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ــد  ــا بتوانی ــق آنه ــا از طری ــم ت ــی معرفــی می کنی ــد روش عال ــه شــما چن ــه ب ــن مقال در  ای

کســب و کار کوچــک خــود را در دنیــای دیجیتــال توســعه دهیــد و  مخاطبــان و مشــتریان 

بیشــماری را جــذب کســب و کارتــان کنیــد. 

اگــر در حــال راه انــدازی یــک کســب و کار جدیــد هســتید یــا از قبــل کســب وکاری داشــتید، 

حضــور جــدی و پــر رنــگ برنــد شــما در فضــای آنالیــن و اینترنــت، امــروزه دیگــر یــک امــر 

ــه دارای  ــردم ک ــون 97 درصــد م ــار منتشــر شــده اکن ــق آم ــی رود. طب ــه شــما م ــی ب حیات

مشــاغل و کســب و کارهــای کوچــک هســتند بیــش از هــر زمــان دیگــری در مــورد کســب 

درآمــد از طریــق اینترنــت تحقیــق و جســتجو مــی کننــد. 

در حــال حاضــر صاحبــان مشــاغل کوچــک بــه دنبــال راهــی بــرای جــذب بازگشــت ســرمایه 

ROI بیشــتر و معرفــی کســب و کار خــود در دنیــای دیجیتــال هســتند. نــه تنهــا بازاریابــی 

دیجیتــال بــرای تبلیــغ محصــوالت یــا خدمــات شــما ضــروری اســت ، بلکــه بهینــه ســازی 

دارایی هــای آنالیــن شــما بــرای موفقیــت کلــی کســب و کار شــما حیاتــی اســت. حــاال کــه 

دنیــای کســب و کارهــای کوچــک بــه ایــن ســمت هدایــت شــده اند در ایــن مطلــب قصــد 

ــتراتژی  ــازی اس ــه س ــاد و بهین ــما در ایج ــه ش ــرا ب ــی درونگ ــتفاده از بازاریاب ــا اس ــم ب داری

ــم.  ــان کمــک کنی بازاریابی ت
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استراتژی های بازاریابی کسب و کارهای کوچک

شناسایی مخاطبان خود

اینکــه فکــر کنیــد »هــر فــردی« خریــدار محصــوالت و خدمــات شــما اســت اشــتباه می کنیــد. 

شــرکت های بــزرگ ممکــن اســت بــرای ســود بیشــتر بــه بازارهــای بزرگتــر متوســل شــوند 

ــه جــای  ــی ب ــازار اســت.« یعن ــر ب ــول در جایگاه هــای کوچــک و بک ــد »پ ــا می گوین ــا آنه ام

ــازار  ــج و پرســود ب ــه اصطــالح دن ــر Niche و  ب ــروی جایگاه هــای بک ــازار ب ــر لک ب ــز ب تمرک

تمرکــز کنیــد. ایــن جایگاه  هــای پــر ســود کوچــک را توســعه دهیــد، و بــرای اینکــه خریــدار 
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را جــذب چنیــن جایگاه هایــی کنیــد در وهلــه اول بایــد نقــاط درد، مشــکالت، اولویت هــا 

و نیازهــای مخاطــب خــود را شناســایی کنیــد. 

بــه عنــوان مثــال مشــتری شــما در زمــان اســتفاده از محصــوالت و خدمــات شــما دچــار 

مشــکالت و معضــالت خاصــی می شــوند کــه اگــر بــه موقــع نتوانیــد بــه ایــن مشــکالت و 

دغدغه هــای مشــتریان خــود رســیدگی کنیــد امــکان دارد مشــتری بــه طــور ناگهانــی کســب 

ــداوم از  ــه طــور م ــد ب ــن کار شــما می توانی ــری از ای ــرای جلوگی ــد. ب ــرک کن و کار شــما را ت

محصــوالت و خدمــات خــود پشــتیبانی کنیــد. یــا بــرای شناســایی ایــن مشــکالت و نقــاط 

