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آیــا دربــاره سیســتم همــکاری در فــروش و نحــوه کســب درآمــد از آن چیــزی 
ــا ایــن شــیوه جدیــد بازاریابــی در  شــنیده اید. در ایــن نوشــته می خواهیــم شــما را ب

ــید. ــراه باش ــا هم ــا م ــم. ب ــنا کنی ــای آن آش ــا و مزیت  ه دنی

صبــح زود بیدارشــدن، رانندگــی کــردن در اوج ترافیــک به ســوی محــل کار، خیابان های 
مملــو از عابــران خــواب آلــود، بــا ذهنــی خســته شــروع بــه کار کــردن و بــا انبوهــی 
ــد  ــوده و می توان ــایند ب ــا ناخوش ــه اینه ــدن، هم ــه ش ــف کاری مواج ــل و وظای ایمی

آزاردهنــده باشــد.
بــه جــای ایــن همــه یکنواختــی و دویــدن بــرای بدســت آوردن اندکــی درآمــد، شــما 
می توانیــد درهــر کجــا و در هــر زمــان حتــی هنگامــی کــه در خــواب بــه ســر می بریــد، 
پــول بدســت آوریــد کــه در واقــع ایــن موضــوع اولیــن و مهمتریــن مزیــت  سیســتم 
ــا  ــه اساس ــم ک ــما می گویی ــه ش ــته ب ــن نوش ــاال در ای ــت. ح ــروش اس ــکاری در ف هم

همــکاری در فــروش چیســت.
سیســتم همــکاری در فــروش یــک تاکتیــک مشــهور بــرای فــروش محصــوالت و ایجاد 
درآمــد شــناخته شــده اســت، کــه بــرای هــر دو طــرف یعنــی تولیــد کننــده محصــول و 
بازاریــاب ســود بــه همــراه دارد و بــا پیدایــش آن اســتفاده از تاکتیک هــای بازاریابــی 

ســنتی بــه حداقــل رســیده اســت.
ــتم  ــن سیس ــق همی ــران از طری ــا و 84٪ از ناش ــد 81 ٪ از برنده ــت بدانی ــب اس جال
بازاریابــی، قــدرت نفوذشــان را افزایــش داده انــد کــه ایــن امارهمــراه بــا گســترش ایــن 

ــه افزایــش اســت. سیســتم هــر ســاله در امریــکا رو ب
خبرهــا حاکــی از افزایــش 10٪ درصــدی درآمــد حاصــل از ایــن سیســتم فــروش بــه 
گــوش می رســد کــه ایــن مقــدار تــا ســال 2020 بــه 6.8 میلیــارد دالر در آمریــکا خواهــد 

. سید ر
 در ســال 2018 میــزان هزینــه صــرف شــده بــرای بازاریابــی محتــوا 62٪ از کل هزینــه 
ــر ســایر روش هــا  ــرد آن ســه براب ــه عملک ــی ک ــوده، در حال ــی ســنتی ب هــای بازاریاب
گــزارش شــده اســت. درواقــع افزایــش  16٪ درصــدی سفارشــات آنالیــن را می تــوان 

بــه تاثیــر ایــن نــوع سیســتم بازاریابــی نســبت داد.
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در بهــار ســال 2017 شــرکت آمــازون ســاختار سیســتم همــکاری در فــروش خــود را بــه 
کلــی تغییــر داد بــه ایــن صــورت کــه یــک الــی ده درصــد از ســود حاصــل از فــروش 
محصــوالت بــه تولیــد کننــدگان و مابقــی بــه بازاریابــان تعلــق می گرفــت. ایــن اتفــاق 
ــه طــرز  ــد ب ــرای آنهــا رقــم زد کــه درآمــد خــود را بتوانن یــک فرصتــی اســتثنایی را ب

قابــل توجهــی افزایــش دهنــد.

محصول مرتبط: کسب درآمد از مدیر وب

 

 
سیستم همکاری در فروش چیست؟

ــوند  ــع می ش ــردم از آن منتف ــیاری از م ــه بس ــد ک ــتم کارآم ــن سیس ــد ای ــا می دانی آی
ــد؟ ــه کار می کن ــت و چگون چیس

ایــن سیســتم فرآینــدی اســت کــه در آن افــراد بــا اســتفاده از بازاریابــی محصــوالت 
شــرکت ها  کســب درآمــد می کنــد کــه برخــالف مفهــوم پیچیــده آن، فراینــدی آســان 
ــدار آن  ــازار طرف ــته ب ــاب وابس ــه بازاری ــب ک ــن ترتی ــت. بدی ــی اس ــدون پیچیدگ و ب
ــا اســتفاده از ایــن  محصــول را شناســایی و بــرای آن گــروه خــاص تبلیــغ می کنــد. ب
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ــم  ــوند و ه ــع می ش ــود مطل ــواه خ ــول دلخ ــدگان از محص ــرف کنن ــم مص ــیوه  ه ش
ــرد. ــق می گی ــاب تعل ــه بازاری ــوان کمیســیون ب ــه عن درصــدی از قیمــت محصــول ب

