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در ایــن مقالــه بــه شــما چنــد روش عالــی معرفــی میکنیــم تــا از طریــق آنهــا بتوانیــد
کســب و کار کوچــک خــود را در دنیــای دیجیتــال توســعه دهیــد و مخاطبــان و
مشــتریان بیشــماری را جــذب کســب و کارتــان کنیــد.

اگــر در حــال راه انــدازی یــک کســب و کار جدیــد هســتید یــا از قبــل کســب وکاری
داشــتید ،حضــور جــدی و پــر رنــگ برنــد شــما در فضــای آنالیــن و اینترنــت ،امــروزه
دیگــر یــک امــر حیاتــی بــه شــما مـیرود .طبــق آمــار منتشــر شــده اکنــون  97درصــد
مــردم کــه دارای مشــاغل و کســب و کارهــای کوچــک هســتند بیــش از هــر زمــان
دیگــری در مــورد کســب درآمــد از طریــق اینترنــت تحقیــق و جســتجو مــی کننــد.
در حــال حاضــر صاحبــان مشــاغل کوچــک بــه دنبــال راهــی بــرای جــذب بازگشــت
ســرمایه  ROIبیشــتر و معرفــی کســب و کار خــود در دنیــای دیجیتــال هســتند .نــه
تنهــا بازاریابــی دیجیتــال بــرای تبلیــغ محصــوالت یــا خدمــات شــما ضــروری اســت ،
بلکــه بهینــه ســازی داراییهــای آنالیــن شــما بــرای موفقیــت کلــی کســب و کار شــما
حیاتــی اســت .حــاال کــه دنیــای کســب و کارهــای کوچــک بــه ایــن ســمت هدایــت
شــدهاند در ایــن مطلــب قصــد داریــم بــا اســتفاده از بازاریابــی درونگــرا بــه شــما در
ایجــاد و بهینــه ســازی اســتراتژی بازاریابیتــان کمــک کنیــم.
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استراتژ یهای بازاریابی کسب و کارهای کوچک
شناسایی مخاطبان خود
اینکــه فکــر کنیــد «هــر فــردی» خریــدار محصــوالت و خدمــات شــما اســت اشــتباه
میکنیــد .شــرکتهای بــزرگ ممکــن اســت بــرای ســود بیشــتر بــه بازارهــای بزرگتــر
متوســل شــوند امــا آنهــا میگوینــد «پــول در جایگاههــای کوچــک و بکــر بــازار
اســت ».یعنــی بــه جــای تمرکــز بــر کل بــازار بــروی جایگاههــای بکــر  Nicheو بــه
اصطــاح دنــج و پرســود بــازار تمرکــز کنیــد .ایــن جایگاههــای پــر ســود کوچــک را

2

www.modireweb.com

چند ایده استراتژی بازاریابی کسب و کارهای کوچک

توســعه دهیــد ،و بــرای اینکــه خریــدار را جــذب چنیــن جایگاههایــی کنیــد در وهلــه
اول بایــد نقــاط درد ،مشــکالت ،اولویتهــا و نیازهــای مخاطــب خــود را شناســایی
کنیــد.
بــه عنــوان مثــال مشــتری شــما در زمــان اســتفاده از محصــوالت و خدمــات شــما
دچــار مشــکالت و معضــات خاصــی میشــوند کــه اگــر بــه موقــع نتوانیــد بــه ایــن
مشــکالت و دغدغههــای مشــتریان خــود رســیدگی کنیــد امــکان دارد مشــتری بــه
طــور ناگهانــی کســب و کار شــما را تــرک کنــد .بــرای جلوگیــری از ایــن کار شــما
میتوانیــد بــه طــور مــداوم از محصــوالت و خدمــات خــود پشــتیبانی کنیــد .یــا
بــرای شناســایی ایــن مشــکالت و نقــاط درد نســبت بــه ارائــه کاال و خدمــات خــود از
مشــتریان خــود نظــر ســنجی کنیــد .دیجــی کاال در هــر ســاعت از شــبانه روز از کاالهای
خــود پشــتیبانی میکنــد یــا هــر از گاهــی از مخاطبــان خــود دربــاره نحــوه تحویــل،
کیفیــت محصــول و  ..نظــر ســنجی میکنــد .آیــا فکــر نمیکنیــد چــرا دیجــی کاال
نبایــد موفــق باشــد؟
بفهمیــد چــه عواملــی مخاطــب را بــه تصمیــم گیــری در خریــد ســوق میدهــد؟ بــا
پــی بــردن بــه ایــن چیزهــا میتوانیــد بیشــتر روی مخاطــب خــود تســلط داشــته
باشــید و از ایــن طریــق میتوانیــد راهکارهــای خوبــی بــرای رونــق کســب و کارتــان
ارائــه بدهیــد .از همیــن االن روی مشــتریان فعلــی خــود متمرکــز شــوید و بفهمیــد
مشــتریان فعلــی شــما چــه نیازهــا ،نقــاط درد و اولویتهایــی دارنــد ســپس یــک
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پرســونای مشــتری بــرای خــود ایجــاد کنیــد و کــم کــم بــه ذهــن مشــتریان خــود
نفــوذ کنیــد.
مقالــه مرتبــط :پرســونای مشــتری چیســت و چگونــه میتوانــد باعــث افزایــش
فــروش شــود؟

