
 

 

 هفتاد توصیه در بازاریابی الکترونیکی

ثبزاریبثی الکترًٍیکی هْوتریي ثخػ کعت ٍ کبرّبی ایٌترًتی اظت ٍ ثرای هَفقیت در ایٌگًَِ کعت ٍ کبرّب ثبیذ تَجِ زیابدی ثاِ   

ًذى ّر یک ًکتِ هْن ثرای هَفقیت در ثبزاریبثی الکترًٍیکی ثیبى ؼذُ اظت. پط از خَا ۷۷آى داؼت. در ایي هقبلِ ثصَرت خالصِ 

 از ایي ًکبت کوی تأهل کٌیذ! چِ ایذُ ّبیی ثِ رّي ؼوب هی رظذ؟

 یک هَقعیت هٌحصر ثِ فرد ٍ ثی ّوتب در کعت ٍ کبر خَد ایجبد کٌیذ. -۱

 تر از هحتَای تجلیغبتی ؼوب اظت. داؼتي هَقعیت ثی ّوتب در ایٌترًت هْن -۲

 تٌْب ثِ کبّػ قیوت کبالّب در ظبیت اکتفب ًکٌیذ. -۳

 قجل از ایجبد ٍ تَظعِ هحصَل ثبزار آى را پیذا ًوبییذ. -۴

 ثِ دًجبل جوبعت حریص ٍ هؽتبق ثِ هحصَل یب خذهبت ثبؼیذ. -۵

 ظعی ًکٌیذ یک ثبزار جذیذ ایجبد ًوبییذ. -۶

 آزهَدى، کلیذ هَفقیت در ثبزاریبثی اظت. -۷

 ّذف توبم تجلیغبت ؼوب ثبیذ افسایػ فرٍغ ثبؼذ. -۸

 ی ثرای ؼوب ّسیٌِ ثر اظت.حتی تجلیغبت هجبً -۹

 ّر جسء از ظبیت ٍ یب ثبزاریبثی ؼوب ثبیذ ثر رٍی هَقعیت ثی ّوتبی ؼوب در کبر ایٌترًتی تورکس داؼتِ ثبؼذ. -۱۷

 ّبی خَد را در قبلت یک اظتراتصی اصلی قرار دّیذ. توبهی فعبلیت -۱۱

 ّبی چٌذگبًِ درآهذ ثرًبهِ ریسی کٌیذ. ثرای ایجبد جریبى -۱۲

 الّبی گراًجْبتر را ًیس ثِ کبالّبی ارائِ ؼذُ اضبفِ ًوبییذ.کب -۱۳

 ثبزاری را اًتخبة کٌیذ کِ ًعجت ثِ آى هؽتبق ّعتیذ. -۱۴

 ثِ هحیظ خبرجی خَد ًیس فکر کٌیذ! -۱۵

 ّیچ تکٌیک ثبزاریبثی ٍاقعبً جذیذ ًیعت. -۱۶

 ّبی ظبدُ ثبؼیذ. ثِ دًجبل فرصت -۱۷

 هجبرزُ علجی کٌبرُ گیری کٌیذ.ٌّگبم اًتخبة یک کعت ٍ کبر از  -۱۸

 ّبی ثسرگ ٍ اصلی رقبثت کٌیذ. ظعی ًکٌیذ ثب ؼرکت -۱۹

 ثِ دًجبل کوجَدّب ثگردیذ. -۲۷

 عرح خَد را ثر اظبض ٍاقیعت اظتَار ظبزیذ. -۲۱

 هغوئي ؼَیذ توبهی صفحبت ظبیت ؼوب ثرای ثبزگؽت ثِ صفحِ اصلی لیٌک دارًذ. -۲۲

 ذ.گرافیک ظبیت خَد را کبّػ دّی -۲۳

 ّبی جذیذ جْػ ًکٌیذ. ّوَارُ ثِ تکٌَلَشی -۲۴

 خَة ّسیٌِ ثیؽتری ثپردازیذ. Domainثرای داؼتي  -۲۵

 ّبی اعتجبری را در ظبیت خَد قرار دّیذ. اهکبى خریذ تَظظ کبرت -۲۶

 ثرای ظفبرغ دّی گسیٌِ ّبی هختلفی را ثِ کبرثر پیؽٌْبد دّیذ. -۲۷

 ى کلیذ فرٍغ اظت.فراهَغ ًکٌیذ ارائِ کبالّبی رایگب -۲۸

 کبالّبی خَة ٍ ثب ارزغ را ثصَرت رایگبى ّذیِ دّیذ. -۲۹

 ّر چیسی را ثصَرت رایگبى ارائِ ًذّیذ! -۳۷



 

 

