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 حتما بخوانید...!( یک مقدمه کوتاه )

ها را برای ورود به دنیای  کند اولین قدم سعی می، «اندازی کنیم؟چگونه کسب و کار اینترنتی خود را راه کتاب الکترونیک »
طراحی یک   ن کتاب باز کردن مباحث فنی نیست و مثال آموزشای شما آموزش دهد. هدفکسب و کارهای اینترنتی به

 ه است کههای سایت فوربو، این بود کتاب الکترونیک از مقالهاین  هدف از گردآوری. وجود ندارددر این کتاب  سایتوب
ایده   وجود دارد؛ خواهند شروع کنندزه می ی در ذهن افرادی که تاهای زیاآشنا شوید. سوال راه، یی های ابتداشما با قدم 

اولی  ت متدها مجموعه سواالاین  و... ش چقدره؟چطور ایده پیدا کنیم؟ چه مهارت و تخصصی الزمه؟ هزینه وبه!؟خچی
پاسخ و  الکترونیک رایگان، به  در کتابتوانید وجود دارد و حال شما می  کسب و کارهای اینترنتی موردهستند که در 

تخصصی  کلمات )شاید( از اصطالحات و  بارچندین ، اشید. در متن کتاب سی داشته بها دستر همه آن  درمورد راهنمایی 
رتی که قصد داشتید در مورد برخی ها در سایت فوربو مقاله وجود دارد. در صوکه در مورد بیشتر آن ستفاده شده ااست

  دنظر خود را جستجو کنید. کلمه مور بو مراجعه کرده و توانید به سایت فورمی  ، اطالعات بیشتر داشته باشید،موضوعات 
خواهم در می شما از و کامال رایگان منتشر شده  م؟«یکن  یاندازخود را راه  ینترنت یچگونه کسب و کار اکتاب الکترونیک » 

  ما های الکترونیک دیگر کتاب نلود ی داهمچنین برا بگذارید.با دیگران به اشتراک آن را ستید، فید دانرا م کتابورتی که ص
خانه وجود دارد که  نام کتاب کاربری قسمتی به در ناحیه  نام کنید.سایت فوربو مراجعه کرده و سپس ثبت ید به توانهم می

 توکلی   را مطالعه کردید. رضا مقدمه کوتاه«  یک  »اینکه    سترسی داشته باشید. ممنون ازها دتوانید به لیست همه کتاب می
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 های خودتان ی ویژگ  شناخت

کاغذ و قلم در دست   ک ی. دی قدم با خودتان آشنا شو نیدر اول دی با د،ی کسب و کار داشته باش ک ی دی خواهی و تازه م دیاگر ابتدا راه هست
  نند، ادی نم  یخاص   زیکه چ  ندیو بگو  رندینگ  یقدم را جد  نیاول   نیهم  دی . همه شادیسیرا بنو  دیدر آن تخصص دار  دیدانی که م  یزیو هرچ  دیریبگ

  ی هر کسب و کار ییدارد. فرمول ابتدا ازیآن را ندانسته و به آن ن گر یشخص د  ک یکه   دیدانی را م یزیچ ک ینرود که شما )حداقل(   ادتانی اما 
ن  قبال آو در  دیکه آن تخصص را ندارند، بده یرا به افراد یخدمات   دیخواهی م د،یکه در آن وارد هست یز یشما از چ  یعن یشکل است.  نیبه ا

 .کنندی شکل عمل م  نیهم به هم نیو آنال ینترنت ی ا  ی. کسب و کارهادی کن  افتیوجه در

 

  ا یو مرورگر است؟    وتریتر از کار با کامپساده   یچه کار  گریمهم هستند. د  د،یموارد که احتمال دارد شما آنها را تخصص ندان  نیتریی ابتدا  یحت 
کامل آشنا  موارد به صورت  ن یهنوز با ا  رانیدر ا  یاریباورتان نشود اما بس دی باشد؟ شا ل یمیا  از ساخت و ارسال ترع ی سر تواندی م یچه کار

  د ی توانی بر آموزش م یکسب و بار مبتن  ک ی ی. شما با راه اندازشودی محسوب م د،یدانی که م ییشما  ی برا ازیامت  ک یخودش  نیو ا  ستندین
است اما در  ینترنت یکسب و کار ا یهااز مدل یک ی یآموزش یهاس ی . سرود یدهآموزش  گرانیرا به د دیدر آن تخصص دار یزیآن چ یبه راحت 
 . مینگاه کن  هیتر به قض  یکل  یکم دییایابتدا ب

روش ساده در بستر   نیاز هم توانی . به چند روش مداند ینم گریو شخص د  دیدانی م زی چ ک یشما 
 میکن ی . فرض مد یوارد شو  یاجتماع   یهار شبکه است که د  نیا  راه  نی تر  ییکسب درآمد کرد. ابتدا  نترنتیا

  ی شما بازار خصصت نیا یاصال برا دیمتوجه شو نکهیا ی. برادیرا دار تیزی کارت و یطراح  ییشما توانا 
  ت یفعال  حوزه  نیکه در ا  یو دنبال کردن افراد  نستاگرام،یصفحه ا   ک ی ساده با    اریبس  دی توانی وجود دارد، م

  یندهایخط شامل فرآ  ک ی نی . هم دی جذب کن  یو سپس مشتر دی کن  یمعرف خود را  د یتوانی م کنند،یم
. شما  میکن یموارد را مطرح م یکل  ورتمقاله به ص نیاست اما در ا یاجتماع  یهاشبکه  یابی بازار دهی چیپ
. دیکن  یمعرف  گرید یکسب و کارها انیتخصص خود را به کارفرما ، یاجتماع  یهاجدا از شبکه دی توانیم

را   یکه خدمات  یافردا یحت  ای روش کارفرماها و  نی. در ا د یکن  تیفعال یلنسریفر یهات یدر سا د یو با دیشوی م لنسریفر ک یما روش ش نیدر ا
ه  وج ک یبا آنها ارتباط برقرار کرده و در قبال  دی توانی م د،یدار یکه تخصص  یی و شما کنندی منتشر م تی درخواست خود را در سا  خواهند، یم

شاخه   ک یکسب و کار ندارد و  یهم با راه انداز یکسب درآمد از تخصص بود که ارتباط  یهااز روش یک ی تنها  نی. ا دیر کن شروع به کا یتوافق
 . تجداگانه اس

راه   یخوب برا دهیا  ک ی دن توانی هم م یاط یو خ یمانند آشپز ییهاتخصص  ی باشد، بلکه حت  یت یدر حوضه آ ستیشما حتما الزم ن  تخصص 
. کسب و دیکن  یکسب و کار خود را راه انداز قیاز چند طر تواندیدو مثال زده شده م  نید. در همن باش ینترنت یکار اکسب و کسب و  یانداز

  ی رگیباشد. کسب و کار د  های و پخت انواع غذا و خوراک   یآموزش آشپز  ی( براتیوب سا  ک ی)در قالب    یآموزش   سیسرو  ک ی  تواند،ی کار اول م
هم موارد مشابه وجود دارد.   ی اط ی خ ی. برادی بفروش یبه مشتر مایخود را مستق  یشما غذاها یعن ی. باشد نینوع رستوران آنال ک ی تواند،یم
 یهامدل  تواندی هر کس را ارائه دهد، م ژهی که سفارش دوخت و یسیسرو ایمحصوالت خودتان و  فروشگاه ک ی ،ی اط ی خ یآموزش گاهیپا  ک ی

برنامه   ک یوجود دارد و در صورت  یاطالعات کم یفن  یهاواقعا در مورد تخصص  یفارس کسب و کار شما باشد. الزم به ذکر است که در وب
 . دیباشدر آن موفق  د یتوانی هدفمند م تالیجی د یاستراتژ

 

  یز یچ کیشما  شهیهم 
که شخص   دیدان یرا م

آن را ندانسته و   یگر ید
 دارد   ازیبه آن ن
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 گذاریهدف

به  ای  دای خود را پ یهاهدف دیسپس با  د،یکرد  دایخودتان را پ یها. شما حال که تخصص میدیپاراگراف قبل به برنامه هدفمند رس انی در پا
  ی اط ی آموزش خ  تیوب سا  ک ی  دیخواهیاگر م  یعن ی.  دیریآن کسب و کار در نظر بگ  تی. شما در نظر خود، نهادیمشخص کن   ها رابیان بهتر، آن

