افسایصفرٍشدرکسةٍکارّایکَچکتاایي5رٍشتضویٌی

وست ٍ وبسّبی وَچه ّوبًغَس وِ اص ًبهص پیذاست ،ثِ خبعش وَچه ثَدًص ثش اسبس تَاًبیی ،عاللِ ٍ تَاًبیی
هبلی هذیشاى آًْب ساُ اًذاصی ضذُ است ٍ ثِ ًسجت وست ٍ وبسّبی ثضسي ثِ سشهبیِ گزاسی ووتشی ثشای ساُ
اًذاصی ًیبص داسد.
ثعضی اص وست ٍ وبسّبی وَچه ّن ثذٍى فىش ایجبد هیضَد .تفىش هذیشاى آًْب ایي ثَدُ است وِ چَى ثعضی اص
وست ٍ وبسّب سَد صیبدی ثذست هیآٍسًذ پس هي ّن هیتَاًن .دس غَستی وِ آًْب ثب فىش صیبد ٍ تحلیل سلجب ثِ
ایي ًمغِ سسیذُاًذ ًِ ثب احسبسبت صٍدگزس.
اگش لشاس است وِ یه وست ٍ وبس وَچه سا ساُ اًذاصی وٌیذ سعی ثش ایي داضتِ ثبضیذ وِ ًَع ًیبص هشدم سا
جستجَ وٌیذ ًِ ایٌىِ چَى دیگشاى ایي وبس سا وشدُاًذ ٍ جَاة گشفتِ ضوب ّن آى سا اًجبم دّیذ ٍ اگش ّن صهبًی
وبس ضوب ًگشفت آى سا ثِ حسبة ایٌىِ ثبصاس خشیذ ٍ فشٍش خشاة است ٍ یب ایٌىِ هشدم تَاًبیی خشیذ ًذاسًذ هی
گزسایذ.
1

سبیت تجلیغبتی
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هیتَاًیذ تا رکر هٌثع ایي کتابیاهقالِ را در سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطر ًواییذ.
ضوا 

ّش ًَع وست ٍ وبسی دس ّش ًَع ضشایظ سوَدی وِ ثبضذ ،هیتَاًذ ثِ سَد خَد دست پیذا وٌذ .اگش ضوب ّن
هیخَاّیذ سوَد دس خشیذ ٍ فشٍش خَد سا اص ثیي ثجشیذ سعی وٌیذ اغَلی وِ دس ایي همبلِ تَضیح دادُ ضذُ
است سا سعبیت وٌیذ.
تین وبفِ ًیبص سعی داسد دس ایي همبلِ  5اغل اص اغَل ساُ اًذاصی وست ٍ وبسّبی وَچه ٍ افضایص فشٍش سا دس
اختیبس ضوب لشاس دّذ.
ثب هب ّوشاُ ثبضیذ ....

زهاىّایخاظپیطٌْادّایتخفیفتذّیذ
 .1در 

ثشای ایٌىِ ثتَاًیذ ثب سلجبی خَدتبى سلبثت وٌیذ حتوبً الصم ًیست وِ صیش لیوت ثفشٍضیذ .هیتَاًیذ تخفیف
ثذّیذ ٍ یب دس وٌبس فشٍش هحػَلتبى ّذایبی تجلیغبتی یب اضبًتیَى ثذّیذ .دس صیش چٌذ ساّىبس ٍجَد داسد وِ ثِ
اختػبس تَضیح خَاّین داد:

2
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هیتَاًیذ تا رکر هٌثع ایي کتابیاهقالِ را در سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطر ًواییذ.
ضوا 

راّکاراٍل:جطٌَارُخریذراُاًذازیکٌیذ
سعی وٌیذ دس صهبىّبی خبظ ثِ عَس هثبل اعیبد ثضسي وِ دس وطَس ٍجَد داسد هبًٌذ عیذ لشثبى ،عیذ فغش،
ًیوِی ضعجبى ،عیذ هجعث ،عیذ ًَسٍص ٍ  ...جطٌَاسُ خشیذ ثشای فشٍش هحػَل یب خذهبت ساُ اًذاصی وٌیذ ٍ
اعالم وٌیذ دس ایي سٍص اگش خشیذ وٌٌذ دسغذ تخفیف ضبهل حبلطبى هیضَد.