مقاله مرتبط: کسب درآمد از اینترنت با 14 راه پولساز و بدون نیاز به سرمایه

سیستم همکاری در فروش چگونه کار می کند؟
 از آنجــا کــه سیســتم همــکاری در فــروش از طریق تقســیم فراینــد بازاریابــی محصوالت 
ــل  ــد، عم ــر کار می کنن ــتقل از یکدیگ ــورت مس ــه ص ــه ب ــف ک ــان مختل ــن بازاریاب بی
می کنــد، می توانــد بــه عنــوان اهرمــی مهــم در اســتفاده از توانایی هــای افــراد 

ــر تلقــی شــود. ــرای ارایــه یــک اســتراتژی بازاریابــی کارامــد و موث گوناگــون ب

فرایند بازاریابی در این سیستم سه رکن مهم دارد که عبارتند از:
تولید کنندگان محصول. 1
همکاران فروش و یا تبلیغ کنندگان. 2
مصرف کنندگان. 3

بــرای اطمینــان حاصــل کــردن از آنکــه فراینــد همــکاری در فــروش می توانــد سیســتم 
موثــری باشــد، رابطــه اشــتراکی  بیــن ایــن ســه گــروه را بــا هــم بررســی می کنیــم:

فروشندگان و تولید کنندگان محصوالت
یــک فروشــنده می توانــد یــک کارآفریــن کوچــک باشــد و یــا یــک تشــکل اقتصــادی 
بــزرگ، حتــی می توانــد یــک دســتفروش، یــک خــرده فــروش، یــک بــازرگان و یــا یــک 
شــرکت تولیــدی باشــد. یــک محصــول هــم می توانــد ماهیــت فیزیکــی ماننــد) لــوازم 
ــد.  ــته باش ــگری( داش ــه آرایش ــوزش حرف ــل )آم ــی مث ــت خدمات ــم ماهی ــه( وه خان
حــاال ممکــن اســت کــه فروشــندگان خودشــان فراینــد بازاریابــی را انجــام دهنــد و یــا 
اینکــه بــه بازاریابــان مســتقل بســپارند. البتــه فروشــندگان محصــوالت بــا برندهــای 
تجــاری شــناخته شــده نیــازی بــه مشــارکت فعاالنــه در امــر بازاریابــی نــدارد و ممکــن 
اســت فراینــد بازاریابــی را خودشــان انجــام دهنــد و درآمــد حاصــل از آن را بــه خــود 

اختصــاص دهنــد.
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همکاران فروش و یا تبلیغ کنندگان
ــرد  ــا یــک ف ــده محصــول ممکــن اســت یــک شــرکت و ی ــا توزیــع کنن ــاب و ی بازاری
باشــد کــه محصــول را از طریــق یــک پروســه بازاریابــی جــذاب بــه خریــداران بالقــوه 
ــد کــه  ــع می کن ــده را قان ــارت دیگــر یــک بازاریــاب مصرف کنن ــه عب ــد. ب عرضــه می کن
ــه کاال را  ــد ک ــب می کن ــا را ترغی ــت و آنه ــد اس ــمند و مفی ــر ارزش ــول موردنظ محص
خریــداری کننــد. بــا ایــن کار از طریــق خریــد محصــول توســط مصــرف کننــده درآمــد 

ــد. ــب می کنن کس
ــان  ــه منافع ش ــه ب ــا توج ــدگان را ب ــی از مصرف کنن ــروه خاص ــوال گ ــان معم بازاریاب
مخاطــب خــود قــرار می دهنــد، ایــن کار ســبب می شــود کــه افــرادی را جــذب کننــد 

کــه پتانســیل خریــد کــردن دارنــد و باعــث افزایــش فــروش بــرای آنهــا شــوند.

 

 

مصرف کنندگان
ــد.  ــمار می رون ــه ش ــی ب ــتم بازاریاب ــن سیس ــی ای ــران اصل ــدگان بازیگ ــرف کنن مص
ــتراک  ــه اش ــا ب ــا آنه ــوالت را ب ــایت ها محص ــانه ها و وب س ــق رس ــان از طری بازاریاب
ــده و  ــد کنن ــرد، تولی ــداری ک ــی را خری ــتری جنس ــه مش ــان ک ــر زم ــد. ه می گذارن
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بازاریــاب وابســته هــر دو منتفــع خواهنــد شــد. بهتــر اســت بدانیــد گاهــی اوقــات 
ممکــن اســت بازاریــاب ایــن موضــوع را بــه مشــتری اطــالع دهــد کــه از خریــد آنهــا 
کمیســیون دریافــت می کنــد کــه ممکــن اســت خریــداران نســبت بــه ایــن موضــوع 