کسب    یکه در ابتدا با آموزش و فروش محصوالت آموزش  دییبگو  ی عن ی.  دیکن   ین یبش یدرجات پ   نیرشد خود را تا باالتر  حلمرا  د،یکن   یراه انداز
تا  کنمی را استخدام م یبدست آمده، کسان یبا درآمدها دهم،یفروش قرار م یبرا تیخودم را آماده و در سا داتی ولس تسپ کنم،یدرآمد م

  ی مطرح شده، برندساز  یکه با محتوا آموزش  تیسا  قیسپس از طر  کنم،یم  یانداز( لباس را راهی)نوع خاص   یدیولت  ک یکار کنند، چند سال بعد،  
 شتر یها که ب. سفارش کنمیم   یمعرف   را  است(  …بچگانه و  ،ی مدل خاص لباس، مثال مجلس  ک یمحصولم )که در    رانیه اه همو ب  دهمی انجام م
 صاحب سبک و برند شوم.  ای نوع خاص پوشاک، در دن ک ی  تینها  در تا …و رمیگی سفارش م وررا دو زبانه و از خارج از کش  تیشد، سا

 

هدف   دیهر پله با یشما برا یعن یشکل است که مطرح شد.  نیروش و چارچوب آن به هم د،یور کن اما با نظر برسدپردازانه به  ای رو یکم دی شا
 دی پشتکار داشته باشد و نا ام  د،ی. تالش کن ستیممکن ن  ریغ  زیچ   چیکه ه  دیباور داشته باش  نیو به ا  دیباال برو  و سپس پله به پله  دیبگذار

 تیکسب و کار و موفق  یهایاز روانشاسان و مرب  یاری. بسم یپردازی م  یذارگث هدف ادامه بح  ه! بهشدن  یمقاله شعار  نیاز ا  شتری. تا بدیونش
  ی گاه ی. به چه جا دیبرس  دیخواهی که به چه م  دیو مجسم کن   دیبدان  یعن ی  د،یخود را متصور شو  یهاابتدا هدف   دیباور دارند که شما با  نیبر ا

ابتدا  دیروش شما با  نیاست. در ا یگذارمرحله هدف بهه کردم، نوع مرحله قبل به آن اشار   اراگرافکه در پ  یگذارنوع هدف  نی و کار. ا ی گ در زند
 یهابازه  یرا برا  یسپس آن را مشابه مثال، مرحله به مرحله کرده و نقاط   د،ی( خود را در کار مشخص کن Final Aim)  یینوشت و هدف نها آن سر 

  ی محصوالت   دیمطرح شود. در سه ماه بعد با   تمیتا سا  سمیبنو  یمقاالت آموزش  دیماه با   سه   درمثال  یعن ی .  دیکن   یگذارهدف   مدتکوتاه   یزمان
 تومان درآمد برسم. xبگذارم تا به  تیدر سا  کنم،یرا که درست م

 

 شناخت و آنالیز بازار 

  ن یاما ا د،یریدرست بگ جهینت تا  د،ی داشته باش ییآن به صورت کامل آشنا یبا ابزارها دیاست و با یتخصص  یکار یکردن به صورت کل  زی آنال
مثال    ی)برا  دیاخته یر  ینترنت یاکسب و کار    یکه برا  یطرح   دیبدان  دی مرحله شما تنها با  نی. در اصل در استین  یاحرفه  یآمار  یبررس  ک یمرحله  

  ت ی موضوع خاص فعال  نیدر ا  هستند که  یزبان  یفارس  یهات یهم منظور تنها سا  یدارد. وب فارس  یدر وب فارس  یگاه ی( چه جا یاط ی خ  نهما
کسب  یدیاست کلمات کل یکام است. تنها کاف دات گوگل  د،یوارد آن شو دی خواهی که م یشناخت بازار یقدم برا ییو ابتدا نی. اولکنندیم

 ن ی د ادر مور  که تا کنون ییهات یتا با سا  دیباشد را در گوگل جستجو کن  «یاط ی »آموزش خ تواندی م ی اط یخ  تیسا  ک ی یو کار خود که برا
  . د یاند، آشنا شوموضوع مطلب نوشته 
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نه. چون   ای دارد  تیدر آن موضوع فعال ایآ دی ن یبب دی. باستین ب ی رق ک یبر وجود  یل یشما، دل  یمقاله در موضوع کار ایمطلب  ک ینوشتن 
  ی کلمه به راحت  نی. با جستجو چند دانکرده منتشر  یخود مطلب تی که از همه موضوعات در سا دی پورتال مواجه شو یهات یامکان دارد با سا 

بازار   دی توانی و شما م ستین  تیوب سا  ک یصرفا بر بستر   نیو آنال ینترنت یکسب و کار ا ک ی نیشد. همچن  ب یرق یهات یمتوجه سا توانیم
. در ر یخ ای کنندی م تیفعال یبه صورت جد ایکه آ  دیمتوجه شو دی با هات یکردن سا دای. بعد از پدیکن  یرا هم بررس لیموبا یهاشن یکیاپل

بردن   یپ  یبرا  دیتوانی( مAlexaالکسا )  تیاز سا  نی. همچن دیرا متوجه شو  تیشدن سا   تیمطالب و نحوه آپد   دادتع   دیتوانیم  هات یخود سا 
آنها    رانیاگر رتبه ا.  دیه کن آنها را نگا  یرا وارد کرده و رنک کشور  هات یآدرس سا  دی توانیالکسا م  نی. در ادیریدر کشور کمک بگ  تیبه رتبه سا

  د ی توانی و شما هم م ستندین یاحرفه  دی و شا یهم جد یل یخ یعن یبود،  5000تا  1000 نیدارند اما اگر ب یای ت جدیفعال یعن یبود،  1000 ریز
ها با آن  یبه راحت  دی توانیده و مشما محسوب نش یبرا یبیرق یعن یپنج هزار تا ده هزار به باال بود،  ی. اگر هم باالد یکن  دایبه جمع آنها راه پ

 . دیرقابت کن 

 

هزار   ریوجود دارد که رتبه ز  ی ت یسا  یاگر در موضوع   یعن ی.  دیکن   یتقاضا را هم بررس  زانی م  دیتوانی روش ساده، م  نیبودن رقبا در ا  یاز جد  جدا
 یاه رتب  د یکه مشاهده کرد  ی ت یسا   نی مثال بهتر  یبرا  ضوع مو  ک یبه دنبال کردن آن وجود دارد اما اگر در    اق یتقاضا مردم و اشت  یعن یدارد،    رانیا

  ن ی ا یبرا یقی. البته الکسا ابزار دقست ین ادی هم ز یل ی آن موضوع خ یتقاضا برا زانیمتوجه شد که م توانی داشت، م  رانیهزار ا 20مثال  یبرا
مورد را هم  نیا .د یجو کلمات استفاده کن جست  رشد زانیم ی( براGoogle Trendsمانند گوگل ترند ) گرید ابزار ک یاز  دی توانیو م ستیمورد ن

هدفمند    دیتوانی اند، پس شما منداشته   شانت یسا   سیاز تاس   یهدف درست   ا یاند و  خوب عمل نکرده   ب،یرق  یهات یسا   دیکه شا   دیریدرنظر بگ
 . د یه شوز حو نیوارد ا
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 های فردیباال بردن دانش و مهارت 

 

  د یبا   د،ی خود را شناخت  یهاب یخود را مشخص و رق  یها، هدف دایرا پ  حال که تخصص خود
  نیبه ا  د یبا د، یکردی م دا ی. همان موقع که تخصص خود را پدی مرحله به عقب برگرد ک ی

و   کارهمه یصورت نه  ب  ای   دیارآن موضوع تسلط د  یواقعا بر رو  ایکه آ  د،یمورد هم توجه کن 
  یبا قدم دیبا ینترنت یمرحله در شروع کسب و کار ا نی. در ادیشناسیآن م یارحرفه یغ

آموزش  یهم به خوب دی توانی نم د،یستین یااگر در کار خود حرفه  یعن یمحکم وارد شد. 
ن باشد که به صورت کامل آن  ی، ادانبوده موفق ن هات یسا ر شما در موضوع مورد نظ که  یل ی از دال  یک ی دی . شادی را ارائه ده ییهاس یسرو ایو 

 ک یرا در  دیکه دار یدانش و مهارت  دیبا  نیو آنال ینترنت یکسب و کار ا یمرحله از نکات راه انداز نیاند. در ارا بلد نبوده و به آن تسلط نداشته 
سطح دانش و  تواند ی م الهمطالعه و خواندن کتاب و مق  نیچن ود و همتخصص خ  یشآموز  یاهدر دوره  . شرکت دی ریتر فرا بگ یاسطح حرفه 

