آموزش بازاريابی و همکاری در فروش
استراتژی خودت رو انتخاب کن و شروع کن به کسب درآمد اتوماتيک آنﻼين....

با سﻼم دوست عزيزی که اين کتاب رو مطالعه می کنيد  ،خوشحال هستيم که شما اين شغل پرسود رو انتخاب کرديد حتما می دونستيد که
 ۶۵درصد ميليونر های جهان تونستند از طريق همکاری در فروش ميليونر بشن!!!
اما همينطوری نميشه به درآمد ميليونی يا ميلياردی دست پيدا کرد! بايد يک استراتژی هدفمند برای افزايش فروش و بازاريابی و پول پارو
کردن پيدا کرد
نگران نباشيد...
ما و گروهمون برای اين که شما بازارياب بهتر بشيد اين کتاب رو نوشتيم تا مطالعه کنيد و کسب درآمد خودتون رو استارت بزنيد.

خب بريم سراغ آموزش
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بازاريابی به چند دسته تقسيم ميشه:
دوستان بصورت خﻼصه و مخصوص شما يکسری توضيحاتی ميدم يه وقت فکر نکنيد که مفهوم بازاريابی و دسته بندی اين
هست که من ميگم.
 -1بازاريابی بصورت پولی
 -2بازاريابی بصورت رايگان

قبل از هر چيز بايد يک لندينگ پيج بسازيد .لندينگ پيج چيه؟ :لندينگ پيج يا
همون صفحه فرود صفحه ای هست که کاربر آدرس سايت ما و کد کاربری
همکاری در فروش شما رو در اون ببينه
ما پيشنهاد می کنيم صفحه فرود خودتون رو در بﻼگفا يا ميهن بﻼگ يا بيان
بسازيد چون اين سرويس های وبﻼگ دهی محبوب ترين سرويس های وبﻼگ
در ايران هستند.
برای اين کار بايد وارد سرويس بشيد و ثبت نام کنيد و شروع به فعاليت کنيد.
ثبت نام بﻼگفاblogfa.com :
ثبت نام بيان blog.ir :
ثبت نام ميهن بﻼگmihanblog.com :
پيشنهاد ما بﻼگفا هست!!!
اينم يکی از دوستان ما که با بﻼگفا فعاليت می کنند.

بازاريابی پولی :

در اين نوع از همکاری در فروش  ،يکسری قوانين رو بايد رعايت کنيد ،و اين روش در مدت زمان کمتری نتيجه می گيريد
و بهتر ميتونيد فعاليت کنيد و درآمد بيشتری هم دريافت می کنيد.

خب همونطور که از اسمش پيدا هست اين نوع همکاری در فروش بايد هزينه کنيد ولی اينو در نظر داشته باشيد که تبليغات هزينه نيست  ،سرمايه است!!!
فقط بايد هدفمند و به موقع باشه
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من و دوستانم در طی چندين سال از بهترين سيستم ها استفاده کرديم که در مدت زمان کمتری سود ميده و خيلی هم بصرفه هست  ،اينو با يه مثال برای
شما ميگم مثﻼ  ٢٠٠هزار تومان هزينه می کنيد و حدودا  ۵٠٠نفر بازديد کننده جذب می کنيد  ،چون بازديد هدفمند هست و اين بازديد ها نياز دارند به
پکيج حداکثر  ١٠٠الی  ٣٠٠نفر خريداری ميکنند ،خب يه حساب سرانگشتی ميکنيم

خب حاﻻ نظرتون درباره تبليغات پولی چيه!!!
ديديد گفتم تبليغات هزينه نيست ،حاﻻ فرض ما بر حداقل ها بود اگه بيشتر از  ١٠٠نفر هم بيان درآمد شما چندين برابر ميشه!!!!

ما طی چندين سال بهترين ها رو انتخاب کرديم و باهاشون همکاری کرديم و برای اين که شما هم صاحب يک شغل خوب با درآمد باﻻ باشيد
اين کتاب رو برای شما نوشتيم تا استفاده کنيد.

اينجا چندين سايت و ابزار تبليغاتی پولی و هدفمند رو به شما معرفی خواهم کرد.

 -1گوگل:

بله گوگل!!  ،گوگل بهترين و بزرگترين سيستم تبليغاتی جهان هست که بسيار قدرتمند هست ولی در مقايسه با نمونه

های ايرانی يکم گرون هست ولی خب بازدهی خيلی خوبی داره ،و جزو پيشنهاد های ما هست.
حاﻻ سوال اينجاست که چطوری با گوگل همکاری کنيم؟ بايد در يک سايت ايرانی که آژانس تبليغاتی گوگل هست ثبت نام کنيم و
تبليغ سفارش بديم برای اين کار يک آژانس معتبر و قديمی که معتبر هم هست به نام ای ادز رو به شما معرفی ميکنم
ابتدا وارد سايت زير بشيد.

https://www.eads.ir
بعد ثبت نام کنيد و از قسمت گوگل ادوردز < پکيج های ای ادز<خريد پکيج< و يکی از پلن ها رو انتخاب کنيد )پيشنهاد ما پکيج  ٢۵٠هزار تومانی هست(

بعد از کليک بر روی پلن وارد صفحه ثبت تبليغ می شويد.
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قسمت های خواسته شده را پر کنيد.

