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ر از عناصر هستند که با بکا یتعداد یرا ضمانت کند. تنها راه مطمئن شدن، تست کردن آن است! ول غیتبل کی تیموفق تواندینم یکس

 دییاستفاده نما غیدر تبل تیعناصر جهت موفق نیداد. از ا شیرا افزا غیتبل کی تیشانس موفق توانیبردن آنها م

 …نندک دایشما را پ یبتوانند به آسان انیکه مشتر دیکن یاست.کار یجذب مشتر دیکل یراحت ،یامروز ی شرفتهیو پ عیسر یایدر دن

 

 کوچک یوکارهاکسب غاتیدر تبل تیموفق یبرا ینکات

 

 هوشمندانه غیتبل هی( ته1

 

 نیب یویراد کی یکه برا یغیشدن آن از طرف گروه هدف است. استفاده از تبل دهیاحتمال د شیافزا غ،یتبل کی تیقدم در موفق نیاول

 ،یقیبازار هدف خود )مانند ورزش، موس قیباشد. در مورد عال یخوب دهیا تواندینم ،یقیموس یمحل یویراد کیشده در  هیته یالملل

 ویچطور آن را دوست دارند )روزنامه، راد نکهیا زیو ...( و ن نی)فرودگاه، باشگاه، خانه، ماش پردازندیم قیعال نیکه به ا ییو ...(، جا یآشپز

 قتی. در حقدیهوشمندانه بساز یغیتبل دیتوانینم دینداشته باش یمسائل اطالعات نیکه در مورد ا ی. تا زماندییو ...( اطالعات کسب نما

 باشند! دهیشما را د غیبدون آنکه بازار هدفتان تبل د،یاختهیپول خود را دور ر

 

 دیاهدافتان تمرکز کن ی( رو2

 

موثر است.  غ،یتبل هیو هم ته یشخص یاصل هم در زندگ نی. ادیآوریآن را به دست نم د،یرا ندان دیخواهیکه م یزیچ تیکه ماه یزمان تا

ه است که ب نیهدفتان ا ای. آدیداشته باش یهدف مشخص دیالعمل نشان دهند، حتما باشما عکس غیمردم نسبت به تبل دیخواهیاگر م

 ریدرگ یوررا ط غیتمام عناصر تبل دیهدفتان هر چه که باشد، با ند؟یمراجعه نما تتانیبه وب سا ای ندیایشما زنگ بزنند، به فروشگاهتان ب

تماس  یرا جهت برقرار انیاست که مشتر نیهدفتان ا دی. فرض کنشودیمتقاعد شوند آن هدف برآورده م انیکه مشتر دیآن هدف کن

 .«دیریما تماس بگ گانیحاال با شماره تلفن تماس را نیهم: »دییبگو دیبا ثالم صورتنی. در ادیینما بیترغ گانیرا

 

که من با شماره تلفن  یزمان»شروع کند:  یاجمله نیتا سخن خود را با چن دیگواه و شاهد است، از او بخواه کیشما شامل  غیتبل اگر

 تواندیبا شماره تلفن ما، م گانیتماس را کی: »دییاستفاده نما یاجمله نیاز چن دیتوانیم ای...« شرکت تماس گرفتم،  نیا گانیتماس را

 «دهد. رییتغ شهیهم یبرا راشما  یزندگ

 

مردم سردرگم شوند  کهیگردند و زمان انیمشتر یشفاف از شرکت و سردرگم ریباعث خدشه در ارائه تصو توانندیچندگانه م اهداف

 .دهندیانجام نم یمعموال عمل

 

 مقاومت رقابلیغ شنهادیپ کی( 3

 

است.  سکیپرداخت راحت و بدون ر یهاتمیارزشمند و گسترش آ ازاتیامت شنهادیمقاومت، در اضافه نمودن پ رقابلیغ غیتبل کی هیته راز

 شود. میآن تسل دیدر برابر خر یکه مشتر ییتا جا دیادامه ده یارزشمند در ذهن مشتر ازاتیامت شنهادیبه انباشته کردن پ

 



 

 

 دیمقاومت مطرح کن رقابلیغ دیتوانیم ییخود را تا جا شنهادیاوقات شما پ یمقاومت: بعض رقابلیغ شنهادیپ کیدر مورد ارائه  یینها نکته

 کارنی. ادییارائه نما د،یرا بده یشنهادیپ نیچن دیتوانیچرا شما م نکهیا یبرا یلیدل شهی. همدیو درست به نظر آ یواقع تانیکاال یکه خوب

خود را داشته  یکاال یبرا فیدرصد تخف 70فروش با  غی. به عنوان مثال ممکن است شما تبلکندیباور را سهل م رید غاتیتبل یریورپذبا

 فیدرصد تخف70 دیتا بتوان دیادرصد جنس خود را گران کرده50 قتیکه شما در حق کنندیهنگام مردم اکثرا فکر م نی. در ادیباش

در محصول شما  یاست که باعث به وجود آمدن خسارات جزئ ریطوفان اخ لیبه دل یدرصد 70 فیکه تخف دییاگر شما بگو ی. ولدیبده

 .ندیآیو با آن کنار م کنندیتر آن را باور مشده، مردم راحت

 

 یانحصار یرقابت تی( مز4

 

 تیاز قابل یشتریشما زحمت ب ایباالتر! آ متیبا وجود ق یگاه یبا شما تجارت کنند؟ حت تانیرقبا یبه جا دیکنندگان بامصرف چرا

 د؟یدهیم لیسفارش داده شده را تحو یساعت کاال 8از لحظه سفارش به مدت  ای د؟یکنیم شنهادیپ انیانتخاب را به مشتر

 