 . دیرا ارائه ده یخدمات  ای در مورد نظر داده، آموزش و  دی توانی م د،ی کرد دای موضوع تسط پ ک ی بر  یمهارت شما را باال ببرد. شما وقت 

بدون    یحت   دی توانی شما م  نترنت یبودن ا   یبا توجه به غن   ود دارد.قسمت وج   نیدر ا  نندیبی در خود نم  یتخصص   د یکه شا   یکسان   ینکته برا  ک ی
مهم مانند،   یهادر مورد تخصص  یاری و هم مقاالت بس نیآنال ینترنت یا یها. هم دوره دیریبگ ادیتخصص مهم را  ک ی از،ینش یو پ  ییآشنا
  ک یبا  ست ی. پس حتما الزم ند یکن  فادهاست دیجد  دانش ک یکسب  یاز آنها برا د یتوانی م که دارد وجود …و  یسینوبرنامه  ت،یسا یطراح 

آن بر   یریادگی از پس    دیتوانیعالقه داشته و م  یبه چه موضوعات   دین یبب  دیمرحله شما با  نی. در اد یشو  ینترنت یوارد کسب و کار ا  نهیزمش یپ
 . ریخ ای  دیی ایب

 

 نیازها مورد پیش کسب اطالعات در 

  ز ی ن ازهاینش یپ یسر ک یبه کسب اطالعات در مورد  ازیراگراف قبل مطرح شد، شما نکه در پا جدا از کسب دانش در مورد تخصص موردنظر
 تی ریمد یهاآن مانند هاست، سرور، دامنه، پنل  یازهاینش یدر مورد پ ی اطالعات  دی با ینترنت یکسب و کار ا یشروع و راه انداز ی. برادیهست

ان  هستند و اگر خودت  یشروع کسب و کار الزام یموارد برا نی. ا دیباش  داشته  …و مانند وردپرس(  CMSمحتوا )  تیریمد یهاستم یسرور، س
و خوشبخاته در وب   ستین  یموارد اصال کار دشوار  نیا  یریادگی.  د ی ریبگ  ادی آنها را    دی با  ،وید ش  ین یکسب و کار و کارآفر  ریوارد مس  دی خواهیم

داشته   یروز به همه آنها دسترس ک یدر کمتر از  دیتوانی ر شده که مآنها منتشدر مورد  گانیرا یآموزش یوهاید یو و لهمقا  یاریبس یفارس
 برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی توضیح خواهیم داد. نش و ابزار مورد نیاز داصورت کامل در مورد ه های آینده بفصلدر  .د یباش

 

 

 

 

 

 د،یستی ن یااگر در کار خود حرفه 
آموزش و    یبهم به خو د یتوانینم 
 دیرا ارائه ده ییهاس یسرو ای
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 ریزی کسب و کار برنامه

 

کسب   یبرا  یزیربرنامه  ک ی  دیبا  ییتارت نهاقبل از اس  د،ی همه مراحل را پشت سر گذاشت  یوقت 
بوده با  تالیجید یمشابه استراتژ  بایمورد تقر نی. ا دیود داشته باشخ نیو آنال ینترنت یو کار ا

فرق   یگذارکامال با هدف یزیربرنامه انجام شود.  دیبا یترکوچک  اسی تفاوت که در مق نیا
  ا ی و  هادستورالعمل  نیو همچن  یه، هفتگ زانرو یکارها ستیل دیشما با  یزیربرنامه کند. در یم

مهم است  اریکسب و کار بس یزی. برنامه رد یرا مشخص کن  دیانجام ده دیکه با ییهات یفعال
 یبرا یزیربرنامه . دیریرا بگ اسب بازده من  دیتوانی نم وجهچیبه ه د،یدرست نکن  یزیربرنامه و دانش کامل هم داشته اما  دهیاگر طرح، ا یو حت 

است که   یزیربرنامه  نیمدت انجام شود. ا کوتاه  ی زمان یهادر بازه  دی مرحله بابهمرحله  یهم درست مانند هدف گذار ینترنت یو کار ا  سب ک
 . اشتد  دیخواه ترع ی رشد سر د،یداشته باش یتر. هر چه برنامه فشرده کندی نمودار رشد شما در کسب و کار را مشخص م

 

 عه اجرا و توس

 ک یت شده که داشتن هم ثاب یدر وب فارس یبارها حت باشد.  ینترنت یکسب و کار ا ک ی یهابخش  نیتراز مهم  یک ی دیشا  یازاجرا و راه اند
شکل توسط افراد    نیتاکنون بارها به بهتر  یتکرار  یهاده ی. ا دیکن  اده ی پ  یآن را به خوب  دیبلکه با   ست،ین  یکاف   تی موفق  یخاص برا  دهی طرح و ا

کسب و کارها   ریخاص، خود را باالتر از سا ده یطرح و ا  ک ی. پس اصال به خاطر ند ییا یاند از پس آن بربتوانسته یخوبو به  اندشده گرفته کار به
  ده یاند، حتما اگر ا هم با اجرا خوب و درست موفق شده  یتکرار یهاده یا نکهیمهم است. با توجه به ا  دهی و اجرا ا یساز ادهی نوع پ د،یندان
. دیدست و آن دست نکن  نیا یل یخ یراه انداز یاست. در ضمن برا ک یبه شما نزد تیموفق د،یرا اجرا کن  وب هم آنخ و دیداشته باش  دی جد

من هم کامال  یبرا رگذاریتاث اری جمله بس نیا !«ردیگی نم ادی یزیچ د،یتا شروع نکن »روزه«، آپ هفتدر کتاب »استارت سی به قول دن نور
سر هم تجربه را متوجه شده و پشت  زهایاز چ یاری کار شما استارت بخورد، بس یوقت  د،یکن ن ینا طوالجرا ر از ا شی پ  مرحلهاتفاق افتاده است. 

 . دیکن یکسب م

در چه   دیکه بدان دیداشته باش یزی برنامه ر دیقسمت طبق مرحله قبل، با  نیمهم است. در ا اریبس زیتوسعه کسب و کار ن ه،یبعد از اجرا اول
  چ یه د،یاگر سقوط نکن  د،یبمان یسطح باق  ک یاما مدام در  د،یخود را شروع کن  ینترنت یاگر کسب و کار ا .د یدهنجام را ا یچه کار یبازه زمان

 تان یهاتا نقص  دیخود نظر بخواه انی ، از کاربران و مشترباشید منتظر بازخورد  د،یدهی را ارائه م یخدمات  ی کرد. وقت  دیهم نخواه یشرفت یپ
 ها ب یاز برطرف کردن ع تواندی مرحله ساده از توسعه بود. توسعه م  ک ی ن ی. ادیکن  یسازاده یاره پکرده و دوب مشخص شود. سپس آنها را رفع 

 ادامه داشته باشد.  د،ی جد یهاس یاضافه کردن خدمات و سرو اشروع و ت

 

 

 

ریزی است که  این برنامه 
رشد شما در کسب و کار نمودار 

 کندرا مشخص می 
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 بررسی نیازها 

 

  ت یفعال  ایاکنون در دنکه هم  ین یخدمات آنال  ایاز کسب و کارها و    یاری ساخته شود. بس  ازهایاز ن   دتوانیم   ده،ی ا  ک یبه    دنیرس  یطرح برا  نیاول
مانند گوگل   یسیسرو یعن ی  شود،ی م جادیتوسط خود کسب و کارها ا  ازهای اند. بخش از نجامعه ساخته شده  یازهایبر اساس ن  کنند،یم
 یاز کسب و کارها در راستا گرید ی. اما برخ دیرا انجام ده کارن یما ا تیدر سا دییا یپس ب د؟یجستجو کن  نترنتیدر ا دیخواهی م ندیگویم

. مردم  شدی جا انجام متلفن در همه قیاز طر یریگسال سفارش  یهامثال سال  ی. براردیگی شکل م یتکنولوژ شرفتیپ ر یتحول جامعه و مس
متصل شد و  نترنتیبه ا یجلوتر رفت و هر کس یتکنولوژ یوقت  ند. اماهم کخود فرا یبا زنگ زدن برا توانند یرا م خواستندیکه م یزیهر چ
  صورت   به  … و  یغذا، تاکس  ل،یابزار و وسا   دیاز خدمات مانند، خر  یار یهم فرق کرد. حال امروزه بس   یریگسفارش   وه یدر دست گرفت، ش   لیموبا
 . شوند ی ارائه م نیآنال