راّکاردٍمّ:ذایایتثلیغاتییااضاًتیَىتذّیذ
ثشای ایي هٌظَس ّن هیتَاًیذ اعالم وٌیذ وِ ثِ عَس هثبل اضخبغی ثبالی ّ 011ضاس تَهبى خشیذ وٌٌذ یه
ّذیِی تجلیغبتی اص هحػَالت خَدتبى ثِ آًْب اسائِ خَاّیذ داد .ایي ّذیِ تجلیغبتی ثبیذ آًمذس جزاة ثبضذ وِ
اسصش خشیذ ّ 011ضاس تَهبًی اص عشف هطتشی سا داضتِ ثبضذ.

راّکارسَم:ضرکتدرقرعِکطی
هشدم اص لشعِ وطی ٍ ثشًذُ ضذى خَضحبل هیضًَذ .هیتَاًیذ اص ایي فشغت استفبدُ وٌیذ ٍ دس وست ٍ وبس خَد
اص آًْب ثْشُ ثجشیذ.
ثِ عَس هثبل اعالم وٌیذ وِ افشادی وِ ثبالی ّ 51ضاس تَهبى خشیذ وٌٌذ هیتَاًٌذ فیص خشیذ خَد سا دس غٌذٍق
هخػَظ لشعِ وطی ثیٌذاصًذ ٍ دس غَست ثشًذُ ضذى یه دستگبُ لجبس ضَیی ًػیت آًْب خَاّذ ضذ.

راّکارچْارم:تِهطتریاىٍفادارکارتعضَیتتذّیذ
سعی وٌیذ هطتشیبى ٍفبداس خَد سا ًگِ داسیذ .ثشای ایي وبس هیتَاًیذ پس اص ضٌبسبیی آًْب ،وبست عضَیت سا ثِ
آًْب تمذین وٌیذ ٍ اعالم وٌیذ ثب وبست عضَیت اص تخفیفّب ٍ هضایبی ثیطتشی استفبدُ خَاٌّذ وشد.
یىی اص ایي هضایب ایي است وِ هی تَاًیذ یىی اص هحػَالت یب خذهبت خَد سا ثِ غَست سایگبى دس اختیبس آًْب لشاس
دّیذ.
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هیتَاًیذ تا رکر هٌثع ایي کتابیاهقالِ را در سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطر ًواییذ.
ضوا 

ًکتِیهْن:

ثب ٍجَد ایٌىِ تخفیفّب ثبعث هیضَد وِ هطتشی ثیطتشی سا ًػیت خَد وٌیذ اهب ضوب ثشای ّویطِ ًویتَاًیذ
تخفیف یب اضبًتیَى ثذّیذ .ایي وبس ثبعث ٍسضىستگی یب ووجَد ًمذیٌگی ضوب هیضَد .پیطٌْبد هیوٌین ثِ
سٍشّبی ثبال ثِ غَست دٍسُای یب ّوبى صهبىّبی خبظ تخفیف ثذّیذ.
اگش ضوب ّویطِ تخفیف ثذّیذ هطتشی ثِ خَدش هیگَیذ :ایيفرٍضگاُّویطِ تخفیفهیذُ پسّر
هیکٌن.
ٍقتخَاستنهیرمازشخریذ 
اهب اگش ثِ غَست ّویطگی ًجبضذ ٍ دٍسُای ثبضذ ،دس دیذ هطتشی ایي عَسی ّست وِ االى تخفیف هیدّیذ ٍ تب
دٍسُ ثعذ صهبى هیثشد .پس ایي اًگیضُ دس ٍی ثِ ٍجَد هیآیذ وِ ّویي االى اص ضوب خشیذ وٌذ.
ًىتِی دیگشی وِ ثبیذ هذ ًظش داضتِ ثبضیذ ایي است وِ ّشگض ًحَُی ثشخَسد ثب هطتشی سا تغییش ًذّیذ .االى
وِ هطتشیّبی ثیطتشی سا وست وشدُایذ ٍ ٍی ًبساضی است ثِ اٍ ًگَییذ :
هیتًَیذجایدیگِایتریذ.
ًویخَایذ 
هیخَایذتخریذاگرّن 
ّویٌِکِّست،اگر 
هغوئي ثبضیذ وِ هطتشی ّن ثِ ساحتی سلجبیتبى سا ثِ ضوب سا تشجیح هی دٌّذ ٍ ایي ضوب ّستیذ وِ ضشس
خَاّیذ وشد .ایي هطتشی است وِ ثبصاسیبثی دّبى ثِ دّبى سا ثشای ضوب اًجبم هیدّذ اهب ثِ ضشس ضوب ًِ ثِ
سَدتبى.
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هیتَاًیذ تا رکر هٌثع ایي کتابیاهقالِ را در سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطر ًواییذ.
ضوا 