درد نســبت بــه ارائــه کاال و خدمــات خــود از مشــتریان خــود نظــر ســنجی کنیــد. دیجــی 

ــا هــر از گاهــی از  ــد ی کاال در هــر ســاعت از شــبانه روز از کاالهــای خــود پشــتیبانی می کن

مخاطبــان خــود دربــاره نحــوه تحویــل، کیفیــت محصــول و .. نظــر ســنجی می کنــد. آیــا 

فکــر نمی کنیــد چــرا دیجــی کاال نبایــد موفــق باشــد؟ 

ــا پــی  ــه تصمیــم گیــری در خریــد ســوق می دهــد؟ ب بفهمیــد چــه عواملــی مخاطــب را ب

بــردن بــه ایــن چیزهــا می توانیــد بیشــتر روی مخاطــب خــود تســلط داشــته باشــید و از 

ــه بدهیــد. از  ــان ارائ ــرای رونــق کســب و کارت ایــن طریــق می توانیــد راهکارهــای خوبــی ب

همیــن االن روی مشــتریان فعلــی خــود متمرکــز شــوید و بفهمیــد مشــتریان فعلــی شــما 

چــه نیازهــا، نقــاط درد و اولویت هایــی دارنــد ســپس یــک پرســونای مشــتری بــرای خــود 

ایجــاد کنیــد و کــم کــم بــه ذهــن مشــتریان خــود نفــوذ کنیــد.   
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ــروش  ــد باعــث افزایــش ف ــه می توان ــط: پرســونای مشــتری چیســت و چگون ــه مرتب مقال

شــود؟

 

value proposition تمرکز بر ارزش پیشنهادی

اگــر بیــن شــما و رقبایتــان هیــچ تفــاوت و تمایــزی وجــود نداشــته باشــد پــس هیــچ دلیلــی 

وجــود نــدارد کــه یــک خریــدار متقاعــد گــردد مشــتری شــما شــود و از شــما خریــد کنــد. 

ارزش پیشــنهادی کســب و کارتــان شــما را از رقبایتــان متمایــز مــی کنــد. ارزش پیشــنهادی 

یعنــی اینکــه چــه دلیلــی وجــود دارد کــه مخاطــب و مشــتری، شــما را از دیگــر رقبایتــان 

متمایــز کنــد و یــا اینکــه چــه ویژگــی منحصــر بــه فــرد شــما باعــث مــی شــود مشــتری شــما 

ــر روی  ــد ب ــی را کســب کن ــگاه خوب ــرای اینکــه کســب و کار شــما جای ــد. ب را انتخــاب نمای
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ارزش پیشــنهادی خــود متمرکــز شــوید و دائــم ایــن ســوال را از خــود بپرســید چــرا بایــد 

مشــتری برنــد و کســب کار مــن را از ســایر رقبــا انتخــاب کنــد. مــن چــه ویژگــی ممتــازی 

دارم کــه باعــث شــود مخاطــب برنــد مــرا انتخــاب نمایــد؟

 دو غــول بــازار حمــل و نقــل اینترنتــی شــرکت اســنپ و تــپ ســی را در نظــر بگیریــد. بــه 

نظــر شــما ایــن دو شــرکت چــه ویژگــی هــای منحصــر بــه فــردی دارنــد کــه مــردم از آنهــا 

اســتقبال مــی کننــد. در ذهــن مــردم کــدام خصیصــه ایــن دو شــرکت باعــث شــده اســت 

کــه بــه آنهــا وفادارنــد بماننــد. آیــا شــما کــه مــی خواهیــد کســب و کار کوچــک خــود را راه 

بیندازیــد مــی توانیــد بــرای کســب وکارتــان ویژگــی هایــی را در نظــر بگیریــد کــه مخاطــب 

بــه شــما وفــادار بمانــد؟

تمرکز بر اهداف مجزا و منحصر به فرد

اگــر در دنیــای بازاریابــی ســیر کنیــد شــاید متوجــه شــوید کــه هــزاران مســیر وجــود دارد کــه 