ببينيد شما در قسمت آدرس سايت می تونيد در بﻼگفا يه وبﻼگ وارد کنيد و اونو اينجا بنويسيد،همونطور که در قبل گفتيم.

کلمات کليدی که ميخوايد سايت شما در صفحه اول گوگل نمايش داده بشه رو بنويسيد من يکسری برای نمونه نوشتم و روی شباهت يا دقيقا
دکمه پايين رو بنويسيد و روی ثبت بزنيد.
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حاﻻ هزينه رو پرداخت کنيد و حدودا  ١تا  ٢روز صبر کنيد تا تاييد بشه و سايت شما آماده برای بازارايابی خودکار هست و شما نيازی نيست
کاری انجام بديد.

 -2يکتا نت:

يکتا نت يکی از سيستم های ارزان و هدفمند ايرانی هست که در چندين سايت معروف تبليغات گسترده انجام ميده ،

شما
ابتدا وارد سايت يکتانت به نشانی  yektanet.comوارد شويد .و ثبت نام کنيد.

بعد از ثبت نام وارد پنل کاربری شويد و اعتبار حساب خودتون رو افزايش بديد.

يکتانت خيلی مقرون به صرفه تر نسبت به بقيه هست و حداقل اعتبار  ١٠٠تومان هست  ،مطمئن
باشيد که  ١٠٠تومان هزينه  ١ميليون درآمد برای شما ميسازه اين يعنی بازاريابی هدفمند

روی دکمه پرداخت کليک کنيد.
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از امنيت صفحه پرداخت اطمينان حاصل کنيد و پرداخت کنيد.
بعد از افزايش اعتبار حاﻻ نوبت ساخت کمپين هست.

روی ايجاد کمپين کليک کنيد.
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تبليغات همسان رو انتخاب کنيد چون خيلی بهتر از بقيه روش های تبليغ هست

موارد رو انتخاب کنيد و روی ادامه کليک کنيد.
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با موفقيت يک کمپين ساختيد حاﻻ نوبت به محتوا هست
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روی اضافه کردن کليک کنيد.

در قبل گفتيم که لندينگ پيج بسازيد جون واقعا ضروری هست.
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يکتا نت واقعا خيلی مناسب هست برای تبليغات هدفمند و گسترده

-3

پاپ گذر :پاپ گذر يک سيستم تبليغاتی پاپ آپ هست که قيمت ارزان و بازدهی قابل قبولی داره ،

درضم بهترين سيستم

تبليغات پاپ آپ هست مثل زرپاپ ولی از اون بهتر
يه نکته خيلی جالب که تجربه خودم هست رو بگم اين سيستم قابليت محدود کردن زمانی داره و بهترين زمان پاپ آپ از ساعت
 ١۴تا  ٢١هست و شما همين زمان رو انتخاب کنيد.
ابتدا وارد لينک زير شويد.

https://popgozar.com

روی ثبت نام کليک کنيد

بعد از پر کردن فرم روی ثبت نام کليک کنيد.
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روی سفارش تبليغ کليک کنيد

روی افزودن تبليغ کليک کنيد.
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در بخش آدرس همون صفحه ی وبﻼگی که ساختيد رو بنويسيد.
روی ثبت کليک کنيد و هزينه رو پرداخت کنيد.

بعد از پرداخت تبليغ شما ثبت ميشه حدودا  ١الی  ٢روزه تبليغ تاييد ميشه و قابل مشاهده برای بازديدکنندگان هست.
برای اون محدوديتی که گفتم بايد روی تايمر کليک کنيد.
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بازاريابی رايگان:

بدون هيچ هزينه ای حتی  ٠﷼ می تونيد به بازاريابی مشغول بشيد و با روش های اين نوع بازاريابی

بيشتر آشنا بشيد.

وبﻼگ نويسی و توليد محتوا:
همونطور که در بخش اول به شما چند سرويس مشهور رو معرفی کردم می تونيد با توليد محتوا بازاريابی کنيد در توليد محتوا فقط
دقت کنيد که کد معرف خودتون رو قيد کنيد  ،و بگيد که اگه کد معرف رو در صفحه پرداخت وارد نکنيد پکيج برای شما ارسال
نميشه.

ارسال ويديو در آپارات و يوتيوب:
خودتون ويديو بسازيد در اپارات و يوتيوب بفرستيد ،سعی کنيد محتوای جذاب در ويديو ها استفاده کنيد و کد معرف رو وارد کنيد.
يک نمونه در تصوير زير ميبينيد.
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تبليغ در شبکه های اجتمايی:
حاﻻ همه چی فرق ميکنه کلی شبکه اجتمايی تلگرام،اينستاگرام،فيس بوک،و ...وجود داره يه کانال و کمی خﻼقيت و توليد محتوا و
افزايش ممبر باعث ميشه درآمد شما چندين برابر بشه...
درضم روش های رايگان يجوری مادام العمر هست و شما يکبار تبليغ خواهيد کرد ولی تا آخر عمر اون تبليغ حذف نميشه و
ماندگار هست پس بهترين روش هست  ،نيازی هم به هزينه نيست.

خب شروع کنيد به ميليونر شدن...
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