 تریکه در سر ت دیتوجه کن د،یینما شنهادیپ انیبه مشتر دیتوانیاست که م یزیچ نیترشما مهم یانحصار یرقابت تیآنجا که غالبا مز از

 .دیخود به آن اشاره کن یبرگه گارانت ای غیتبل

 

 دیکه بتوان یمنحصر به فرد یرقابت تی. اگر مزدیبه فکر آن باش عایبهتر است سر د،یستیبرخوردار ن یرقابت تیمز کیاحتماال از حداقل  اگر

کار باعث از دست  نیا د،یکنیم دیتاک یانحصار یرقابت تیمز کیخود به عنوان  متیو فقط به ق دیندار دیآن را متذکر شو یارزشمند

 .دیبرجسته داشته باش اریبس یهایژگیبا و یانحصار متیق کیواقعا  نکهیخواهد شد، مگر ا گاهتانیدادن جا

 

 کوچک یوکارهاکسب غاتیدر تبل تیموفق یبرا ینکات

 

 (Advertorialخبر ) -یآگه غی( سبک تبل5

 

کنندگان به طور . مصرفکنندیها را دنبال ماخبار روزنامه غات،یاز خواندن تبل شتریبرابر ب 7کنندگان نشان داده که مصرف مطالعات

 قرار دارند. غیتبل 3500روزانه در معرض  نیانگیم

 

 غیبودن تبل ری. باورپذگرددیم زین یریباورپذ شیبلکه باعث افزا شود،یم شتریبه فرمت خبر، نه تنها باعث جلب توجه ب غیتبل کی یطراح

 اطالعات یادیخبر شامل عنوان مجاب کننده، مقدار ز-یآگه غاتیکنندگان است. تبلالعمل مصرففاکتورها در عکس نیتراز مهم یکی

 و نمودارها است. کیها و استفاده از گرافنقل قول جالب،بخش، متون  یآگاه

 

فروش  کیاند و خسته شده میفروش مستق غاتیاز تبل گریاست که مردم د نیده است امجاب کنن یلیخبر خ -یآگه غیتبل نکهیا لیدل

 .دهندیم حینرم، آرام و معتبر در قالب خبر را ترج

 

 ( عنوان مجاب کننده6

 

از عنوان مناسب آن دانست.  یناش توانیرا م غیتبل کی تیدرصد از موفق 80آن است.  یکیبخش از جنبه تکن نیترشما مهم غیتبل عنوان

 آورده شده است: زین یمثال کیهر  یاست که برا ریز یهایژگیو یعنوان قدرتمند دارا کیضمنا 

 



 

 

 .«دیمتناسب برخوردار شو یاز اندام ییغذا میبدون گرفتن رژ دیتوانیشما هم م»محور:  دهیفا -

 

 «درمان آرتروز یبرا دیجد زیفرمول اعجاب انگ: »یساختار خبر -

 

 «د؟یشویخود مرتکب م یاشتباهات مرگبار را در مراقبت از موها نیشما هم ا ایآ»کننده:  بیترغ -

 

 !«دیکن دیجد انیدالر پر از مشتر 50وکار خود را با کمتر از چطور کسب»کننده:  ییراهنما -

 

. دیآنها انتخاب کن انیرا از م یکینموده و سپس  هیخود تهوکار کسب یعنوان مختلف را برا 30است که شما حداقل  یخوب نیتمر نیا

خوانندگان را  چگاهیخود هستند. اگر عنوان شما جذاب و مناسب نباشد ه قیمختلف به دنبال عال نیوجو در عناوخوانندگان با جست

 خوانده نخواهد شد. چگاهیو بالطبع ه کندیجذب نم

 

 دیرا بفروش دهی( فا7

 

 نیآنها فقط ا ی. براستندیو حسن شهرت شما هم ن ی. آنها مسوول فروش، درآمد، نام تجارستندیشما، نگهبان و مراقب شما ن انیمشتر

 دهیو به دنبال فروش فا دیرا کنار بگذار...« ما »جمالت  نی. بنابرادیرسانیم دهیبه آنها فا یشنهادیمهم است که شما چگونه و با چه پ

 از درد. یهستند: کسب لذت و دور زیبه دنبال دو چ تینها ر. مردم ددیباش

 

 ستیمساله را با ل نیکند. ا هیرا به آنها هد یلذت ای ردیدرد را از آنها بگ تواندیدارد که م ییهادهیکه محصول شما چه فا دییمردم بگو به

 یرا به طور خاص برا یادهیمحصول شما چه فا اتیخصوص نیا نکهیمردم ا ی. برادیریمحصول اشتباه نگ یهایژگیو و اتیکردن خصوص

 محصول شما را بدانند. یهایژگیو ستیل نکهیتر است از امهم یلیخ ردشخص آنها دا

 

ذت(. در کسب ل ای)دفع درد  دیسیکننده بنومصرف دیرا از د کیهر  دهیو سپس فا دیکن ستیمحصول را ل اتیکار ابتدا خصوص نیا یبرا

 .دهندیو بهتر پاسخ م شتری)درد( ب یزیاند که مردم به ترس از دست دادن چهضمن مطالعات نشان داد

 

 دیارائه ده سکی( محصول را بدون ر8

 

را  زیچه چ دانندینم گریکنندگان دمصرف ن،یدروغ غاتیو تبل بیفر ،یهمه کالهبردار نیشکاک هستند. با وجود ا یعیبه طور طب مردم

کار ساده است. با استفاده از  نیانجام ا نکهی. خبر خوب ادیجلوه ده سکیخود را قابل باور و بدون ر غاتیتبل دیباور کرد. شما با دیبا

 ساخت: سکیبدون ر غیتبل کی توانیم ریز یاتژسه استر بیترک

 

 هانامهیاستفاده از گواه •

 