  ی ، کار آسانمانند گوگل ازهای نوع اول نایجاد . د یگفته شده عمل کن  یهامثال  ابهمش  دیتوانی خود م ینترنت یکسب و کار ا یراه انداز یبرا شما
  ی ا کسب و کار بر مبن  یاما امکان راه انداز د،یمردم به وجود آور یرا برا یازی ن دی است که بتوان زی و آنال یها بررسمدت  ازمندی و ن ستین
  ی ز ی. چه چد یو دوستان خود سوال بپرس  انی از اطراف  د،ید نگاه کن دارد. به اطراف خووجود  است،    ه نشده که تاکنون به آنها پاسخ داد   ییازها ین
 هادست سوال   نیاند؟ انکرده   دایپ  نترنتیهستند که در ا  ییهارا زودتر انجام دهند؟ به دنبال چه اطالعات و آموزش   یباعث شود کار  تواندیم

 . ردیشما شکل بگ یبرا ینترنت یاکسب و کار  دهیباعث شود ا تواندی ساده آنها م یو بررس

 

 یفعل  یهاس ی رفع مشکل سرو

. در همان  دیآی م رونیب گریکسب و کار د  ک یاز دل  ینترنت یکسب و کار ا یها دهیا یسر ک ی ازها،یپارگراف قبل در مورد ن یدرست در راستا
در   ایقسمت آن مشکل دارد و  نیما ا است اخوب  اریبس سی که؛ فالن سرو دیجواب بربخور نیاز دوستان، ممکن است به ا دنیسوال پرس 

با رفع نقص آنها   توانندی م را یافراد خالق است ز یبرا یخوب اریبد، اتفاق بس سی سرو ک یمواجه شدن با . کندی نم عمل یابخش حرفه  نیا
 د ی توانیهستند را م  شنیکیاپل   ای  و  تیر وب ساکه بر بست  ین یو خدمات آنال  یفعل   یهاس ی سرو  شهیرو هم  نیاز هم  ر آن را ارائه دهند.مدل بهت

شما مدل   شوندی که باعث م ییرادهایکه ا دی . توجه داشته باشدی آن را ارائه کن  افتهی مدل بهبود  ،یی هانقص  جودکرده و در صورت و یبررس
داخت کنند. اما اگر شما تنها  شما پول پر   به سراغ شما آمده و به  سی آن سرو  انی مهم باشند که مشتر  ای آنقدر بزرگ و    دیبا   د،یرا بساز  یدی جد

ن شد  ر که عنواوطبود. همان   دیتر خواهها عقب مرحله از آن   ک ی  شهیچراکه هم  د،ی رس  دینخواه  ییجابه  د،ی باش  ارقب  حرکت   ریدهنده مس  ادامه
شما   قیدق  ز یاشد. آنالم بمه  اریبس ا یبزرگ و   اریبس ب یرق راد یکه ا  دهدی جواب م  ینترنت یکسب و کار ا ده یبه ا  دن یرس یبرا ی مسئله زمان نیا

 مشکل است.   نیکردن ا دایپ یبرا ی دیکل یها، فاکتوراز رفتار کاربران آن
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 دیگر ترکیب کردن چند طرح با یک 

که هر  دیمشابه برخورد کن  سیبه چند سرو شما ی. حال ممکن است در بررسدیبرو هاس یسرو یدر بخش قبل اشاره شد که به سراغ بررس
کسب و کار   دهیکردن ا دایپ یهااز راه  گری د یک یکردن چند طرح باهم  ب ی. ترکستند یکامل ن کدامچی دارند، اما ه یص انقاط قوت خ  کدام

.  د یده  ائهرا ار   یدیکرده و خدمت جد   ب یکه وجود دارد را با هم ترک  یمشابه  یهاس ی خدمات سرو  دیتوانی ن روش شما میاست. در ا  ینترنت یا
 . م یپردازی ها مآن یه در ادامه بررسلت دارد کحا دو ب یترک نیخود ا 

 

 ابه مشهای طرح سرویس ترکیب کردن 

  تالی جیدر حوضه د  تیمثال سه سا ی. برادیکن ی ادغام م گرید ک یرا با  کنندی را ارائه م یکه خدمات  سی چند سرو ای حالت شما دو  نیدر ا
  د ی توانی . حال شما مدهدیاز آنها را آموزش م  ی تنها بخش تیرده و هر ساکدام به صورت کامل عمل نک چی اما ه کنندی م تیفعال  نگ یمارکت

الت  ح  نی. در ا دی کن  تیآن فعال یساخته و به صورت جامع و کامل رو نگیمارکت تالیجی با موضوع د تی وب سا  ک ی دهیا  نیا ازبا استفاده 
 ازیموضوع به آن ن  ک یآنچه که در    چون شما همهسر نزنند،    یقبل   یهات یبه سا  گریممکن است د  ند،یای شما ب  تیبار به سا  ک یکاربران    یوقت 

 . دیاهم آورده دارند را گرد

 مختلفهای طرح سرویس ترکیب کردن 

 ی اول برا س یاز امکانات سرو د یحالت شما با نیا نیهم ندارند. ا یربط  گریدک یاست که  یی هاس یکردن، مربوط به سرو ب یحالت دوم ترک
مانند اسنپ در  یس یسرو د؛ی شکل عمل کن   نیبه ا دیمثال با  یبرا ی نترنت یکسب و کار ا دهیا  نیدر ا .دیکن  ستفادهدوم ا  سیارائه خدمات سرو

و ارسال راننده به آن شخص را در نظر   لیموبا قیامکان سفارش از طر نیبه مردم است. شما ا  یرانیدر حال مشغول ارائه خدمات تاکس رانیا
 ی مثال افراد فن  یکه برا دیکن  یاندازراه  یسیسرو دیتوانی شما م یعن ی.  دیاستفاده کن  گرید  یات خدم یبرا کانام نیاز ا دیتوانی . حال مدیریبگ

 . دیرا خلق کن   یدیجد   ینترنت ی کسب و کار ا  دهی ا  دی توانی روش هم م  نیبفرستد. با استفاده از ا  یمتقاض   افراد   خانه  به  را(  …و  کارکش، برق )لوله 

 

 اصتمرکز بر روی یک موضوع خ

 

  دا یدر آنها پ زیچوجود دارند که همه یاریبس یهاو فروشگاه  هاتی سا  است! یعال  ینترنت یکسب و کار ا  دهیا ک یکار کردن خودش  یاختصاص 
  ی خاص خود را دارند. اختصاص   انیعالوه بر رشد، مشتر  شهیهم  کنندیم  تیموضوع فعال  ک ی  یبر رو  یکه به صورت اختصاص   یاما خدمات   شودیم

در شهر   دیخواهی م دیوجود دارد. فرض کن  یواقع  یای مثال در دن ک یکمک کند.  اریشما بس یبه برندساز تواندی م یارر حوضه ک در ه بودن
 ی ایدندر  فروشد؟یم نک«یکه فقط »ع یفروشگاه  ک ی ای دیزنیسر م فروشدیم نک«یو »ع زی چکه همه یبه فروشگاه  ای. آدیبخر نک یع
خاص  ه ز حو ک یاز آنها در  کدامچ یوجود دارند اما ه رانیدر ا  یبزرگ  ی نترنت یا یها ست که فروشگاه ا دارد. درست مسئله وجود ن یهم نترنتیا

   یبه صورت تخصص  هیزمن  ک یفروشگاه که تنها در  ک ی  جادی کنند. شما با ا جادی ا یتخصص  یهاشوند و دسته  زیآنقدر ر توانندی نم
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برند در آن   ک یبه  ل یتبدو  ه جذب کرد یتر مشترراحت  دیتوانی م کند،ی م  تیفعال
 ی هااز روش   یک یموضوع    ک ی  یکار کردن و تمرکز بر رو  ی. اختصاص دیه خاص شوز حو

جدا از مسائل  ( است.Niche Marketing) نگیمارکت چی همان ن ای  ژهی جاو یابیبازار
بود. سئو و  دیتر خواهموفق زین یدر بحث فن  ،یو بدست آوردن مشتر یبرندساز