تمرکز بر ارزش پیشنهادی value proposition
اگــر بیــن شــما و رقبایتــان هیــچ تفــاوت و تمایــزی وجــود نداشــته باشــد پــس هیــچ
دلیلــی وجــود نــدارد کــه یــک خریــدار متقاعــد گــردد مشــتری شــما شــود و از شــما
خریــد کنــد .ارزش پیشــنهادی کســب و کارتــان شــما را از رقبایتــان متمایــز مــی کنــد.
ارزش پیشــنهادی یعنــی اینکــه چــه دلیلــی وجــود دارد کــه مخاطــب و مشــتری ،شــما
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را از دیگــر رقبایتــان متمایــز کنــد و یــا اینکــه چــه ویژگــی منحصــر بــه فــرد شــما
باعــث مــی شــود مشــتری شــما را انتخــاب نمایــد .بــرای اینکــه کســب و کار شــما
جایــگاه خوبــی را کســب کنــد بــر روی ارزش پیشــنهادی خــود متمرکــز شــوید و دائــم
ایــن ســوال را از خــود بپرســید چــرا بایــد مشــتری برنــد و کســب کار مــن را از ســایر
رقبــا انتخــاب کنــد .مــن چــه ویژگــی ممتــازی دارم کــه باعــث شــود مخاطــب برنــد
مــرا انتخــاب نمایــد؟
دو غــول بــازار حمــل و نقــل اینترنتــی شــرکت اســنپ و تــپ ســی را در نظــر بگیریــد.
بــه نظــر شــما ایــن دو شــرکت چــه ویژگــی هــای منحصــر بــه فــردی دارنــد کــه مــردم
از آنهــا اســتقبال مــی کننــد .در ذهــن مــردم کــدام خصیصــه ایــن دو شــرکت باعــث
شــده اســت کــه بــه آنهــا وفادارنــد بماننــد .آیــا شــما کــه مــی خواهیــد کســب و کار
کوچــک خــود را راه بیندازیــد مــی توانیــد بــرای کســب وکارتــان ویژگــی هایــی را در
نظــر بگیریــد کــه مخاطــب بــه شــما وفــادار بمانــد؟

تمرکز بر اهداف مجزا و منحصر به فرد
اگــر در دنیــای بازاریابــی ســیر کنیــد شــاید متوجــه شــوید کــه هــزاران مســیر وجــود
دارد کــه شــما میتوانیــد بــرای موفقیــت وارد آنهــا شــوید .شــاید بــه خیــال اینکــه
میتوانیــد در همــه عرصــه هــا موفــق شــوید و بــه جایــگاه مهمــی برســید وارد
هزارتــوی ایــن مســیرها شــوید و بــه قولــی از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه بپریــد .امــا

5

www.modireweb.com

چند ایده استراتژی بازاریابی کسب و کارهای کوچک

بــرای اینکــه ســر درگــم نشــوید بجــای پریــدن از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه در دنیــای
بازریابــی بفهمیــد کجــای کســب و کار شــما تاثیــر بیشــتری میگــذارد و پــر بــازده
اســت .پــی ببریــد بزرگتریــن نقــاط ضــف شــما چــه هســتند کــه مانــع پیشــرفت و
ترقــی شــما میشــود ســپس هدفهــای کوتــاه مــدت پربــازده پیرامــون یــک حــوزه
کلیــدی کســب و کار خــود را تعییــن کنیــد و منابــع خــود را معطــوف تــاش هــا و
تاکتیکهایــی کنیــد کــه بــه آن هــدف کوتــاه مــدت و پربــازده دســت پیــدا کنیــد.
هنگامــی کــه در جهــت رســیدن بــه آن هــدف کوتــاه و پربــازده پیشــرفت بیشــتری
داشــتهاید ،میتوانیــد تالشهــای خــود را بیشــتر کنیــد.