ــود. ــاظ نش ــا لح ــرای آنه ــی ب ــل توجه ــوع قاب ــند و موض ــاوت باش ــال بی تف کام
ــه  ــود ب ــد خ ــرای خری ــازاد ب ــی م ــت مبلغ ــه پرداخ ــر ب ــداران حاض ــدرت خری ــه ن ب
بازاریابــان می شــوند. بــرای همیــن معمــوال ســهم درآمــدی بازاریــاب در ســود محصول 
گنجانــده می شــود.با خریــد محصــول توســط مشــتری چرخــه خریــد تکمیــل می شــود 
ــتم  ــه سیس ــدون آنک ــد؛ ب ــت می کن ــادی دریاف ــک روال ع ــق ی ــول را از طری و محص

همــکاری در فــروش تاثیــری در نحــوه تحویــل کاال بــرای او داشــته باشــد.

نحوه پرداخت سود به بازاریابان به چه شکل است؟
سیســتم همــکاری در فــروش یــک روش ســریع و آســان بــرای کســب درآمــد بــوده و 
هیــچ دردســری در فــروش محصــوالت بــرای بازاریابــان نحواهــد داشــت. این سیســتم 
ــق آن هســتند،  ــد از طری ــن و کســب درآم ــروش آنالی ــال ف ــه به دنب ــرای کســانی ک ب
بســیار مناســب اســت. امــا ســؤال اینحاســت کــه بازاریابــان پــس از ایجــاد ارتبــاط 
بیــن خریــدار و فروشــنده، ســهم خــود از فــروش را بــه چــه شــکل دریافــت می کننــد؟ 

جــواب ایــن پرســش کمــی پیچیــده اســت.
مصــرف کننــدگان همیشــه بــه کاالیــی نیــاز ندارنــد کــه بازاریابــان هــم بتوانــد یــک 
ــد، از  ــق آن ســهم خــود را محاســبه و دریافــت کن الگــوی مشــخص داشــته و از طری
ــوط  ــده، کــه مرب ــد کنن ــزان افزایــش حاشــیه ســود تولی ــری می طــرف دیگــر اندازه گی
ــوان  ــن حــال می ت ــا ای ــا  ب ــری دشــوار اســت، ام ــی می شــود، ام ــد بازاریاب ــه فراین ب

بــه چندیــن روش ایــن ســهم را حســاب کــرد:
پرداخت سود درازای فروش هر واحد	 

ایــن روش ســاختار اســتاندارد سیســتم همــکاری در فــروش را شــکل می دهــد. تولیــد 
کننــده درصــدی از قیمــت کاالی فروختــه شــده را پــس تســویه آن توســط مشــتری، 

ــد. ــه بازاریــاب پرداخــت می کن ب
پرداخت در ازای هدایت مشتریان به وب سایت فروشنده	 

ایــن روش نســبتا از دشــواری بیشــتری برخــوردار اســت، بــه ایــن صــورت کــه بازاریاب 
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بایــد مشــتری را متقاعــد کنــد کــه الگــوی خریــد خــود را تغییــر داده و از وب ســایت 
فروشــنده بازدیــد نمایــد. همچنیــن مشــتری را ترغیــب کنــد کــه اقدامــات مــورد نظــر 
فروشــنده از جملــه ) ثبت نــام، ایجــاد اکانــت کاربــری در ســایت، ثبــت نظر و پیشــنهاد 
و بــه طــور کلــی ثبــت بازخــورد از محصــول، نصــب اپلیکیشــن کمپانــی و عضویــت در 

خبرنامــه وب ســایت فروشــنده( را انجــام دهــد.

پرداخت در ازای بازدید بیشتر از وب سایت فروشنده	 
ــز  ــاب تمرک ــد توســط بازاری ــرای خری ــزه در مشــتری ب ــر روی ایجــاد انگی ایــن روش ب
ــنده  ــایت فروش ــوی وب س ــه س ــی ب ــرم بازاریاب ــتری از پلت ف ــه مش ــه  طوریک دارد، ب
تغییــر مســیر دهــد. بــه ایــن معنــی کــه بازاریــاب بایــد مصرف کننــده را بــه انــدازه ای 
کنجــکاو کنــد کــه از وب ســایت بازاریــاب بــه وب ســایت فروشــنده تغییــر مســیر دهــد 
ــایت  ــه در وب س ــک افزایش یافت ــدار ترافی ــبه مق ــق محاس ــیون آن از طری ــه کمیس ک

ــود. ــت می ش ــد پرداخ مقص

بیشتر بدانید:  10 ویژگی که یک وب سایت خوب باید داشته باشد
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6 دلیل جذاب برای مشارکت در سیستم همکاری در فروش
1. کسب درآمد بدون صرف زمان

