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در دنیایــی کــه تکنولــوژی هدایــت کننــده آن اســت ،تصمیــم گرفــن دربــاره اینکــه کــدام راه بـرای ســاخت یــک برنــد
معتــر و تضمیــن فــروش بهرتیــن اســت کاری بســیار دشــوار اســت.این تصمیــم یــک کار بــزرگ و حیاتــی بـرای یــک
فروشــنده و بازاریــاب آنالیــن اســت ،یعنی کســی کــه می خواهد تجــارت خــود را از طریق اینرتنت ارتقــاء بدهد.
در دنیایــی کــه تکنولــوژی هدایــت کننــده آن اســت ،تصمیــم گرفــن دربــاره اینکــه کــدام راه بـرای ســاخت یــک برنــد
معتــر و تضمیــن فــروش بهرتیــن اســت کاری بســیار دشــوار اســت.این تصمیــم یــک کار بــزرگ و حیاتــی بـرای یــک
فروشــنده و بازاریــاب آنالیــن اســت ،یعنــی کســی کــه می خواهد تجــارت خود را از طریــق اینرتنت ارتقــاء بدهد .یک
فروشــنده آنالیــن از تغییـرات موجــود در ایــن بســر و همچنیــن ابزارهــای تجــارت آنالیــن اســتفاده هــای زیــادی بــه
منظور ارتقاء و پیرشفت برند خود می کند.اگر شــا هم یکی از فروشــندگان آنالین هســتید و این پنج قانون را برای
موفقیــت کارتــان در نظــر نگیرنــد ،احتــاال در ایــن مســیر بــا شکســت مواجــه مــی شــوید.

 .1با وظایف خود به طور واضح و روشن ارتباط برقرار کنید :

اگر شــا در فرآیند ارتقاء دادن به وب ســایت خود نقش دارید ،قبل از هر چیز باید مطمنئ شــوید که متام مترکز خود
را روی همیــن موضــوع مــی گذاریــد و کارهای دیگر را واگــذار می کنید.
بســیار مهــم اســت کــه شــا ایــن کار را بـرای خــود انجام می دهیــد یا برای یک مشــری ،اگر بــه عنوان پیامنــکار برای
یــک مشــری ایــن کار را انجــام مــی دهیــد ،قبــل از اینکه مراحل کســب اعتبار برنــد را رشوع کنید ،به صــورت مخترص
و مفیــد بــه مشــری خــود ،نحــوه ارتقــاء دادن یــک محصــول از طریــق پلتفــرم هــای چندگانه مثــل تبلیغــات اینرتنتی،
رســانه هــای اجتامعــی ،ایمیــل هــا و  ...را رشح دهیــد .مشــری شــا بایــد بدانــد که شــا چطــور از طریق آشــنایی ها
و مهــارت هــای خــود بــا پلتفــرم هــای مختلــف ،قادر هســتید تا مــرف کنندگان را به ســمت فروش محصوالت ســوق
دهید.

 .2توانایی ها و مهارت های خود را از هر کانال ثابت کنید :

در تجــارت دیجیتالــی ،متــام ابزارهــای رســانه ای برای تبلیغات در دســرس هســتند .بـرای محبوب کردن برنــد خود ،از
اهــداف رســانه ای مثــل تبلیغــات در شــبکه هــای اجتامعــی و ســئو اســتفاده کنیــد .همچنیــن از تبلیغات چاپــی برای
هامهنگ کردن و همگام سازی با تبلیغات آنالین رسانه ای استفاده کنید .استفاده از این شیوه ،یک فرآیند پیرشفت
پایــدار را ایجاد می کند.
زمانــی کــه شــا تبلیغــات خــود را آغــاز مــی کنید باید به طور پیوســته بررســی کنید کــدام روش ها برای شــا بازدهی
بهــری دارد و کــدام روش هــا را بایــد دیگــر ادامــه ندهیــد ،بــه ایــن آزمــون و خطاهــا ادامــه دهیــد تــا ببینیــد کــدام
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مــوارد بـرای شــا کارســاز اســت و کــدام مــوارد فایــده ای ندارنــد .یکــی از بخش هــای مهم بـرای تبدیل شــدن به یک
فروشــنده آنالیــن ،داشــن معیارهــای مختلــف در زمینــه موفقیــت هــا و شکســت هــا می باشــد .در این صورت ،شــا
مــی توانیــد از ایــن اتفاقــات درس گرفتــه و بــا کمــک آن هــا ،آینــده کســب و کار خــود را بهبــود بخشــید.
اگــر بـرای مدتــی تبلیغــات خــود را ادامــه دهیــد متوجــه خواهیــد شــد کــه چقــدر بــه روشــها و وب ســایت هایــی
کــه بـرای تبلیغــات انتخــاب کــرده ایــد مســلط خواهیــد شــد و بــا تجربــه ای کــه کســب کــرده ایــد هزینــه هــا بــه
طــور پیوســته کاهــش مــی یابــد و نتایــج نیــز بهبــود پیــدا خواهــد کــرد.