قول داده شده را با  دیقبل از آنها فوا یکه افراد نندیمردم بب یاست. وقت دیو معتبر مف ینامه از افراد واقع تیو رضا نامهیگواه داشتن

 نیا ریآنها تاث ینامه و امضا تیرضا ریشما را باور خواهند کرد. تذکر: استفاده از تصو غاتیتبل نانیاند، با اطمنموده افتیدر تیرضا

 .کندیرا دوچندان م یژاسترات

 

 دیکن شنهادیقدرتمند پ یگارانت کی •



 

 

 

 دی نتوانممکن است اصال د،یده شنهادیخود پ یکاال یقدرتمند برا یگارانت کی دی. اگر شما نتواندیده شنهادیممکن را پ یگارانت نیتریقو

که  یبار نیمواخذه کنند. آخر شانیهایکه مردم آنها را به خاطر گارانت ترسندیکوچک م یوکارهااز کسب یاری. متاسفانه بسدیبفروش

 کی. پس، از رندیگیبه ندرت مورد استفاده قرار م هایبوده است؟ گارانت یک دیامحصولش مواخذه کرده یخاطر گارانت بهرا  یشما کس

 .دییقدرتمند استفاده نما یگارانت

 

 دیو آمار استفاده کن اتیاز واقع •

 

 .کنندیم دایو آرامش پ نانیاحساس اطم یعلم یها. مردم با اثباتدیاستفاده کن تانیادعا یبانیو آمار مراجع معتبر جهت پشت اتیواقع از

 

 نیاعتماد شود. باالتر از همه ا شیمحصول و افزا دیخر یهاسکیباعث کاهش ر تواندیم غ،یدر تبل هایاستراتژ نیاز هرکدام از ا استفاده

 .دیمسائل، راستگو باش

 

 ( عمل کردن9

 

آن  یچه کار کنند و چه زمان دییبه آنها بگو خواهندی. مردم مدیچکار کند، باور نکن دییبه شما گفت که دوست ندارد به او بگو یکس اگر

باعث به راه  توانندیم «دیحاال امضا کن نیهم»و  «دیکن دیامروز خر نیهم» ،«دیریحاال تماس بگ نیهم»مانند  یرا انجام دهند. عبارات

 شنهادیمحصول شما هستند، به پ یایدر حال فکر کردن به مزا انیکه مشتر یدر حال جهیشوند. در نت یجانیپاسخ ه یهازمیمکانانداختن 

 انجام دهد. دیبا یچه کار قایتا طرف مقابل بداند که دق دیکن انیب حی. دستورالعمل خود را شفاف و صرکنندیشما عمل م

 

 دیشد ازی( ضرورت و ن10

 

 جهیضرورت و اضطرار، تمام زحمات شما بدون نت یحس واقع کی. بدون انتقال اندازندیم ریرا به تاخ شانیکه اکثر مردم کارها دیبدان

 .دیکن قیتزر یرا به مشتر «یابیکم»حس  دیبه عمل کردن، با انیاست. جهت مجبور کردن مشتر

 

 انشنهادتیپ یبرا یزمان تیمحدود کیمقدار محدود باشد. به عنوان نمونه، گذاشتن  ایاز منابع زمان  یکیکه  شودیحس م یزمان یابیکم

 ک،یاکتت نیاز ا یآن دست بکار شوند. مثال دیاز فوا یبرخوردار یکند که قبل از از دست رفتن فرصت برا بیرا ترغ انیممکن است مشتر

 .باشدیمحدود وخاص م یدوره زمان کیدر  گرید یایمزا یکسری ای فیفدادن تخ شنهادیپ

 

محصول شما قبل از تمام شدن  دیتصاحب فوا یتا مردم برا دیقائل شو تیقابل ارائه محدود یکاال زانیاست که در م نیا گرید کیتاکت

یاگر م« تا موجود است. 50فقط » ای« که موجود باشد یتا زمان: »ستین رمعمولیغ ینینچنیا یهاشنهادیپ دنیکنند. د ازیآن احساس ن

را  کارنی. اگر ادی( قرارداد را فسخ کندیادر زمان الزم )که عنوان کرده و دییحتما راست بگو د،یاستفاده کن یابیکم کیاز تاکت دیخواه

 گرفت. دیاجرا شده خواه کیمعکوس از تاکت جهیضمن از دست دادن اعتبار خود، نت د،ینکن

 

 یدر پاسخ ده ی( سادگ11

 

شما را در همان لحظه  شنهادیپ دیشما به دست آوردن فوا انی. اگر مشتریمنطق ماتیتا تصم کنندیم دیخر یآن کیمردم با تحر اکثر

 .دیداد. انجام تجارت با خود را آسان کن دیرا از دست خواه یمشکل بدانند، آن مشتر شنهادیارائه پ



 

 

 

 یو برخ پسندندیرا م ینترنتیا تیسا یدوست دارند با تلفن صحبت کنند؛ برخ ی. بعضکنندیارتباط برقرار م یمختلف یهابا روش مردم

 ییهاروش د؛یگرفتن سفارش داشته باش یرا برا یمختلف یها. مهم است که شما راهدهندیم حیفکس را ترج قیهنوز سفارش از طر گرید

 و ... تیاهمچون فکس، تلفن، س

 

 کی. ها دارندروش رینسبت به سا یبا استفاده از تلفن مقاومت کمتر یآن کیدر اثر تحر دینشان داده است که مردم در برابر خر مطالعات

ضبط  غامیپ کیاگر  ت،ی. در نهاابدییم شیها افزاتعداد تماس دیکنیاعالم م گانیشماره تلفن را کیشما  ینشان داده که وقت قیتحق

ها بازهم و شماره تماس را داشته باشند، تعداد تماس امیگذاشتن پ تیقابل زین انیکه مشتر دیپخش کن گانیتلفن را اشده در تماس ب