 کند یم تیموضوع فعال ک ی یبر رو یبه صورت اختصاص ه ک یت یسا یساز نهیبه
مورد   نی . اشودیم  دایدر آن پ  یزیاست که هر چ  یت یتر است ساو راحت  ساده   اریبس
فروشگاه   یاندازروز دو نفر شروع به راه نیاگر هم یعن یاست که  یمعن  نیابه
که به  یکس ن ا آباشند، قطع برخوردار  کسانیبکنند و از منابع و بودجه  ینترنت یا

  ی نترنت یفروشگاه ا  ک ی  یمسئله صرفا بر رو  نی. ا دی خواهد رس  تیزودتر به موفق  دهد،ی دسته خاص محصول را پوشش م  ک ی  یصورت اختصاص 
 . داشته باشد  گرانینسبت به د یعتریرشد سر تواندیشکل م نیکامال به ا نترنتیدر ا یگرید سی ا سرویو  تیو هر سا کندی صدق نم

 

   یو جنس ی سن یهاگروه  یوتمرکز بر ر

که در قسمت قبل   گرددیکار کردن بر م ی دوباره به همان مسئله اختصاص  ینترنت یکسب و کار ا  دهیکردن ا دایپ یبرا یهاراه  ن یاز بهتر یک ی
شما مربوط به  یگذاربلکه هدفنداشته باشد،  یکاربه موضوع یربط  تواندیکار کردن، م یاختصاص  یهااز روش گرید  یک یداده شد.  حیتوض

و آن را به   دیکن   نهیمثال، مختص کودکان به  یوجود دارد را برا  یکه به صورت عموم  سی سرو  ک یخاص باشد. اگر شما    یجنس  ای  و  یگروه سن 
که   رانیر اصوص دخبه  ایدن یاست. در همه جا بخشجه یقعطا نت د،یفرزندانتان از آن استفاده کن  یبرا  دیتوانی که م دی ده شنهادیمردم پ

 هاس یدست از سرو نیارائه ا شود،یدرنظر گرفته م نیهمه سن  ی برا نترنتیدر ا زیچو همه  میندار «یسن  ی»رده بند یدرست حساب ستمیس
مختص کودکان در آن    ییوهای دیکرد که و  یرا معرف   YouTube Kids  سی سرو  شی سال پ  نی چند  وبیوتی مثال    یمهم باشد. برا  ار یبس  تواند یم
 کرد.  یاندازخود راه  یرا برا سیسرو نیا ران یآپارات در ا س،یسرو نین از ای از استقبال فراوان والد جود داشت. بعدو

 

  ز ی نوجود دارد، سالمندان  نترنتیدر ا یکم یمحتوا شانیبر کودکان که واقعا برا  عالوه
  یسن   نیگانی که م  رانیبه سالمندان مخصوصا در ا  س ی دارند. ارائه سرو  یمشابه  تیوضع 
 یبرا یسن  یبندموئر باشد. جدا از گروه  اریبس ندهیدر آ تواندی سال است، م 30 یباال

که   یخدمات  دی خواهی موئر است. اگر م یتا حدود زی ن یجنس یبندارائه خدمات، گروه 
. د یاستفاده کن  ینترنت یکسب و کار ا دهیاز ا دیتوانی. مدیکن  یرا زودتر معرف  دیارائه ده

  د یتوانی م د،یزنان بکن  ای فقط مردان  ژهیرا و یشن یک یاپل ای و  تیساوب  ک ی دیی ایب نکهیا
  ی اسم کسب و کار و حت   یروش رو  نیدر ا   رایز.  دیکن   یزودتر خدمات خود را به آنها معرف 

 .کندی م  جادی ا یعاد یشما نسبت به کسب و کارها یتفاوت برا ک ی نی مطرح شود و ا تسیبرند شما ممکن است جن 

 

 

 

  نکیدر شهر ع دیخواهی م دیرض کنف
 زیچکه همه یبه فروشگاه  ای. آ دیبخر

  ای دیزنیسر م  فروشدی م نک«یو »ع
  نک«یکه فقط »ع یفروشگاه  کی
 فروشد؟ یم

به سالمندان   سی ارائه سرو
 نیانگ یکه م رانیمخصوصا در ا 

  تواندیسال است، م 3۰ یباال یسن
 موئر باشد  اریبس ندهیدر آ 
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 ی زارهای محل ی بابررس

روش مرسوم در   نیاست. ا  یمحل  یهار بازا یبررس ا،یدن یجادر همه ینترنت یکسب و کار ا ده یکردن ا  دایپ یها براراه  نیتراز مهم  گرید  یک ی
بازار   یتدا روبهتر است اب  د،ی ده  سیکه به همه سرو  دیآنقدر بزرگ ظاهر شو  دیتوانی شروع اگر نم  یمورد اشاره دارد که شما برا  نیجهان، به ا 

شهر  عتیاز جم یآگاه  ،یحل بازار م یبررس یقدم برا نی. اولدیکن  یرا بررس  یابتدا بازار محل  دیروش شما با  نی. در ا دی خودتان تمرکز کن  یل مح
  ارائه  د،یا هست که با آن آشن  یشهر  ایهمان محله و   یخدمات خود را ابتدا برا دی توانی . شما مدیاست که شما در آنجا حضور دار یامحله  ایو 
که   یحالت شما در شهر خود مطرح شده و در صورت  نیکار کردن است. در ا  ی مشابه همان روش اختصاص  یروش هم تا حدود نی. ا دیهد

آنجا را در زمان   دی توانیصورت شما با هدف قرار دادن شهر خود، به اصطالح م نی. به اد یشوی م نانیقابل اطم د،یرا ارائه ده یخوب سی سرو
 ک یدر  تیاست اما موفق یراه دشوار اریسب د،یدر کل کشور موفق شو دی بتوان نکهیدر شهر نباشد( ا ب یکه رق یصورت  در) .دیفتح کن  یتاه کو
 . ست ین یتر کار دشوارکوچک  اسیمق

.  دیوشش قرار دهاطراف خود را هم تحت پ  یها و شهرهاکم محله کار را گسترش داده و کم  دیتوانیکوچک م  اسیمق  ک یدر    تیاز موفق  پس
 هاده ی ا دیتوانی شما م  نی. همچن د یکل کشور باش یبرا سیکرده و سپس به فکر ارائه سرو شرفتیپ ندی توای صورت مرحله به مرحله م  نیبه ا

کشور وارد  از خارج از هاده ی ا  نیاز ا یاری. بسدیببر ترکوچک  یرا به شهرها شودی ارائه م تختی پا ایها و که فقط در مراکز استان  ییهاو طراح
 . دیکن یتر عمل م کوچک  اسیمق ک یدرست مشابه خودشان در  نکاریه و شما با ا شد

 

   کشورها ر یسا یآپاستارت  یهاده یا یبررس

 

  کشورها  ریبلکه در سا   رانیتنها در است که نه ا  ینترنت یکسب و کار ا  دهیکردن ا   دایپ  یهااز راه   گرید   یک یکشورها    ر یاجرا در سا  یهاده یا  یبررس
  ها نتوسط آ یاخالقانه  اریبس یهادهیآپ است و ااستارت نهیکشورها در زم نیترشرویاز پ یک یمثال کشور هند  ی. براشود یه ماستفاداز آن 
  ن یاز ا دی توانی. شما هم مشوندی م دهید یقو نگیمارکت  لیکشورها اجرا و سپس به دل ریسا وسط تمشابه آن  یهااما نمونه  شودی اجرا م

آپ وجود دارد  استارت   یایاخبار دن  یبرا  یاریزبان بس  یس ی. منابع انگلدیاستفاده کن   ران یخود در ا  ینترنت ی کسب و کار اکردن    ادهیپ   یبرا  هاده یا
به    GeekWireو    Start Up World  ،Entrepreneurمانند    ییهات یبزرگ، سا  یهای خبرگزار  ین یفرآنها را رصد کند. جدا از بخش کارآ  دی توانیکه م

ن  شنهاد مپی  . دیاز آنها استفاده کن   دی توانیو م  دهندی آپ ها را پوشش مو استارت   ینترنت یا  یهاکسب و کار   رامون یپ  اخبار  یاختصاص صورت  
با ای یژه مصاحبه وآن کند که در را منتشر می ای مجله  ماه . همچنین این رسانه، هر بال کنید را دن  Entrepreneurسایت حتما وب این است که 

