وبینار چیست و چگونه میتوان آن را برگزار کرد؟

آیــا میدانیــد کــه وبینــار چیســت ،چــه انواعــی دارد و چگونــه بــه بهتریــن شــکل
ممکــن میتوانیــد یــک وبینــار برگــزار کنیــد؟ در ایــن مطلــب پاســخ ایــن پرس ـشها
را درخواهیــد یافــت و بــا زیــر و بــم وبینــار آشــنا میشــوید.
روزگاری کــه مــا در آن زندگــی میکنیــم روزگار تــاش بــرای دســتیابی بــه حداکثــر
از حداقــل اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،امــروزه همــه بــه دنبــال افزایــش بهــرهوری و
کارآمــدی و کاهــش مشــقت و فعالیتهــای اضافــی هســتیم .اینترنــت یکــی از آن
ابزارهایــی اســت کــه از زمــان ظهــور خــود در ایــن راســتا کمــک شــایان توجهــی بــه
مــا کــرده اســت .در واقــع ،بســیاری از پیشــرفتهای امــروز بشــر مرهــون همیــن
راحتــی و در عیــن حــال کارآمــدی چندیــن برابــری اســت کــه اینترنــت بــرای مــا بــه
ارمغــان مـیآورد .یکــی از عرصههایــی کــه ایــن ابــزار و رســانه قدرتمنــد بــر آن ســایه
افکنــده ،مبحــث برگــزاری و شــرکت در همایشهــا و ســمینارهای مختلــف اســت.
در ایــن مطلــب تــاش میکنیــم تــا شــما را بــا ســمینارهای اینترنتــی (موســوم بــه
وبینــار) بیشــتر آشــنا کنیــم؛ ببینیــم کــه چگونــه میتــوان از آنهــا در راســتای اهــداف
کسـبوکار اســتفاده کــرد؛ و اساسـ ً
ـا طــرز کار و روش اجــرای وبینــار را توضیــح خواهیــم
داد .عــاوه بــر ایــن ،بــه ســؤاالتی از قبیــل «آیــا وبینارهــا همگــی بــه صــورت زنــده
برگــزار میشــوند؟» و « چطــور میتوانــم وبینــار برگــزار کنــم؟» پاســخ میدهیــم.
بیشتر بدانید :کارآفرینی چیست و چطور یک کارآفرین موفق باشیم؟

وبینار چیست؟

بــه زبــان ســاده ،وبینــار یــک ســمینار یــا همایــش اســت کــه بــه صــورت اینترنتــی
برگــزار میشــود؛ لــذا از طریــق وبینــار میتــوان بــدون نیــاز بــه اجــاره فضــا و حضــور
فیزیکــی ،یــک جلســه مجــازی را بــا گروهــی از حاضریــن برگــزار کــرد.
از طــرف دیگــر ،مخاطــب نیــز بــدون نیــاز بــه تــرک منــزل یــا هــر جایــی کــه حضــور
دارد میتوانــد بــا اســتفاده از رایانــه دســکتاپ یــا لپتــاپ یــا حتــی گوشــی موبایــل
خــود در وبینــار شــرکت کنــد.
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وبینارهــا در اغلــب مــوارد بــا امــور تجــاری و کس ـبوکار مرتبــط هســتند و از آنهــا
بــه عنــوان یــک تاکتیــک در راســتای تقویــت اعتبــار یــا گســترش رابطههــا اســتفاده
میشــود .در عیــن حــال ،بــه خصــوص اگــر یــک تیــم کاری بیــن المللــی داشــته
باشــید میتوانیــد بــه جــای برگــزاری جلســات گروهــی داخلــی شــرکتتان بــه صــورت
فیزیکــی ،وبینــار برگــزار کنیــد.