ــرای ایجــاد درآمــد، کــه مســتلزم آن اســت کــه شــما هــر  برخــالف کارهــای رایــج ب
ــد  ــغلی می توانی ــیر ش ــن مس ــید، در ای ــته باش ــور داش ــود حض ــل کار خ روزه در مح
حتــی زمانــی کــه در خــواب بــه ســر می بریــد، درآمدزایــی داشــته باشــید. بــرای ایــن 
کار فقــط کافــی اســت در ابتــدا بــا اختصــاص دادن زمانــی مناســب بــرای ایجــاد یــک 
پلت فــرم بازاریابــی، کمــی وقــت صــرف کنیــد. بــا ایــن کار شــما می توانیــد بــا خریــد 
مشــتریان، تــا مدتهــا درآمدزایــی داشــته باشــید حتــی زمانــی کــه بــه ســایر فعالیــت 

ــد. ــود می پردازی ــه خ ــای روزان ه

2. عدم نیاز به پاسخگویی به مشتری
ــه در معامــالت خــود  ــی ک ــدی و خدمات ــر خــالف خرده فروشــان و شــرکت های تولی ب
ــگام خریــد و بعــد از آن رضایــت مشــتری  ــد و بایــد در هن ــا مشــتری ســروکار دارن ب
را جلــب کننــد، بازاریــاب ملــزم بــه ایجــاد ارتبــاط بــا خریــدار نیســت و فقــط ارتبــاط 
ــام  ــد از انج ــولیتی بع ــه مس ــازد و هیچ گون ــن می س ــنده را ممک ــا فروش ــتری ب مش

خریــد، متوجــه او نیســت.

3. امکان انجام کار در خانه
اگــر شــما از جملــه آدم هایــی هســتید کــه از رفتــن بــه ســر کار متنفریــد، ایــن یــک 
فرصــت شــغلی مناســب بــرای شماســت. چــرا کــه بــه راحتــی می توانیــد بــا ایجــاد 
کمپیــن و فــروش یــک محصــول تولیــدی حتــی در خانــه خــود، درآمــد کســب کنیــد.
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4. صرفه جویی در هزینه ها
اکثــر کســب وکارها نیازمنــد یــک ســرمایه گذاری اولیــه هســتند کــه ایــن ســرمایه تــا 
زمــان رســیدن بــه درآمد زایــی و ورود جریانــات نقــدی بــه شــرکت بایــد بلوکــه شــود. 
ــن  ــزان ســرمایه گذاری و کمتری ــن می ــا کمتری ــروش ب ــکاری در ف ــد سیســتم هم فراین
دردســر صــورت می گیــرد و در واقــع بــه هیــچ ســرمایه وتامیــن مالــی نیازمنــد نیســت 

و شــروع آن نســبتا اســان اســت.

5. انعطاف پذیری و سهولت آنجام آن
از آنجایــی کــه شــما یــک فریلنســر هســتید، اساســا در تعییــن و رســیدن بــه اهــداف 
ــه آن  ــه ب ــد ک ــاب می کنی ــیری را انتخ ــته و مس ــار داش ــل در اختی ــود، آزادی عم خ
تمایــل داریــد. ماننــد انتخــاب محصــول مــورد عالقــه و یــا حتــی تعییــن ســاعات کاری 
خــود. راحــت بــودن ایــن شــغل بــه ایــن معنــی اســت کــه ســبدی از محصــوالت را 
می توانیــد تشــکیل دهیــد کــه فکــر می کنیــد کار کــردن بــا آن شــرکت ها بــرای شــما 
خوشــایند و آســان باشــد و در عیــن حــال از تمــام قیــد و بندهــای شــرکت در امــان 

هســتید.

6. پاداش بر اساس عملکرد
ــزان  ــن می ــد همی ــه می توانی ــاعت کاری در هفت ــام 80 س ــا انج ــر ب ــاغل دیگ در مش
درآمــد را کســب کنیــد کــه در ایــن سیســتم به دســت می آوریــد. در ایــن حرفــه شــما 
بــر اســاس عملکــرد خــود و کاری کــه انجــام داده ایــد دســتمزد دریافــت می کنیــد. در 
ــی  ــه معن ــان ب ــای کاری ت ــاختار رویه ه ــر در س ــا وتجدیدنظ ــی مهارت ه ــه بازبین نتیج

بهبــود مســتقیم درآمــد شماســت.

