هفتاد توصیه در بازاریابی الکترونیکی
ثبزاریبثی الکترًٍیکی هْوتریي ثخػ کعت ٍ کبرّبی ایٌترًتی اظت ٍ ثرای هَفقیت در ایٌگًَِ کعت ٍ کبرّب ثبیذ تَجِ زیابدی ثاِ
آى داؼت .در ایي هقبلِ ثصَرت خالصِ ً ۷۷کتِ هْن ثرای هَفقیت در ثبزاریبثی الکترًٍیکی ثیبى ؼذُ اظت .پط از خَاًذى ّر یک
از ایي ًکبت کوی تأهل کٌیذ! چِ ایذُ ّبیی ثِ رّي ؼوب هی رظذ؟
 -۱یک هَقعیت هٌحصر ثِ فرد ٍ ثی ّوتب در کعت ٍ کبر خَد ایجبد کٌیذ.
 -۲داؼتي هَقعیت ثی ّوتب در ایٌترًت هْن تر از هحتَای تجلیغبتی ؼوب اظت.
 -۳تٌْب ثِ کبّػ قیوت کبالّب در ظبیت اکتفب ًکٌیذ.
 -۴قجل از ایجبد ٍ تَظعِ هحصَل ثبزار آى را پیذا ًوبییذ.
 -۵ثِ دًجبل جوبعت حریص ٍ هؽتبق ثِ هحصَل یب خذهبت ثبؼیذ.
 -۶ظعی ًکٌیذ یک ثبزار جذیذ ایجبد ًوبییذ.
 -۷آزهَدى ،کلیذ هَفقیت در ثبزاریبثی اظت.
ّ -۸ذف توبم تجلیغبت ؼوب ثبیذ افسایػ فرٍغ ثبؼذ.
 -۹حتی تجلیغبت هجبًی ثرای ؼوب ّسیٌِ ثر اظت.
ّ -۱۷ر جسء از ظبیت ٍ یب ثبزاریبثی ؼوب ثبیذ ثر رٍی هَقعیت ثی ّوتبی ؼوب در کبر ایٌترًتی تورکس داؼتِ ثبؼذ.
 -۱۱توبهی فعبلیت ّبی خَد را در قبلت یک اظتراتصی اصلی قرار دّیذ.
 -۱۲ثرای ایجبد جریبى ّبی چٌذگبًِ درآهذ ثرًبهِ ریسی کٌیذ.
 -۱۳کبالّبی گراًجْبتر را ًیس ثِ کبالّبی ارائِ ؼذُ اضبفِ ًوبییذ.
 -۱۴ثبزاری را اًتخبة کٌیذ کِ ًعجت ثِ آى هؽتبق ّعتیذ.
 -۱۵ثِ هحیظ خبرجی خَد ًیس فکر کٌیذ!
ّ -۱۶یچ تکٌیک ثبزاریبثی ٍاقعبً جذیذ ًیعت.
 -۱۷ثِ دًجبل فرصت ّبی ظبدُ ثبؼیذ.
ٌّ -۱۸گبم اًتخبة یک کعت ٍ کبر از هجبرزُ علجی کٌبرُ گیری کٌیذ.
 -۱۹ظعی ًکٌیذ ثب ؼرکت ّبی ثسرگ ٍ اصلی رقبثت کٌیذ.
 -۲۷ثِ دًجبل کوجَدّب ثگردیذ.
 -۲۱عرح خَد را ثر اظبض ٍاقیعت اظتَار ظبزیذ.
 -۲۲هغوئي ؼَیذ توبهی صفحبت ظبیت ؼوب ثرای ثبزگؽت ثِ صفحِ اصلی لیٌک دارًذ.
 -۲۳گرافیک ظبیت خَد را کبّػ دّیذ.
ّ -۲۴وَارُ ثِ تکٌَلَشی ّبی جذیذ جْػ ًکٌیذ.
 -۲۵ثرای داؼتي  Domainخَة ّسیٌِ ثیؽتری ثپردازیذ.
 -۲۶اهکبى خریذ تَظظ کبرت ّبی اعتجبری را در ظبیت خَد قرار دّیذ.
 -۲۷ثرای ظفبرغ دّی گسیٌِ ّبی هختلفی را ثِ کبرثر پیؽٌْبد دّیذ.
 -۲۸فراهَغ ًکٌیذ ارائِ کبالّبی رایگبى کلیذ فرٍغ اظت.
 -۲۹کبالّبی خَة ٍ ثب ارزغ را ثصَرت رایگبى ّذیِ دّیذ.
ّ -۳۷ر چیسی را ثصَرت رایگبى ارائِ ًذّیذ!

 -۳۱جوع آٍری ًؽبًی ایویل افراد یکی از ثْتریي راُ ّبی ثبزاریبثی اظت.
 -۳۲فرصت ارائِ ثبزخَرد ثرای کبرثراى ظبیتتبى را فراّن کٌیذ.