 .2سعیکٌیذچٌذهحصَلراتِیکتارُتفرٍضیذ

هعضلی وِ دس حبل حبضش دس وست ٍ وبسّبی وَچه ٍجَد داسد ،فشٍش تىی هحػَل است .هطتشی هیآیذ ٍ
یه هحػَل سا خشیذ هیوٌذ ٍ هیسٍد .ثشای ایٌىِ ثتَاًیذ چٌذ هحػَل سا ثفشٍضیذ هیتَاًیذ یه پىیج ساُ
اًذاصی وٌیذ اهب ثب لیوتی ووتش ٍ اعالم وٌیذ دس غَست خشیذ ایي هحػَالت ثِ ضوب تخفیف تعلك خَاّذ گشفت.
یىی اص لَاًیي ثبصاسیبثی وِ دس همبلِّبی لجلی ّن ثِ آى اضبسُ وشدین ایي است :سَدکنتاهطتریزیاد،تْتر
ازسَدزیادتاهطتریکناست.
ضوب چٌذ هحػَل سا دس وٌبس ّن لشاس هیدّیذ ٍ اص ّش وذام یه سَد جضئی دسیبفت هیوٌیذ اهب ّویي پىیج سا
ثِ ً 011فش هیفشٍضیذ .سَدی وِ اص ایي حبلت ثِ دست هی آیذ ثْتش اص ایي است وِ آى سا ثِ غَست تىی ثِ
ً 011فش ثفشٍضیذ.
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هیتَاًیذ تا رکر هٌثع ایي کتابیاهقالِ را در سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطر ًواییذ.
ضوا 

ثِ عَس هثبل یه فشٍضگبُ وِ گَضی ّوشاُ هیفشٍضذ هیتَاًذ یه پىیج ساُ اًذاصی وٌذ هبًٌذ گَضی ّوشاُ،
ٌّذصفشی ،ویف ٍ وبٍس ،هحبفظ غفحِ ًوبیص ضذ خص ،پبٍس ثبًه ،پبیِی ًگِ داسًذُی گَضی ٍ تجلت ،فیلتش
ضىي ٍ  ...سا ثِ غَست یه پىیج ثب دسغذ سَد ووتش ثِ هطتشی اسائِ دّذ.
خَة هسلوبً هطتشی ّش چِ ثخَاّذ دس ایي پىیج ثب سَد ثیطتش ًػیجص خَاّذ ضذ ٍ ّویي هطتشی سا تشغیت
هیوٌذ وِ خشیذ وٌذ.
ساّىبس دیگشی ّن وِ ٍجَد داسد ایي است وِ هیتَاًیذ ّویي پىیج سا ثِ غَست دٍ پىیج اسائِ دّیذ .ثِ عَس
هثبل اعالم وٌیذ وِ گَضی ّوشاٌُّ ،ذصفشی ،ویف ٍ وبٍس ٍ هحبفظ غفحِی ًوبیص ثِ یه لیوت هٌبست ثِ ٍی
هیفشٍضیذ ٍ دس ّویي ثیي پىیج ثعذی سا ّن ثِ هطتشی اسائِ ثذّیذ ٍ اعالم وٌیذ وِ دس غَست خشیذ پىیج
اٍل ،پىیج دٍم ّن ثب تخفیف ٍیژُ ثِ آًْب اّذا خَاّذ ضذ.

