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چگونه کسب و کار اینترنتی راه اندازی کنیم؟
هقسهِ :
چگًَِ کؿة ٍ کاض ایٌتطًتی ضاُ اًساظی کٌین ؟  :اهطٍظُ تا پیكطفت فٌاٍضی ٍ ٍؾیغ قسى زایطُ اؾتفازُ اظ ایٌتطًت زض
ظًسگی ضٍظهطُ آزهْا ٍ فطنت ّا تیكواضی کِ ایٌتطًت زض اذتیاض تواهی کاضتطاى قطاض هی زّس  ،اهطٍظُ ضاُ اًساظی یک
کؿة ٍ کاض ایٌتطًتی تثسیل تِ قایغ تطیي ضٍـ تطای کاضآفطیٌی قسُ اؾت .
کؿة ٍ کاض ایٌتطًتی  ،اظ ططاحی ٍ تَؾؼِ ی اپلیکیكي ّای هَتایل ٍ ًطم افعاضّای کاضتطزی گطفتِ تا ؾازُ تطیي کؿة
ٍکاضّا اظ قثیل زضیافت ؾفاضقات ایٌتطًتی ٍ اضؾال غصا ،اظ اؾتاضت آج ّایی کِ ًیاظ تِ ترهم ّای هرتلفی ّن چَى
تطًاهِ ًَیؽ ٍ ططاحی هحهَل ًیاظ زاضًس تا کؿة ٍ کاضّایی ؾازُ ای کِ تٌْا تا آؾاى تط کطزى ترف کَچکی اظ ظًسگی
کاضتطاى کؿة زضآهس هی کٌٌس  .نطف ًظط اظ ّط ًَع فؼالیت ٍ حَظُ ای کِ قهس زاضیس ٍاضز آى قَیس ً ،گاّی تِ ػولکطز
کاضآفطیٌاى هَفق ًكاى هی زّس کِ ّوِ ی آًْا هؿیطی قثیِ تِ ّن ضا طی کطزُ اًس.
تا اؾتفازُ اظ ًکات ظیط کِ زض ازاهِ هقالِ چگًَِ کؿة ٍ کاض ایٌتطًتی ضاُ اًساظی کٌین ؟ هؼطفی قسُ اًس ،هی تَاًیس
چک لیؿتی اظ ًکات هْوی کِ قثل اظ قطٍع کؿة ٍ کاض تایس آًْا ضا زض ًظط تگیطیس  ،تْیِ کٌیس ٍ تط ضٍی آًْا توطکع کٌیس.
- 6یک ًیاظی اظ کاضتطاى ایٌتطًت پیسا کٌیس ٍ آى ضا حل کٌیس .
- 6تطای تثلیغات  ،فطٍـ  ،تاظاضیاتی هحهَالت یا ذسهات ذَز یک تطًاهِ ی جاهغ ٍ ّسفوٌس تْیِ کٌیس .
- 3یک ٍب ؾایت ذَب ططاحی کٌیس یا اگط زض ظهیٌِ ططاحی ؾایت ترههی ًساضیس هی تَاًیس ایسُ ذَزتاى ضا تِ
هترههیي ایي حَظُ تؿپاضیس .
- 4تطای ذَز یا کؿة ٍ کاضتاى قْطت ایجاز کٌیس .
- 5تا هكتطیاى ٍ اػضای ٍب ؾایت ذَزتاى زض تواؼ تاقیس .
- 6اظ هَتَضّای جؿتجَ تطای جلة تَجِ کاضتطاى ٍ افعایف تطافیک ٍب ؾایت ذَز اؾتفازُ کٌیس .
- 7تا تکٌیک ّای تک اًس ٍ آج ؾیلیٌگ زضآهس ذَز ضا افعایف زّیس.
تواهی ػالقِ هٌساى  ،فؼاالى زض حَظُ کؿة ٍ کاض ایٌتطًتی  ،اظ افطاز تاظُ کاض گطفتِ تا افطاز هَفق ٍ تا تجطتِ زض حَظُ
کاضآفطیٌی تِ ذهَل کؿة ٍ کاضّای ایٌتطًتی هی تَاًٌس اظ فطآیٌسی کِ ذالنِ ی آى زض  7هَضز تاال گٌجاًسُ قسُ
اؾتفازُ کٌٌس .
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گام اٍل  :پیسا کطزى ًیاظ اظ هكتطیاى ٍ اضائِ ضاُ حل آى :
اکثط کؿاًی کِ کاضآفطیٌی ضا تطای اٍلیي تاض قطٍع هی کٌٌس  ،هطتکة ایي اقتثاُ هی قًَس کِ اٍل تِ زًثال تَلیس کاال یا
ذسهات هی ضًٍس ٍ تؼس تطای یافتي یک تاظاض هٌاؾة اقسام هی کٌٌس .