تعیین هویت برند خود
داشــتن یــک هویــت برنــد ثابــت بــرای رونــق کســب و کارتــان باعــث میشــود کــه
شــما بــه عنــوان یــک حرفـهای ســر زبانهــا بیفتیــد و بــه جــذب مشــتری جدیــد بــه
شــما کمــک میکنــد .طبــق یــک مطالعــه در فیســبوک  77درصــد مــردم بــه برندهــا
وفــادار هســتند .جــف بــزوس ،بنیانگــذار آمــازون ،برنــد یــک شــرکت را چنیــن توصیف
کــرده اســت« :برنــد شــما همــان چیــزی اســت کــه افــراد وقتــی در اتــاق نیســتید در
مــورد شــما میگوینــد» .بــه عبــارت دیگــر ،برنــد شــما احساســات و عواطفــی اســت
کــه مــردم هنــگام شــنیدن نــام شــرکت شــما دارنــد .ایــن ترکیبــی از نــام برنــد ،لوگــو،
ویژگیهــای زیبایــی شناســی و طراحــی تمــام داراییهــای شــما اســت.
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بیشــتر بخوانیــد :برندینــگ یــا برندســازی چیســت؛ همــه آنچــه بــرای خلــق برنــد
بایــد بدانیــد

طراحی لوگو و دیگر ویژگیهای با ارزش
بــرای رســیدن بــه ایدههــای نــو و خــاق بــرای کســب و کار خــود یــک رنــگ خــاص
را انتخــاب کنیــد .رنــگ برنــد در شــتاب دادن بــه برنامههــا و مانــدگاری در ذهــن
مشــتریان شــما تاثیــر بــه ســزایی دارد .بــرای ایجــاد لوگــوی خــود از ســایت هــای
 logonomy.irو  logaster.comیــا از برخــی از دفاتــر دیجیتــال مارکتینــگ کمــک
بگیریــد .البتــه بــرای طراحــی لوگــو کســب و کارتــان شــما میتوانیــد از ســرویسهای
رایــگان آنالیــن اســتفاده کنیــد امــا اگــر کار بــا کیفیــت و خــوب میخواهیــد بایــد بــا
یــک فریلنســر یــا دفاتــر دیجیتــال مارکتینــگ همــکاری کنیــد.
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مقالــه مرتبــط :راهنمــای طراحــی لوگــو؛ چگونــه خودمــان یــک لوگــوی زیبــا و مانــدگار
طراحــی کنیــم؟

ایجاد وبسایت خود با یک قالب سیستم مدیریت محتوا CMS
اگــر دارای یــک کســب و کار هســتید و در آن کار اهــل فــن هســتید در صورتــی
کــه تصمیــم گرفتهایــد یــک ســایت بــرای خــود راه انــدازی کنیــد میتوانیــد از
سیســتمهای مدیریــت محتــوا بــرای کارتــان اســتفاه کنیــد .بســیاری از CMSهــا
اکثــرا قالبهــای از پیــش آمــاده شــده دارنــد کــه شــما میتوانیــد آنهــا را بــه صــورت
رایــگان یــا پولــی بخریــد .بنابرایــن بابــت ایجــاد وبســایت خــود اصــا نگــران نباشــید
میتوانیــد بایــک هزینــه انــدک کســب و کار خــود را روی بســتر وبســایت پیــاده
کنیــد .دو مــورد از معروفتریــن سیســتمهای مدیریــت محتــوا وردپــرس و جومــا
هســتند کــه نــزد مــردم طرفــداران بیشــماری دارنــد .اگــر قصــد راه انــدازی وبســایتی
بــرای کســب و کار نوپــای خــود داریــد میتوانیــد کمتــر از  24ســاعت یــک وبســایت
بــرای خــود راه انــدازی کنیــد و از راه آن کســب درآمــد کنیــد.

