
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شــما بایــد برنــد و مخاطبیــن خــود را بــه خوبــی بشناســید. شــاید آن هــا ظرفیــت 
ــه شــرکت کــردن در کمپیــن  ــا اینکــه مشــتاق ب ــد و ی مقــداری شــوخ طبعــی را دارن
ــا بررســی ایــن مــوارد و ســنجش مشــتریان خــود، شــما مــی  هــای شــما باشــند. ب
ــرای ایجــاد کمپیــن هــای موفــق تــر اســتفاده کنیــد.  توانیــد از خالقیــت خودتــان ب
کمپیــن هایــی کــه بــه خاطــر خالقیــت هــای شــما، بیــش از پیــش توجــه مخاطبیــن 
ــه خــود جلــب کــرده و مــراودات مشــتریان را بیشــتر کــرده اســت و در نهایــت،  را ب

ــه ارمغــان مــی آورد. ــرای ســایت شــما ب فــروش و موفقیــت بیشــتری ب
ــی از  ــس یک ــد، پ ــی کنن ــر م ــان تغیی ــی زم ــن در ط ــای مخاطبی ــا و ارزش ه رفتاره
بزرگتریــن بخــش هــای کار شــما شناســایی خلــق و خــو، عالیــق، رفتارهــا و الگوهــای 
خریــد مخاطبیــن اســت. ایــن کار بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا متوجــه شــوید بــرای 
ــه رابطــه  ــا تجــارت شــما ب ــد و باعــث مــی شــود ت ــی مــی کنی چــه کســانی بازاریاب

بیشــتر مخاطبیــن بــا کســب وکار شــما منتهــی شــود.

5. تا می توانید از رسانه های اجتماعی استفاده کنید :
رســانه هــای اجتماعــی )در کنــار ایمیــل هــا( یکــی از جدیدتریــن و بهتریــن راه هــای 

محبــوب کــردن برنــد شــما هســتند.
ــا  ــری ب ــد هســتند کــه شــما حســاب هــای کارب ــی مفی رســانه هــای اجتماعــی زمان
دنبــال کننــدگان زیــادی در فیســبوک، توئیتــر، اینســتاگرام و ... داشــته باشــید. تجــارت 
دیجیتالــی خــود را بــا کمــک هــر کــدام از ایــن پلتفــرم هــا گســترش دهیــد تــا بــا 

ایــن کار محصــوالت خــود را بــه صــورت خالقانــه معرفــی کــرده باشــید.

بیشتر بخوانید: چطور با هزینه ای اندک، برندسازی کنیم؟

در توئیتــر، ســرتیترهای خبــری مهــم و خالقانــه را پســت کنیــد. ایــن کار کمــک مــی 
کنــد تــا خواننــدگان بــه کلیــک کــردن روی لینــک هــا و رجــوع بــه وب ســایت شــما 
تشــویق شــوند. ایــن کار در میــان تاجــران اینترنتــی بــه اصطــالح Click Baiting یــا 
طعمــه کلیکــی معــروف اســت. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ایــن روش در صورتــی 
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کــه محصــول شــما شایســتگی توضیحــات مربوطــه را نداشــته باشــد، نتیجــه معکوس 
ــت. خواهد داش

ــل از آن  ــا قب ــد، ام ــاد کنی ــه ایج ــل توج ــرتیترهای قاب ــه س ــد ک ــعی کنی ــن س بنابرای
مطمئــن شــوید کــه مخاطبیــن شــما بــا دیــدن و مراجعــه بــه محتــوای لینــک ایــن 

ــد را نداشــته باشــند. ــول خــورده ان ــه گ ســرتیترها احســاس اینک
ــه  ــه ب ــند ک ــط باش ــم مرتب ــه ه ــه ای ب ــه گون ــما ب ــوالت ش ــرتیترها و محص ــد س بای
ــا  ــزی در آن ه ــراق آمی ــورد اغ ــال م ــن ح ــد و در عی ــه کنن ــب توج ــی جل ــدازه کاف ان
وجــود نداشــته باشــد. اگــر انــرژی و وقــت کاربــران بــر ســر ایــن موضــوع هــدر بــرود، 

شــما در ایــن مــورد شکســت مــی خوریــد.
ــا در زوایــای جــذاب اســتفاده  اگــر در اینســتاگرام تجــارت مــی کنیــد، از تصاویــر زیب
کنیــد. ایــن کار بــه صــورت قابــل توجهــی ارزش و جایــگاه برنــد و محصــوالت شــما را 
ارتقــاء مــی دهــد. از نورپــردازی هــای مناســب اســتفاده کنیــد و از توضیحــات کوتــاه 
و بــه یــاد ماندنــی بــرای توضیحــات عکــس هــا اســتفاده کنیــد همچنیــن، از چندیــن 
ــا ایــن کار،  ــد. ب ــر کنی ــد خــود را معــروف ت ــا برن هشــتگ مختلــف اســتفاده کنیــد ت

کاربــران بــا جســتجوی ایــن هشــتگ هــا، بــه چندیــن تصویــر از شــما مــی رســند.