»شنبه« هم نامه ی این رسانه نیز در ایران وجود دارد. هفتهنمونه فارسی براشود. ، نوشته می ال رشدفق و در حهای موآپاستارت یکی از 
 ید. ها را مطالعه کن توانید آن کند که میمینتشر ش نیز مسایت های مهم خود را در وب هی دارد و مقاله وضعیت مشاب
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 تخصص خودتان  یراه؛ تمرکز بر رو  نیبهتر

صل  ف. در دیرکز شوتخصص خودتان متم یبر رو دیتوانی به ذهن شما برسد، شما م دیجد  دهیا ک ی کندیجدا از همه روش که به شما کمک م
کسب  ده ی کردن ا دایپ یراه برا نیمن بهتر دهی به عق ،نکته نی. با توجه به اد یرا بشناس تانیهان و مهارتابتدا خودتا دیعنوان شد که با  قبل

رد تک موا. از تک دیارئه ده  دیتوان یرا چطور م  دیکه بلد هست  یتخصص   نیا  دیتخصص خوتان است. فکر کن   یفکر و تمرکز بر رو  ینترنت یو کار ا
محصوالت    دیو تول   یآموزش  تیوب سا   ک یساخت    د؟ی آن را آموزش ده  دیتوانی . مدیرا ارائه ده  ییاما خودتان طرح نها  د یریبخش کمک بگ  نیا
سفارش    یابر   لیبر بستر وب و موبا  سیسرو  ک یساخت    د؟یارائه ده  گرانیآن را به د  دیتوانی طرح خوب باشد. م  ک ی  تواندی م  گان،ی را  ریغ  ژهیو

 شما باشد.  یبرا یراه مناسب تواندی م یرکتوریدا ک ی  جادیا  ایو  گرفتن

 

ها را   ازین دی مطرح شود. ابتدا عنوان شد که شما با ینترنت یکسب و کار ا دهیکردن ا  دایپ یبرا ییهاشد روش  یسع  فصل نیدر ا بندیجمع 
هم   گریدک یچند طرح با  ب ی . ترکد یبساز دیسب و کار جد ک ک یآن  قیو طر دیرا برطرف کن  یفعل  یهاس ی نقص سرو  دیتوانی م ای دیکن  یبررس
و   یسن  یهاگروه  یبرا سی موضوع خاص، ارائه سرو ک ی یتمرکز بر رو نیاست. همچن  ی نترنت یکسب و کار ا  دهی کردن ا دا یپ یبرا یخوب روش 
  د یتوانی م  دید ینرس  جهیاگر به نت  تیدر نها  هستند.  ینترنت یکسب و کار ا  دهیا  یبرا  یخوب  اریبس  یهاروش   زین   یبازار محل   یخاص و بررس  یجنس

جواب دهد. در   یخوببه رانی بتواند در ا دیجد  دهیا  ک ی دی شا د،یشد دنبال کن  یکه معرف  ییهات یدر سا هاره کشو ریسا یآپاستارت  یهاده یا
 . د ین تمرکز کن تخصص خودتا یرواما باز بر  دیریموارد کمک بگ نیکالم آخر عنوان شد که بهتر از ا یهم برا انی پا
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  ی نترنت یکسب و کار ا یراه انداز ی. در ادامه سه بستر برادیخود را مشخص کن  تیه فعالز حو دیابتدا با ینترنت یکسب و کار ا یراه انداز یبرا
نکند. اگر    تیوجود ندارد که بر بستر وب فعال  ای در دن  ینترنت یاکسب و کار    چیه  یعن یبر وب باشند.    یمبتن   دیدر اصل با  یمطرح شده که همگ 

کار خود   لیموبا یهاشن یکیاما اگر با اپل دیارا برداشته  یکه از همان ابتدا قدم درست  دیکن  ت یآن فعال یو بر مبنا  دیبساز تیوب سا  ک ی  اشم
کسب   نی. همچن دیداده به آن دار  گاهیاتصال پا  یبرا  تیساوب  ک یبه    ازیسعه آن نبهبود و تو  یکه در ادامه برا  دیمطمئن باش  د،یرا شروع کن 

بهتر به  یبرند ساز یهم در ادامه برا فعالیت دارند( یاجتماع  یهارسانه ترح یصح انیبه ب ای) یاجتماع  یهاشبکه یبر روکه  ییارهاو ک
دانش    چ یبه ه  از یبا نی قرتدر حالت سوم    . میااشتباه نکرده   م،ی را بر بستر وب بدان  یواقع  ی نترنت یو کار ا اگر کسب  . پس  آورندی م  یرو  ت یساوب
به دو صورت عمل   دی توانیم لیوب و موبا یعن ی اما در دو حالت اول د، یکار کن  یاجتماع  یهابا رسانه  دی بتوان دیو تنها با  دیدر ابتدا ندار یفن 
این  ادامه  با. د یاستفاده کن  تراستفاده آسان  یبرا گرید ییهااز روش  ای دیشروع کن  یسینوبرنامه  و یسینوکد  یرو بر هیاز ابتدا و پا ای . دیکن 

 . دی همراه باشفصل 

 

 وب ر بستر دنیاز ب ر دانش مو

 گذاراننیان مطالعه در مورد تاریخچه و ب (1

داشته   ینترنت یا یکسب و کارها خچهیتار نیهمچن  آن و نهیدر زم  یمطالعات  دی بر بستر وب، شما ابتدا با ینت نتر یکسب و کار ا یراه انداز یبرا
 یبرا  تواندی م  شهیچگونه کار خود را شروع کردند، هم  ،یرانیمطرح ا  هات یسا  یو حت   ایبزرگ دن  یهات یسا  نکهی. خواندن مقاله در مورد اد یباش

اند را کسب و کارها داشته  ن یا گذارانان یه بن ک یمقاالت  ایو  هامصاحبه دیتوانی دست مقاالت م نیه جذاب باشد. جدا از از حو نیفعاالن ا
  د،یآن ندار ی ایاز دن یاطالعات  چ یشروع که ه یکه برا شودی مطرح م یات یتجرب شهیها هم. مخصوصا در مصاحبه د یمطالعه کن  ا یو  دین یبب
(  Interview –مصاحبه ) ک یام آنها است که پس از ن یتنها کاف  ایافراد مطرح دن یهاکردن مصاحبه  دا یپ یمهم باشد. برا اری بس تواندیم

  ی پردازان منبع خوب ده یاز ا د«ی »کل ینترنت یهم برنامه ا ی رانیا یکسب و کارها ی. برادیداشته باش  یتا به همه مطالب آنها دسترس دیسیبنو
 است.  رانیا ینترنت ی ا  یسب و کارهاک یایدناطالع از  یبرا

 اسامسرور، هاست، دامنه، سی  (2

اما الزم است    میکن یم  یموارد را برررس  نیتک ااست به صورت کامل تک   ینترنت یکسب و کار ا   یقاله که مربوط به ابزارهام  نیا   بعدسمت  ق  در
.  د ی داشته باش  یی( آشناCMSمحتوا )   تیریمد   ستمی (، دامنه و سنی ادم  رکت یو دا  پنلی سرور )س  ت یریمد  یهاکه با مباحث سرور، هاست، پنل 

از آنها سرور و دامنه   دی )که شما با گیهاست یهاآن توسط شرکت  یاصل  یهااز بخش  یاریو بس ستینها الزم ن تسلط کامل بر آ جهوچیبه ه
 . دیریبگ ادیرا   شانفهیها و وظ حداقل نحوه کار با آن   دیشما با یول  شودی ( انجام مدیکن  یداریخر

 ریزی برنامه  (3

  ن یی و تع  یزی . برنامه ررسدینم  ییکسب و کار شما به جا  د،یکن  یزیرمه درست برنا دی وانتا نت  د،یمسلط باش یشما هرچقدر هم در بحث فن 
 است.   ینترنت یهر نوع کسب و کار ا  ازیاست که ن یزیبه آنها چ  دنیرس یبرا وستهیکسب و کار و تالش پ یاهداف برا
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 روحیه کارآفرینی  (۴

از   یاریبس است.  مفید تجربه ک یشکست به عنوان  رفتنیپذ  ،ین یکارآفر هیحرو در یدیکل یهای ژگ یاز و یک یاست.  رگذاریتاث  اری مورد بس نیا
آنها در   گریو د   دیریخود درس بگ  یهاشما از شکست   نکهیا   .د«یشکست بخور  دیتوانی »تا ماست که    نی ا   شانید یحوضه جمله کل  نیبزرگان ا 