بیشتر بدانید: 10 استراتژی بازاریابی آنالین که کسب وکارتان را رونق می بخشد

انواع کانال های رایج در سیستم همکاری در فروش
اکثــر بازاریابــان اقدامــات رایــج و مشــحصی را انجــام می دهنــد، تــا از خریــد محصــول 
ــان  ــه بازاریاب ــن حــال، هم ــا ای ــد. ب ــان حاصــل نماین ــی موردنظرشــان اطمین تبلیغات
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ماننــد هــم عمــل نمی کننــد. در حقیقــت چندیــن روش وجــود دارد کــه بــه کارگیــری 
ــروش می شــود. ــن ف ــان ســبب اثربحشــی کمپی ــا به طــور همزم آنه

- افراد اثربخش
فــرد اثــر بخــش کســی اســت کــه بــا اســتفاده از قــدرت منحصر به فــرد خــود می توانــد 
جمعیــت عظیمــی از افــراد را بــه خریــد محصــول ترغیــب کنــد. توانایــی ایــن افــراد در 
برانگیختــن پیــروان خــود زبانــزد عــام و خــاص اســت، بــرای همیــن آنهــا بــه راحتــی 
ــرده و  ــغ ک ــانه ها تبلی ــا و رس ــق وبالگ ه ــندگان را از طری ــول فروش ــد محص می توانن

ســهم خــود را از ایــن ســودآوری کســب کننــد.

- وبالگ نویسان
ــه  ــه طــوری ک ــدی، ب ــی وبالگ نویســان در نوشــتن موضوعــات کلی اســتفاده از توانای
ــات  ــه اطالع ــه را در ارائ ــترین رتب ــایت ها بیش ــتجوی وب س ــور جس ــد در موت بتوانن
ــودآوری  ــش س ــبی در افزای ــه مناس ــد گزین ــد، می توان ــته باش ــر داش ــه کارب ــدی ب کلی

فروشــنده محســوب  شــود.
ــپس  ــد، س ــاب می کنن ــات را انتخ ــوالت و خدم ــه ای از محص ــان مجموع وبالگ نویس
ــه یــک گــزارش جامــع و کامــل در مــورد آن محصــوالت، مشــتری را  ــه وســیله ارائ ب
ترغیــب بــه بازدیــد ازوب ســایت فروشــنده می نماینــد و از ایــن طریــق بازدیــد از وب 
ســایت را افزایــش مــی دهنــد. ایــن افــراد از طریــق قــدرت تاثیرگــذاری نوشــته خــود 

فــروش محصــول را افزایــش داده واز ایــن طریــق منتفــع می شــوند.

مقاله مرتبط: چگونه وبالگ نویسی را شروع کرده و از آن پول دربیاوریم؟
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- وب سایت های تبلیغی
وب ســایت های تبلیغ کننــده ای کــه متفــاوت از ســایت اصلــی شــرکت بــوده و 
درموتورهــای جســتجو در لیســت ســایت های تبلیــغ کننــده و پشــتیبان دســته بندی 
می شــوند، می تواننــد مقــدار قابــل توجهــی از فــروش را بــه خــود اختصــاص دهنــد. 
ایــن ســایت هــا بــا ارایــه یــک محتــوای متمرکــز و مرتبــط بــا محصــول مــورد نظــر به 
گــروه خاصــی از مخاطبیــن، بــه آســانی می تواننــد ســطح فــروش را افزایــش دهنــد.

- ایمیل کاربران
ــدرت  ــان ق ــا همچن ــود، ام ــوب می ش ــی محس ــک روش قدیم ــن روش ی ــه ای اگرچ
ــود  ــار خ ــه در اختی ــای ک ــتفاده از ایمیل ه ــا اس ــان ب ــاالی دارد. بازاریاب ــی ب درآمدزای
ــه ایــن صــورت کــه در  ــد. ب ــه ارتقــای میــزان فــروش کمــک کنن ــد ب ــد، می توانن دارن
ــترش  ــع آوری وگس ــه جم ــخصی، ب ــتراتژی های مش ــتفاده از اس ــا اس ــان ب ــول زم ط
ــی  ــای الکترونیک ــن آدرس ه ــپس از ای ــه و س ــراد پرداخت ــل اف ــاوی ایمی ــت ح لیس
اســتفاده کــرده و تبلیغــات خــود دربــاره محصــول را بــه آنهــا ارســال می کننــد. البتــه 
گاهــی نیــز خبرنامه هــای الکترونیکــی ای کــه حــاوی لینــک محصــوالت هســتند را بــه 

ــد. ــت می کنن ــزد دریاف ــا، کارم ــروش آنه ــس از ف ــرده و پ ــال ک ــف ارس ــراد مختل اف

مقالــه مرتبــط: بازاریابــی ایمیلــی و هــر آنچــه بــرای کســب درآمــد از طریــق آن بایــد 
بدانیــد
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- وب سایت های بزرگ
ــا  ــذب میلیون ه ــی ج ــه توانای ــده اند ک ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــایت ها ب ــن وب س ای
مخاطــب را دارنــد و از طریــق درج آگهی هــا و تبلیغــات بــرای مخاطبــان خــود، فــروش 
ــری از محصــوالت را  ــن ســایت ها نمایــش  بهت ــد. ای محصــوالت را افزایــش می دهن
ــده  ــاب و تولید کنن ــتر بازاری ــودآوری بیش ــبب س ــه س ــه در نتیج ــد ک ــه می دهن ارائ

می شــود.