تطای افعایف قاًؽ هَفقیت کاضآفطیٌی ضا تا جؿتجَ تطای پیسا کطزى یک تاظاض هٌاؾة قطٍع کٌیس تعضگتطیي هَفقیت
قوا پیسا کطزى گطٍّی اظ آزم ّاؾت کِ زض جؿتجَی یافتي ضاُ حلی هٌاؾة تطای ضفغ هكکالت ّؿتٌس اها ًتایج ظیازی
پیسا ًوی کٌٌس.
حال چگًَِ تَؾط ایٌتطًت تِ تحقیقات تپطزاظین ؟
 - 6تِ فطٍم ّای ایٌتطًتی هرتلف ٍ هتؼسز تطٍیس ٍ تثیٌیس کاضتطاى چِ ؾَاالتی هی پطؾٌس ٍ تِ زًثال حل چِ هكکالتی
ّؿتٌس.
- 6جؿتجَی کلیس ٍاغُ اًجام زّیس تا تفْویس کاضتطاى ایٌتطًتی چِ کلیسٍاغُ ّایی ضا جؿتجَ هی کٌٌس  .تطضؾی کٌیس تطای
کسام کلیسٍاغُ ّاٍب ؾایت ّای کوتطی ٍجَز زاضز ٍ کسام ًیاظّا تی پاؾد هاًسُ .
- 3ضقثای احتوالی ذَز ضا پیسا کٌیس  ،اظ ٍب ؾایت ّایكاى تاظزیس ٍ اظ آًچِ آًْا تطای تطآٍضزُ کطزى تقاضای کاضتطاى ٍ
هكتطیاى اًجام هی زٌّس یاززاقت تطزاضی کٌیس .
اظ ًتایج تطضؾی ّای ذَز تاظاضی ضا اًتراب کٌیس  ،تط اؾاؼ تَاى ٍ ترهم ذَز یکی اظ آى ًیاظّای تی پاؾد هاًسُ ضا
ّسف قطاض زّیس ٍ ضاُ حلی هتفاٍت ٍ تْتط اظ آى چِ ضقثا اًجام هی زٌّس اضائِ زّیس .
گام زٍم  :تطای تثلیغات  ،تاظاضیاتی ٍ فطٍقتاى تطًاهِ ای جاهغ زاقتِ تاقیس !
یک فطهَل ٍجَز زاضز کِ قاهل فطآیٌسی اؾت کِ طی آى تاظزیس کٌٌسُ ّای ؾایت قوا ضا اظ لحظِ ی ٍضٍز تِ ؾایت تِ
ؾَی ذطیس کاال یا ذسهات تطغیة هی کٌس :
- 6تا اًتراب ؾطذط ّا ٍ جوالت جالة تَجِ زضتیي کاضتطاى ٍ تاظزیس کٌٌسگاى ؾایت ذَز ػالقِ ایجاز کٌیس .
- 6کاال یا ذسهات قوا قطاض اؾت هكکلی اظ کاضتطاى حل کٌس  ،آى هكکل ضا تِ قکل هٌاؾثی تَضیح زّیس .
- 3تا اؾتفازُ اظ هحتَای هٌاؾة ٍ قاًغ کٌٌسُ  ،اػتثاض ٍ نالحیت ذَز ضا تِ ػٌَاى فطز یا کؿة ٍ کاضی کِ قطاض اؾت
هكکل کاضتطاى ضا حل کٌس تِ آًْا اثثات کٌیس  .ایي هحتَاّا هی تَاًٌس قاهل هساضک زاًكگاّی  ،اؾٌازی کِ ًكاى
زٌّسُ ترهم قواؾ ت  ،پطٍغُ ّای پیكیي کِ اًجام زازُ ایس ٍ تَضیحاتی زضتاضُ ذَز ٍ  ...اؾت .
- 4زض نَضت ٍجَز حتوا تركی ضا تطای قطاض زازى ًظطات هثثت هكتطیاى پیكیي ذَز اذتهال زّیس .
- 5زضتاضُ ی کاال یا ذسهات ذَز ٍ ایٌکِ چگًَِ تطای کاضتطاى هفیس اؾت تَضیحات کاهل ٍجصاب قطاض زّیس .
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- 6زض ترف ّای هٌاؾة ٍتؿایت ذَز پیكٌْاز فطٍـ قطاض زّیس  ،گعیٌِ ّای هرتلف ٍ تؿتِ ّای پیكٌْازی یا زض
نَضت لعٍم ترفیف ّاٍ قطایط ٍیػُ .