بــرای شــروع مــی توانیــد بــا دوره راهانــدازی کســب و کار آنالیــن در  29دقیقــه یــک
ســایت را راه انــدازی کنیــد و بعــد از مدتــی بــرای ارتقــای آن اقــدام کنیــد .فقــط
کافیســت تصمیــم بگیریــد کــه شــروع کنیــد.
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رصد وبسایت خود با ابزارهای آنالیزی
اگــر تــا پیــش از ایــن وبســایتی را راه انــدازی نکردهایــد و از نظــر مســائل فنــی آن
هیــچ آگاهــی نداریــد اصــا نگــران نباشــید .انــواع و اقســام ابزارهــا و ســرویسهای
آنالیــز وبســایت وجــود دارد کــه بــه شــما در شــروع کارتــان کمــک میکنــد .در زیــر
چنــد ابــزار فــوق العــاده را بــرای آنالیــز وبســایت معرفــی میکنیــم .

 : Woorankیــک ابــزار معــروف و سرشــناس تحلیــل ســایت اســت کــه بــه صــورت
دقیــق و جزیــی ســایت شــما را بررســی و تحلیــل مــی کنــد.
 :GTMetrixیکــی دیگــر از ابزارهــای قدرتمنــد تحلیــل وبســایت اســت کــه بخاطــر
انــدازه گیــری ســرعت ســایت طرفــداران زیــادی دارد.
 :Ahrefsدر صورتــی کــه مــی خواهیــد بــک لینــک هــای ســایت خــود را بررســی
کنیــد .ایــن ابــزار بــه صــورت اختصاصــی ایــن کار را بــرای شــما انجــام مــی دهــد.
 :The web checkerایــن ابــزار آنالیــز بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا وب ســایت خــود
را بــرای ســئو ،عملکــرد ،طراحــی موبایــل ،امنیــت و کارایــی تحلیــل کنید.
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مشاوره با آژانسهای دیجیتال مارکتینگ برای رونق کسب و کار
اگــر در ابتــدای حــوزه فعالیــت خــود هســتید و بــه تازگــی وارد دنیــای دیجیــال
مارکتینــگ شــدهاید بهتــر اســت بــرای رونــق کســب و کار خــود از آژانســهای دیجیتــال
مارکتینــگ فعــال در ایــن زمینــه مشــاوره بگیریــد تــا مســیر پیــش روی شــما روشــن
تــر شــود .مــا در مدیــروب بــه واســطه ســالها تجربــه و ارائــه مشــاوره بــه کســب
و کارهــای نوپــا و پیشــرفته هــم اکنــون آمــاده ارائــه مشــاوره در زمینــه کســب و
کارهــای آنالیــن هســتیم.

ارتقای رنک گوگل با استفاده از سئو
در صورتــی کــه قبــا کســب و کاری داشــتید آیــا تــا بــه حــال محصــوالت و خدمــات
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خــود را در گــوگل ســرچ کردهایــد؟ آیــا بــا خــود نگفتهایــد کــه چــرا وبســایت مــن
در گــوگل بــاال نمیآیــد؟ آیــا فکــر نکردهایــد کــه چگونــه در گــوگل رتبــه بگیریــد یــا
اینکــه رنــک خــود را در گــوگل ارتقــا دهیــد؟ عوامــل متعــددی وجــود دارنــد کــه باعــث
میشــوند یــک وبســایت رتبــه خوبــی در گــوگل بگیــرد و در نتایــج گــوگل جایــگاه
خوبــی داشــته باشــد .کلیــد واژههــای مرتبــط ،طــول محتــوا ،داشــتن محتــوای بــا
کیفیــت ،ســرعت لــود وبســایت و غیــره از جملــه عواملــی هســتند کــه بــر بهبــود
ســئو ســایت شــما در گــوگل تاثیــر میگــذارد .بــرای اینکــه بــه جایــگاه خوبــی در
گــوگل برســید بایــد از قــدرت جادویــی ســئو یــا همــان بهینــه ســازی ســایت بــرای
موتورهــای جســتجو بهــره منــد شــوید.
ســئو بــه مجموعــه تکنیکهایــی گفتــه میشــود کــه بــه وبســایت شــما کمــک
میکنــد تــا در نتایــج جســتجوی ارگانیــک رتبــه باالتــری داشــته باشــد و وبســایت
شــما را بــرای افــرادی کــه بــه دنبــال برنــد یــا محصــوالت و خدمــات شــما هســتند
در نتایــج موتورهــای جســتجو مثــل گــوگل نمایــش دهــد .اگــر بــه تازگــی وبســایتی
را راه انــدازی کردیــد و میخواهیــد ســئوی وبســایت خــود را ارتقــا دهیــد و فــروش
بیشــتری داشــته باشــید میتوانیــد در دوره آمــوزش ســئو مدیــروب شــرکت کنیــد.
دوره مرتبط :دوره آنالین جامع جادوی سئو 2020
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تولید محتوای بهینه
وقتــی کــه ســایت خــود را راه انــدازی کردید و کســب و کار خــود را روی بســتر اینترنت
قــرار دادیــد بایــد در جهــت محصــوالت و خدماتــی کــه ارائــه میدهیــد محتــوای بــا
کیفیــت و بهینــه تولیــد کنیــد .تولیــد محتــوا ضرور یتریــن قســمت یــک وبســایت
اســت کــه بــر ایــن اســاس شــما را در موتورهای جســتجو بــه کاربــران نشــان میدهد
و از ایــن طریــق ســایت شــما در موتورهــای جســتجو رتبــه میگیــرد .هرچــه بیشــتر
کلمــات کلیــدی مــورد نظــر شــما در محتــوای بــا کیفیــت و مفیــد ظاهر شــوند شــانس
بیشــتری بــرای پیــدا شــدن در نتایــج گــوگل دارنــد و بــه همیــن نســبت محصــوالت
و خدمــات شــما بیشــتر بــه فــروش میرونــد و درآمــد بیشــتری را کســب میکنیــد.
مقالــه مرتبــط 8 :نکتــه بــرای تولیــد محتــوا کــه در جــذب مخاطبــان وبســایتتان
معجــزه میکنــد

