
 

 

 باساریابی ایىتزوتی ي مشکالت آن

آٍرد.  الیي ّویطِ هَاًع ٍ هطکالتی است کِ سزعت پیطزفت کبر را پبییي هی اًذاسی یک فعبلیت التػبدی آى گذاری ٍ راُ در سزهبیِ

 گذارین. هی« هطکالت اغلی ثبساریبثی ایٌتزًتی»اسن ایي هَاًع را 

 مًفقگذاری  مشکالت مزبًط به یک سزمایههطکل اٍل:  ●

ّوب فعبلیوت    الیي سَدهٌذ ضٌبخت غحیح ًوَ  فعبلیوت اسوت. اس هیوبى هیلیوَى      اًذاسی یک فعبلیت التػبدی آى اٍلیي هطکل در راُ

گذاری کٌین ٍ ٍلت ٍ تالش خوَد را غوزآ آى    تَاًین ثِ ثب ضزیت اعویٌبى ثبال سزهبیِ الیي ایٌتزًتی کذام فعبلیت است کِ هب هی آى

تَاًذ هب را هَفك سبسد؟ کذام فعبلیت، لبًًَی ٍ کذام یوک ییزلوبًًَی اسوت؟ کوذام      یي ایٌتزًتی است کِ هیال کٌین؟ کذام فعبلیت آى

ثزداری ٍ کذام یک فعبلیتی سبلن است؟ تحمیك ٍ پضٍّص در هَرد ایي هَضَعبت هوکي است هموذاری اس سهوبى ٍ یوب پوَل      یک کالُ

تَاًذ  یي هَرد ثِ ًفع ضوب خَاّذ ثَد. اًجبم ایي فعبلیت ثِ ظبّز پزّشیٌِ هیضوب را ثگیزد اهب در ًْبیت ثزرسی ٍ پزداخت ّشیٌِ در ا

 ّبی ثسیبر جذیذ ٍ هْوی را همبثل ضوب لزار دّذ. ّب ٍ فعبلیت فزغت

 مشکالت اصلی باساریابی ایىتزوتی ▪

ِ  تَاى فعبلیت ثزای ایي کبر، هی دّوبی لوبًًَی، لوبًًَی ثوَدى یوک      ّوب ٍ ًْب  ّبی هَرد لجَل هزدم را ثزرسی کزد. ثب هزاجعِ ثِ هحکوو

ّب را هغبلعِ کٌیذ. ثب اًجبم ایوي کبرّوب توب     ّبی هزثَط ثِ آى ّبی هختلف را هطخع ٍ کتبة فعبلیت التػبدی را ثزرسی کٌیذ. فزغت

 تَاى اعویٌبى حبغل کزد کِ ایي هطکل، اخاللی در کبر هب پیص ًخَاّذ آٍرد ٍ هب را ثِ سهیي ًخَاّذ کَثیذ. حذ سیبدی هی

 گذاری مشکالت مزبًط به هشیىه ي سزمایههطکل دٍم:  ●

گذاری ثزای آى  کٌین هطکالت هزثَط ثِ ّشیٌِ ٍ سزهبیِ الیي را ضزٍ  هی دٍهیي هطکل اغلی سهبًی کِ هب یک فعبلیت التػبدی آى

ٌگیي هوبًع هْووی در   تَاًوذ ثوب در ثوز داضوتي هخوبر  سو       کبر است. اگز هب دلت کبفی را در ایي هَرد ًذاضتِ ثبضین ایي هطکل هوی 

هب ًِ تٌْب ثزای ضزٍ  کوبر    اٍلیي هَردی کِ هب ثبیذ ثِ آى تَجِ داضتِ ثبضین ایي است کِ سزهبیِ پیطزفت کبر ٍ گستزش آى ثبضذ.