شــما می توانیــد بــرای موفقیــت وارد آنهــا شــوید. شــاید بــه خیــال اینکــه می توانیــد در 

همــه عرصــه هــا موفــق شــوید و بــه جایــگاه مهمــی برســید وارد هزارتــوی ایــن مســیرها 

شــوید و بــه قولــی از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه بپریــد. امــا بــرای اینکــه ســر درگــم نشــوید 

بجــای پریــدن از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه در دنیــای بازریابــی بفهمیــد کجــای کســب و 

ــن نقــاط ضــف  ــد بزرگتری ــی ببری ــازده اســت. پ ــر ب ــر بیشــتری می گــذارد و پ کار شــما تاثی

شــما چــه هســتند کــه مانــع پیشــرفت و ترقــی شــما می شــود ســپس هدف هــای کوتــاه 
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مــدت پربــازده پیرامــون یــک حــوزه کلیــدی کســب و کار خــود را تعییــن کنیــد و منابــع خــود 

ــازده  ــاه مــدت و پرب ــه آن هــدف کوت ــه ب ــد ک ــی کنی ــا و تاکتیک های ــالش ه را معطــوف ت

دســت پیــدا کنیــد. هنگامــی کــه در جهــت رســیدن بــه آن هــدف کوتــاه و پربــازده پیشــرفت 

ــد. ــد تالش هــای خــود را بیشــتر کنی بیشــتری  داشــته اید، می توانی

تعیین هویت برند خود

داشــتن یــک هویــت برنــد ثابــت بــرای رونــق کســب و کارتــان باعــث می شــود کــه شــما بــه 

عنــوان یــک حرفــه ای  ســر زبان هــا بیفتیــد و بــه جــذب مشــتری جدیــد بــه شــما کمــک 

می کنــد. طبــق یــک مطالعــه در فیســبوک 77 درصــد مــردم بــه برندهــا وفــادار هســتند. 

جــف بــزوس، بنیانگــذار آمــازون، برنــد یــک شــرکت را چنیــن توصیــف کــرده اســت: »برنــد 

شــما همــان چیــزی اســت کــه افــراد وقتــی در اتــاق نیســتید در مــورد شــما می گوینــد«. 

ــگام شــنیدن  ــردم هن ــه م ــی اســت ک ــد شــما احساســات و عواطف ــر، برن ــارت دیگ ــه عب ب

نــام شــرکت شــما دارنــد. ایــن ترکیبــی از نــام برنــد، لوگــو، ویژگی هــای زیبایــی شناســی و 

طراحــی تمــام دارایی هــای شــما اســت.

ــد  ــد بای ــق برن ــرای خل ــا برندســازی چیســت؛ همــه آنچــه ب ــگ ی ــد: برندین بیشــتر بخوانی

ــد بدانی
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طراحی لوگو و دیگر ویژگی های با ارزش

بــرای رســیدن بــه ایده هــای نــو و خــالق بــرای کســب و کار خــود یــک رنــگ خــاص را انتخاب 

کنیــد. رنــگ برنــد در شــتاب دادن بــه برنامه هــا و مانــدگاری در ذهــن مشــتریان شــما تاثیــر 

logaster. و logonomy.ir ــوی خــود از ســایت هــای ــرای ایجــاد لوگ ــه ســزایی دارد. ب ب

com یــا از برخــی از دفاتــر دیجیتــال مارکتینــگ کمــک بگیریــد. البتــه بــرای طراحــی لوگــو 

کســب و کارتــان شــما می   توانیــد از ســرویس های رایــگان آنالیــن اســتفاده کنیــد امــا اگــر 

کار بــا کیفیــت و خــوب می خواهیــد بایــد بــا یــک فریلنســر یــا دفاتــر دیجیتــال مارکتینــگ 

همــکاری کنیــد. 