مزایای وبینار

از جمله مزایای وبینار در ارتباط با مخاطب میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
•وبینــار نــه تنهــا امــکان تعامــل بهتــر و بیشــتر بیــن میزبــان و حاضریــن و همچنیــن
میســر میکنــد؛
بیــن حاضریــن بــا یکدیگــر و ایجــاد و تقویــت رابطههــای بهتــری را
ّ
بلکــه میتــوان بــر مبنــای بازخوردهــای دریافتــی ،وبینــار جــاری و جلســات آتــی
را بهبــود بخشــید.
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•امــکان بــه اشــتراک گذاشــتن و نمایــش صفحــه نمایــش رایانــه شــما و همچنیــن
وبکمتــان بــرای ارتبــاط چهــره بــه چهــره بهتــر بــا مخاطبــان در وبینــار وجــود دارد؛
•امــکان طــرح ســؤال از ســوی مخاطبــان و پاســخگویی فــوری و همچنیــن شــرکت
در نظرســنجی کــه روش مؤثــری بــرای حفــظ و تقویــت توجــه حاضریــن در طــول
وبینــار محســوب میشــود؛
•هــر وبینــار را میتــوان ضبــط کــرد و بعـ ً
ـدا بــه عنــوان یــک محصــول دیجیتــال
(مثــاً یــک کالس یــا کارگاه آموزشــی) در راســتای اهــداف دیگــر بــه کار بــرد؛
•بــا حــذف بســیاری از هزینههــای جانبــی اضافــی ماننــد هزینــه پذیرایــی،
هزینههــای امنیتــی و مــوارد مشــابه ،بــا برگــزاری وبینــار متحمــل هزینههــای
کمتــری خواهیــد شــد .بــه عــاوه ،معمــوال ً بــرای برگــزاری ســمینار بــه هماهنگــی
بــا برخــی نهادهــای ذیربــط نیــز نیــاز اســت کــه برگــزاری وبینــار محتــاج چنیــن
هماهنگیهایــی نخواهــد بــود.
•بــه دلیــل نبــود محدودیــت در فضــا میتوانیــد در هــر وبینــار شــرکت کننــدگان
بســیار بیشــتری داشــته باشــید.

ً
حتما به صورت زنده برگزار شود؟
انواع وبینار :آیا وبینار باید

احتمــاال ً ایــن ســؤال بــرای شــما پیــش آمــده کــه بــا توجــه بــه اینکــه وبینــار نیــز یــک
ســمینار اســت ،آیــا بایــد بــه صــورت زنــده برگــزار شــود؟ در پاســخ بــه ایــن ســؤال
بایــد گفــت کــه دو نــوع مختلــف از وبینــار وجــود دارد:
•وبینــار زنــده :همانطــور کــه مشــخص اســت وبینارهــای زنــده به صــورت زنــده و به
صــورت پخــش مســتقیم برگــزار میشــوند و لــذا امــکان تعامــل بهتــر و بیشــتری را
فراهــم میکننــد؛ چــرا کــه مخاطــب میتوانــد در هــر زمــان کــه بخواهــد ســؤاالت
خــود را مطــرح کــرده و فـ ً
ـورا یــا بــا فاصلــه اندکــی پاســخ مــورد نظــر را دریافــت
کند .
•وبینارهــای از پیــش ضبــط شــده :ایــن وبینارهــا قبـاً برگــزار شــدهاند و معمــوال ً بــه
صــورت تکــرار در اختیــار مخاطبــان جدیــد قــرار میگیرنــد؛ لــذا امــکان گفتگــوی
زنــده و پاســخگویی ســریع بــه ســؤاالت مخاطــب وجــود نخواهــد داشــت .بــرای
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وبینارهــای از پیــش ضبــط شــده میتوانیــد چندیــن زمــان تکــرار در نظــر بگیریــد
تــا همــه بتواننــد ثبــت نــام کــرده و در زمانــی کــه برایشــان مناس ـبتر اســت از
محتــوا اســتفاده کننــد.

اســتفاده از وبینــار در کســبوکار :چطــور در کســبوکارمان از وبینــار بهــره
ببریــم؟

حــاال کــه بــا وبینــار آشــنا شــدید ،بــه ســراغ معرفــی روشهایــی بــرای بهرهبــرداری از
وبینــار در راســتای تحقــق اهــداف کسـبوکار میرویــم.