- 7تطای هحهَالت ذَزتاى ضواًتٌاهِ ای قَی قطاض زّیس .
- 8تا اؾتفازُ اظ هحتَای هٌاؾة ٍ نازقاًِ تطای تاظزیس کٌٌسگاى ٍب ؾایت ذَز ضطٍضت ذطیس اظ هحهَالت ذَز ضا ایجاز
کٌیس .
- 9زضذَاؾت فطٍـ تسّیس  ،جوالتی کِ تا آًْا تِ نَضت هؿتقین کاضتطاى ضا تِ ذطیس یا اؾتفازُ اظ هحهَالت ذَز
زػَت هی کٌیس .
گام ؾَم ٍ :ب ؾایت ذَز ضا ططاحی کٌیس ٍ تؿاظیس :
ٍب ؾایت هٌاؾثی تطای کؿة ٍ کاض ذَز زؾت ٍ پا کٌیس  ،اگط ترههی زض ظهیٌِ ی ططاحی ٍب ؾایت ًساضیس ؾایت ّای
هرتلفی ٍجَز زاضًس کِ تا کوک آًْا هی تَاًیس تا نطف ٍقت ٍب ؾایت جوغ ٍ جَضی ضا تطای ذَز ططاحی کٌیس ٍ.لی اگط
ذَزتاى قازض تِ ططاحی ٍ ؾاذت ٍب ؾایت ًیؿتیس تایس اظ یک ططاح حطفِ ای کوک تگیطیس .
ایي ًکتِ اظ ذاططاتاى ًطٍز کِ زض ططاحی ٍب ؾایت تطای کؿة ٍ کاض تایس ّوِ چیع ضا ؾازُ ًگِ زاضیس  ،قوا تطای جلة
تَجِ ّط تاظزیس کٌٌسُ تٌْا  5ثاًیِ فطنت زاضیس .زض غیط ایٌهَضت آًْا هی ضًٍس ٍ تِ احتوال ظیاز زیگط تِ ٍب ؾایت
قوا تاظ ًوی گطزًس .
چٌس ًکتِ ای کِ تایس زض ًظط زاقتِ تاقیس :
- 6اظ فًَت ّای ؾازُ تط ضٍی نفحات ظهیٌِ ضٍقي (تطجیحا ؾفیس ضًگ)اؾتفازُ کٌیس .
ً- 6اٍتطی یا ًَیگیكي ٍب ؾایت ضا ضٍقي ٍ ؾازُ ٍ ّط نفحِ تِ نَضت یک قکل ططاحی کٌیس .
- 3فقط تطای تثلیغ اّسافی انلی ذَز اظ گطافیک ،فایل نَتی ٍ ،یسئَ اؾتفازُ کٌیس .
- 4اظ یک فطنت هٌاؾة تطای جوغ آٍضی ایویل تاظزیس کٌٌسگاى ٍ هكتطیاى اؾتفازُ کٌیس .
- 5اگط ػولیات فطٍـ زض ٍب ؾایت قوا اًجام هی قَز یک فطآیٌس هٌاؾة ٍ ؾازُ تطای ذطیس ضا ططاحی کٌیس  .تیي
هكتطیاى قوا ًثایس پیف اظ زٍ کلیک فانلِ تاقس.
ٍ- 6ب ؾایت قوا ٍیتطیي ایٌتطًتی قواؾت  ،زض ططاحی آى ضاحتی هكتطیاى ٍ تاظزیس کٌٌسگاى ضا زض ًظط تگیطیس.
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قسم چْاضم  :اظ هَتَضّای جؿتجَ تطای جصب ذطیساضاى تِ ؾایت ذَز اؾتفازُ کٌیس .
قیَُ تثلیغ پطزاذت تا ّط کلیک آؾاًتطیي ضاُ جصب تطافیک تِ یک ؾایت تاظُ کاض اؾت  ،ایي قیَُ زض هقایؿِ تا نثط ٍ
تالـ هتؿوط تطای جصب طثیؼی تطافیک ایٌتطًتی تِ ؾوت ؾایت قوا زٍ هعیت زاضز  :اٍل – ایي ًَع تثلیغ فَضا تطضٍی
نفحات جؿتجَ ظاّط هی قًَس  ٍ ،زٍم ایٌکِ آًْا تِ قوا اجاضُ هی زٌّس کلیسٍاغُ ّاٍ ؾطذطْای هرتلف ٍ قیوت ّا ٍ
ضٍـ ّای فطٍـ هتفاٍت ضا اهتحاى کٌیس .