ّ -۳۳ر ٍة ظبیت ثبیذ یک عٌَاى درؼت (ظر صفحِ) داؼتِ ثبؼذ.
ً -۳۴ذاؼتي ًبهِ ّبی فرٍغ توبهی ثبزاریبثی ّب را کٌذ هی ظبزد.
 -۳۵ظعی کٌیذ از ّر ثبزدیذ کٌٌذُ حذاقل  ۱۷۷۷تَهبى درآهذ ایجبد کٌیذ.
 -۳۶ثر رٍی هؽتریبى ّویؽگی تورکسکٌیذ.
 -۳۷ظبیت ؼوب ثبیذ ثر رٍی هسایب تورکس داؼتِ ثبؼذ.
 ۸۷ -۳۸درصذ از ٍقت خَد را ثر رٍی تْیِ عٌبٍیي ظبیت صرف کٌیذ.
 -۳۹ظبیت ؼوب ثبیذ اعتجبر را ایجبد کٌذ.
 -۴۷گَاّیٌبهِ ّب ٍ تأییذیِ ّب کلیذّبی اعتجبر ؼوب ّعتٌذ.
 -۴۱یک گبراًتی ثی قیذ ٍ ؼرط را پیؽٌْبد دّیذ.
 -۴۲ثرای افسایػ ارزغ کبالّبی خَد اًعبم ًیس در ًظر ثگیریذ.
 -۴۳در فرم ظفبرغ پیؽٌْبدات دیگری را ًیس ارائِ کٌیذ.
 -۴۴یک دایرکتَری از کبالّبی پر عرفذار در ّبرد دیعک خَد ایجبد کٌیذ.
ّ -۴۵ر ًکتِ ای کِ در هَرد ًَؼتي ًبهِ ّبی فرٍغ ثِ دظتتبى هی رظذ را هغبلعِ کٌیذ.
 -۴۶یک ظیعتوی را ثرای تْیِ ًبهِ ّبی فرٍغ ایجبد کٌیذ.
 -۴۷ثِ ایویلْبی خَد جٌجِ ؼخصی ثجخؽیذ.
 -۴۸اعالعبت هٌبظجی را در ًبهِ ّبی الکترًٍیکی خَد قرار دّیذ.
ّ -۴۹وَارُ یک ثبًک اعالعبت ؼخصی از هؽتریبى خَد داؼتِ ثبؼیذ.
 -۵۷از تجلیغبت رایگبى ثرای آزهبیػ ظیعتن خَد اظتفبدُ کٌیذ.
 -۵۱در گرٍُ ّبی هختلف هجبحثِ ؼرکت ًوبییذ.
 -۵۲هقبالتی را ثِ ظبیت خَد ثیفساییذ.
 -۵۳کتبة الکترًٍیکی( )ebookاختصبصی خَد را حتوبً تْیِ کٌیذ.
 -۵۴ثِ دًجبل هجبدلِ لیٌک ثبؼیذ.
 -۵۵ثِ هَتَرّبی جعتجَی اصلی ثِ عَر دظتی ظبیت خَد را ً submitوبییذ.
ً -۵۶ؽبًی ظبیت خَد را در توبهی کبالّب قرار دّیذ.
ً -۵۷ؽبًی ظبیت خَد را در ظرثرگ ًبهِ ّب ٍ کبرت ٍیسیت خَد قرار دّیذ.
 -۵۸هغجَعبت ثْتریي تجلیغبت رایگبى ثرای ؼوب ّعتٌذ.
 -۵۹پط از گعترغ ظیعتن ،ثرای تجلیغبت پَل ثپردازیذ.
 -۶۷ثٌرّبی تجلیغبتی خَد را ثصَرت هحبٍرُ ای ثعبزیذ.
ّ -۶۱ر تجلیغبتی را کذثٌذی ٍ آزهبیػ کٌیذ.
 -۶۲از عٌبٍیي هؽبثِ ظبیت در ثٌرّبی تجلیغبتی اظتفبدُ کٌیذ.
 -۶۳تجلیغبت ً offlineتبیج ثْتری را هوکي اظت ثِ ّوراُ داؼتِ ثبؼذ.
 -۶۴کبرت پعتبل ؼوب را ثْتر در هعرض دیذ قرار هی دّذ.
 -۶۵تجلیغبت در هجلِ ثعیبر هؤثر اظت.
 -۶۶هقبالتی را ثِ رٍزًبهِ ّب ٍ هجالت ارظبل کٌیذ.

 -۶۷ثِ اعراف خَد ثرای دظتیبثی ثِ ایذُ ّبی هحصَالت ًظر داؼتِ ثبؼیذ.
 -۶۸اعالعبت ٍیذئَیی درثبرُ کبالّبی خَد تْیِ کٌیذ.
 -۶۹در ظبیت خَد ثخػ عضَیت ًیس قرار دّیذ.
 -۷۷ثِ دًجبل پرٍشُ ّبی ظریع ٍ راحت ثبؼیذ
ایذُ پَیب