ــدگار  ــا و مان ــوی زیب ــک لوگ ــان ی ــه خودم ــو؛ چگون ــی لوگ ــای طراح ــط: راهنم ــه مرتب مقال

ــم؟ ــی کنی طراح
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CMS ایجاد وبسایت خود با یک قالب سیستم مدیریت محتوا

اگــر دارای یــک کســب و کار هســتید و در آن کار اهــل فــن هســتید در صورتــی کــه تصمیــم 

گرفته ایــد یــک ســایت بــرای خــود راه انــدازی کنیــد می توانیــد از سیســتم های مدیریــت 

محتــوا بــرای کارتــان اســتفاه کنیــد. بســیاری از CMSهــا اکثــرا قالب هــای از پیــش آمــاده 

ــن  ــد. بنابرای ــی بخری ــا پول ــگان ی ــه صــورت رای ــا را ب ــد آنه ــه شــما می توانی ــد ک شــده دارن

بابــت ایجــاد وبســایت خــود اصــال نگــران نباشــید می توانیــد بایــک هزینــه انــدک کســب 

ــن سیســتم های  ــورد از معروفتری ــد.  دو م ــاده کنی ــود را روی بســتر وبســایت پی و کار خ

مدیریــت محتــوا وردپــرس و جومــال هســتند کــه نــزد مــردم طرفــداران بیشــماری دارنــد. 

اگــر قصــد راه انــدازی وبســایتی بــرای کســب و کار نوپــای خــود داریــد می   توانیــد کمتــر از 

24 ســاعت یــک وبســایت بــرای خــود راه انــدازی کنیــد و از راه آن کســب درآمــد کنیــد. 

بــرای شــروع مــی توانیــد بــا دوره راه انــدازی کســب و کار آنالیــن در 29 دقیقــه یــک ســایت 

را راه انــدازی کنیــد و بعــد از مدتــی بــرای ارتقــای آن اقــدام کنیــد. فقــط کافیســت تصمیــم 

بگیریــد کــه شــروع کنیــد.

رصد وبسایت خود با ابزارهای آنالیزی

ــا پیــش از ایــن وبســایتی را راه انــدازی نکرده ایــد و از نظــر مســائل فنــی آن هیــچ  اگــر ت

آگاهــی نداریــد اصــال نگــران نباشــید. انــواع و اقســام ابزارهــا و ســرویس های آنالیــز 
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ــزار  ــد اب ــر  چن ــد. در زی ــان کمــک می کن ــه شــما در شــروع کارت وبســایت وجــود دارد کــه ب

ــم . ــی میکنی ــز وبســایت معرف ــرای آنالی ــاده را ب ــوق الع ف

Woorank : یــک ابــزار معــروف و سرشــناس تحلیــل ســایت اســت کــه بــه صــورت دقیــق و 

جزیــی ســایت شــما را بررســی و تحلیــل مــی کنــد.

GTMetrix: یکــی دیگــر از ابزارهــای قدرتمنــد تحلیــل وبســایت اســت کــه بخاطــر انــدازه 

گیــری ســرعت ســایت طرفــداران زیــادی دارد.

Ahrefs: در صورتــی کــه مــی خواهیــد بــک لینــک هــای ســایت خــود را بررســی کنیــد. ایــن 

ابــزار بــه صــورت اختصاصــی ایــن کار را بــرای شــما انجــام مــی دهــد.

The web checker: ایــن ابــزار آنالیــز بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا وب ســایت خــود را بــرای 

ســئو، عملکــرد، طراحــی موبایــل، امنیــت و کارایــی تحلیــل کنید. 
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مشاوره با آژانس های دیجیتال مارکتینگ برای رونق کسب و کار

اگــر در ابتــدای حــوزه فعالیــت خــود هســتید و بــه تازگــی وارد دنیــای دیجیــال مارکتینــگ 

ــگ  ــال مارکتین ــهای دیجیت ــود از آژانس ــب و کار خ ــق کس ــرای رون ــت ب ــر اس ــده اید بهت ش

فعــال در ایــن زمینــه مشــاوره بگیریــد تــا مســیر پیــش روی شــما روشــن تــر شــود. مــا در 

مدیــروب بــه واســطه ســالها تجربــه و ارائــه مشــاوره بــه کســب و کارهــای نوپــا و پیشــرفته 

هــم اکنــون آمــاده ارائــه مشــاوره در زمینــه کســب و کارهــای آنالیــن هســتیم.