ًِ تٌْا ٍب ؾایت قوا تِ ؾطػت تاظزیس کٌٌسُ هی گیطز تلکِ هی تَاًیس اظ ایي تثلیغ ّا تطای کكف کلیس ٍاغُ ّایی کِ
تیكتطیي تاثیط زض افعایف ًطخ ّای تثسیل ؾایتتاى زاضًس اؾتفازُ کٌیس .
هثال ًطخ تثسیل ظاّط قسى زضتیي ًتایج جؿتجَی گَگل تِ کلیک ً ،طخ تثسیل تاظزیسکٌٌسگاى یکی اظ هحهَالت تِ
ذطیساضاى آى ٍ تثسیل ّای زیگطی کِ ذَز ّسف گصاضی هی کٌیس  .ؾپؽ هی تَاًیس کلیس ٍاغُ ّا ضا زض ؾطح ؾایت ذَز
زض تیي هحتَای تثلیغاتی ٍ اطالػات اضائِ قسُ ٍ ًیع زض قؿوت هتازیتا ٍ اتعاضّای هَجَز زض ؾیؿتن هسیطیت هحتَای
ؾایت ذَز پرف کٌیس  ،ایي کاض تِ ضتثِ تٌسی قوا زض ًتایج جؿتجَی طثیؼی زض هَتَضّای جؿتجَ اظ قثیل گَگل ،یاَّ
تیٌگ ،کوک ذَاّس کطز .
گام پٌجن :تطای ذَز یا کؿة ٍ کاض ٍ هحهَلتاى قْطت ایجاز کٌیس .
اغلة کاضتطاى اظ ایٌتطًت تطای جوغ آٍضی کطزى اطالػات ٍ پاؾری تطای ؾَاالت ذَ ز اؾتفازُ هی کٌٌس .تطذی اظ فطٍم ّا
ضا قٌاؾایی کٌیس ٍ اطالػاتی کِ زضتاضُ ی فؼالیت قوا اضائِ هی زٌّس ضا تطضؾی کٌیس ٍ اطالػات ضایگاى تِ آًْا اضائِ
زّیس  ،تا ایي ضٍـ تطافیک تیكتط ٍ ضتثِ تٌسی تْتط زض هَتَضّای جؿتجَ تِ زؾت هی آٍضیس  .ضهع هَفقیت قطاضزازى
لیٌکی اظ ؾایت ذَز زض ال تِ الی هحتَاّایی کِ تطای ؾایت ّای زیگطی فطاّن هی کٌیس اؾت  .اظ ایي ططیق تاظزیس
کٌٌسگاى ٍ هكتطیاى ؾایت ّای ناحة ًام ٍ هطجغ ضا تِ ؾوت ؾایت ذَز ؾطاظیط ذَاّیس کطز .
هحتَای ترههی هجاًی اضائِ زّیس  ،هقالِ تٌَیؿیس ٍ ،یسئَ یا ّط هحتَای زیگطی کِ تِ ًظط هطزم هفیس اؾت تْیِ
کٌیس.زض هحتَای تَلیس قسُ ًام ٍ ًكاًی اظ کؿة ٍ کاض ذَز یا ٍب ؾایتتاى قطاض زّیس ،آى هحتَا ضا زضؾایت ذَز ٍ یا
ؾایت ّای هطجغ یا قثکِ ّای اجتواػی پرف کٌیس تِ ایي کاض تاظاضیاتی هحتَا هی گَیٌس .
تطای آى زؾتِ هحتَای تا اضظقی کِ تَلیس کطزُ ایس یا زض نفحات هْن ٍتؿایت ذَز گعیٌِ اضؾال تطای زٍؾتاى قطاض
زّیس  ،تا کاضتطاى ٍ تاظزیس کٌٌسگاى زض نَضت توایل تِ اقتطاک گصاقتي آى هحتَا ایي کاض ضا تالفانلِ ٍ زضّواى لحظِ
ای کِ زض ؾایت قوا قطاض زاضًس اًجام زّیس .
زضفطٍم ّای نٌؼتی ٍ قثکِ ّای اجتواػی کِ تاظاض ّسف قوا زض آًْا فؼال اؾت تِ نَضت یک هترهم ناحة ًظط
فؼال قَیس  .تسیي تطتیة کن کن قْطتی هثتٌی تط ترهم ٍ نالحیت ذَز کؿة ذَاّیس کطز .
تا ضػایت ایي ًکات ٍب ؾایت کؿة ٍ کاض قوا ذَاً ٌسگاى جسیسی پیسا ذَاّس کطز اظ آى تْتط ؾایت ّای تیكتطی
هحتَای قوا ضا پؿت هی کٌٌس یا تِ قوا لیٌک ذَاٌّس زاز.
