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ایــن روزهــا هیــچ شــرکت و برنــد موفقــی وجــود نــدارد کــه حضــور خــود را در فضــای مجــازی 

تثبیــت نکــرده باشــد. خیلــی از تجــارت هــای کوچــک امــروزی هــم تصمیــم بــه ورود بــه ایــن 

حــوزه دارنــد امــا بــا ناآگاهــی هــای خــود شــروع کار را اشــتباه انجــام مــی دهنــد.

ــن و  ــی از مهمتری ــر یک ــال حاض ــی در ح ــی اینترنت ــن و بازاریاب ــور آنالی ــذاری در حض ــرمایه گ س

هوشــمندانه تریــن تصمیماتــی اســت کــه هــر برنــد، شــرکت و یــا حتــی تجــارت هــای کوچــک 

مــی تواننــد اتخــاذ کننــد. تجــارت آنالیــن مبحثــی پــر ســود در کســب و کارهــای امــروزی بــه 

حســاب مــی آیــد و فعالیــت درســت در آن، مــی توانــد ســوددهی کمپیــن هــای بازاریابــی شــما 

را دگرگــون کنــد. حضــور میلیــون هــا کاربــر یــا بهتــر اســت بگوئیــم مشــتری فعــال در اینترنــت، 

ابزارهــای کارآمــد و ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد ایــن حــوزه، شــما را در مــدت خیلــی کمتــری 

بــه اهــداف اقتصــادی مــد نظرتــان نزدیــک مــی کنــد.

حضــور آنالیــن موفقیــت آمیــز در ایــن میــدان رقابــت بــزرگ، مســتلزم داشــتن یــک وب ســایت 

ــن  ــت در ای ــرای کســب موفقی ــت در شــبکه هــای اجتماعــی مــی باشــد. شــما ب کامــل و فعالی

زمینــه بایــد کســب و کار اینترنتــی خــود را جــدی بگیریــد و تــا جایــی کــه مــی توانیــد ســعی 

کنیــد بــه مشــتریان خــود نزدیــک شــوید. بــا اینکــه تجــارت آنالیــن بســیار پرســود مــی باشــد 

ــت  ــه فعالی ــه را وابســته ب ــن زمین ــت در ای ــه ای، کســب موفقی ــاد و حرف ــای زی ــا وجــود رقب ام

درســت و طبــق اصــول کــرده اســت.

در همیــن راســتا، تجــارت هــای نــو پایــی کــه تصمیــم دارنــد وارد دنیــای کســب و کار آنالیــن 

ــه راحتــی ســرمایه و زمــان خــود را  ــه برخــی مســائل، ب ــا بــی توجهــی ب ــد ب شــوند، مــی توانن

بــدون هــدف هــدر دهنــد.
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 مــا در ادامــه بــه 8 اشــتباه رایــج امــا بســیار مشــکل ســاز اشــاره مــی کنیــم کــه تجــارت هــای 

جدیــد و کوچــک در هنــگام شــروع فعالیــت اینترنتــی خــود آن هــا را مرتکــب شــده و بــه همیــن 

خاطــر در ایــن زمینــه موفــق نمــی شــوند. اگــر شــما هــم یکــی از ایــن کســب و کارهــا هســتید، 

ایــن لیســت را چــک کــرده و بــا ایــن اشــتباهات آشــنا شــوید و ســعی کنیــد آن هــا را در کســب 

و کار خــود انجــام ندهیــد.

 

1. نداشتن وب سایت

نداشــتن یــک وب ســایت اولیــن اشــتباه بــزرگ هــر برنــد یــا تجارتــی مــی باشــد کــه بازاریابــی 

اینترنتــی خــود را شــروع کــرده اســت.
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 اگــر وب ســایت نداشــته باشــید، بــا قوانیــن کســب و کار اینترنتــی همخوانــی نخواهیــد داشــت 

و در واقــع بایــد گفــت کــه شــما بــرای فعالیــت آنالیــن و هدفمنــد نمــی توانیــد بدون وب ســایت 

کار زیــادی از پیــش ببریــد. ایــن مــورد حتــی بــرای تجــارت هایــی کــه عمــده فعالیــت آن هــا مثل 

فروشــگاه هــا، رســتوران هــا، کافــه هــا و … بیــرون از اینترنــت اســت نیــز حیاتــی مــی باشــد.