 گذاری را ثزای اداهِ ٍ گستزش کبر در اختیبر داضتِ ثبضین. ثبیذ کبفی ثبضذ ثلکِ ثبیذ پتبًسیل السم سزهبیِ

ُ   ثزًبهِ جبهع تجبری ٍ ّوچٌیي ثَدجِ کبفی ثزای اداهِ کبر داضتِ ثبضین. ثب ایي رٍش هوی  ثعذ اس آى هب ثبیذ یک اًوذاسی   توَاى ثوِ را

الیوي،   یک کست ٍ کبر عَالًی هذت ٍ پزسَد اهیذٍار ثَد. گذضتِ اس ایي ثبیذ در ًظز داضوتِ ثبضوین کوِ یوک فعبلیوت التػوبدی آى      

 َددّی ثزسذ ٍ ثِ هذت سهبى ًسجتب سیبدی ثزای رسویذى ثوِ سوَددّی ًیوبس دارد.    فعبلیتی ًیست کِ سزیع ٍ ثالفبغلِ ثِ ًتیجِ ٍ س

یبثی ثِ هَفمیت در یک کست ٍ کبر تحت ٍة ثبیذ هذت سهبى سیبدی ّشیٌِ کٌین توب ثتوَاًین ثوِ ًتیجوِ هغلوَة دسوت        ثزای دست

       ُ  ت ًیوبس ثبضوذ، هطوخع کٌیوذ.    اًوذاسی ٍ گسوتزش یوک فعبلیو     یبثین. لجل اس ضوزٍ  ثوِ کوبر، هخوبرجی را کوِ هوکوي اسوت در را

ّوبی هختلوف    ضوب ثبیذ چِ هیشاى ّشیٌِ ثزای عضَگیزی ٍ استخذام اًجبم دّیذ؟ چمذر پَل ثبیذ غزآ هخبر  هزثوَط ثوِ تکٌیوک   

لذر ثزای ایي کبر  ّبیی ثزای فزٍش ٍ ثبساریبثی ثزای فعبلیت خَد استفبدُ ٍ چِ ٍ ثبساریبثی ثزای فعبلیت خَد کٌیذ؟ اس چِ رٍش  آگْی

تْیِ ٍ هخبر  هزثَط ثِ کست ٍ کبر خَد را در آى هطخع کٌیذ. ثوب اًجوبم ایوي کبرّوب      Excelشیٌِ خَاّیذ کزد؟ یک غفحِ در ّ

 ی راُ ضوب را اس فعبلیت ثبس ًخَاّذ داضت. هطکل هزثَط ثِ پَل ٍ ّشیٌِ در هیبًِ



 

 

 مشکالت مزبًط به سمانهطکل سَم:  ●

ای ًیست. ایي کبر ًیبس ثِ کَضص فزاٍاى، غزآ اًوزصی سیوبد ٍ توالش هسوتوز      آسبى ٍ سبدُاًذاسی یک کست ٍ کبر ایٌتزًتی کبر  راُ

یبثی ثِ ًتیجِ را هطوخع ًوبییوذ ٍلوی در     خَاُ خَد دست یبثیذ. ّزچٌذ ضوب سهبى هَرد ًیبس ثزای دست دارد تب ثتَاًیذ ثِ ًتیجِ دل

سبسد ٍ اس حزکت ثِ سوت جلَ  فعبلیت ضوب را ثب هطکل هَاجِ هیافتذ کِ پیطزفت  ای اتفبق هی ّبی ییز هٌتظزُ سًذگی اًسبى حبدثِ

 ثیٌوی ًطوذُ را در هوذیزیت سهوبى خوَد ثوزای ایوي کوبر هوذ ًظوز لوزار دّیوذ.             دارد. ضووب ثبیوذ ثوزای ایوي حوَاد  پویص       ثبس هوی 

بیذ. حتب اگز کسوت ٍ  ضوب ثبیذ هطخع کٌیذ کِ ّز رٍسُ چِ کبرّبیی ثبیذ اًجبم دّیذ تب کست ٍ کبر ضوب در هسیز ّوَار حزکت ًو