 خواهد شد. شتریب

 

 کی( گراف12

 

وجه گام، جلب ت نیشماست. اول غیمخاطبانتان جهت خواندن تبل کیتحر یبرا یسه گام ستمیس کیقدم از  نیاول کیاز گراف استفاده

کننده قدرتمند عنوان جذب کیاست. گام دوم جذب مخاطب با استفاده از  زیانگ جانیجذاب و ه یهاکیخوانندگان با استفاده از گراف

 شما است. شنهادیآنها جهت عمل به پ ناست و گام سوم متقاعد کرد

 

است که  نیا شوندیاشتباه معمول که افراد مرتکب م کی. در هر حال، دینما امیمخاطب را جذب پ تواندیخوب م کیو گراف ریتصو کی

ارزش  ریتصو کی. همانطور که ماندیم یداستان باق حیتوض یبرا یکم یکه بر متن غلبه دارد و جا کنندیاضافه م یکیو گراف ریتصاو

جهت جلب توجه به  دیبا ری. تصاوشودیم یشود که منجر به سردرگم یمعن زیبه هزاران صورت مختلف ن تواندیمهزاران کلمه را دارد، 

ر حال از بازار هدفتان که د یشخص ریچشم نواز است. استفاده از تصو شهیهم زاننده،یو برانگ جیمه ریاضافه شوند. نشان دادن تصاو غیتبل

 باشد. یانتخاب خوب تواندیم زیخدمت شماست ن ایاستفاده از محصول 

 

 یی( پاسخگو13

 

ن خرج کنند. بدون دانست یشتریبا دقت ب دیرا با غیبودجه تبل جهیندارند، در نت غیتبل نهیجهت هز یادیکوچک پول ز یوکارهاکسب

به  ینرخ پاسخ ده دیمساله، با نیاز ا یری. جهت جلوگدیرا به هدر بده یادیاست، ممکن است پول ز یگریبهتر از د یغیچه تبل نکهیا

تا  دینک یطراح یااند، پروسهچگونه با محصول شما آشنا شده نکهیدر مورد ا انتانیاز مشتر دنیپرس ی. به جادییخود را دنبال نما غیتبل

یتلف ممخ یهاغیتبل یمختلف برا یها. به عنوان مثال، استفاده از شماره تلفندیخود را دنبال کن غیبه صورت کامل و مطمئن اثرات تبل

ختلف است. م غاتیتبل یبرا تیصفحه منحصر به فرد در سا کیاستفاده از  گریباشد. روش د غیتبل ره یسنجش اثربخش یبرا یروش تواند

ما حت دیذکر شده با یایاستفاده از مزا یکه برا دیبسپار کنندهافتیبه در د،یکنیمحصول خود استفاده م غیتبل یبرا میمستق لیمیگر از اا

 بزند. لیمیا ل،یمیبه فرستنده ا

 

کار  نی. ادیارائه ده ژهیگزارش و کی نندگانتانیبه شنوندگان و ب د،یکنیاستفاده م غتانیرسانه تبل نیبه عنوان اول ونیزیو تلو ویاز راد اگر

 ها شود.تماس شیباعث افزا تواندیبلکه م سازد،یرا ممکن م انتانیمشتر شینه تنها دنبال کردن نرخ افزا

 

 یو بررس بحث

 



 

 

عناصر مختلف  ریی. با تغدییبه عنوان المان کنترل انتخاب نما کند،یاز همه افراد را جذب م شیکه ب یغیتبل غاتتان،یدنبال کردن تبل یبرا

برخوردار بود آن را به عنوان المان  ی. اگر از قدرت جذب باالتردیکن سهیو آن را با المان کنترل مقا دیرا بساز غیتبل نیترجذاب غ،یتبل

از  دیبا داریپا تیبه موفق دنیرس یشود. برا تیضامن موفق تواندینم ییموارد ذکر شده به تنها نیاز ا کدامچی.هدیانتخاب کن دیجد ترلکن

 موارد استفاده گردد. نیاز ا یبیترک

 

 

 غاتیتبل یزیبرنامه ر

 مهم دو قانون

 

 م:کن انیشما ب یبرا یستیموفق را با غاتیمهم در مورد تبل اریدو قانون بس م،یشو غاتیتبل یزیوارد بحث برنامه ر نکهیاز ا قبل

 

 احساس برنده است. شهیباشد، هم انیمنطق و احساس بطور هم زمان در م یقانون اول: هر جا پا -۱

 

 .نهیدر نظر گرفته بشه نه هز هیسرما کیبعنوان  دیبا شهیهم غاتیقانون دوم: تبل -۲

 

 کوچک یکسب و کارها یموفق برا غاتیتبل یراهنما

 

 اول: قانون

 

 در مقابل احساسات منطق

 

خود،  دیاز خر تیحما یبرا د،یخر ندیفرا انی. بعد از پامیده یاحساسات انجام م قیخود را از طر دیخر م،یخر یمحصول را م کی یوقت ما

 م،ییمحصول خود را برجسته نما یها یژگیآن ها، و قیکه از طر ستین نیا غاتی. ذات تبلمیپرداز یمحصول م یمنطق، به بررس قیاز طر

 .میمحصوالت خود را برجسته کن یها تیمز  دیبلکه با

 

 دوم: قانون

 

 نهیشود نه هز یتلق هیبعنوان سرما دیبا شهیموفق هم غاتیتبل

 

. دیور کنسهام تص یرا نوع غاتیتبل دیاست که با یدر حال نیبوده، ا نهیهز ینوع دیپرداخته ا غاتیکه بابت تبل یچک دیکن یفکر م شما

ازده به ب دنیرس یبوده و شما برا یگذار هیسرما یبلکه نوع د،یکن یمحاسبه نم نهیآن را هز د،یپرداز یبابت سهام م یپول یشما وقت