ــاری و  ــط تج ــد رواب ــی توان ــال م ــی فع ــایت اینترنت ــک وب س ــتن ی ــه داش ــد ک ــوش نکنی فرام

صمیمانــه شــما بــا کاربــران و مشــتریان را تــا حــد قابــل توجهــی بهبــود ببخشــد. همچنیــن، شــما 

ــا مشــتریان ثابــت و … را نیــز  ــا فعالیــت آنالیــن مــی توانیــد روابــط آفالیــن مثــل برخــورد ب ب

ــد. ــد مشــتریان آنالیــن را جــذب کنی ــا فعالیــت آفالیــن نمــی توانی ــد امــا ب گســترش دهی

ایــن موضــوع اثبــات شــده اســت کــه بســیاری از تجــارت هــای وارد شــده بــه فضــای مجــازی بــه 

خاطــر نداشــتن وب ســایت نتوانســتند وارد فــاز بعــدی رقابــت هــای آنالیــن شــوند. بــا توجــه بــه 

ایــن مســائل مــی تــوان دریافــت کــه اولیــن قــدم بــرای حضــور قدرتمنــد در کســب و کار آنالیــن 

داشــتن یــک وب ســایت مــی باشــد.

2. داشتن یک وب سایت بد و نامناسب

تأثیــر اولیــه یــا همــان First Impression از اهمیــت بســیار زیــادی برخوردار اســت. ایــن موضوع 

در دنیــای مجــازی نیــز وجــود دارد. یــک وب ســایت خــوب وب ســایتی اســت کــه نــه تنهــا از 

لحــاظ ظاهــری دلپذیــر و جــذاب باشــد، بلکــه از لحــاظ اطــالع رســانی و یــا بــه عبارتــی از لحــاظ 

جامــع بــودن نیــز تکامــل یافتــه باشــد.
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 اولیــن دلیــل ایجــاد یــک وب ســایت، پــل ارتباطــی بــرای درج اطالعــات و پیــام هــای شــما بــرای 

مخاطبیــن شماســت. در نتیجــه بایــد از اینکــه وب ســایت شــما پیــام هــای الزم را بــه خوبــی و 

بــدون پیچیدگــی بــه آگاهــی کاربــر مــی رســاند اطمینــان حاصــل کنیــد.

تصویرســازی هــای قــوی و گیــرا، محتــوای بــا کیفیــت و ســرعت بــاالی بارگــزاری مهمتریــن نــکات 

ــم  ــرار دادن آیت ــل، از پیچیدگــی و ق ــگاه اول مــی باشــند. در مقاب ــی یــک وب ســایت در ن ارزیاب

ــد و اســتفاده از عکــس هــای ســنگین،  ــزی هــای تن ــگ آمی ــد. از رن ــاد خــودداری کنی هــای زی

منوهــای بــی اهمیــت و بخــش هــای اضافــی پرهیــز کنیــد. ایــن تأثیــر اولیــه بــرای جــذاب بــه 

نظــر رســیدن برنــد شــما در دیــد کاربــران بســیار مهــم اســت و کاربــران بیشــترین برداشــت خــود 

را در همیــن برخــورد اول خواهنــد داشــت.

 ایــن موضــوع از جملــه مســائلی اســت کــه قربانیــان زیــادی دارد و تجــارت هــای کوچکــی کــه 

بــه آن توجــه نکــرده انــد محکــوم بــه شکســت شــده انــد.