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(ّطچٌس گْگاّی هحتَای قوا تسٍى شکط هٌثغ زض ؾایت ّای زیگط هٌتكط هی قَز  ).هَتَضّای جؿتجَ ػاقق لیٌک اظ
ؾایت ّای هطتثط ّؿتٌس ٍ ایي زض ضتثِ تٌسی تِ قوا اهتیاظ هی زّس .
گام قكن  :اظ ایویل هاضکتیٌگ تطای تثسیل تاظزیس کٌٌسُ تِ ذطیساض اؾتفازُ کٌیس .
تْیِ لیؿتی اظ اػضا کِ تِ نَضت اًتراتی تطای زضیافت ایویل ّای قوا ثثت ًام هی کٌٌس ،یکی اظ تا اضظقتطیي زاضایی
ّای ایٌتطًتی کؿة ٍ کاض قوا ذَاّس تَز  .اظ آًجا کِ هكتطیاى ٍ اػضای ؾایت قوا تا ػلن تِ ایٌکِ اظ ایي ططیق ایویل
ّای ٍب ؾایت قوا ضا زضیافت هی کٌٌس ،هی تَاًیس تواهی هحتَای تَلیس قسُ کؿة ٍ کاضتاى ضا تِ ّوطاُ تؿتِ ّای
تثلیغی  ،ترفیفات هٌاؾثتی ٍ  ...تطای آًْا اضؾال کٌیس .تِ ًکتِ ی هْوی تایس تَجِ کٌیس ٍ ایي اؾت کِ اػضا تِ قوا
اػتواز کطزُ اًسٍ ایویل ذَزقاى ضا زض اذتیاض قوا قطاض زازُ اًس  ،تا اضؾال هسام ایویل ّای هتؼسز ٍ اؾپن کطزى آًْا اظ
ایي اػتواز آًْا ؾَءاؾتفازُ ًکٌیس .
هعایای اؾتفازُ اظ تاظاضیاتی اظ ططیق ایویل هاضکتیٌگ:
قوا تِ اػضای ذثطًاهِ ؾایت ذَز هحتَایی ض ا اضائِ هی زّیس کِ ذَز ذَاؾتاض آى ّؿتیس اگط کیفیت هطالة اضؾالیذَب تاقس ایي تِ اػتثاض قوا کوک قایاًی ذَاٌّس کطز .
 اظ ایي ططیق ضاتطِ زائوی تا هكتطیاى ٍ اػضای ؾایت ذَز تطقطاض ذَاّیس کطز .هگط ایٌکِ تِ ّط زلیلی اػضا ذَز ضاهجثَض تِ لغَ ثثت ًام کٌیس .
ایي ًَع تاظاضیاتی  611زضنس قاتل اًساظُ گیطی اؾت قوا هی تَاًیس آهاضّای هرتلف ٍ کاضتطزی ظیازی تط ایي اؾاؼتِ زؾت آٍضیس .
تاظاضیاتی ایویلی اضظاى تطیي ٍ هَثط تطیي ضاُ اظ تاظاضیاتی چاپی  ،تلَیعیَى یا ضازیَ اؾت چَى تِ قست هتوطکع تطتاظاضّسف اؾت .
گام ّفتن  :تا تکٌیک ّای تک اًس ٍ آج ؾیلیٌگ زضآهس ذَز ضا افعایف زّیس!
یکی اظ هْوتطیي اؾتطاتػی ّای تاظاضیاتی ایٌتطًتی ایجاز اضظـ هساٍم تطای هكتطی اؾت .حساقل  36زضنس هطزهی کِ
یک تاض اظ قوا ذطیس کطزُ اًس زضنَضت پیگیطی قوا هجسزا زٍتاضُ اظ قوا ذطیس ذَاٌّسکطز .اًجام اٍلیي فطٍـ ٍ
تثسیل یک هكتطی تالقَُ تِ هكتطی کِ تِ کؿة ٍ کاض قوا پَل پطزاذت هی کٌس ؾرت تطیي قؿوت کاض اؾت ٍ ّویي
طَضپطّعیٌِ تطیي قؿوت آى .
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تا تكکط اظ تَجِ قوا
تین آهَظقی هاّاى تیوَضی
ًَیؿٌسُ  :ػثاؼ حثیثی – هاّاى تیوَضی
اضائِ زٌّسُ آهَظقْای  :کؿة ٍ کاض  ،کاضآفطیٌی  ،کؿة ٍ کاض ایٌتطًتی
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