 .3تاًکاطالعاتهطتریاىراُاًذازیکٌیذ
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هیتَاًیذ تا رکر هٌثع ایي کتابیاهقالِ را در سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطر ًواییذ.
ضوا 

هطتشیبى توبم سشهبیِی یه وست ٍ وبس است .ضوب ثذٍى هطتشی ًویتَاًیذ هحػَل یب خذهبت خَد سا ثفشٍضیذ
ٍ وست دسآهذ وٌیذً .حَُی ثشخَسد ٍ ًحَُی اسائِی خذهبت ثِ هطتشیبى ثْتشیي ضیَُی تجذیل هطتشی ثِ
هطتشیّبی ٍفبداس استّ .ش چِ هطتشیّبی ضوب ٍفبداستش ثبضٌذ پَل ٍ ثشٍت ثیطتشی ًػیت ضوب خَاّذ ضذ.
ثشای آًىِ هطتشیّبی ٍفبداستشی ًػیت خَد وٌیذ ٍ ثتَاًیذ ثب سضبیت آًْب اعالعبت توبسطبى سا ثذست ثیبٍسیذ،
سعی وٌیذ دس اسائِ خذهبت ثِ هطتشیبى تجذیذ ًظش وٌیذ.
ثب ثذست آٍسدى ضوبسُ توبس ٍ ایویل هطتشیبى ثِ ساحتی هیتَاًیذ یه ثبًه اعالعبتی لَی تطىیل دّیذ ٍ
توبم تخفیفبت ٍ جطٌَاسُّبی دٍسُای ٍ فػلی سا ثِ ضوبسُ ٍ ایویل آًْب اسسبل وٌیذ.
اص ثبًه اعالعبتی ثِ ضیَُای دیگش ّن هیتَاًیذ استفبدُ وٌیذّ .ش صهبى وِ دس فشٍش یه هحػَل ثِ هطىل
ثشخَسد وشدیذ هیتَاًیذ اعالعبت هحػَل سا ثِ ایویل یب ضوبسُ هطتشیبى خَد اسسبل وٌیذ .خَاّیذ دیذ وِ دس
هذتی وَتبُ توبم هحػَالت ثِ فشٍش خَاّذ سفت.

چگًَِاطالعاتتواسهطتریراتذستتیاٍرین؟
هطتشی اص گشفتي تخفیف خَضحبل هیضَد .هیتَاًیذ ثِ ٍی اعالم وٌیذ وِ ثِ سبیت ضوب ٍاسد ضَد ٍ اعالعبت
توبس خَد سا ٍاسد ٍ دس غَست دایش ضذى تخفیف ٍ جطٌَاسُّبی خبظ ثِ ٍی اص عشیك پیبهه یب ایویل اعالم
ضَد.
ساّىبس دیگشی ّن وِ ٍجَد داسد ایي است وِ یه پیبهه خبلی ثِ یه ضوبسُ خبظ اسسبل وٌذ ٍ وبسهٌذاى
پطتیجبًی ثب ٍی توبس ثگیشًذ ٍ توبم اعالعبت سا اص خَد هطتشی دسیبفت وٌٌذ.
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هیتَاًیذ تا رکر هٌثع ایي کتابیاهقالِ را در سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطر ًواییذ.
ضوا 

 .4دفترکارتاىرااجارُیارّيتذّیذ

اگش تَجِ وشدُ ثبضیذ ثِ ّش ضشوتی وِ ٍاسد هیضَیذ چٌذ ًَع وست ٍ وبس هختلف دس وٌبس ّن دس ّش اتبلی وبس
هیوٌٌذ .ثِ عَس هثبل یه اتبق هختع ثِ دوَساسیَى داخلی ،اتبلی دیگش ثِ عشاحی غفحبت ٍة ،اتبلی دیگش
یه فشٍضگبُ آًالیي ٍ . ...
ضخػی وِ ثِ دوَساسیَى داخلی هشاجعِ هیوٌذ ایي ًیبص سا دس خَدش هیثیٌذ وِ ثِ وست ٍ وبس ضوب ّن سش
ثضًذ.
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هیتَاًیذ تا رکر هٌثع ایي کتابیاهقالِ را در سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطر ًواییذ.
ضوا 

ّوِی ایٌْب ثِ غَست وبهالً هجضا اص ّن اهب دس یه هىبى هطتشن وبس هیوٌٌذ .اگش دفتش وبس سا ضوب ثشای وست ٍ
وبس خَد اجبسُ وشدُایذ ٍ دس اثتذای ساُ ّستیذ ثشای ایٌىِ ّضیٌِّبی هػشفی ضوب ثیطتش ًطَد سعی وٌیذ
اتبقّبی دیگش سا اجبسُ یب سّي ثذّیذ.
ایيکارضوادٍهسیتدارد:

هسیتاٍل:
همذاسی اص ّضیٌِّبی اجبسُ دفتش سا هستمیوبً اضخبغی دیگش پشداخت هیوٌٌذ.