شــما بــه عنــوان یــک مدیــر وب ســایت و یــا صاحــب یــک تجــارت جدیــد، بایــد بــه ایــن مســئله 

بــه صــورت ویــژه توجــه کنیــد. ارائــه یــک وب ســایت خــوب مــی توانــد ســکوی پرتــاب شــما بــه 

ســمت موفقیــت باشــد و یــک وب ســایت بــد مــی توانــد فعالیــت اینترنتــی شــما را قبــل از اینکــه 

بــه صــورت جــدی شــروع شــود خاتمــه دهــد.

 

4

https://modireweb.com/


8 اشتباه که کسب و کارهای کوچک در شروع تجارت آنالین مرتکب می شوند

www.modireweb.com

3. وب سایت هایی که برای موبایل ها بهینه سازی نشده اند

طبــق گزارشــات بــه دســت آمــده، نزدیــک بــه 50% از بازدیدهــای جهانــی وب ســایت هــا در ســال 

ــان  ــا پای ــی مــی شــود ت ــن پیــش بین ــه اســت. همچنی ــل هــا صــورت گرفت 2017 توســط موبای

ســال 2019 تعــداد دارنــدگان موبایــل هــای هوشــمند بــه بیــش از 2.5 میلیــارد نفــر برســد! بــا ایــن 

اعــداد و ارقــام، دیگــر الزم بــه توضیــح ایــن نیســت کــه چــرا هــر تجارتــی بایــد مبحــث موبایــل 

مارکتینــگ را جــدی گرفتــه و وب ســایت خــود را بــرای کاربــران موبایلــی بهینــه ســازی کنــد.

 امــا بــا ایــن همــه، اغلــب تجــارت هــای کوچــک و نوپــا بــه ایــن مســئله توجــه نمــی کننــد و بــا 

همیــن بــی توجهــی ســاده، تقریبــًا نیمــی از بازدیدهــای مهــم خــود را بــه چالشــی جبــران ناپذیــر 

مــی کشــند.
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امــا معیارهــای اصلــی یــک وب ســایت مناســب و بهینــه شــده بــرای 
موبایــل هــا چیســت؟

وب ســایت مــورد نظــر بایــد در کمتــر از چنــد ثانیــه بــه صــورت کامــل بارگــزاری شــود. ایــن 	 

یعنــی بایــد محتــوای وب ســایت در نســخه واکنــش گــرا )Responsive( بــه قــدری ســبک 

باشــد کــه ســرعت بارگــزاری آن تــا حــد امــکان بــاال باشــد.

در نســخه موبایــل ســایت بایــد تمرکــز خــود را روی نمایــش بخــش هــای اصلــی بگذاریــد 	 

چــرا کــه در نســخه موبایــل فضــای کافــی بــرای نمایــش همــه اطالعــات نیســت، پــس بایــد 

بهتریــن و مهمتریــن بخــش هــا را بــرای نســخه موبایــل ســایت در نظــر بگیریــد.

بخــش هــای مختلــف وب ســایت مذکــور بایــد بــه راحتــی در دســترس باشــند و پیچیدگــی 	 

در آن دیــده نشــود تــا کاربــران بــه ســرعت بــه چیــزی کــه مــی خواهنــد دســت پیــدا کننــد.
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4. استفاده از تبلیغات بهینه سازی نشده برای دستگاه های مختلف

ــران دســکتاپی در  ــا کارب ــی ب ــران موبایل ــار کارب ــه رفت ــه خاطــر داشــته باشــید ک ــورد را ب ــن م ای

بحــث جســتجو و وب گــردی متفــاوت خواهــد بــود. کاربــران سیســتم هــای خانگــی و دســکتاپی 

و همچنیــن دارنــدگان تبلــت هــا شــرایطی مشــابه را دارنــد. 

ایــن کاربــران در اغلــب مــوارد از وب گــردی و جســتجو در موتورهــای جســتجو بــه دنبــال کســب 

اطالعــات بیشــتری هســتند و معمــواًل مقــدار محتــوای جســتجو شــده بــرای ایــن افــراد تفــاوت 

زیــادی نــدارد. در طــرف دیگــر، کاربــران موبایلــی خواهــان دســتیابی بــه نتایــج ســریع هســتند.