کبر ضوب یک فعبلیت التػبدی ثسیبر کَچک ثبضذ ضوب ثبیذ هذیزیت سهبى را ثزای آى در ًظز ثگیزیذ. تْیِ یوک ثزًبهوِ رٍساًوِ ثوزای     

تَاًذ در ایي هَرد ثِ ضوب کوک سیبدی ثکٌذ. لیستی اس کبرّبیی کِ ثبیذ اًجوبم دّیوذ ثوزای     اًجبم کبرّبی هزثَط ثِ کست ٍ کبر هی

 کٌیذ، هطخع ًوبییذ. ّب تالش هی یبثی ثِ آى تْیِ کٌیذ ٍ اّذافی را کِ ثزای دستخَد 

ایي عزس تفکز کِ ّوِ کبرّب را یکجب اًجبم دّیذ اغال ایذُ درستی ًیست. اًجبم ایي کبر ضوب را فزسَدُ ٍ خسوتِ خَاّوذ سوبخت ٍ    

ش هذیزیت کٌیذ تب ثتَاًیذ سهبى السم را ثزای سوبیز هسوبیل   ّوبًٌذ هذیزیت هبلی ٍ ّشیٌِ، سهبى خَد را ًی تَاى ضوب را خَاّذ گزفت.

ّوبی ٍرسضوی، تفزیحوبت، اسوتزاحت ٍ      سًذگی خَد اختػبظ دّیذ. ضوب ثبیذ سهبى السم ثزای کبر رٍساًِ، خبًَادُ، دٍسوتبى، فعبلیوت  

ست ثِ ّیچ ٍجِ ثوزای تجوذیل   اگز فعبلیت التػبدی ضوب ثِ غَرت پبرُ ٍلت ا را در ایي هذیزیت سهبًی در ًظز ثگیزیذ. …آراهص ٍ 

خَاّیذ سبلن ثوبًیذ ثبیذ سهبى خَد را ثِ خَثی هذیزیت کٌیذ. ثوب اًجوبم ایوي     آى ثِ یک فعبلیت توبم ٍلت تالش ًکٌیذ. ضوب اگز هی

 ایذ. الذاهبت هطکالت هزثَط ثِ سهبى را ًیش در کست ٍ کبر خَد حل کزدُ

 های تبلیغاتی مشکالت مزبًط به آگهیهطکل چْبرم:  ●

دارد. اگز ضوب ثخَاّیذ کِ هطتزیبى کسوت ٍ کوبر ضووب را ثوِ      های تبلیغاتی آگهیثبساریبثی ایٌتزًتی ًیبس ثِ اًجبم حجن ٍسیعی اس 

هیای   آگهیی ّبی هختلفی ًسجت ثوِ ارایوِ    راحتی در ایٌتزًت پیذا کٌٌذ ٍ هحػَل یب خذهبت ضوب را خزیذاری کٌٌذ ثبیذ ثِ رٍش

 الذام کٌیذ. تبلیغاتی

 ت اصلی باساریابی ایىتزوتیمشکال ▪

را فْزست کٌین ٍ ثعذ اس آى هطخع کٌین کِ کذام یک ثزای کست ٍ کوبر   آگهیّبی دادى  السم است کِ هتذّبی هختلفی اس رٍش

ّوبی ثسویبر ارساى ٍ یوب حتوی      ثز ثبضذ. خَة است ثذاًیذ کِ راُ تَاًذ ثسیبر ّشیٌِ هب ثْتزیي است. ایي کبر چٌذاى آسبى ًیست ٍ هی

تَاًیذ ثِ ثموبی کسوت ٍ کوبر خوَد      ّب را پیذا کٌیذ، در ایي غَرت هی هحػَل ٍ یب خذهبت ٍجَد دارد ٍ ایي راُ تبلیغگبًی ثزای رای

 تبلییغ ّبی هزثوَط ثوِ    فعبلیت …ٍ دادن صفحه يب  لیىک، ها الگ ارسال خدمات خًد به يب،  وًشته مقالهاهیذٍار ثبضیذ. 