خود  هیداشت سرما یمنف ایکم  یتا اگر سهام مربوطه بازده دیکن ی. مرتبا بازار سهام را چک مدیرا انجام داده ا یگذار هیسرما نیا شتریب

رد آن را مو یکرده و بازده یشکل است. دائما بررس نیبه هم زیکسب و کارتان ن یموفق برا غاتی. تبلدیامتحان کن یگریرا در سهام د

 دیقرار ده یابیارز

 

 

 دیانتخاب کن غاتیتبل یدرست رو برا رسانه

 



 

 

 یهدف شما آن روزنامه را مطالعه م انیمشتر ایآ دیکن یبررس دیشما با ستیروزنامه مهم ن کیپر خواننده بودن  ایمعروف بودن  صرفا

ه که بخش عمد دیکرد دایرا پ یهدف شما هستند. اگر رسانه ا انیکه مخاطب آن، مشتر دیانتخاب کن غاتیتبل یرا برا یکنند؟ رسانه ا

خدمات خود را  ایو محصول  یگذار هیاز رقبا در آن رسانه سرما شتریب یلیخ دیکن یاز بازار هدف شما مخاطب آن رسانه بودند، سع یا

 .دیکن غیتبل

 

 میمعامله کن دیایب

 

در مورد  ایما کار کند؟ جواب همه مثبت است. آ یبرا یآن محصول به خوب میانتظار ندار ایآ م،یکن یم یداریرا خر یما محصول اگر

. دینما یترنحو جذب مش نیبه بهتر دیدر مقابل انتظار بازده دار د،یکن یپرداخت م یپول غاتیشما اگر بابت تبل  ست؟یطور ن نیا غاتیتبل

 غاتیتبل نیمثال چها ماهه، اگر ا د،ی. بلکه قرارداد کوتاه مدت بندکسالهی غاتیمثال تبل د،یبلند مدت نکن یگذار هیسرما غاتیتبل یپس برا

 کرد. دیخواه دیبود مجددا تمد دیموفق و مف

 

 (دینباش عی) دنبال بازده سر دیزود خسته نشو غاتیتبل از

 

 یرسپ ازمندیبه بازده ن دنینه، چرا که رس د؟یرس یبه بازده مورد انتظار خود م عیسر ایآ د،یخر یرا م یسهام هیشما در بازار سرما یوقت

 یم غیتبل ویمثال اگر در راد ی. برادیخود هست غیتکرار تبل یبرا یگذراندن مدت زمان ازمندیشما ن ز،ین غاتیشدن زمان است. در تبل

 نجایر ا. ددیکن دایکه مد نظرتان است دست پ یتا به بازار دیکن غیمحصول خود را تبل یستیحداقل به مدت چهار ماه هر هفته با د،یکن

 ”د؟یندار یگذار هیسرما یبرا یپول کاف ایآ“اسن است که  یسوال اساس

 

 

 د؟یکن غاتیتبل دیبا یزمان چه

 

. دیکن یبازار هدفتان را بررس دیسوال با نیپاسخ به ا یبرا ”م؟یانجام ده غاتیتبل دیبا ییروزها ایدر چه روز : “دیسوال را از خود بپرس نیا

 اواسط هفته؟ ایآخر هفته  د؟یفروش را دار نیشتریب ییروند؟ چه روزها یم دیبه خر یهدفتان چه زمان انیمشتر

 

خود را در روز  غاتیمراجعه کننده را دارند، تبل نیشتریمشاغل مانند فست فود و رستوران که در اخر هفته ب یعنوان مثال بعض به

اخر هفته خواهند داشت. اگر نوع کسب و کار و  یو انتخاب آنها را برا یفرصت بررس انیمشتر بیترت نیکنند. به ا یچهاشنبه منتشر م

 .دیکن دایرا پ غاتیزمان مناسب تبل دیتوان یم د،یخود را بشناس انیمشتر

 

 

 غاتیتبل های روش

 به دو صورت کلی اقدام به تبلیغ میکنید:شما یا گروهی که برای شما تبلیغ میکند 

 .دیجهت مخاطب را مورد هدف قرار میدهروش و چند به صورت کمپین تبلیغاتی که از چند  -۱

 به صورت یکی از اشکال تبلیغ اقدام به تبلیغ می کنید  -۲

 

 اتانواع تبلیغ

 

 یچاپ غاتیتبل



 

 

 نیاستفاده شده در ا یها یها و طراح کیرا داشته اند. گراف یراتییهنوز از رده خارج نشده اند اما در نوع ارائه و کاربرد تغ غاتیتبل نیا

شود. اگر مخاطبان شما هنوز از  غاتیتبل نیاز ا یریبهره گ یبرا یو بیقرار دادن خواننده و ترغ ریتواند باعث تحت تاث یم غاتیتبل

 . دیاستفاده کن غاتینوع تبل نیکنند، پس بهتر است از ا یاستفاده م یچاپ اتینشر

 کتاب،مجالت،(یمحل ،ملی ) ها روزنامه

 (شود. یفرستاده م یبه مشتر ممستقی طور به نامه )پست

 (شود. یقرار داده م یتاکس ایبه صورت متن ساده در عقب اتوبوس  غتبلی ) یاتوبوس و تاکس یکارت ها

 کارتپوستر و تراکت و 

 بزرگ غاتیتبل - لبوردهایب

 

 نیآنال غاتیتبل

 یخود ارائه م نیآنال نندگانیرا به ب غاتیاز تبل یدیباشند و نسل جد یم نیآنال ینسخه ها یدر حال حاضر دارا اتیاز نشر یاریبس