در نتیجــه بــا ایــن نــکات، مــی تــوان گفــت کــه شــما بایــد بــرای نمایــش تبلیغــات بــه هــر دو 

ــه صــورت  ــد تبلیغــات خــود را ب ــی بای ــن یعن ــرده باشــید. ای ــه صــورت مجــزا فکــری ک ــروه ب گ

مناســب و بــا توجــه بــه دســتگاه هــای کاربــران بهینــه ســازی کنیــد تــا نتیجــه کامــل را بگیریــد. 

طبــق نتایــج بــه دســت آمــده، تبلیغــات بهینــه ســازی شــده بــرای موبایــل هــا از بازخــورد بهتــری 

برخــوردار بــوده انــد. بنابرایــن ســعی کنیــد تبلیغــات انحصــاری خاصــی را بــرای نســخه موبایلــی 

وب ســایت خــود در نظــر بگیریــد.

بســیاری از وب ســایت هــای موفــق بــرای اینکه آســودگی کار را بیشــتر کننــد، حتی امــکان برقراری 

ارتبــاط بــرای کاربــران موبایلــی را نیــز تنهــا بــا یــک کلیــک فراهــم کــرده انــد تــا کاربــران بتواننــد 

ــغ  ــات تمــاس تبلی ــه اطالع ــه ب ــورد نظــر، در کســری از ثانی ــک م ــا لین ــک روی آیکــون ی ــا کلی ب

مربوطــه دســت پیــدا کننــد. بــی توجهــی بــه ایــن قضیــه بســیاری از مشــاغل تــازه تأسیســی کــه 

بــه دنبــال کســب درآمــد از سیســتم تبلیغــات آنالیــن هســتند را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت.
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5. حضور نداشتن و در دسترس نبودن

از جملــه رفتارهــای رایــج و همیشــگی کاربــران بــرای اعتمــاد پیــدا کــردن بــه شــما و همچنیــن 

برطــرف کــردن ابهامــات و ســؤال هــای احتمالــی، پــل ارتباطــی بیــن شــما بــا آن هــا مــی باشــد. 

اگــر بــه ایــن خواســته کاربــران جامــه ی عمــل بپوشــانید، یــک قــدم بســیار حیاتــی در پیشــرفت 

کســب و کار اینترنتــی خــود برداشــته ایــد، در نظــر داشــته باشــید تــا از پلتفــرم هــای مختلــف و 

شــبکه هــای اجتماعــی بــه منظــور برقــراری ارتبــاط بــا کاربــران اســتفاده کنیــد. 

ــا  ــد ت ــدازی کنی ــرای آن هــا راه ان ــن ب ــک پشــتیبانی آنالی ــا ی ــن پیشــنهاد مــی شــود ت همچنی

ــد. ــرار کنن ــاط برق ــا شــما ارتب ــان ممکــن ب ــن زم ــد در کمتری بتوانن

شــما بــا ایجــاد راه هــای ارتباطــی مختلــف، تجــارت خــود را بیــدار نگــه داشــته و خودتــان را در 

دســترس کاربــران قــرار مــی دهیــد. فرامــوش نکنیــد کــه شــما بایــد همیشــه بــه عنــوان یــک 

ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــه برق ــور ب ــران را مجب ــه کارب ــه اینک پشــتیبان لحظــه ای در دســترس باشــید ن

خودتــان کنیــد. ایــن مشــکل از جملــه اشــتباهاتی اســت کــه برخــی وب مســترهای جدیــد انجــام 

مــی دهنــد. 