تبلیغاتی ّوبی   ب ّشیٌِ ًخَاّذ داضت. اهب ایي ثِ تٌْبیی کبفی ًیست ٍ هب ثبیذ اس رٍشهحػَل است کِ حتی یک ریبل ّن ثزای ضو

گذاری ًیش دارًذ استفبدُ کٌین ثِ ٍیضُ اگز هب سزهبیِ السم ثزای ّشیٌِ در ایي هَرد را داضتِ ثبضین. ضووب   گًَبگَى کِ ًیبس ثِ سزهبیِ

هٌبسجی ثوزای خوذهبت خوَد     باساریابیّبی الکتزًٍیکی  ّب، ّوچٌیي در هجلِ ّبی خَد در هجالت ٍ رٍسًبهِ تَاًیذ ثب چبح همبلِ هی

 اًجبم دّیذ.

ّوبی هوَرد    ّبی هختلفی را اهتحبى کٌیذ تب سزاًجبم رٍضی را کِ ًتیجِ ثخص است، پیذا کٌیذ. ثب سیوبد کوزدى رٍش   تَاًیذ رٍش هی

 خَاُ در ایي سهیٌِ خَاّیذ رسیذ ٍ ثز ایي هطکل ًیش ثِ آسبًی یلجِ پیذا خَاّیذ کزد. استفبدُ ضوب ثِ ًتبیج دل



 

 

 سایت شما مشتزیان به يب مشکالت مزبًط به مزاجعه مزدم يهطکل پٌجن:  ●

سوبیت ضوبسوت.    ضَد کست ٍ کبر ایٌتزًتی ضوب پب ثزجب ثبضذ هسبلِ هزاجعِ هطتزیبى ثِ ٍة تزیي چیشّبیی کِ سجت هی یکی اس هْن

اگز لػذ داریذ کِ کست ٍ کبر ایٌتزًتی ضوب سَدآٍری داضتِ ثبضذ ثبیوذ الوذاهبت السم ثوزای هزاجعوِ تعوذاد سیوبدی اس خزیوذاریبى        

آهوذّبی سوٌگیي ٍ    تَاًذ پوی  هزاجعِ ًکزدى هطتزیبى ثِ کست ٍ کبر ضوب در ایٌتزًت هی سبیت خَد را فزاّن آٍریذ. ًتی ثِ ٍةایٌتز

تبى ثِ هٌظَر خزیوذ   سبیت ای ثزای ضوب ثِ ثبر داضتِ ثبضذ؛ ثٌبثزایي ثبیذ ًْبیت تالش خَد را ثزای ثبسدیذ هطتزیبى اس ٍة کٌٌذُ ًگزاى

سبیت ٍ خذهبت ضوب ٍیضُ ٍ خبظ ًجبضذ هغوئٌب در ثبسار رلبثت تجبرت ایٌتزًتی ًبکبم  کبر گیزیذ. اگز ٍة هحػَل یب خذهبت خَد ثِ

 خَاّیذ ثَد.

ِ     یکی اس ثْتزیي کبرّبیی کِ ضوب ثِ ایي هٌظَر هی ّوبیی در هوَرد خوذهبت خوَد ًَضوتِ ٍ       تَاًیذ اًجبم دّیذ ایوي اسوت کوِ همبلو

ٍ ارایِ همبالت خَد را  باساریابیضوب ثبیذ  ّبی هزثَط ثِ کست ٍ کبر خَد ارایِ دّیذ. فسبیت خَد را در غٌ ّبی ٍة چٌیي لیٌک ّن

ّب را ثِ غَرت گستزدُ در ضوجکِ ایٌتزًوت    آگهی الیي دارد ٍ ایي ّب ٍ خذهبتی ارایِ دّیذ کِ ّشاراى ّشار ثبسدیذ کٌٌذُ آى در سبیت

ی ایٌتزًتوی ارسوبل کٌیوذ. ّوچٌویي در      ّبی هختلف ثحث ٍ هٌبظزُ تّب ٍ سبی خَد را ثِ اًجوي  تَاًیذ لیٌک حتی هی پخص کٌیذ.