 لیتحل و هیتجز یبرا یمناسب یکند که مبنا یهمراه آن را فراهم م یها یو استراتژ یغاتیمتنوع تبل یفرصت ها ن،یآنال غاتیکنند. تبل

 شود.  یمحسوب م یغاتیتبل یها هگرو یاثربخش زانیم

  نیآنالمجالت  و روزنامه ها

 ی پر بازدیدوبالگهاوب سایت ها 

 

 یاجتماع یها شبکه

ود. ش یم یابیبازار یها و گروه ها نیشود و اغلب شامل کمپ یادغام م یابیبازار یها یاستراتژ ریبا سا یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتبل

 از آن شیموثر واقع شوند. اما الزم است که پ اریتواند بس یشوند، م جادیا یکه به درست یدرصورت یاجتماع یشبکه ها ینهایکمپ

 انجام شود. هیمطالعات اول

 ،روبیکابوک سیف ،نترستیپ، نینکدایل ،ترییتو ،تلگرام،  اینستاگرام

 

 همراه تلفن

 تلفنی یا پیامکی ارتباط

 

 ونیزیتلو

 گذار و مورد استفاده است  ریتاث گران قیمت، همچنان ونیزیتلو غاتیتبل
 

 ویراد

 یکه کرده و شب ییکسب و کار و مخاطبان خاص آنها است. بازار هدف خود را شناسا یمعتبر برا یغاتیتبل یفضا کی ،ییویراد غاتیتبل

 دیخود را انتخاب کن ییویراد

 

 

 کمک ی/ جمع آور جامعه

 یمعموالً در ابعاد بزرگتر، به منظور کمک ها غاتیتبل نیمختلف انجام شود. ا یتواند به صورت ها یبدون سود که م یتیحما غاتیتبل

 ارائه خدمات باشد.  ایپول، کاال  یتواند به صورت جمع آور یم یمال یشود. کمک ها یانجام م یمال

 

 



 

 

 کسب و کار گانیرا غاتیتبل

 

 یس یآگه کی یها تومان برا ونیلیکه م ستیمقدور ن تانیواقعا برا د،یمحدود دار یکسب و کار نسبتا کوچک با بودجه ا کیکه  یوقت

 یبرا یی. ممکن است کمبود بودجه و عدم توانادیبده یلیمیا غاتیتبل یکه صدها هزارتومان برا نیا ای. دیخرج کن ونیزیدر تلو یا هیثان

 غاتیبلت یوجود دارند. با استفاده از روش ها غاتیتبل یبرا یاریبس گانیرا یکند. در کمال تعجب، راه ها دیرا ناام شماکسب و کار  غیتبل

تر  یطوالن غاتیتبل یخود را برا یو بودجه  دیرا حذف کن یضرور ریغ یها نهیهز یبرخ دیتوان یخود، م یکسب و کار در استراتژ گانیرا

 .دیکن رهیذخ شتریدر تعداد ب

 

 

 :کسب و کارو ارزان  گانیرا غاتیبه تبل یابیدست  یها راه 17

 

 وب سایت-1

 تیشما را در سا تیآدرس سا دیو از آنها بخواه افتهیهستند  تیسا یرا که دارا یانیهمکاران و آشنا ی، تمام دیدار تیاگر وب سا

 آنها کامال متفاوت است. تیسا تهیاگر زم یخودشان قرار دهند، حت

 پست-2

. آدرسها دینفر ارسال کن ۱000کرده و آنرا به  هیاز محصول خود ته یصفحه ا کی ینامه ا دیتوان ی. مدیبا پست را فراموش نکن غاتیتبل

 .دیابیاول و دوم ب یرا از کتابها

 

 گرید یارسال پست مهمان در وبالگ ها -3

با مخاطبان آن وبالگ  دیتوان یکه م نیشناخته شده وجود دارد. مثال ا یدر وبالگ ها یغاتیمهم در گذاشتن پست تبل تیمز نیچند

کسب  گانیرا غاتیتبل نی. همچندیکسب و کار خود کن ی نهیدر زم یبه رهبر فکر لیخود را تبد دیتوان یم نیهمچن د،یارتباط برقرار کن

کار  نیبرد. ا یباال م زیشما را ن تیدهد و اعتبار سا یم شیامکان ارتباط با مخاطبان مورد نظرتان را افزا بوب،مح یو کار در وبالگ ها

 ینکیدر همان پست ل دیتوان یها، م نیداشته باشد. در کنار ا یشتریتواند از پست گذاشتن در وبالگ خودتان هم سود ب یم یحت یگاه

 یاالترب یگوگل، رتبه  یشما را باالتر ببرد و در جست و جو تیتواند اعتبار وب سا یباز هم م نکیل نی. ادیخودتان قرار ده تیبه وب سا

 .دیداشته باش

 

 کوچک یکاغذ غاتیتبل ایبروشور و  جادیا -4

 لیمانند تحو یا ژهیخدمات و انیمشتر ی. و برادیینما عیچاپ کرده و آنرا در شرکتها و اماکن اطراف محل کار خود توز یغاتیبروشور تبل

 نخواهد داشت. یادیز نهیهز لیتحو نیاند بنابر کیآنها به محل کار شما نزد. دیریدر نظر بگ گانیرا
 گانیرا غاتیتبل یراه منحصر به فرد برا کیشاپ ها و فروشگاه ها  یکاف ،یمحل یکوچک در کتابخانه ها یغاتیبروشور و کاغذ تبل گذاشتن

 نیا دیتوان یم گانیکنند. شما به صورت را یم یرا در آن جا سپر یادیاست که مردم زمان ز یکیزیف یمکان ها قیکسب و کار از طر

را  ییجاها دیتوان یاست، م یا نهیکه کسب و کارتان در چه زم نی. بر اساس ادیکن جادیا نتیرا در پاورپو یکاغذ غاتیبروشور ها و تبل