فعال بودن در شبکه های اجتماعی
طبــق گزاراشــات منتشــر شــده حــدود یــک ســوم از جمعیــت جهــان در شــبکههای
اجتماعــی حضــور فعــال دارنــد و روزانــه بــر تعــداد ایــن کاربــران افــزوده مــی شــود.
امــروز شــبکه هــای اجتماعــی بــه یکــی از جذابتریــن محلهــای تبــادل اطالعــات
فضــای اینترنــت تبدیــل شــده اســت کــه ایــن میــزان از حضــور میتوانــد بــرای
رونــق کســب و کارهــا فــوق العــاده باشــند .بــه محــض راه انــدازی ســایت فروشــگاهی
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خــود در شــبکههای اجتماعــی گوناگــون از قبیــل اینســتاگرام حضــور پررنگــی داشــته
باشــید و در ایــن شــبکه هــا خــود را بــه کابــران معرفــی و محصــوالت و خدماتتــان را
ارائــه دهیــد و ســپس منتظــر نتیجــه شــگفت انگیــز آن باشــید .تنهــا بــا ســاخت یــک
اکانــت اینســتاگرام و داشــتن پیجــی جــذاب مــی توانیــد خــود را بــه شــمار کثیــری از
کاربرهــای ایرانــی عضــو ایــن شــبکه اجتماعــی محبــوب معرفــی کنیــد .طبــق آخریــن
آمــار منتشــر شــده  35میلیــون کاربــر ایرانــی عضــو اینســتاگرام هســتند کــه روزانــه
بــر تعــداد ایــن کاربــران افــزوده مــی شــود.
دوره مرتبط :دوره جامع بازاریابی در اینستاگرام (آپدیت شد)

پاسخگویی و ارائه خدمات پشتیبانی
بعــد از اینکــه کســب و کار خــود را در بســتر اینترنــت و فضــای مجــازی فعــال کردیــد
و وبســایتتان دیــده شــد الزم اســت بــه هرگونــه ســوال ،مشــکل و نظــرات کابــران
و مشــتریان خــود از طریــق پیــام یــا در کامنــت پاســخ دهیــد .ایــن اقــدام باعــث
میشــود کــه شــما و کســب و کارتــان در نظــر کاربــران و مشــتریان از اعتبــار و
اعتمــاد برخــودار شــوید و شــما را بــه عنــوان یــک کســب و کار پاســخگو شناســایی
میکننــد .در ایــران دیجــی کاال بــا پشــتیبانی  24ســاعته توانســته اســت طــی چنــد
ســال اخیــر بــه محبوبیــت چشــمگیری برســد .اگــر میخواهیــد نــزد مــردم محبــوب
شــوید و طرفــداران شــما افزایــش بیابنــد حتمــا پشــتیبانی قــوی داشــته باشــید .در
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ایــران میتوانیــد از رایچــت ( )Raychatبــرای ارتبــاط بــا مشــتری و ســاماندهی
درخواسـتهای مخاطباتــان اســتفاده کنیــد .ایــن پلــت فــرم در قســمت ارئــه خدمــات
خــود میگویــد :هــدف رایچــت کمــک بــه رشــد کســب و کارهــا بــا ایجــاد یــک
رابطــه خــوب بهوســیله مکالمــه مســتقیم و بــدون واســطه مشــتریان بــا شــرکت
شماســت .یــا از نمونههــای دیگــر ابزارهــای ارتبــاط و پشــتیبانی ایرانــی میتــوان
ریتیــن ( )retainو یــا ســاپوچت ( )supochatرا نــام بــرد.