ارتقای رنک گولگ با استفاده از سئو

در صورتــی کــه قبــال کســب و کاری داشــتید آیــا تــا بــه حــال محصــوالت و خدمــات خــود 

را در گــولگ ســرچ کرده ایــد؟ آیــا بــا خــود نگفته ایــد کــه چــرا وبســایت مــن در گــولگ بــاال 

نمی آیــد؟ آیــا فکــر نکرده ایــد کــه چگونــه در گــولگ رتبــه بگیریــد یــا اینکــه رنــک خــود را در 

گــولگ ارتقــا دهیــد؟ عوامــل متعــددی وجــود دارنــد کــه باعــث می شــوند یــک وبســایت 

رتبــه خوبــی در گــولگ بگیــرد و در نتایــج گــولگ جایــگاه خوبی داشــته باشــد. کلیــد واژه های 

ــره از  ــود وبســایت و غی ــت، ســرعت ل ــا کیفی ــوای ب ــوا، داشــتن محت ــط، طــول محت مرتب

جملــه عواملــی هســتند کــه بــر بهبــود ســئو ســایت شــما در گــولگ تاثیــر می گــذارد. بــرای 

اینکــه بــه جایــگاه خوبــی در گــولگ برســید بایــد از قــدرت جادویــی ســئو یــا همــان بهینــه 

ســازی ســایت بــرای موتورهــای جســتجو بهــره منــد شــوید.

 ســئو بــه مجموعــه تکنیک هایــی گفتــه می شــود کــه بــه وبســایت شــما کمــک می کنــد تــا 
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در نتایــج جســتجوی ارگانیــک رتبــه باالتــری داشــته باشــد و وبســایت شــما را بــرای افــرادی 

کــه بــه دنبــال برنــد یــا محصــوالت و خدمــات شــما هســتند در نتایــج موتورهــای جســتجو 

مثــل گــولگ نمایــش دهــد. اگــر بــه تازگــی وبســایتی را راه انــدازی کردیــد و می خواهیــد 

ــد در  ــروش بیشــتری داشــته باشــید می توانی ــد و ف ــا دهی ســئوی وبســایت خــود را ارتق

دوره  آمــوزش ســئو مدیــروب شــرکت کنیــد. 

دوره مرتبط: دوره آنالین جامع جادوی سئو 2020

تولید محتوای بهینه

وقتــی کــه ســایت خــود را راه انــدازی کردیــد و کســب و کار خــود را روی بســتر اینترنــت قــرار 

ــا کیفیــت  ــه می دهیــد محتــوای ب دادیــد بایــد در جهــت محصــوالت و خدماتــی کــه ارائ

و بهینــه تولیــد کنیــد. تولیــد محتــوا ضروری تریــن قســمت یــک وبســایت اســت کــه بــر 

ایــن اســاس شــما را در موتورهــای جســتجو  بــه کاربــران نشــان می دهــد و از ایــن طریــق 

ســایت شــما در موتورهــای جســتجو رتبــه می گیــرد. هرچــه بیشــتر کلمــات کلیــدی مــورد 

نظــر شــما در محتــوای بــا کیفیــت و مفیــد ظاهــر شــوند شــانس بیشــتری بــرای پیدا شــدن 

در نتایــج گــولگ دارنــد و بــه همیــن نســبت محصــوالت و خدمــات شــما بیشــتر بــه فــروش 

ــد و  درآمــد بیشــتری را کســب می کنیــد.  می رون

مقالــه مرتبــط: 8 نکتــه بــرای تولیــد محتــوا کــه در جــذب مخاطبــان وب ســایت تان معجــزه 

ــد می کن
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فعال بودن در شبکه های اجتماعی