ٍجوَی   لیٌک ضوب ثبیذ تَسظ هَتَرّبی جسوت  تَاًیذ هغبلجی هزثَط ثِ خذهبت ٍ هحػَل خَد ثٌَیسیذ. الگ سبیز اضخبظ هی ٍة

سبیت ضوب دستزسی داضوتِ   ةکٌٌذ، ثتَاًٌذ ثِ راحتی ثِ ٍ ٍجَ هی ایٌتزًتی لبثل دستزسی ثبضذ تب افزادی کِ خذهبت ضوب را جست

اًذاسی کزد. یب ثب ّوکوبری سوبیز    سبیت راُ ای در ٍة تَاى یک ثزای تطَیك کبرثزاى ثِ هزاجعِ ثِ سبیت، خجزًبهِ ثبضٌذ. ّوچٌیي هی

ُ  ّبی سبیت خَد را در آى ّب، لیٌک سبیت ِ ّوبی جذیوذ ثوزای افوشایص هزاجعو      ّب لزار دّیذ. در ًْبیت ضوب ثبیذ ّویطِ ثِ دًجوبل را

 سبیت خَد ثبضیذ ایي اهز درغذ هَفمیت فعبلیت التػبی ضوب را دٍ ثزاثز خَاّذ کزد. هطتزیبى ثِ ٍة

 تقًیت ارتباط با مشتزیانهطکل ضطن:  ●

توزیي هطوکل ضووب فوزاّن آٍردى یوک فضوبی ارتجوبعی         کٌیذ، ضبیذ اغلی ثشرگ فعبلیت هی باساریابیسهبًی کِ ضوب در یک ضجکِ 

اًذاس ٍ دٍرًوبی فعبلیت خَد را هطخع کزدُ ٍ اهکبى اًتمبل آى را ثِ هطتزیبى خَد فزاّن آٍریذ. ثبیوذ   چطنضوب ثبیذ  هٌبست ثبضذ.

ّبی هکزر هطتزیبى خَد استمجبل کٌیذ ٍ سهبى کبفی ثزای ارتجوبط ثوب    ّبی توبط خَد را در اختیبر هطتزیبى لزار دّیذ ٍ توبط تلفي

 یوووبر در ایوووي هوووَرد کووووک ثگیزیوووذ.  تَاًیوووذ اس یوووک دسوووت  هووویخوووَد در ًظوووز ثگیزیوووذ. در غوووَرت ًیوووبس    کوووبرثزاى

ٍ حتوی تْیوِ یوک      تَاى ثب پخص کبرت ثبسرگبًی، جوشٍُ  ّب لبیل ّستیذ. هی هطتزیبى ضوب ثبیذ ثذاًٌذ کِ ضوب ارسش سیبدی ثزای آى

CD     اًوووذاس ٍ دٍرًووووبی خوووذهبت خوووَد را ثوووِ هطوووتزیبى ارایوووِ داد.       در هوووَرد خوووذهبت ٍ هحػوووَل خوووَد چطووون 

خوذهبت   تبلییغ اًذ ٍ یب اعالعبتی در ایي سهیٌِ دارًذ ثزای تَسعِ ٍ  تز در سهیٌِ کبری ضوب فعبلیت کزدُ ب کسبًی کِ پیصتَاى ث هی

اگز ضوب خذهبت پطتیجبًی هٌبست ثزای هحػَل خَد ارایِ دّیذ ٍ ًتبیج استفبدُ اس آى را ثِ غَرت هٌبست در اختیبر  ّوکبری کزد.