هسیتدٍم:
چَى دس اثتذای ساُ ّستیذ هیتَاًیذ همذاسی اص سَد حبغل اص فشٍش هحػَل ٍ ّوچٌیي اجبسُ دفتش سا دس وست
ٍ وبس خَدتبى سشهبیِ گزاسی وٌیذ.
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هیتَاًیذ تا رکر هٌثع ایي کتابیاهقالِ را در سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطر ًواییذ.
ضوا 

 .5فرصتخریذتِهطتریتذّیذ،سپسافسایصقیوتتذّیذ

ّش وست ٍ وبسی دس ّش حیغِ ٍ صهیٌِای وِ ثبضذً ،یبص ثِ افضایص لیوت داسد .ضوب ًویتَاًیذ توبم هحػَالت ٍ
خذهبت سا ثشای ّویطِ ثِ یه لیوت ثِ فشٍش ثشسبًیذ.
یه ساّىبس ثبثت ضذُ ثشای ایٌىِ ثتَاًیذ هطتشیّبی ثیطتشی ثذست ثیبٍسیذ ایي است وِ لجل اص ایٌىِ لیوت
هحػَالت ٍ خذهبت خَد سا افضایص ثذّیذ سعی وٌیذ ثِ ّش عشیمی هبًٌذ سبیت ،ضجىِّبی اجتوبعی ،پیبهه،
ایویل ٍ سٍشّبی تجلیغبتی هختلف ثِ هطتشیّب اعالع سسبًی وٌیذ وِ ایي خذهبت یب هحػَل تب تبسیخ فالى ثِ
ّوبى لیوت لجل اسائِ هیضَد ٍ دس تبسیخ روش ضذُ افضایص لیوت خَاّذ داضت.
الجتِ ًىتِای وِ ثبیذ هذ ًظش داضتِ ثبضیذ ایي است وِ تبسیخ روش ضذُ ًجبیستی صیبد ثبضذ وِ هطتشی ثِ خَدش
ثگَیذ فعالً ٍلت ّست ثعذاً هیشم یب ًِ آًمذس ًضدیه ثبضذ وِ فشغت سا اص دست سفتِ ثذاًذ.
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ثِ عٌَاى هثبل فشؼ وٌیذ ضوب عشاح غفحبت ٍة ّستیذ ٍ یه پىیج خبظ ثشای عشاحی دس ًظش گشفتِایذ ثب
لیوت  0هیلیَى تَهبى .ثِ هطتشیبى خَد اعالم وٌیذ وِ ایي لیوت تب  0هبُ آیٌذُ ثِ  3هیلیَى تَهبى افضایص
لیوت خَاّذ داضت.
اعالم وٌیذ ّش ضخػی لجل اص تبسیخ روش ضذُ هشاجعِ وٌذ ثب ّوبى لیوت  0هیلیَى تَهبى هحبسجِ خَاّذ ضذ.

سخيآخر
وست ٍ وبس ّش چِ اًذاصُ ثبضذ هیتَاًذ ثب ایي سٍشّب ثِ ساحتی هطتشیّبی جذیذ ٍ ثیطتشی وست وٌذ .ووب
ایٌىِ وست ٍ وبسّبی ثضسي ّن اص ّویي سٍشّب استفبدُ هیوٌٌذ.
ثِ وبس ثشدى ایي سٍشّب ایجبد اًگیضُ خشیذ دس هطتشی است .هطتشی ثب دیذى ایي ًَع تجلیغبت دس خَدش ایي
ًیبص سا هیثیٌذ وِ لجل اص ثِ پبیبى سسیذى فشغت ،خشیذش سا اًجبم دّذ.
اگش وست ٍ وبس ضوب ثِ ًَعی ثب هشدم ثِ غَست حضَسی استجبط داسد ،سعی وٌیذ استجبط ثب هطتشیبى خَد سا لَی
وٌیذ ٍ آًمذس خَة غحجت وٌیذ وِ سفتبس سلجبی ضوب ثِ ًَعی تَّیي ثِ آًْب تلمی ضَد .ایي وبس ضوب ثبصاسیبثی
دّبى ثِ دّبى سا ثِ ّوشاُ خَاّذ داضت.

هارادرضثکِّایاجتواعیدًثالکٌیذ
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