ــه وب ســایت از  ــران ب ــه محــض ورود کارب ــاز شــدن پنجــره چــت جدیــد ب ــال، ب ــوان مث ــه عن ب

ــد. ــران را صلــب مــی کن ــم گیــری کارب ــه ایــن اشــتباهات اســت. ایــن کار اجــازه تصمی جمل
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6. حضور داشتن بی مورد در همه پلتفرم ها

اینکــه یــک تجــارت بایــد در هــر پلتفــرم، شــبکه اجتماعــی و انجمــن هــای مرتبــط حضــور داشــته 

باشــد، طــرز فکــر اشــتباهی اســت کــه اغلــب افــراد آن را در ســر مــی پروراننــد. وب ســایت اصلی، 

بــالگ و چنــد عــدد از شــبکه هــای اجتماعــی بــرای یــک کســب و کار آنالیــن کافــی خواهنــد بــود. 

حضــور بــی مــورد در دیگــر مــوارد، تنهــا هــدر دادن زمــان و ســرمایه اســت و همچنیــن باعــث 

قربانــی شــدن کیفیــت بــه خاطــر کمیــت مــی شــود. 
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مســلمًا یــک تجــارت کوچــک و نوپــا کارهــای مهــم تــری از حضــور در همــه شــبکه هــای اجتماعی 

دارد و تلــف کــردن وقــت بــرای ایــن کار پروســه پیشــرفت شــما را بــه شــدت کنــد مــی کنــد.

ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــرم دارد و بدیه ــر پلتف ــرای ه ــاری ب ــوای انحص ــه محت ــاز ب ــن کاری نی چنی

مدیریــت آن زمــان زیــادی الزم خواهــد بــود. در ضمــن اشــتراک گــذاری یــک محتــوای یکســان 

در همــه ایــن پلتفــرم هــا نــه تنهــا بــه شــما کمــک خاصــی نمــی کنــد بلکــه ممکــن اســت ضعــف 

شــما در مدیریــت و تولیــد محتــوای جدیــد را نشــان بدهــد. تصمیــم درســت در ایــن زمینــه ایــن 

اســت کــه قبــل از هــر چیــز مخاطبیــن خــود را دنبــال کــرده و عالئــق آن هــا را بررســی کنیــد. 

ســپس ببینیــد کــه ایــن افــراد در کــدام شــبکه هــا حضــور بیشــتری دارنــد و فعالیــت خــود را در 

آن شــبکه هــا انجــام دهیــد.

بــرای مثــال، اگــر مخاطبیــن هــدف شــما افــراد شــاغل و تجــارت هــای دیگــر مــی باشــند، بایــد 

ســراغ شــبکه هایــی مثــل LinkedIn برویــد و در صورتــی کــه اهــداف شــما افــراد کــم ســن و ســال 

تــر هســتند، فعالیــت خــود را در شــبکه هایــی ماننــد Instagram و … تقویــت کنیــد.

SEO 7. عدم استفاده از فرآیند های

ســئوی محلــی یــا Local SEO فرآینــدی اســت کــه بــا کمــک آن مــی توانیــد حضــور خــود را در 

بیــن وب ســایت هــا و نتایــج داخلــی یــک کشــور یــا یــک زبــان خــاص تضمیــن کنیــد. 
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طبــق نتایــج یــک تحقیــق و نظرســنجی، نزدیــک بــه 90% از افــراد مشــارکت کننــده در آن گفتــه 

انــد کــه آن هــا حداقــل هفتــه ای یــک بــار در مــورد یکــی از تجــارت هــای محلــی یــا داخلــی در 

اینترنــت بــه جســتجو مــی پردازنــد.

ــه  ــدون توجــه ب ــد کــه شــما ب ــت مــی کن ــه ثاب ــن زمین ــران در ای  ایــن حجــم از مشــارکت کارب

ــد. ــران نداری ــرای جــذب مشــتری و کارب ــچ شانســی ب ــه SEO هی مقول

مســلمًا ایجــاد یــک کمپیــن موفقیــت آمیــز ســئوی محلــی بــه کســب رتبــه بهتــر شــما در کشــور 

خودتــان )از دیــد موتورهــای جســتجو( کمــک مــی کنــد.

اگــر در نظــر داریــد در ســطح جهانــی نیــز اعتبــار کســب کنیــد، بایــد فرآیندهــای ســئوی جهانــی 

یــا Global SEO را دنبــال کنیــد.