 .1استفاده از وبینار به عنوان یک ابزار بازاریابی و فروش

در اغلــب مــوارد ،وبینــار بــه عنــوان یــک ابــزار در اســتراتژی بازاریابــی کســبوکار
یــا برنــد قــرار میگیــرد .توجــه داشــته باشــید کــه اســتفاده از وبینــار مختــص
شــرکتهای بــزرگ نیســت و هــر کسـبوکار کوچــک ،کارآفریــن مســتقل و اســتارتاپی
نیــز میتوانــد از مزایــای آن بهرهبــرداری کنــد .در ایــن حالــت ،بــا الــزام بــه ثبــت
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نــام بــرای حضــور در وبینــار میتوانیــد تعــداد افــراد حاضــر در فهرســت ایمیلهــای
خــود را بــه طــرز چشــمگیری افزایــش بدهیــد ،جایــگاه خــود را تثبیــت کنیــد ،در هــر
وبینــار بــه نحــوی بــه تبلیــغ محصــوالت خودتــان بــرای مخاطبــان عالقهمنــد نیــز
بپردازیــد و در ادامــه از ُط ـ ُر ق مختلــف بــا آنهــا در ارتبــاط باشــید.

 .2ارائه محتوای رایگان و بدون تبلیغ برای توسعه روابط

معمــوال ً در انتهــای هــر وبینــار تــاش میشــود تــا بــه نحــوی مخاطبــان بــه خریــد
محصــول یــا ســرویس خاصــی رغبــت پیــدا کننــد ،امــا بــه جــای ایــن کار میتــوان
یــک وبینــار بــدون تبلیــغ برگــزار کــرد تــا صرفـ ً
ـا گنجینــه آدرسهــای ایمیلتــان غنیتــر
شــود .در ایــن حالــت ،تمــام کاری کــه مخاطــب بــرای حضــور در وبینــار بایــد انجــام
بدهــد ثبــت نــام بــا یــک آدرس ایمیــل اســت .هــدف اصلــی در ایــن نــوع وبینــار،
اثبــات تخصــص و توســعه روابــط از طریــق ارزش آفرینــی بــه جــای تمرکــز بــر فــروش
اســت.

 .3برگزاری جلسات پرسش و پاسخ زنده

یکــی دیگــر از روشهــای کارآمــد بــرای اســتفاده از وبینــار ،برگــزاری جلســات پرســش
و پاســخ زنــدهای اســت کــه در آنهــا بــه ســؤاالت مخاطبــان خــود در رابطــه بــا
محصــوالت یــا خدماتــی کــه ارائــه میکنیــد پاســخ میدهیــد .ایــن نــوع از وبینــار
بــرای کسـبوکارهای محصــول محــور (فیزیکــی یــا مجــازی) کارآمدتــر خواهــد بــود.
بــه عــاوه ،میتوانیــد طــرز کار محصــول یــا روش اســتفاده از آن را نیــز بــه صــورت
مرحلــه بــه مرحلــه توضیــح بدهیــد.
از ایــن نــوع از وبینــار میتوانیــد بــه عنــوان فرصتــی بــرای انتقــال مشــتریان بالقــوه
از مرحلــه تردیــد یــا آزمــودن محصــول بــه مرحلــه خریــد اســتفاده کنیــد .بــه عــاوه
میتوانیــد از ایــن طریــق بیــش فروشــی ( )upsellکــرده و مخاطــب را بــه خریــد
محصــوالت و خدمــات بهتــر و گرانتــر ترغیــب کنیــد.
برگــزاری جلســات پرســش و پاســخ بــرای گرفتــن ایــده و نظــرات مــردم در رابطــه بــا
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محصــوالت فعلــی یــا آتــی نیز بســیار ســودمند خواهــد بــود و میتــوان از بازخوردهای
دریافتــی در راســتای تعییــن ســمت و ســوی حرکــت کس ـبوکار اســتفاده کــرد .بــه
عــاوه ،هنگامــی کــه مخاطــب احســاس میکنــد کــه نقشــی در فعالیتهــای شــما
دارد نــه تنهــا بــه خریــد بلکــه بــه تبلیــغ برندتــان بــه اطرافیــان خــود نیــز تمایــل
بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد.