ارائه وبینارهای رایگان
یــک وبینــار بــه مشــتریان بالقــوه ایــن امــکان را میدهــد تــا در یــک دوره کوتــاه
آنالیــن کــه بــه میزبانــی شــما برگــزار میشــود ثبــت نــام کننــد .ایــن دورههــا معمــوال
بیــن  30دقیقــه الــی یــک ســاعت هســتند کــه شــما از طریــق ایــن دورههــا ایــن
امــکان را داریــد کــه بــه ســواالت و ابهامــات کابــران و مشــتریان بالقــوه خــود دربــاره
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برندتــان نکاتــی را ارائــه دهیــد .عــاوه بــر اینکــه بــا ایــن اســتراتژی بــه اعتبــار برنــد و
کســب و کارتــان کمــک میکنیــد از ایــن طریــق میتوانیــد مشــتریان و ســرنخهای
جدیــدی را جــذب کســب و کار خــود نماییــد .بــرای نمونــه میتــوان بــه ســایتها
و ســوریسهای وبینــار ماننــد :ایســمینار ،ایونــد ،اســکای روم ،ادوبــی کانکــت ،وبینــار
آنالیــن اشــاره کــرد کــه بــا آنهــا میتوانیــد بــا مخاطبــان خــود در ارتبــاط باشــید.

تبلیغات را فراموش نکنید
درعیــن حــال کــه بــا قــدرت در کســب و کارتــان فعالیــت میکنیــد و از طریــق مــواردی
کــه در بــاال معرفــی کردیــم مشــتری جــذب میکنیــد ،گاهــی اوقــات بــرای جــذب
مشــتریان جدیــد و ســرنخهای تــازه بهتــر اســت بــرای برنــد و کســب و کارتــان در
بســتر شــبکه هــای اجتماعــی تبلیغــات مفیــدی کنیــد .میتوانیــد در ســایتهای
پربازدیــد خبــری بــرای شناســایی خــود و محصــوالت و خدماتتــان یــک رپورتــاژ آگهــی
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بــا کیفیــت آمــاده کنیــد و در ایــن وبســایت هــا منتشــر کنیــد .عــاوه بــر وبســایت
میتوانیــد در بســتر شــبکههای اجتماعــی مثــل اینســتاگرام یــا فیســبوک تبلیــغ
کنیــد و در صفحــات و کانالهایــی کــه همســو بــا محصــوالت و خدماتتــان هســتند
تبلیغــات کنیــد .و یــا اینکــه بــرای بازدهــی بهتــر بخشــی از هزینــه هــای خــود را
صــرف تبلیغــات در بیــرون از فضــای اینترنــت کنیــد .بیلبوردهــا و تبلیغــات تلیویزیــون
و رادیــو بــرای ایــن کار گزینــه هــای مناســبی هســتند.
مطلب مرتبط :نکته به نکته(:قسمت چهارم) بهترین زمان برای شروع تبلیغات

جمع بندی
همانطــور کــه در ابتــدای ایــن مقالــه گفتــه شــد درحــال حاضــر بســیاری از کســب و
کارهــای کوچــک بــه منظــور بازدهــی بیشــتر و جــذب مشــتری از بســتر اینترنــت برای
معرفــی خدمــات و محصوالتشــان اســتفاده میکننــد .اگــر صاحــب یــک کســب و
کار هســتید و قصــد داریــد کارتــان رونــق بگیــرد و مشــتری زیــادی جــذب کنیــد در
صورتــی کــه تاکنــون در اینترنــت و فضــای مجــازی فعالیــت نکردهایــد از همیــن االن
شــروع کنیــد .در ایــن مقالــه بــه مهمتریــن روشهایــی کــه میتوانــد یــک کســب و
کار اینترنتــی را رونــق ببخشــد نــگاه کوتاهــی کردیــم .درصورتــی کــه اســتراتژ یهای
بهتــری را میشناســید کــه موجــب ارتقــای کســب و کار در بســتر اینترنــت میشــود
شــما بــه مــا معرفــی کنیــد.
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