 ّبی ثبزاریبثی اظت. جوع آٍری ًؽبًی ایویل افراد یکی از ثْتریي راُ -۳۱

 فرصت ارائِ ثبزخَرد ثرای کبرثراى ظبیتتبى را فراّن کٌیذ. -۳۲

 ثبیذ یک عٌَاى درؼت )ظر صفحِ( داؼتِ ثبؼذ.ّر ٍة ظبیت  -۳۳

 ًذاؼتي ًبهِ ّبی فرٍغ توبهی ثبزاریبثی ّب را کٌذ هی ظبزد. -۳۴

 تَهبى درآهذ ایجبد کٌیذ. ۱۷۷۷ظعی کٌیذ از ّر ثبزدیذ کٌٌذُ حذاقل  -۳۵

 ثر رٍی هؽتریبى ّویؽگی تورکسکٌیذ. -۳۶

 ظبیت ؼوب ثبیذ ثر رٍی هسایب تورکس داؼتِ ثبؼذ. -۳۷

 درصذ از ٍقت خَد را ثر رٍی تْیِ عٌبٍیي ظبیت صرف کٌیذ. ۸۷ -۳۸

 ظبیت ؼوب ثبیذ اعتجبر را ایجبد کٌذ. -۳۹

 گَاّیٌبهِ ّب ٍ تأییذیِ ّب کلیذّبی اعتجبر ؼوب ّعتٌذ. -۴۷

 یک گبراًتی ثی قیذ ٍ ؼرط را پیؽٌْبد دّیذ. -۴۱

 ثرای افسایػ ارزغ کبالّبی خَد اًعبم ًیس در ًظر ثگیریذ. -۴۲

 در فرم ظفبرغ پیؽٌْبدات دیگری را ًیس ارائِ کٌیذ. -۴۳

 یک دایرکتَری از کبالّبی پر عرفذار در ّبرد دیعک خَد ایجبد کٌیذ. -۴۴

 ّر ًکتِ ای کِ در هَرد ًَؼتي ًبهِ ّبی فرٍغ ثِ دظتتبى هی رظذ را هغبلعِ کٌیذ. -۴۵

 یک ظیعتوی را ثرای تْیِ ًبهِ ّبی فرٍغ ایجبد کٌیذ. -۴۶

 ِ ایویلْبی خَد جٌجِ ؼخصی ثجخؽیذ.ث -۴۷

 اعالعبت هٌبظجی را در ًبهِ ّبی الکترًٍیکی خَد قرار دّیذ. -۴۸

 ّوَارُ یک ثبًک اعالعبت ؼخصی از هؽتریبى خَد داؼتِ ثبؼیذ. -۴۹

 رایگبى ثرای آزهبیػ ظیعتن خَد اظتفبدُ کٌیذ.تجلیغبت از  -۵۷

 ّبی هختلف هجبحثِ ؼرکت ًوبییذ. در گرٍُ -۵۱

 هقبالتی را ثِ ظبیت خَد ثیفساییذ. -۵۲

 ( اختصبصی خَد را حتوبً تْیِ کٌیذ.ebookکتبة الکترًٍیکی) -۵۳

 ثِ دًجبل هجبدلِ لیٌک ثبؼیذ. -۵۴

 ًوبییذ. submitثِ هَتَرّبی جعتجَی اصلی ثِ عَر دظتی ظبیت خَد را  -۵۵

 ًؽبًی ظبیت خَد را در توبهی کبالّب قرار دّیذ. -۵۶

 خَد را در ظرثرگ ًبهِ ّب ٍ کبرت ٍیسیت خَد قرار دّیذ.ًؽبًی ظبیت  -۵۷

 رایگبى ثرای ؼوب ّعتٌذ.تجلیغبت هغجَعبت ثْتریي  -۵۸

 پَل ثپردازیذ.تجلیغبت پط از گعترغ ظیعتن، ثرای  -۵۹

 ثٌرّبی تجلیغبتی خَد را ثصَرت هحبٍرُ ای ثعبزیذ. -۶۷

 را کذثٌذی ٍ آزهبیػ کٌیذ.تجلیغبتی ّر  -۶۱

 ي هؽبثِ ظبیت در ثٌرّبی تجلیغبتی اظتفبدُ کٌیذ.از عٌبٍی -۶۲

 ًتبیج ثْتری را هوکي اظت ثِ ّوراُ داؼتِ ثبؼذ. offlineتجلیغبت  -۶۳

 کبرت پعتبل ؼوب را ثْتر در هعرض دیذ قرار هی دّذ. -۶۴

 در هجلِ ثعیبر هؤثر اظت.تجلیغبت  -۶۵

 هقبالتی را ثِ رٍزًبهِ ّب ٍ هجالت ارظبل کٌیذ. -۶۶



 

 

 عراف خَد ثرای دظتیبثی ثِ ایذُ ّبی هحصَالت ًظر داؼتِ ثبؼیذ.ثِ ا -۶۷

 اعالعبت ٍیذئَیی درثبرُ کبالّبی خَد تْیِ کٌیذ. -۶۸

 در ظبیت خَد ثخػ عضَیت ًیس قرار دّیذ. -۶۹

 ثِ دًجبل پرٍشُ ّبی ظریع ٍ راحت ثبؼیذ -۷۷

 ایذُ پَیب

 