ر باشگاه د دیتوان یمثال، م یبرا د،یدار یکیزیف یشرکت درمان کیشوند. اگر  یم دهیدر آن جا د شتریشما ب انیکه مشتر دیانتخاب کن

 .دیقرار ده یکاغذ غاتیخود بروشور و تبل افاطر یها مارستانیب ایو  یورزش یها

 

  وبیوتی یا در آپارات لمیانتشار ف -5



 

 

 ریو بعد از آن به سراغ متن ز نندیب یرا م ویدیاول و ران،یمد یافراد، حت نیدارند. اکثر ا ییباال اریبس دکنندهیشبکه ها، آمار بازد نیا

ت. کسب و کار اس گانیرا غاتیبرند و تبل یمعرف یراه ها برا نیاز بهتر یکیشبکه ها  نیجذاب و آموزنده در ا لمیف جادیروند. ا یم ویدیو

 خواهد کرد. بیشما ترغ تیاز وب سا دیبازد یرا برا یادیز یها نندهیانجام شود، ب یکار به درست نیاگر ا

 

 گزارش-6

 دیا. شدیشما ارسال کن یکار نهیوابسته به زم اتیمجالت و نشر یکرده و آنرا به تمام هیمحصول خود ته ایکوتاه از شرکت و  یگزارش

 از آنها گزارش شما را چاپ کرد! یکی

 

 نشریه یا مجله-7

اشد. صفحه ب کی یتواند حت یم هینشر نی. ادیکن لیمیو عالقمندان ا انیمشتر یو هر هفته برا دیسیکار خود بنو نهیدر زم یا هینشر

 .دیده هیو آموزنده ارا دیمف یدر آن مطالب دیکن یسع

 

 ونیبه عنوان اشانت گانیدادن محصوالت را ایمسابقه و  جادیا -8

 ای و یاجتماع یچک کردن شبکه ها یکردن مخاطبان برا قیتشو یآسان برا یمسابقه راه یبرگزار ایو  ونیمحصول به عنوان اشانت دادن

آن  یشرت که برند شرکت شما رو یت ایارزان مثل ماگ و  یدادن محصوالت هیشرکت شما و عضو شدن در آن است. به عالوه هد تیسا

 نهیزم نیکردن در ا نهیهز یگونه محصوالت عالقه دارند و کم نیبه ا انیگسترش برند شما است. مشتر یبرا یها ثبت شده باشد، راه خوب

 باشد. دیمف یلیتواند خ یم

 

 مختلف یها ناریدر سم یسخنران -9

وچک ک یتواند در گروه ها یشما م ناری. سمدیبده اتیو خبر آنرا به نشر دیبرگزار کن گانیرا ناریسم دیدار اریدر اخت یاگر محل مناسب

 نفره باشد. ۱0مثال 

 

 یاست. ارائه  نهینشان دادن تخصص در آن زم یبرا یگریمربوط به کسب و کار راه د یدر مورد موضوع یسخنران ،یشبکه ساز مشابه

شود مردم  یکند و باعث م یبه کسب و کار شما جلب م جهیو حساب شده، توجه ها را به شما و در نت زیبرانگ نیتحس یسخنران کی

د. مربوط به خود رو به رو شو انیمشتر یتواند با چالش ها یکند که کسب و کار شما م یثابت م نیچنبرند شما را بشناسند. هم شتریب

. اگر از صحبت کردن دیمختلف داوطلب شرکت کردن شو یها و مجمع ها دادیو در رو دیدر مورد موضوع داشته باش دهیا کیشروع،  یبرا

 .دیترس غلبه کن نیبر ا نیبا تمر دیتوان یم ست،ین ینگران یجا وترسند  یاز افراد م یلیکه البته خ د،یترس یدر جمع م

 

 گرید یمشارکت با شرکت ها یایاستفاده از مزا -10

 کیو  تیسا یشرکت طراح کیمثال  ی. برادیکن یاست که خودتان ارائه نم یخدمات یارائه  یبرا یفرصت گرید یبا شرکت ها مشارکت

 یراحخود را داشت، شرکت ط تیوب سا یمحتوا برا دیبه تول ازین یمشتر یوقت نیکنند. بنابرا یتوانند با هم همکار یمحتوا م دیتول میت

رصت ف نیکند و همچن یم شتریرا ب یمشتر تیکار رضا نیدهد. ا شنهادیهمکار خود را به او پ میتوسط ت محتوا دیتواند تول یم تیسا

 دیده یکه شما ارائه م یا به خدماتشرکت همکار شم انیکه مشتر یکند. وقت یم جادیکسب و کار ا گانیرا غاتیتبل یبرا یرینظ یب یها

 کند. یمتصل م ماشما آن ها را به ش کیداشته باشند، شر ازین

 

 اعضا یبرا یکیارسال خبرنامه الکترون -11

 یبرا دیفم یاخبار مربوط به کسب و کار و فرصت یمحتوا، به اشتراک گذار غیتبل یبرا دیمف یا لهیتواند وس یم یکیالکترون خبرنامه

و ارسال  یوجود دارند که به شما در طراح گانیرا یاز ابزار ها یاریموجود باشد. بس یها یو مشتر یاحتمال یها یبرقرار ارتباط با مشتر



 

 

به اشتراک  یمناسب برا یلیخ یتواند فرصت یم یکیمناسب در زمان، خبرنامه الکترون ییکنند. با صرفه جو یکمک م یکیونخبرنامه الکتر

موزنده و آ دیتواند برند شما را مف یم نیبالقوه و بالفعل کسب و کار باشد. همچن انیو مشتر یاحتمال انیبا مشتر دیمف مطالب یگذار

 کسب و کار شما باشد. یراب گانیرا غاتیکند و تبل یمعرف

 