چند نکته کلیدی برای موفق بون در حرفه بازاریابی وابسته

1. تمرکز بر یک گروه مشخص محصول و خریدار
هــدف شــما از بازاریابــی بایــد جمــع آوری  گروهــی از خریــداران بــا ســالیق منحصــر 
بفــرد و یکســان باشــد. ایــن امــر بــه شــما اجــازه می دهــد برنامــه بازاریابــی مشــخص 
و مناســبی را بــرای خــود پی ریــزی کنیــد. بــه جــای بازاریابــی بــرای چندیــن محصــول 
ــه در آن  ــد ک ــز کنی ــول متمرک ــک محص ــغ ی ــرروی تبلی ــود را ب ــی خ ــف،  توانای مختل
مهارت هــای الزم را کســب کنیــد، در صــورت ایــن کار احتمــال فــروش خــود را افزایــش 

می دهیــد.

2. برند سازی را فراموش نکنید
ــاد  ــی ایج ــد تبلیغات ــک برن ــود ی ــرای خ ــروش، ب ــد ف ــش درص ــا افزای ــان ب ــم زم ه
کنیــد. بدیــن منظــور از تبلیغــات خــود بــرای محصــوالت مــد نظرتــان اســتفاده کنیــد 
ــن  ــه مطمئ ــد ک ــی اختصــاص دهی ــه محصوالت ــی خــود را ب و اســتراتژی های تبلیغات

ــر محصــوالت بیشــتر هســتند. ــداران دیگ ــداران آن از خری هســتید خری

3. محصوالت را نقد و بررسی و با هم مقایسه کنید
تمرکــز خــود را بــر روی محصوالتــی کــه در تبلیــغ آن توانمنــد هســتید، معطــوف کنیــد 
و از توانایــی خــود در گســترش تفاهمــات و ایجــاد رابطــه نزدیــک بــا مخاطبان تــان 
اســتفاده کنیــد و آنهــا را متقاعــد کنیــد کــه چــرا بایــد از آن محصــول خریــد کننــد. 
ــا یکدیگــر تاثیــر بســزایی در ترغیــب خریــداران دارد .از همــه  مقایســه محصــوالت ب
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مهم تــر اطمینــان حاصــل کنیــد کــه اقدامــات شــما در راســتای تغییــر وضعیــت موجود 
ــرد. ــورت می گی ــود آن ص و بهب

4. چندین استراتژی را به طور همزمان استفاده کنید
ــی  ــبد متنوع ــد، س ــوف کنی ــک روش معط ــر روی ی ــود را ب ــه خ ــه توج ــای آنک ــه ج ب
ــترین  ــدام روش بیش ــه ک ــما ب ــان ش ــد مخاطب ــا دریابی ــد ت ــتراتژی ها را برگزینی از اس
ــه  ــی ب ــترتژی های بازاریاب ــوع اس ــا تن ــت ب ــد داد و در نهای ــان خواهن ــخ را نش پاس

ــید. ــه برس نتیج

5. یک برنامه  عملیاتی حساب شده تدوین کنید
ــا  مهــم نیســت کــه مهارت هــای بازاریابــی شــما چقــدر قــوی باشــد، مســلما شــما ب
انتخــاب محصــول نامناســب، درآمــد کمتــری بدســت می آوریــد. پــس قبــل از اقــدام، 
ــای آن  ــزان تقاض ــی می ــول و بررس ــر روی محص ــه ب ــت مطالع ــبی را جه ــان مناس زم
اختصــاص دهیــد. زمــان شــما بســیار ارزشــمند اســت، پــس اطمینــان حاصــل کنیــد 
ــرف  ــاد ص ــنده ای قابل اعتم ــمند و فروش ــی ارزش ــر روی محصول ــود را ب ــت خ ــه وق ک

کنیــد.