 .4برگزاری جلسات آموزشی ،کارآموزی یا توجیهی زنده

اگــر کارکنــان شــرکت شــما در شــهرها و کشــورهای مختلفــی حضــور دارنــد بــا برگزاری
یــک وبینــار میتوانیــد طــرز کار نــرم افزارهــای جدیــد ،فرآیندهــای اســتاندارد شــرکت
و مــوارد مشــابه را بــه آنهــا آمــوزش داده و همچنیــن آنهــا را در جریــان آخریــن
اطالعــات و تغییــرات قــرار بدهیــد .بــه دلیــل اینکــه امــکان ضبــط وبینــار وجــود دارد
هیــچ دغدغ ـهای بابــت عــدم شــرکت برخــی از اعضــای تیــم نخواهیــد داشــت ،چــرا
کــه میتوانیــد فایــل ویدئویــی آن را بــرای آنهــا ارســال کنیــد تــا بعـ ً
ـدا از محتــوای
آن اســتفاده کننــد .مشــابه همیــن وبینارهــای آموزشــی را میتوانیــد بــرای مخاطبــان
و مشــتریان بالقــوه خــود نیــز برگــزار کنیــد.
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 .5انجام مصاحبههای تعاملی

یــک روش دیگــر ،انجــام مصاحبــه در قالــب وبینــار اســت کــه مخاطبــان بتواننــد
بــا حضــور در وبینــار بــا میزبــان و مصاحبــه شــونده تعامــل داشــته باشــند .در ایــن
حالــت بــا دعــوت از یــک متخصــص یــا چهــره شــناخته شــده و ایجــاد امــکان طــرح
ســؤال و تعامــل میتوانیــد بــرای مخاطبــان خــود ارزش آفریــن باشــید.
بیشــتر بدانیــد :ویدیــو مارکتینــگ چیســت؛ چــرا کسـبکارها بــه بازاریابــی ویدیویــی
نیــاز دارنــد؟

چطور یک وبینار برگزار کنیم؟

مــوارد مهمــی وجــود دارد کــه پیــش از برگــزاری وبینــار بایــد آنهــا را مــد نظــر قــرار
بدهیــد .در ادامــه بــه شــرح ایــن مؤلفههــای ضــروری خواهیــم پرداخــت.

 .1ساختار وبینار

زمــان اغلــب وبینارهــا بیــن  45تــا  60دقیقــه و ســاختار اغلــب آنهــا بــه ایــن ترتیــب
اســت کــه میزبــان یــک موضــوع مشــخص را معرفــی میکنــد ،دقایقــی بــه پرســش و
پاســخ میگــذرد و در نهایــت بــه یــک ( sales pitchســخنرانی کوتــاه بــرای ترغیــب
مخاطــب بــه خریــد) ختــم میشــود.

بنابرایــن ابتــدا بایــد یــک موضــوع مشــخص بــرای وبینــار خــود پیــدا کنیــد .ایــن
موضــوع بایــد مــورد عالقــه مخاطبانتــان باشــد ،لــذا بهتــر اســت کــه نگاهــی بــه
پرسـشهای رایــج مشــتریان و دنبــال کننــدگان کنونــی خــود داشــته باشــید و ببینیــد
کــه چــه موضوعــات و مســائلی بیشــتر مطــرح شــدهاند .اگــر بــه دنبــال اســتفاده از
وبینــار در راســتای بازاریابــی و فــروش هســتید موضــوع آن بایــد بــا کسـبوکار شــما
مرتبــط باشــد.
پــس از تعییــن موضــوع ،بایــد رئــوس مطالــب آن را مشــخص کنیــد و ســپس بــا
اســتفاده از برنامههایــی ماننــد پاورپوینــت ،یــک مجموعــه اســاید بــرای آن بســازید.
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دقــت کنیــد کــه بــرای تبلیــغ وبینــار نیــز بایــد یــک برنامــه بازاریابی داشــته باشــید .به
عنــوان نمونــه در ایــن راســتا میتوانیــد از ایمیــل ،شــبکههای اجتماعــی ،وبســایتتان
و تبلیغــات پولــی اســتفاده کنیــد .پــس از پرداختــن بــه ایــن جزئیــات میتوانیــد بــه
ســراغ مســائل فنــی برویــد.