طبــق گزاراشــات منتشــر شــده حــدود یــک ســوم از جمعیت جهــان در شــبکه های اجتماعی 

حضــور فعــال دارنــد و روزانــه بــر تعــداد ایــن کاربــران افــزوده مــی شــود. امــروز شــبکه هــای 

ــل  ــت تبدی ــادل اطالعــات فضــای اینترن ــن محل هــای تب ــه یکــی از جذاب تری اجتماعــی ب

شــده اســت کــه ایــن میــزان از حضــور می توانــد بــرای رونــق کســب و کارهــا فــوق العــاده 

باشــند. بــه محــض راه انــدازی ســایت فروشــگاهی خــود در شــبکه های اجتماعــی گوناگــون 

از قبیــل اینســتاگرام حضــور پررنگــی داشــته باشــید و در ایــن شــبکه هــا خــود را بــه کابــران 

معرفــی و محصــوالت و خدماتتــان را ارائــه دهیــد و ســپس منتظــر نتیجــه شــگفت انگیــز 

آن باشــید. تنهــا بــا ســاخت یــک اکانــت اینســتاگرام و داشــتن پیجــی جــذاب مــی توانیــد 

خــود را بــه شــمار کثیــری از کاربرهــای ایرانــی عضــو ایــن شــبکه اجتماعــی محبــوب معرفــی 

کنیــد. طبــق آخریــن آمــار منتشــر شــده 35 میلیــون کاربــر ایرانــی عضــو  اینســتاگرام 

هســتند کــه روزانــه بــر تعــداد ایــن کاربــران افــزوده مــی شــود.

دوره مرتبط: دوره جامع بازاریابی در اینستاگرام )آپدیت شد(

پاسخگویی و ارائه خدمات پشتیبانی

ــد و  ــال کردی ــت و فضــای مجــازی فع بعــد از اینکــه کســب و کار خــود را در بســتر اینترن

وبســایتتان دیــده شــد الزم اســت بــه هرگونــه ســوال، مشــل و نظــرات کابــران و مشــتریان 

خــود از طریــق پیــام یــا در کامنــت پاســخ دهیــد. ایــن اقــدام باعــث می شــود کــه شــما و 
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کســب و کارتــان در نظــر کاربــران و مشــتریان از اعتبــار و اعتمــاد برخــودار شــوید و شــما 

را بــه عنــوان یــک کســب و کار پاســخگو شناســایی می کننــد.  در ایــران دیجــی کاال بــا 

پشــتیبانی 24 ســاعته توانســته اســت طــی چنــد ســال اخیــر بــه محبوبیــت چشــمگیری 

ــد  ــش بیابن ــداران شــما افزای ــوب شــوید و طرف ــردم محب ــزد م ــد ن ــر می خواهی برســد. اگ

حتمــا پشــتیبانی قــوی داشــته باشــید. در ایــران می توانیــد از رایچــت )Raychat( بــرای 

ارتبــاط بــا مشــتری و ســاماندهی درخواســت های مخاطباتــان اســتفاده کنیــد. ایــن پلــت 

ــه رشــد کســب و  ــه خدمــات خــود می گویــد: هــدف رایچــت کمــک ب فــرم در قســمت ارئ

کارهــا بــا ایجــاد یــک رابطــه خــوب به وســیله مکالمــه مســتقیم و بــدون واســطه مشــتریان 

بــا شــرکت شماســت. یــا از نمونه هــای دیگــر ابزارهــای ارتبــاط و پشــتیبانی ایرانــی می تــوان 

ریتیــن )retain( و یــا ســاپوچت )supochat( را نــام بــرد. 
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 ارائه وبینارهای رایگان

یــک وبینــار بــه مشــتریان بالقــوه ایــن امــکان را می دهــد تــا در یــک دوره کوتــاه آنالیــن کــه 

بــه میزبانــی شــما برگــزار می شــود ثبــت نــام کننــد. ایــن دوره هــا معمــوال بیــن 30 دقیقــه 

الــی یــک ســاعت هســتند کــه شــما از طریــق ایــن دوره هــا ایــن امــکان را داریــد کــه بــه 

ســواالت و ابهامــات کابــران و مشــتریان بالقــوه خــود دربــاره برندتــان نکاتــی را ارائــه دهیــد. 