مهم است.    اریبس  زی ( نشودی م  ین یبه همان کارآفر  منجر  تی)که درنها  ینترنت یکار ا  کسب و  تیریدر مد  ین یجدا از کارآفر  د،ینکن   رادامه راه تکرا
حتما در  کنمی م هی شود، پس توص دیباعث شود که شما نا ام دیمشکالت نبا  نیشما دچار مشکل شود و ا تیممکن وب سا لیبنا بر هزار دل
 . دیداشته باش یمطالعات  زین ین یمورد کارآفر

 یجیتال مارکتینگ د (۵

  یابی مانند بازار نگ یمارکت تالیجی د  یو ابزارها هاک یاز تکن  د یبدون شک با دیخود موفق شو ینترنت یار ادر کسب و ک د یاهوخی که م یدر صورت 
 به صورت  ستیمورد در ابتدا الزم ن نی. ادیاستفاده کن  یاجتماع  یهارسانه  یابی و بازار یل یمی ا یابیجستجو، بازار یموتورها یابی محتوا، بازار

 . دیکن  یگذاره یآن سرما یحتما برا  دیحساب آمده با به ینترنت یتوسعه کسب و کار ا یبرا یهاقدم  نی از اول یک یما کامل اجرا شود ا

 

 بر بستر وب وارد فنی برای شروع کار از پایه  م

  ک یخودتان  باستی م د،یمحتوا مانند وردپرس و جومال استفاده کن  تیریمد گانیآماده و را یهاس ی شروع از سرو یبرا دیخواهی اگر نم
  یی باال  نهیبوده و هز  یبرکار زمان   شود،ی انجام م  تیسا   یطراح   یهاکار که معموال توسط شرکت   نی. ا دیسی محتوا از ابتدا بنو  تیریمد  سی سرو

  د، یکن  یسینوو سپس برنامه   دیریبگ  ادیو   دی خودتان وقت بگذار دی و اگر هم بخواه یمال   نهیکه هز دیکن  یسپارآن را برون  دی بخواهدارد. اگر 
  ت ی ریمد  ستم یبه سمت س کنمی نم هیکسب و کار توص  هیشروع کار و استارت اول  یبرا وجهچیبه همراه خواهد داشت. به ه یزمان  نهیهز

 . دی برو یاختصاص  Content Management System (CMSهمان ) ایمحتوا 

 ی و کدنویسی برنامه نویس (1

 ی خود را طراح   یاختصاص   اسامی س  دیکه بتوان  دیدار  ASP.NET  ای  PHP  ای  یسیامه نونش برنبه دا  ازیاز ابتدا ن  تیسا  ک ینوشتن برنامه    یبرا
 یهازبان  نیا ی. در راستادیشده متصل شو یداری داده خر گاهی به پا دیتا بتوان دیاز سمت سرور را آغاز کن  یسیبرنامه نو دی . سپس بادیکن 

 . دی ا شوهم آشن  JQueryو  Html ،CSS ،JavaScript یسیبا کدنو دی با یس ینو هبرنام

 توشاپ ف (2

(  Photoshopافزار فتوشاپ )نرم  قیکاغذ آورده و سپس آن را طر یابتدا طرح خود را رو دیبا  تیوبسا  ک ی یبرا یقالب اختصاص  یطراح  یبرا
  د یبا CSSو  Html یس یدانش کدنو  قیانجام شود. سپس از طر قیطر نیاز ا  د یبا یت یهر سا  ی و صفحات داخل  یاصل صفحه   ی. طراح د یکن  ادهیپ
 . دی درآ شی شما به نما یتا برا دیکن  لیخود تبد   یاختصاص  CMSرا به کد قابل استفاده در  PSDطرح  نیا

 

 بر بستر وب  ابزار موردنیاز

 دامنه و سرور (1

  ، ی زبانی م یفضاان هم  ای. هاست د ی( دارDomainدامنه ) ک ی( و Host) یزبانیم  یفضا ک یبه  ازیخود ن  ینترنت یکسب و کار ا یراه انداز یبرا
هاست را ارتقا داده و   دی شما با ت،یسا  ک یو تراف  دی. پس از باالبردن بازد دیکن  یداری آن را خر دیسرور است که در ابتدا با ک یاز   یواحد کوچک 

همان نام   کامال مناسب هستند. دامنه هم یاشتراک  یهاهاست  نی شروع هم یاما برا د،یکن  هیته  یو پس از آن سرور اختصاص  یمجاز ورسر
  ی جهان ایو  irمانند  یمل  تواندی شما م تینام دارد. دامنه سا URLو در اصل  شودی( نوشته مAddress Barبار )ماست که در آدرسش تیسا

 . د یآنها را استفاده کن  دیتوانی وجود دارد که در صورت آزاد بودن م یادیز یهاباشد. دامنه  comمانند 

 ایرکت ادمین( پنل یا دنترل پنل سرور )سی ک (2

  ستم یس  نیا  ینصب و راه انداز ی. براد یمحتوا وردپرس استفاده کن  تی ریمد ستمیهمانند اغلب افراد از س دیخواهی شما م  میکن ی م فرض
 . دیاست، آپلود و نصب کن  نیادم رکتیدا ایو  پنلی آن را در کنترل پنل سرور خود که س دیابتدا با
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 ( CMS) یریت محتوا یستم مد س (3

  Content Management Systemان  یا هم  CMSبا آن    دیبتوان  دیآن با  یمحتوا بر رو  تیریمد  ستمیه و نصب ساست و دامن نتخاب هپس از ا
  ک ی وردپرس است. وردپرس  کنند،ی تازه از آن استفاده م یهاتی سا شتریداشته و ب یخوب اریبس یبانیکه امروزه پشت یستمی. سدیکار کن 
CMS   دهندی کاربر قرار م  اری را در اخت  یادیز  اریبس  یسازی امکان شخص   ار،ی بس  یهاو قالب   هان یپالگ  جود خاطر و ه که به سبک و امن بود   گان،یرا .

 . دیدار ازیها نخود به آن  ینترنت یهستند که در کسب و کار ا یمانند جومال و دروپال ابزار گرید یهاستم یس ای تسلط به وردپرس 

 وگل آنالیتیکس گ (۴

را بدون آن   ی ت یسا  توانم یو اصال نم تیسا  یهاهمه بخش  لی تحل  یبرا گانیرا ی امکان Google Analytics یعن یگوگل   یاربردالعاده کابزار فوق 
  د ی ن یو بب دیکن  لیخود را تحل  تیرفتار کاربران در سا دیتوانی م کسیتی گوگل آنال لهیکامل، به وس اتییو جز ک یتراف یتصور کنم. جدا از بررس

  کس یت یگوگل آنال یهای ژگ ی و گرید یک یدر آن  یگذارامکان هدف  نی. همچن کنندی شما چکار م تیر سااند و دا رفتهکج به یکه از چه صفحات 
 است. 

 مستر تولز )سرچ کنسول(وگل وب گ (۵

  ام دارد. ن  Google Webmaster Toolsشده است،  یبه خود گوگل طراح  تیبهتر سا  ییشناسا  یمهم گوگل که برا یهاس ی از سرو گری د یک ی
.  د ی داشته باش تیبر سا یکل  یل ی کرده و تحل یخود را به گوگل معرف  تیسا دیتوانی پلتفرم م نیا لهیمسترها. به وسوب یابر  گانیرا یابزار

ابتدا در   دیگوگل عمل کن  نیاگر شما هم بر خالف قوان  نیهمچن  کندی کرده و شما را مطلع م دای شما را پ ت یسا یفن  یاهاگوگل خط  نیهمچن 
 . کندی ( مPenalty – ی)پنالت  مهیو بعد از در صورت عدم رفع، جر فرستادی ار مشما اخط  یبرا هام ایقسمت پ 

 بزارهای تحلیل ا (6

  GTMetrix تیمثال سا ی. براکنندی نگاه م تیمنظر به سا ک یوجود دارد که هر کدام از  تیوب سا  زی آنال  یبرا نترنتیابزارها در ا یسر ک ی
بگذارد،    ارتانیشما را در اخت  تیکاربران سا   وی دیو  قا یدق  تواندی م  ClickHeat.   کندی م  یسشما را برر   تیسا  یهابودن کد   نهیو به  تیسرعت سا 

  Check My Site  قیاند. از طرخارج شده  تیاز سا   یکرده و در چه زمان ک یکجا کل تیکه کاربران پس از ورود به سا  دهدی نشان م  قایدق یعن ی
با جستجو در گوگل آنها را   دی توانی بوده و م ادیز اریبس یل ی تحل یدسته ابزارها  نیا  .دیکن  یرا بررس ودخ تیسا یسئو کل  Checkup Toolsو 
 د. یکن  دایپ