 ط ثِ تمَیت ارتجبط ثب هطتزیبى را ثِ سبدگی حل خَاّیذ کزد.کبرثزاى لزار دّیذ، هطکالت هزثَ

 مشکالت مزبًط به فزيشهطکالت ّفتن:  ●

الیي هَفك هسبلِ فزٍش است. ثعضی هَالوع هوب ّووِ کبرّوب را درسوت اًجوبم        اًذاسی یک کست ٍ کبر آى آخزیي هطکل در هَرد راُ

ّوبی هزثوَط ثوِ تجلی وبت ٍ ارایوِ       تَاى فعبلیوت  چگًَِ هی یبثین. ًویدّین ٍلی ثِ آى هیشاى فزٍضی کِ هذ ًظزهبى است، دست  هی

تَاًین هطتزیبى خَد را  ّبی تجلی بتی ٍ ّوچٌیي افشایص تعذاد هزاجعِ هطتزیبى را ثِ یک فزٍش هٌبست سَق داد؟ چگًَِ هی آگْی



 

 

ػَل هب را در ثزای دٍستبى ٍ آضوٌبیبى  سبیت ٍ هح سبیت هب هزاجعِ کٌٌذ؟ ٍ یب ٍة حفظ کٌین کِ در آیٌذُ ثزای خزیذ هجذد ثِ ٍة

 کٌٌذ؟تبلیغ خَد تعزیف ٍ 

ثیٌی ًطذُ است. اهب کبری کِ ضوب یمیٌب ثبیذ اًجبم دّیذ ایي است کِ ارتجبط تٌگبًگ خَد را ثوب   در ثعضی اس هَارد ایي یک اهز پیص

ی اس هطتزیبى خَد تْیوِ کٌیوذ ٍ در   فْزست کٌذ. هطتزی حفظ کٌیذ. ایي اهز ثِ جْص التػبدی کست ٍ کبر ضوب کوک ضبیبًی هی

ّوب   ّبی آى ّبی ضخػی ثفزستیذ ٍ در هَرد رضبیت اس هحػَل سَال ٍ اس پیطٌْبد ّب پیبم سبیت خَد لزار دّیذ. ثزای آى خجزًبهِ ٍة

بى دّیوذ  ّب ثفزٍضیذ. ثِ هطتزیبى خَد ًطو  ایذ، ثِ آى سعی ًکٌیذ فمظ هحػَلی را کِ پطت تلفي اس آى تعزیف کزدُ استمجبل کٌیذ.

ّب را اس  تَاًیذ آى جبیی کِ هی ضبى ثزای ضوب اّویت دارد ٍ سعی کٌیذ تب آى خَاُ ّب در هَرد هحػَل دل ّب ٍ ًیبسّبی آى کِ خَاستِ

ّوب   ّوبی آى  گَی ًیبسضبى ثبضذ ٍ خَاستِ تَاًذ پبسخ ّب ًطبى دّیذ کِ چگًَِ هحػَل یب خذهبت ضوب هی خَد راضی ًگِ داریذ.ثِ آى

ّب  ّب کوک کٌیذ ٍ در کٌبرضبى ثبضیذ. رٍاثظ خَد را ثب آى ذ. هطتزیبى ضوب ثبیذ ثفْوٌذ کِ ضوب حبضزیذ در ّز حبل ثِ آىرا ارضب کٌ

ّب استفبدُ کٌیذ. ثب ثزلزاری یک ارتجبط خَة  تب آى جبیی کِ اهکبى دارد در کست ٍ کبر خَد اس ًظزات ٍ ٍجَد آى تز کٌیذ. غویوبًِ

 .طکالت هزثَط ثِ فزٍش ًیش فبیك آییذتَاًیذ ثِ ه ثب هطتزیبى هی

 ضجکِ آهَسش تْزاى

 