6. به روزبودن را فراموش نکنید
رقابــت جــدی در حــوزه بازاریابــی وابســته وجــود دارد. بــرای ایــن منظــور اطمینــان 
ــد  و  ــتفاده می کنی ــدرن اس ــتراتژی های م ــود از اس ــه خ ــه در برنام ــد ک ــل کنی حاص
ــن  ــود را تضمی ــی خ ــد درآمدزای ــق بتوانی ــن طری ــا از ای ــتید، ت ــرو هس ــه پیش همیش

کنیــد.
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نکاتی که درباره سیستم همکاری در فروش در سال 2018 باید بدانید
ــران  ــرای کارب ــرها( ب ــخصیت های تاثیرگذار)اینفلونس ــه ش ــید ک ــته باش ــر داش - در نظ

جذابیــت بیشــتری دارنــد
ــت  ــرها، جذابی ــان اینفلوئنس ــی هم ــروه یعن ــن گ ــه ای ــی ک ــان دلیل ــه هم ــا ب دقیق
بیشــتری بــرای مــردم دارنــد، تاثیرگذاری شــان نیــز بیشــتر اســت. شــاید آنهــا هماننــد 
ــد،  ــان روی بازازیابــی حجــم زیــادی از کاالهــا و بــه صــورت هدفمنــد کار نکنن بازاریاب
امــا چیــزی کــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه آنهــا بــه راحتــی می تواننــد بــر روی 
تصمیــم کاربــران خــود کار کــرده و تاثیرگــذار باشــند. بــرای همیــن می تواننــد گزینــه 

ــد. ــمار رون ــروش به ش ــکاری در ف ــتم هم ــی در سیس خوب

مقاله مرتبط: اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟

ــا )GDPR( را  ــراد ی ــه جمــع اوری اطالعــات شــخصی اف ــوط ب ــن مرب - قوانی
همــواره بــه خاطــر داشــته باشــید

مقــررات حفاظــت از اطالعــات عمومــی )GDPR(، کــه در تاریخ 25 مــه 2018 به تصویب 
رســید، شــامل مجموعــه ای از مقــررات در نحــوه  اســتفاده از اطالعــات شــخصی افــراد 
ــا  ــد ت ــور می کن ــان را مجب ــن بازاریاب ــن قوانی ــا می باشــد. ای ــه اروپ در سراســر اتحادی
اطالعــات کاربــران را از طریــق رضایــت و اگاهــی کامــل آنهــا )خــط مشــی های حفــظ 
ــه دســت  ــراد ( ب ــی اف ــه اســتفاده از کوک ــوط ب ــم خصوصــی و اعالمیه هــای مرب حری
ــد،  ــررات جدی ــن مق ــال ای ــا نباشــند. به دنب ــه اروپ ــا در اتحادی ــر آنه ــی اگ ــد، حت آورن
ــد  ــروی کنی ــتورالعمل های FTCپی ــد از دس ــواره بای ــه هم ــت ک ــادآوری اس ــه ی الزم ب
و مصــرف کننــدگان را از موضــوع دریافــت کمیســیون در صــورت خریــد آنهــا مطلــع 

ســازید.

- فراموش نکتید که بازاریابان نسبت به گذشته باهوش تر عمل می کنند

ــادی از حجــم ســودآوری خــود را از طریــق فعالیت هــای  فروشــندگانی کــه درصــد زی
ــدا  ــراد پی ــن اف ــه ای ــتری ب ــتگی بیش ــد، وابس ــت می آورن ــان به دس ــی بازاریاب تبلیغات
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ــه  ــد ک ــم می کن ــان فراه ــرای بازاریاب ــبی را ب ــت مناس ــاق، موقعی ــن اتف ــد. ای می کنن
بتواننــد بــا ارائــه راهکارهــای نویــن خــود، کمیســیون باالتــری را از فروشــندگان طلــب 
 ،CPC یــا ،CPA، CPL کننــد. اگرچــه نحــوه پرداخــت دســتمزد بــه بازاریان بــر اســاس
ــیوه ها  ــن ش ــا ای ــیون ب ــت کمیس ــا پرداخ ــز ب ــندگان نی ــود و فروش ــخص می ش مش
موافــق هســتند. امــا ممکــن اســت بــه دلیــل وابســتگی گفته شــده، بازازیابــان شــیوه 

پرداخــت دیگــری را مدنظــر داشــته باشــند.

 

 
ــد  ــتراتژی هایی بای ــه اس ــروش چ ــکاری در ف ــتم هم ــت در سیس ــرای فعالی ب

داشــت؟

- محصوالتی را که بیشتر با آنها آشنایی دارید پیشنهاد دهید
مهم تریــن عامــل موفقیــت در بازاریابــی، ایجــاد اعتمــاد در مشــتری اســت و 
ــاب  ــه بازاری ــت ک ــی اس ــغ محصوالت ــردن آن تبلی ــن ب ــرای از بی ــن راه ب محتمل تری
اگاهــی دقیــق نــدارد و از آن اســتفاده نکــرده اســت و ســبب راهنمایــی نادرســت بــه 
مشــتری می شــود. هرگــز بــه صــورت مســقیم خریــد یــک محصــول را بــه مشــتری 
ــا خــود  ــد محصــول اگاه ســازید ت ــا و فوای ــد،  بلکــه مشــتری را از مزای ــه نکنی توصی
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ــدی از  ــتری و بهره من ــد مش ــال خری ــورت احتم ــن ص ــد. در ای ــده باش او تصمیم گیرن
ــی رود. ــر م ــط وی باالت ــاب توس ــای بازاری توصیه ه