ــد  ــان کمــک می کنی ــد و کســب و کارت ــار برن ــه اعتب ــن اســتراتژی ب ــا ای ــه ب ــر اینک ــالوه ب ع

ــود  ــب و کار خ ــذب کس ــدی را ج ــرنخ های جدی ــتریان و س ــد مش ــق می توانی ــن طری از ای

ــد: ایســمینار،  ــار مانن ــه ســایت ها و ســوریس های وبین ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ــد. ب نمایی

ایونــد، اســکای روم، ادوبــی کانکــت، وبینــار آنالیــن اشــاره کــرد کــه بــا آنهــا می توانیــد بــا 

مخاطبــان خــود در ارتبــاط باشــید. 

تبلیغات را فراموش نکنید

درعیــن حــال کــه بــا قــدرت در کســب و کارتــان فعالیــت می کنیــد و از طریــق مــواردی کــه 
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ــرای جــذب مشــتریان  ــات ب ــد، گاهــی اوق ــم مشــتری جــذب می کنی ــی کردی ــاال معرف در ب

جدیــد و ســرنخ های تــازه بهتــر اســت بــرای برنــد و کســب و کارتــان در بســتر شــبکه 

هــای اجتماعــی تبلیغــات مفیــدی کنیــد. می توانیــد در ســایت های پربازدیــد خبــری بــرای 

شناســایی خــود و محصــوالت و خدماتتــان یــک رپورتــاژ آگهــی بــا کیفیــت آمــاده کنیــد و 

ــر وبســایت می توانیــد در بســتر شــبکه های  در ایــن وبســایت هــا منتشــر کنیــد. عــالوه ب

ــه  ــی ک ــد و در صفحــات و کانال های ــغ کنی ــا فیســبوک تبلی ــل اینســتاگرام ی اجتماعــی مث

همســو بــا محصــوالت و خدماتتــان هســتند تبلیغــات کنیــد.  و یــا اینکــه بــرای بازدهــی 

بهتــر بخشــی از هزینــه هــای خــود را صــرف تبلیغــات در بیــرون از فضــای اینترنــت کنیــد. 

بیلبوردهــا و تبلیغــات تلیویزیــون و رادیــو بــرای ایــن کار گزینــه هــای مناســبی هســتند. 

مطلب مرتبط: نکته به نکته:)قسمت چهارم( بهترین زمان برای شروع تبلیغات

جمع بندی

همانطــور کــه در ابتــدای ایــن مقالــه گفتــه شــد درحــال حاضــر بســیاری از کســب و کارهــای 

ــی  ــرای معرف ــت ب ــتر اینترن ــتری  از بس ــذب مش ــتر و ج ــی بیش ــور بازده ــه منظ ــک ب کوچ

خدمــات و محصوالتشــان اســتفاده می کننــد. اگــر صاحــب یــک کســب و کار هســتید و 

قصــد داریــد کارتــان رونــق بگیــرد و مشــتری زیــادی جــذب کنیــد در صورتــی کــه تاکنــون در 

اینترنــت و فضــای مجــازی فعالیــت نکرده ایــد از همیــن االن شــروع کنیــد. در ایــن مقالــه 

بــه مهمتریــن روش هایــی کــه می توانــد یــک کســب و کار اینترنتــی را رونــق ببخشــد نــگاه 

15



چند ایده اسرتاتژی بازاریابی کسب و کارهای کوچک

www.modireweb.com

کوتاهــی کردیــم. درصورتــی کــه اســتراتژی های بهتــری را می شناســید کــه موجــب ارتقــای 

کســب و کار در بســتر اینترنــت می شــود شــما بــه مــا معرفــی کنیــد. 

 

16