 .3برندهای قابل اعتامد حوزه فعالیت خود را شناسایی کنید :

وضعیت برندهای معترب و قابل اعتامد را رصد کرده و مثل یک دانش آموز از موفقیت های آن ها درس بگیرید.
شــا مــی توانیــد ایــده هــای ایــن برندهــا را الگوبرداری کــرده و از آن ها بــه منظور ارتقاء بخشــیدن بــه فعالیت های
ســازمان یــا مشــریان خــود اســتفاده کنیــد .همیشــه ایــده هــای خــوب ،در میــان گــروه هایــی که بــا یکدیگــر کار می
کننــد متولــد مــی شــوند .پــس بهــر اســت از دیــدگاه جمعــی یــک برند معتــر و پایــدار بــه منظــور ایجــاد فرآیندهای
موفقیــت آمیــز ب ـرای برندهــای خــود اســتفاده کنیــد.

 .4خالقیت به خرج دهید :

بهرتیــن کمپیــن هــای موفــق در دنیای تجارت دیجیتالی آن هایی هســتند که توجه شــا را بــدون فریب کاری و زیاده
گویی (ریاکاری) جلب می کنند.
شام باید برند خود و مخاطبین او را به خوبی بشناسید .شاید آن ها ظرفیت مقداری شوخ طبعی را دارند ،و یا اینکه
شــاید مشــتاق بــه رشکــت کــردن در فرآیندهــای تجــارت باشــند .بــا ایــن اوصــاف ،با توجــه بــه ظرفیت های مشــریان،
شــا مــی توانیــد از خالقیــت خودتــان بـرای ایجــاد کمپیــن هــای موفق تر اســتفاده کنیــد .کمپیــن هایی که بــه خاطر
خالقیــت هــای شــا ،حــاال بیــش از پیش توجــه مخاطبین را به خود جلب کرده و مراودات مشــریان را بیشــر می کند
و در نهایــت ،فــروش و موفقیــت بیشــری بـرای کمپیــن شــا بــه ارمغــان مــی آورد.
رفتارهــا و ارزش هــای مخاطبیــن در طــی زمــان تغییــر مــی کننــد ،پــس یکــی از بزرگرتیــن بخــش هــای کار شــا
شناســایی خلــق و خــو و عالیــق ،رفتارهــا و الگوهــای خریــد مخاطبیــن اســت .ایــن کار بــه شــا کمــک مــی کنــد تــا
متوجه شــوید برای چه کســانی بازاریابی می کنید و باعث می شــود تا تجارت شــا به رابطه بیشرت مخاطبین با کمپین
هــای تجــارت دیجیتالــی منجــر شــود.
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 .5تا می توانید از رسانه های اجتامعی استفاده کنید :

رسانه های اجتامعی (در کنار ایمیل ها) یکی از جدیدترین و بهرتین راه های محبوب کردن برند شام هستند.
رســانه های اجتامعی زمانی مفید هســتند که شــا حســاب های کاربری با دنبال کنندگان زیادی در فیســبوک ،توئیرت،
اینســتاگرام و  ...داشــته باشــید .تجــارت دیجیتالــی خــود را بــا کمــک هــر کــدام از ایــن پلتفــرم ها گســرش دهیــد تا با
این کار محصوالت خود را از این طریق به صورت خالقانه معرفی کرده باشــید.
در توئیــر ،رستیرتهــای خــری مهــم و خالقانــه را پســت کنیــد .ایــن کار کمــک مــی کنــد تا خواننــدگان به کلیــک کردن
روی لینــک هــا و رجــوع بــه وب ســایت شــا تشــویق شــوند .ایــن کار در میــان تاج ـران اینرتنتــی بــه اصطــاح
 Click Baitingیــا طعمــه کلیکــی معروف اســت .به خاطر داشــته باشــید کــه این روش در صورتی که محصول شــا
شایســتگی توضیحــات مربوطــه را نداشــته باشــد ،نتیجــه معکــوس خواهــد داشــت.
بنابرایــن ســعی کنیــد کــه رستیرتهــای قابــل توجه ایجــاد کنید ،اما قبــل از آن مطمنئ شــوید که مخاطبین شــا با دیدن
و مراجعــه بــه محتــوای لینــک ایــن رستیرتها احســاس اینکــه گول خورده اند را نداشــته باشــند.
بایــد رستیرتهــا و محصــوالت شــا بــه گونــه ای بــه هــم مرتبط باشــند که به انــدازه کافی جلــب توجه کننــد و در عین
حــال چیــز اغـراق آمیــزی در آن هــا وجــود نداشــته باشــد .اگر انــرژی و وقــت کاربران بــر رس این موضوع هــدر برود،
شام در این مورد شکست می خورید.
اگــر در اینســتاگرام تجــارت مــی کنیــد ،از تصاویــر زیبــا در زوایــای جــذاب اســتفاده کنیــد .ایــن کار بــه صــورت قابــل
توجهــی ارزش و جایــگاه برنــد و محصــوالت شــا را ارتقــاء مــی دهــد .از نورپــردازی هــای مناســب اســتفاده کنیــد و
از توضیحــات کوتــاه و بــه یــاد ماندنــی بـرای توضیحــات عکــس هــا اســتفاده کنیــد .همچنیــن ،از چندیــن هشــتگ
مختلــف اســتفاده کنیــد تــا برنــد خــود را معــروف تــر کنیــد .بــا ایــن کار ،کاربـران بــا جســتجوی ایــن هشــتگ هــا،
بــه چندیــن تصویر شــا می رســند.
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