- چندین محصول را تبلیغ کنید
ــا  ــد« را حتم ــرار ندهی ــبد ق ــک س ــل ی ــود را داخ ــای خ ــام تخم مرغ ه ــالح »تم  اصط
ــتراتژی  ــک اس ــت. ی ــا اس ــام زمینه ه ــد در تم ــتراتژی مفی ــک اس ــه ی ــنیده اید، ک ش
موثــر ایــن اســت کــه محصــوالت متنوعــی از چندیــن تولید کننــده را تبلیــغ کنیــد کــه 

ــد. ــتر می کن ــما را بیش ــود آوری ش س

- نــرخ رشــد خــود را دنبــال کــرده و در صــورت نیــاز وب ســایت تان را 
کنیــد بهینه ســازی 

فــرض کنیــد وب ســایت و لینک هــای تبلیغاتــی شــما در هــر مــاه  5000 بازدیــد کننــده 
ــه  ــاره ب ــر دوب ــی 100 نف ــداد، 2٪  آن، یعن ــن تع ــه از ای ــال دارد ک ــه دنب ــان ب برای ت
وب ســایت شــما ســر می زننــد. حــاال بــرای اینکــه ایــن تعــداد را بــه 200 نفــر برســانید، 
بایــد 5000  بازدید کننــده بیشــتر جــذب کنیــد تــا بــه نــرخ رشــد 4٪ درصــدی برســید. 
بــرای اینــکار بایــد عــالوه بــر وبــالگ نویســی و تمرکــز بــر رســانه های اجتماعــی، بــه 

بهینه ســازی و ارتقــای وب ســایت خــود و همچنیــن بررســی بازخوردهــا بپردازیــد.

- بر روی مخاطبان و منابع ترافیکی وب سایت خود تمرکز کنید
دانســتن آنکــه مخاطبــان و بازدیدکننــدگان شــما از کجــا بــوده و جمعیــت و 
ــه  ــد ک ــک می کن ــما کم ــه ش ــت، ب ــکل اس ــه ش ــه چ ــا ب ــی آنه ــخصه های جمعیت مش
فراینــد پیام رســانی و تبلیغــات خــود را تنظیــم کــرده تــا بهتریــن محصــول و تبلیغــات 
 Google Analytics  ــق ــد از طری ــما می توانی ــد. ش ــه دهی ــا آن را ارائ ــب ب متناس
اطالعــات کاربــران خــود از جملــه ســن، جنســیت، موقعیــت جغرافیایــی، مــدت زمانــی 
کــه در صفحــات شــما جســتجو می کننــد، را جمــع آوری کــرده و متناســب بــا آنهــا بــه 

تبلیغــات خــود بپردازیــد.

بیشتر بدانید: 7 استراتژی کارآمد در بازاریابی دیجیتال که باید بدانید
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خالصه

بازاریابــی وابســته یــک راه حــل ایــده آل بــرای کســانی اســت کــه بــه دنبــال افزایــش 
ــک  ــا ی ــکاری ب ــق هم ــد از طری ــته می توان ــاب وابس ــتند. بازاری ــود هس ــد خ درآم
ــورد  ــی در م ــه نگران ــدون هیچ گون ــود، ب ــه خ ــی از خان ــی و حت ــه راحت ــنده و ب فروش
تولیــد محصــول یــا ارائــه خدمــات،  ســود خوبــی بــه دســت آورد. اگــر چــه موفقیــت 
در کار بســتگی بــه مهارت هــای بازاریابــی  دارد، امــا بــا کمــی کســب تجربــه، می توانــد 
راه موثــری بــرای رســیدن بــه ســودآوری باشــد و بــه عنــوان یــک شــغل اولیــه یــا یــک 

کار ســودآور دوم در نظــر گرفتــه شــود.
ــا  ــت در وبالگ ه ــا، فعالی ــتن نقده ــق نوش ــه از طری ــته ک ــی وابس ــی بازاریاب به طور کل
ــی  ــدی در بازاریاب ــداز جدی ــم ان ــد، چش ــاق می افت ــی و ... اتف ــانه های اجتماع و رس
ــال  ــه را دنب ــن مقال ــکات گفته شــده در ای ــر ن ــز اگ ــد. شــما نی ــه شــمار می آی ــن ب نوی
کنیــد، قــادر خواهیــد بــود مخاطبــان خــود را درگیــر کــرده، خواننــدگان غیرفعــال را بــه 
مصــرف کننــدگان فعــال تبدیــل کنیــد، و در نهایــت درآمــد خــود را افزایــش دهیــد.
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