 .2ملزومات فنی

مســائل فنــی کــه بایــد بــرای برگــزاری وبینــار به آنهــا توجــه داشــته باشــید عبارتاند
از:

 -پلتفرم وبینار

یکــی از اولیــن اقدامــات فنــی ،انتخــاب پلتفــرم یــا یــک ســرویس دهنــده بــرای وبینار
اســت .خوشــبختانه در ایــن زمینــه کمبــودی وجــود نــدارد و گزینههــای متنوعــی (از
رایــگان گرفتــه تــا پلتفرمهایــی بــا هزینههــای بســیار بــاال) در دســترس قــرار دارد.
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تقریبـ ً
ـا تمامــی پلتفرمهــای پولــی ،امکانــات تعاملــی ماننــد گفتگــوی زنده ،نظرســنجی
و امــکان بــه اشــتراک گــذاری صفحــه نمایــش و وبکــم را در اختیــار میزبــان قــرار
میدهنــد .بــه عــاوه ،ایــن امــکان را نیــز بــه شــما میدهنــد تــا وبینــار را ضبــط
کنیــد و بــرای آن برنامــه بازپخــش تعییــن کنیــد .قیمــت هــر ســرویس عمدتـ ً
ـا بــر
اســاس تعــداد شــرکت کننــدگان در وبینــار تعییــن میشــود.
البتــه چنانچــه بودجــه محــدودی داریــد میتوانیــد از قابلیــت پخــش زنــده شــبکههای
اجتماعــی مختلــف و از جملــه یوتیــوب نیــز اســتفاده کنیــد .مشــکلی کــه در رابطــه
بــا ایــن پلتفرمهــا وجــود دارد ایــن اســت کــه اساسـ ً
ـا بــرای برگــزاری وبینــار ســاخته
نشــدهاند و لــذا هــر کــدام شــما را بــا محدودیتهــای خاصــی روبــرو میکننــد.
بیشــتر بخوانیــد :بازاریابــی محتــوا چیســت؛ راهنمــای کامــل اســتفاده از آن در
کســبوکا ر ها

 -دوربین

مــورد دیگــری کــه بــه آن نیــاز داریــد یــک دوربیــن اســت تــا مخاطبانتــان بتواننــد
شــما را ببیننــد .از ایــن طریــق ،امــکان ایجــاد رابطــه بهتــر و نزدیکتــری بــا مخاطــب
فراهــم میشــود و برنــد شــما شــخصیت پیــدا میکنــد.
چنانچــه دوربیــن مناســبی در دسترســتان نیســت میتوانیــد از وبکــم لپتاپتــان
اســتفاده کنیــد ،امــا توجــه داشــته باشــید کــه وبکــم داخلــی لپتــاپ کیفیــت و
امکانــات زیــادی نــدارد .بــه عــاوه ،میتوانیــد از یــک دوربیــن یــا وبکــم  USBبهتــر
اســتفاده کنیــد تــا کنتــرل بیشــتری بــر روی موقعیــت دوربیــن داشــته باشــید .دقــت
کنیــد کــه کیفیــت تصویــر در وبینــار بســیار مهــم اســت و وجــود تنظیمــات بیشــتر
در دوربیــن انتخابــی شــما میتوانــد بــه عامــل مهمــی در جذابیــت و بهبــود هرچــه
بیشــتر آن تبدیــل شــود.
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 -میکروفون

میکروفــون ابــزار دیگــری اســت کــه در برگــزاری وبینــار بــه آن نیــاز خواهیــد داشــت.
در اینجــا نیــز هماننــد دوربیــن ،گزینههــای متنوعــی در دســترس شماســت کــه بــا
توجــه بــه بودجــه و تمایــل خودتــان میتوانیــد انتخــاب کنیــد؛ فقــط دقــت داشــته
باشــید کــه میکروفونهــای داخلــی بــه دلیــل کیفیــت پاییــن و نویــز بــاال بــه هیــچ
وجــه گزینــه مناســبی محســوب نمیشــوند.

