
 

 

 فواید بازاریابی از طریق اینترنت

ویبسی ویست لشيمب ثبساریبة کبمل ي ثی ػیت ي ومصی ثبضید تب محصًالتتبن را ثطًر مًثز ريی خط ػزضٍ کىید. َىگبمی کٍ ثب مرزم   

َرب  محصرًالت ي    ثصًرت ري مر ري صحجت می کىید ثزای ایىکٍ مًرم تبئید يالغ ضًید مدت سمبن سیبمی طًل می کطرد ترب فرز    

لفسٍ اجىبس را آمبمٌ کىید. امب پطت کبمپیًتز کسی اَمیت ومی مَد اگز جیه ي تی ضزت ثپًضید  ویبس ودارید ثب ػجلرٍ ثرٍ مزربسٌ    

فتًکپی ي یب پزیىت ثزيید ي تمبمی صحجت َبیتبن تجدیل می ضًم ثٍ یک ممبلٍ کًتبٌ. ایه ثٍ مزاتت سبمٌ ترز اسرت کرٍ یرک ممبلرٍ      

اگز ضمب َم مبوىد مه ػبضك کبرتربن   زا ثبرَب تصحیح کىید ي ثب کلیک کزمن یک کلید ارسبلص کىید.ثىًیسید ي ثتًاوید سز فزصت آو

َستید مطمئه َستم کٍ میل مارید تب فد ممکه آوزا تًسؼٍ مَید. َزچٍ تًلید می کىید ي یب َز خدمبتی کٍ ارائٍ مری مَیرد آیرب    

 مَید؟ خصًصب اگز اس فًاید آن مطلغ ثبضید؟ومی خًاَید اس ثُتزیه راٌ مًجًم یؼىی ایىتزوت آوزا گستزش 

 

 :سیزا .ػزضٍ کىید )آوالیه( ضمب مبیلید خدمبت ي کبر خًم را ريی خط ▪

 .کم مرمسز است( ۱

ویبسی ویست لشيمب ثبساریبة کبمل ي ثی ػیت ي ومصی ثبضید تب محصًالتتبن را ثطًر مًثز ريی خط ػزضٍ کىید. َىگبمی کٍ ثب مرزم   

َرب  محصرًالت ي    جت می کىید ثزای ایىکٍ مًرم تبئید يالغ ضًید مدت سمبن سیبمی طًل می کطرد ترب فرز    ثصًرت ري مر ري صح

لفسٍ اجىبس را آمبمٌ کىید. امب پطت کبمپیًتز کسی اَمیت ومی مَد اگز جیه ي تی ضزت ثپًضید  ویبس ودارید ثب ػجلرٍ ثرٍ مزربسٌ    

ی ضًم ثٍ یک ممبلٍ کًتبٌ. ایه ثٍ مزاتت سبمٌ ترز اسرت کرٍ یرک ممبلرٍ      فتًکپی ي یب پزیىت ثزيید ي تمبمی صحجت َبیتبن تجدیل م

 ثىًیسید ي ثتًاوید سز فزصت آوزا ثبرَب تصحیح کىید ي ثب کلیک کزمن یک کلید ارسبلص کىید.

 .ثزای ثبساریبة وٍ چىدان جسًر  خطز تُدید کىىدٌ ای يجًم ودارم( ۲

ٍ طًر مستمیم ثب مخبلفت َب ي ػد  پذیزش َب مًاجٍ ویستید. فتری اگرز   ريود فزکت فزيش خیلی رافت است. ريی ایىتزوت ضمب ث

مؼزفی خًمتبن اس طزیرك کلمربت چربح      مر رياثط ػمًمی  فزفٍ ای ثبضید ي ثتًاوید ثب اػتمبم ثٍ وفس ي صزیح خًم را مؼزفی کىید

. آوُب اطالػبت می خًاَىرد ي تحًیرل   ضدٌ آسبن تز است. افزام ريی خط َىگبمی کٍ ضمب را می یبثىد مطتزیبن فی ي فبضز َستىد

 َز چٍ سزیغ تز محصًالت ثزایطبن مُم است ثٍ َمبن سزػت ي سًُلتی کٍ ريی خط سفبرش مامٌ اود.