 یحضور یها دادیدر رو یشبکه ساز -12

است  ییدر جا یاحتمال انیبا مشتر دارید یبرا یعال یفرصت ،یحضور یکسب و کار، در جلسه ها ی نهیدر زم گریبا متخصصان د ارتباط

 یم نانیشود به شما اطم یشبکه ها مطرح م نیکه در ا یموضوع صحبت کنند. موضوعات جالب نیکه آن ها هم دوست دارند در مورد ا

قطعا ” ۲0۱8سال  یاستارت آپ ها نیبهتر“ دادیمثال، رو ی. برادیباال ارتباط برقرار کرده ا یها ییسطح توانا بابالقوه  انیدهد که با مشتر

ه کوچک که ب یکسب و کار ها یشود. مخصوصا برا یو استارت آپ هستند پر م یکه عالقه مند به تکنولوژ یتوسط شرکت کنندگان

 دایب، پخو یمالقات با شرکا ر،شتیافراد ب انینشان دادن نامشان در م یبرا یراه یساز هارتباطات خود هستند، شبک نیاول یدنبال برقرار

صنعت مربوط به خودتان به روز نگه  ی نهیکار شما را در زم نیکسب و کار است. به عالوه، ا گانیرا غاتیرشد و تبل یکردن فرصت برا

 دارد یم

 

 

 Google My Businessاستفاده از  -13

امکان را  نیاست، که به شرکت ها ا Google My Businessکسب و کار، استفاده از  گانیرا غاتیتبل جادیا یراه ها نیتر یاز قو یکی

 جیشما در نتا یتواند رتبه  یابزار م نیکنند. ا تیریمد Google Mapsگوگل و  یجست و جو سیدهد که حضور خود را در سرو یم

وضوع و مرتبط با م یدهد که شرکت شما کامال قانون یمجست و جو نشان  جیباالتر در نتا یت کند. رتبه یتقو زیگوگل را ن یجست و جو

مصرف  د،یگوگل باالتر باش یجست و جو یکسب و کار است. اگر در رتبه بند گانیرا غاتیتبل یشما نوع یجست و جو است و برا

 انتخاب خواهند کرد. بانتانیاز رق شتریکنندگان شما را ب

 

 

 

 جواب کو ای quora تیپاسخ به سواالت در سا -14

کند.  یاز مخاطبان معرف یادیتواند کسب و کار شما را به شمار ز یجواب کو، م ای quoraمثل  یپرطرفدار یها تیمطلب در سا نوشتن

کنند. عالوه بر تعداد مخاطبان  یم دایخود پ تیاز سا دیهزار بازد 30از  شی، ماهانه بquoraاز افراد فعال در  یگزارش، برخ کیطبق 

برقرار  باال ارتباط لیکند که با افراد با دانش و پتانس یکار به شما کمک م نیتواند سواالت مردم را پاسخ دهد، ا یم اکسب و کار شم اد،یز

 .دیکن یمتخصص معرف کیکسب و کارتان هستند، به عنوان  ی نهیکه در زم یو خود را در موضوعات مهم دیکن

 

 کسب و کار گانیرا غاتیتبل یبرا نینکدیانتشار مطلب در ل -15

انتشار مطالب مربوط به کسب و کار  یبرا یعال یاست که محل لیدل نیهاست، به هم یارتباط با حرفه ا یبرقرار یبرا ییجا نینکدیل

 ی. کانکشن هادیدهد که تخصص خود را در کسب و کار خود نشان ده یامکان را م نیبه شما ا نینکدیاست. امکان ارسال نوشته در ل

کسب و  نگایرا غاتیتبل یکار نوع نیگذارند. ا یکنند و آن را به اشتراک م یبا پست شما ارتباط برقرار م نینکدیاعضا در ل ریشما و سا

 تیسا نیخوب در ا یشود. اگر محتوا یم جادیا نینکدیل قیاز طر یشرکت نیاز ارتباطات ب یمیاز ن شیشود. ب یکار شما محسوب م

 داد. دیرا از دست خواه یادیز یافرصت ه د،یمنتشر نکن

 

 گرید یشرکت ها یمصاحبه در پادکست ها شنهادیپ -16



 

 

از  کیر کدام که د دیتا کشف کن دیانجام ده غاتیمختلف تبل یدر جاها دیشما باشد، با تیاولو دیبا یغاتیچه نوع تبل دیکه بفهم نیا یبرا

از مخاطبان شما گوش کردن به پادکست  یبرخ دیدارند. شا یشتریب یکنند و بازخورد یم یشتریب یها مخاطبان از محتوا استفاده  نیا

 دهیو ا دیارتباط برقرار کن گرید یافراد، با کسب و کار ها نیارتباط برقرار کردن با ا یمطلب دوست داشته باشند. برا واندناز خ شتریرا ب

 .دیمصاحبه با آن ها داشته باش یبرا ییها

 

 یو تجار یشخص لیمیا یدر انتها تیوب سا غیو تبل یمعرف -17

 لیمیا انیکسب و کار خود در پا گانیرا غاتیتبل لیپتانس تیاست که از مز فیح د،یکن یکه هر روز ارسال م ییها لیمیبا تمام ا همراه

الگ است. وب دیپست جد یحت ایو  دادیحراج، مسابقه، رو کی غیتبل یخوب برا اریبس یفرصت نیها همچن لیمیا انی. پادیها استفاده نکن

خود  تیوب سا یبه صفحه  ینکیل تر،ییبوک و تو سیو ف نستاگرامیمختلف مثل ا یاجتماع یخود در شبکه ها یها لیدر پروفا نیهمچن

 .دیکن جادیخود ا یکسب و کار برا گانیرا غاتیصورت خودتان تبل نی. به ادیقرار ده
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