 -ارتباط اینترنتی

ســرعت اینترنــت شــما نقــش مهمــی در روانــی و کیفیــت وبینارتــان خواهــد داشــت.
حالــت ایــده آل ،ســرعت دانلــود و آپلــود بیــن  4Mbpsو ترجیحـ ً
ـا  15Mbpsاســت.
ســرعت اینترنــت خــود را بــا ابزارهایــی ماننــد ســایت  SpeedTest.netامتحــان
کنیــد و در صــورت لــزوم بــا ســرویس دهنــده خــود در مــورد افزایــش آن گفتگــو کنید.
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 .3روش پیوستن به وبینار

روش پیوســتن مخاطبــان شــما بــه وبینــار به پلتفــرم انتخابتان بســتگی دارد .اســتفاده
از برخــی از ایــن پلتفرمهــا مســتلزم دانلــود و نصــب یــک نــرم افــزار معمــوال ً کــم حجم
و ســپس طــی کــردن مراحــل ثبــت نــام اســت .در برخــی از آنهــا قبــل از شــروع
وبینــار بایــد یــک لینــک مخصــوص بــرای شــرکتکنندهها ارســال شــود کــه تنهــا از
طریــق آن امــکان حضــور در جلســه وجــود خواهــد داشــت .توجــه داشــته باشــید کــه
هــر پلتفرمــی کــه انتخــاب میکنیــد ،ابتــدا اســناد یــا ویدئوهــای راهنمــای آن را بــه
دقــت بررســی کنیــد و بــا همــه پیــش نیازهــای الزم بــرای حضــور کاربــران در وبینــار
آشــنا شــوید.

 .4پیگیر یهای بعد از وبینار

و ســرانجام پــس از اتمــام وبینــار ،بایــد پیگیــر وضعیــت افــرادی باشــید کــه علیرغــم
ثبــت نــام ،در وبینــار حضــور پیــدا نکردهانــد .بــه عنــوان نمونــه میتوانیــد لینــک
ویدئــوی ضبــط شــده وبینــار را برایشــان ارســال کنیــد و یــک زمان محــدود بیــن  24تا
 48ســاعت بــرای مشــاهده آن بــه ایشــان وقــت بدهیــد .بــه عــاوه ،اگــر در وبینارتــان
روی فــروش تمرکــز داشــتهاید میتوانیــد بــرای آنهــا یــا حتــی همــه مخاطبانتــان
یــک ایمیــل حــاوی یــک پیشــنهاد خــاص ارســال کنیــد تــا در کنــار یــادآوری ،فرآینــد
خریــد نیــز بــرای آنهــا ســادهتر شــود.
عــاوه بــر ایــن ،پــس از پایــان وبینــار بایــد تــا میتوانیــد از آنچــه کــه ضبــط کردهایــد
بهرهبــرداری کنیــد .بــه عنــوان مثــال ،میتوانیــد آن را در همــان کانالهایــی کــه
بــرای تبلیــغ وبینــار از آنهــا اســتفاده کردهایــد بــا مخاطبانتــان بــه اشــتراک بگذاریــد
یــا اینکــه از محتــوای آن در قالبهــای دیگــری همچــون ایمیلهــای سلســله وار،
کتابهــای الکترونیکــی و دورههــای آموزشــی اســتفاده کنیــد.
بیشــتر بخوانیــد 8 :اشــتباه کــه کســب و کارهــای کوچــک در شــروع تجــارت آنالیــن
مرتکــب مــی شــوند
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نکاتی برای افزایش کارآمدی و بهرهوری وبینار