 .ثسیبر رافت ي ثی مرمسز است( ۳

ت لشيمی ودارم محصًالت را ثب خًم فمل کىید ي اججبری ودارید فُزست اوجبر را کىتزل کىید. َىگربمی کرٍ مری خًاَیرد محصرًال     

 َبی الکتزيویکی ي گشارضبت الکتزيویکی را ػزضٍ کىید ویبسی ثٍ ثستٍ ثىدی ي مُز ي پست ودارید. الکتزيویکی خًم مثل کتبة

 .يلت کمتزی صز  می ضًم( ۴

ػزضٍ اجىبس ي ثبساریبثی ريی خط مًجت صزفٍ جًیی مر سمبن می ضًم سیزا می تًاوید تمب  فًسٌ َبی کبر را مر یک مکربن اوجرب    

فضًر مر جلسبت یب ارائٍ ي مؼزفی کبر ویبس ثٍ آمبمٌ ضدن مارم  راوىدگی ي تزافیک چىدیه سبػت يلت می گیزم. ممکه است  د.مَی



 

 

َب فزيضی وداضتٍ ثبضید. مر کبمپیًتز ثب سزیغ تزیه فبلت ممکه َشاران پیب  می فزستید ثدين ایىکٍ ویربس ماضرتٍ ثبضرید فتری      مبٌ

 لجبس رافتی خًم را ػًض کىید.

 .ممزين ثٍ صزفٍ است( ۵

می تًاوید کبرتبن را ثب کمتزیه سزمبیٍ ضزيع کىید. اکثز کبرَبی ایىتزوتی مفتزضبن مر خبوٍ است. ية سربیت َرب ثرٍ ضرزکت َربی      

َب ریبل َشیىٍ مبَبوٍ ثٍ صدَب َشار تجدیل می ضًم. می تًاوید یک مطبير مجربسی اس یرک مًسسرٍ     مجبسی تجدیل ضدٌ اود. میلیًن

  ثب یک فمًق مىبست استخدا  کىید کٍ ثٍ فزيش ري ثٍ رضد ضمب کمک کىد. مر مًرم مطبيران مجبسی مر ممبلٍ میگزی فىی محلی

 اضبرٌ ضدٌ است.

 .گستزمٌ است ي امکبوبت وبمحديم مارم( ۶

اللیت مىحصرز  ضًید. ضجکٍ جُبوی ية مر اوتظبر خ ممکه است مر فبل فبضز میلیًوز وجبضید امب ممکه است مر آیىدٌ یک میلیًوز

تزیه سمبوی کٍ صز  می کىید مًفمیت َبی ثشرگ ثرٍ ثربر خًاَرد     ثٍ فزم ضمبست. مزم  َز ريس آمبمٌ خزید َستىد. فتی ثب کًتبٌ

 آمد.

 .ایدٌ َب ي افکبر جدید مر ایه ريش فمبیت می ضًود( ۷

تخصصریه ثرب کفربیتی ثیبثیرد کرٍ ضرمب را مر       می تًاوید تجبمل افکبر ي اطالػبت ماضتٍ ثبضید ي ميستبن فزفٍ ای لبثل اطمیىربن ي م 

 مبجزاَبی ريی خط یبری کىىد. مزم  ريی خط ثسیبر صمیمی تز َستىد.

 .ایه یک مبجزاجًیی ػظیم است( ۸

ثب افزام فًق الؼبمٌ ای اس سزتبسز مویب آضىب می ضًید کٍ می خًاَىد ضمب را ثطىبضىد فتی اس ضمب خزید کىىد. فمط ثٍ خبطز ماضرتٍ  

آثیبری ي تزذیٍ ضًم ي ػلف َبی َزسش گزفتٍ ضردٌ ي مر آخرز ثرٍ      ىد یک ثبؽ  یک الدا  جدید سمبن می خًاَد تب کبضتٍثبضید مبو

 محصًل مامن ثزسد. سيم مبیًس وطًید. َمچىبن صجًر ثبضید ي اس پیطزفت کبر لذت ثجزید.

 وًیه ثزگزفتٍ اس سبیت:

 