 یــک کمپیــن موفــق ســئو نیــاز بــه انجــام کارهــای زیــادی دارد کــه نمــی تــوان همــه آن هــا را 

در ایــن مقالــه ذکــر کــرد.

امــا مهمتریــن آن هــا اســتفاده از کلمــات کلیــدی، بهینــه ســازی متاتــگ هــا، افزایــش ســرعت 

بارگــزاری صفحــات، اضافــه کــردن نقشــه ســایت، اضافــه کــردن مشــخصات ارتباطــی شــما در 

ــوگل و … مــی باشــند. سیســتم My Business گ

مبحــث ســئو پیچیــده و بســیار گســترده اســت. همیــن پیچیدگــی بســیاری از وب مســترهای 

حرفــه ای را نیــز بــه اشــتباه مــی انــدازد، چــه برســد بــه تــازه کارهایــی کــه ســایت خــود را تــازه 

راه انــدازی کــرده انــد.
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 در این موضوع با احتیاط عمل کنید و سعی کنید طبق استانداردهای سئو پیش بروید.

 

8. رها کردن یک باره همه چیز

ــار بــرای یــک کســب و کار اینترنتــی درســت مثــل دیگــر انــواع  پیشــرفت کــردن و کســب اعتب

ــر، کوشــش و پشــتکار دارد. بســیاری از مشــاغل جدیــد بعــد از اینکــه  تجــارت هــا نیــاز بــه صب

مدتــی را بــا فعالیــت کــردن در ایــن حــوزه گذراندنــد، بــا ایــن طــرز فکــر کــه تــالش هــای آنــان 

مثمــر ثمــر واقــع نشــده اســت، ممکــن اســت بــرای ادامــه فعالیــت خــود ســردرگم شــوند و یــا 

حتــی نتواننــد بــا کیفیــت قبــل حضــور داشــته باشــند.

 ایــن باعــث مــی شــود تــا شــما حضــور آنالیــن خــود را کاهــش داده و دســت از تــالش بــرای 

جــذب مشــتریان بکشــید. ایــن دقیقــًا متضــاد چیــزی اســت کــه کاربــران آن را مــی خواهنــد.
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زمانــی کــه یــک کاربــر وارد وب ســایت شــما و یــا یکــی از شــبکه هــای اجتماعــی شــما شــده و 

متوجــه شــود کــه شــما مدتــی اســت فعالیتــی نداشــتید، ناخــودآگاه حــس اینکــه نمــی تــوان بــه 

شــما بــه عنــوان یــک تجــارت فعــال نــگاه کــرد در آن کاربــر تداعــی مــی شــود.

 ایــن حــس ســبب مــی شــود تــا تعــداد کاربــران و مشــتریان شــما بــه شــکل غیــر قابــل بــاوری 

ریــزش داشــته باشــند. ایــن اشــتباه تاکنــون باعــث ورشکســتگی صدهــا تجــارت آنالیــن در ایــران 

شــده اســت. در صورتــی کــه همــه ایــن تجــارت هــا اگــر بــا صبــر و کوشــش زیــاد بــه فعالیــت 

مســتمر و صحیــح خــود ادامــه مــی دادنــد، بــه مقــدار قابــل توجهــی پیشــرفت مــی کردنــد.

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ســوددهی تجــارت هــای اینترنتــی نیــاز بــه زمــان دارد. در ایــن زمان 

نســبتًا زیــاد، شــما بایــد آزمــون و خطاهــای زیــادی را تجربــه کنیــد تــا باالخــره مطمئــن شــوید در 

مســیر درســت قــرار گرفتــه ایــد. اگــر از فعالیــت و حضــور آنالیــن خــود دســت برداریــد، شــانس 

بازگشــت مجــدد خــود را بیــش از پیــش کــم مــی کنیــد و مــی بایســت زمــان و هزینــه زیــادی را 

بــرای جلــب اعتمــاد از دســت رفتــه کاربــران صــرف کنیــد.
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