در پایــان بــه نــکات ســاده امــا بســیار تأثیرگــذاری اشــاره میکنیــم کــه بــا توجــه بــه
آنهــا میتوانیــد بــازده وبینارهــای خــود را افزایــش بدهیــد:
•روز و ســاعت مناســبی را بــرای برگــزاری وبینــار انتخــاب کنیــد .مثـاً توجــه داشــته
باشــید کــه غالبـ ً
ـا برگــزاری وبینــار در ســاعات کاری ایــده خوبــی نیســت.
•از قبــل تمریــن کنیــد و کامـاً آمــاده باشــید .دقــت کنیــد کــه همانطــور کــه تپــق
زدن یــا از یــاد بــردن نــکات مهــم تأثیــر مطلوبــی را بــر مخاطــب نخواهــد گذاشــت،
چشــم دوختــن بــه متــن نیــز نشــان از عــدم تســلط شــما دارد و نمیتوانــد نظــر
وی را جلــب کنــد.
•هــدف خــود را مشــخص کنیــد .آیــا بــه دنبــال رشــد فهرســت ایمیلهایتــان
هســتید؟ آیــا میخواهیــد مشــتریان راغــب ( )Leadآمادهتــری را در اختیــار تیــم
فــروش قــرار بدهیــد؟ یــا اینکــه بــه دنبــال مشــتری جدیــد یــا بازاریابــی بــرای
محصــول جدیدتــان هســتید؟ ســاختار جلســه ،محتــوا و ســازوکارهای تبلیــغ بــه
هــدف شــما بســتگی دارد و لــذا بــا تعییــن دقیــق آن وقــت خودتــان و مخاطبانتان
را بــه هــدر نخواهیــد داد.
•زمانــی را بــرای طــرح ســؤاالت مخاطبانتــان در نظــر بگیریــد .نظرســنجیهای
مختلــف نشــان داده کــه  92درصــد از شــرکت کننــدگان وبینارهــا ترجیــح میدهنــد
کــه زمانــی بــرای پرســش و پاســخ در وبینــار وجــود داشــته باشــد؛ بنابرایــن حتمـ ً
ـا
یــا در بیــن وبینــار بــه ســؤاالتی کــه مطــرح میشــود پاســخ بدهیــد یــا اینکــه
زمانــی را در انتهــا بــه ایــن کار اختصــاص بدهیــد.
•مخاطــب را غافلگیــر کنیــد .غافلگیــر کــردن مخاطــب باعــث جالبتــر شــدن فضــا
و افزایــش عالقــه و تعــداد حاضــران خواهــد شــد .مثـاً میتوانیــد از یــک مهمــان
خــاص دعــوت کنیــد ،یــک فایــل منحصــر بــه فــرد را بــرای دانلــود در اختیــار حضــار
قــرار بدهیــد یــا یــک تخفیــف ویــژه بــرای آنهــا در نظــر بگیریــد.
•گام نهایــی را مشــخص کنیــد .دقیقـ ً
ـا مشــخص کنیــد کــه در پایــان وبینــار چــه
اتفاقــی خواهــد افتــاد .مثــاً بســته بــه هدفتــان میتوانیــد یــک بروشــور یــا
کاربــرگ در اختیــار مخاطــب قــرار بدهیــد یــا کار را بــا یــک فراخــوان بــه عمــل
خــاص بــه پایــان برســانید.
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حرف آخر

فــارغ از اینکــه چــه کســبوکاری داریــد و در چــه مقیاســی فعالیــت میکنیــد ،بــا
برگــزاری یــک ســمینار اینترنتــی یــا وبینــار میتوانیــد از مزایــای چشــمگیر آن بهرهمنــد
شــوید .اکنــون کــه بــا وبینــار و پیــش نیازهــای آن آشــنا شــدید میتوانیــد دســت بــه
کار شــوید و بــه کمــک ایــن ابــزار قدرتمنــد بــا مخاطبــان خــود ارتبــاط بهتــری برقــرار
کنیــد ،تخصصتــان را اثبــات کــرده و اهــداف کاری و فــروش خــود را محقــق نماییــد.
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