 گذاریرهای ارزشبزاا (7

 نیخود را در ب گاهیجا دیتوانیآن م لهیکه به وس دهدیم یو کشور یشما دو رتبه جهان تی( به وب ساAlexaمانند الکسا ) ییهات یسا
 یشما را بررس  تی( ساPage Authority( و اعتبار صفحه )Domain Authorityاعتبار دامنه )  Moz  تیابزار سا  نی. همچن د ین یبب  گرید  یهات یسا

 . دهدی م ازی متکرده و آن ا

 

 ستر موبایل از بر بنیورددانش م

 هاعامل لعه در مورد سیستم مطا (1

بسته به   اس،اوی و آ دیاندرو هاعامل ستم ی که در مورد س دیدار زا ی ابتدا ن ن،یآنال یهاشن یکیاپل  هی بر پا ینترنت یکسب و کار ا یراه انداز یبرا
  ی ضرور اریبس  شنیکیبهبود و توسعه اپل یهر نسخه برا یهایژگ یها و وآنها، تفاوت  یها. نسخه دینوع انتخاب، اطالعات کامل را کسب کن 

خود    شنیکیاپل  یناچار طراح به  هاشن یکیهمه اپل  ن،یزا ید   الیمتر  یهافرمت فلت و    یو آمدن طراح   5نسخه    دیکه پس از اندرو  ی. به طوراست
 دانند.  رییرا تغ

 UXو   UIطالعات کامل در مورد ا (2

مهم   یهر طراح  یبرا ،یو تجربه کاربر ی( رابط کاربرUX) User Experience( و UI) User Interfaceدرست است که داشتن اطالعات درمورد 
  شن یکیدو عامل وابسته هستند. کاربر اگر پس از نصب اپل   نیبه ا  اری بس  لیموبا  یهاشن یکیاپل  ما ا  –  لیموبا حوضه وب و چه در    در  چه  –است  

از آن استفاده نکند   گریدو بار استفاده د یک یبعد از  دی داشته باشد، شا یبا ارزش یاگر محتوا یحت  د،یا یآن خوشش ن یاز ظاهر و رابط کاربر
   با یقدر زآن  دی بمانند، با یکاربران ممکن است باق  یگوش یبر رو شهی هم نکهیا ل یبه دل هاشن یکیباشد. اپل  یبهتر یبا طراح  نشیک یو دنبال اپل
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به  ی درست  د ید واندتی م ل یبرتر موبا یهاشن یکیاپل ریمشاهده سا  ن یدو علم و همچن  ن یا ینگه دارند. بررس یکه کاربر را راض  شندبا لیو شک
 بدهد.  یح شما در مورد طرا 

 موبایل های ز اسهی از برنامه گاآ (3

در مورد   دی با د،یخود را بساز شنیکیاپل یاختصاص  یسیو کدنو یسینوبه صورت کامل از ابتدا با برنامه  دیاگر همانند وب نخواه
  د یکن   دا یپ  –  ی هم خارج   ینرا یا  هم   –  یبزرگ   یهات یسا   دیتوانی . شما با جستجو در گوگل مدی اطالع کامل بدست آور  ل یموبا  یسازهاشن یکیاپل
  ی ساده حت  رساختابا  ییمحتوا  یهاشن یک یساخت اپل یبرا نی. همچن دهندی مشخص شده به شما م یهاتعرفه اساس برخدمات را  نیا که
آنها   قیاز طر دی توانیچه وجود دارد که ممانند اپ  ییهاشن یکیمورد هم اپل نی. در ا دی بگرد سازشنیکی اپل یهاشن یکیبه دنبال اپل  دی توانیم
 . د یبساز لخواهد مینکچ یبا پ شنیک یاپل ک ی

 

 موبایل بر بستر وارد فنی برای شروع کار از پایه  م

 عامل نوسی تحت سیستم برنامه  (1

 نی . اد یکن  ادهیآن را پ  Android Studioافزار ( را بلد بوده و در نرم Javaجاوا ) یسیزبان برنامه نو دی شما با دیدر اندرو شنیکیاپل یطراح  یبرا
  ی تازگ به   نی. همچن شودی استفاده م  ز ین  Basic# و  C++  ،Cها مانند  زبان   گریاست. اما از د  دی اندرو  یسینوبرنامه   یروش برا  نیترو محبوب   نیاول

  شن یکیبه اپل مای مستق دیاخود را ساخته تیکه با آن سا CSSو  Html یتوسط کدها تواندی به شما اجازه م PhoneGap یسیزبان برنامه نو
  د ی را با  یدستور  یکدها  Android Studio. همانند  د یاستفاده کن   Swift  یسینواز زبان برنامه   دیبا   زی ن  iOSعامل    ستم یس   . درد یکن   لیتبد   لیموبا

 . دیکن  XCodeنام به یافزاروارد نرم

 فتوشاپ  (2

ها، لوگو و  منو  ی طراح  یهم برا لیموبا یهاشن یکی. در اپل دیکن یم دا یپ ازیشما به فتوشاپ ن  یزی هر چ ی طراح  یباز هم همانند بخش وب، برا
 . دهدی استاندارد را به شما ارائه م یرابط کاربر ک ید در فتوشاپ است که استاندار  یطراح  نی. همچن دی به فتوشاپ دار ازی ن هاکونیآ

 

 موبایل بر بستر ابزار موردنیاز  

 نویسی های برنامه پلتفرم  (1

  ل یدل نی. به همد یدار یسی افزار برنامه نوبه نرم  ازین اساویو آ دیدر اندرو یسینوبرنامه  یکه در بخش قبل مطرح شد، شما برار همانطو
Android Studio و  دی عامل اندرو تم یسیس یبراXCode دیکار کن  با آنها دیهستند که با ییابزارها نیاول  اس،اویعامل آ ستمیس یبرا . 

 وگل فایربیس گ (2

  لیموبا یهاشن یکیاپل  لیتحل یاز گوگل برا گرید  یابزار زین  FireBaseرفتار کاربران در وب بود،  لیتحل یبرا یکه ابزار کسیتیابه گوگل آنال مش
 محدود شده است.  انیرانیا یاما استفاده از آن برا دیاز آن استفاده کن  دیتوانی ( است که مد ی)اندرو

 لیل اپلیکیشن تح بزارهایا (3

نام   نیتابیحوضه د نیدر ا ی رانیخوب ا اریبس یهااز نمونه یک یوجود دارد.  لیموبا یبرا زین یگرید یل یتحل یابزارها س،ی ربیفا مشابه گوگل
  Game Analytics سی سرو نی مناسب بوده و همچن  یاز ابزارها گری د  یک ی Fabric سی . سروگذاردی شما م اریرا در اخت یدارد که اطالعات کامل 

 . دی از آن استفاده کن  دیتوانی است که م  لیموبا یهایباز یرامشابه ب یمپلتفر 
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 های اجتماعیستر رسانه نیاز بر بانش موردد

  شود ی حساب نم   ینترنت یکسب و کار ا  ک ی(،  یاجتماع   یها)رسانه   یاجتماع   یهادر شبکه   تیفعال  یهمانطور که در ابتدا عنوان شد، به صورت کل 
 . میقرار ده  لیپلتفرم را هم در کنار وب و موبا  نیا   هیدر حاش  مینفوذ کاربران به آنها باعث شده که بتوان  ب یضر  شی ا توجه به رشد و افزااما ب

 ت مشاهده و بررسی صفحا  (1

بخش   نی. در ااست  یمشاهده و بررس  نیعنوان کرد، هم  یاجتماع   یهاکسب و کار در رسانه  یهادانش   ستیآن را در ل  توانیکه م  یتنها کار
کسب و کارها   ریهمان صفحات سا ا یو  هاج یپ  که نی. همم یرویم  شیپ  دی را بلد هست یاجتماع  آن رسانه  یهاهمه قسمت  هنکیبا فرض بر ا 

ه داشتن  را  نیکه بهتر  دیبستر بدهد. اما توجه داشته باش  نیدر ا  ینترنت یکسب و کار ا  یبه شما در مورد راه انداز  یکل   دی د  تواندی را مشاهده م
 . دیآی حساب م مکمل آن به  یدر رسانه اجتماع  تیال است و فع  تیوب سا  ک ی

 

 های اجتماعیرسانه بر بستر  ر موردنیاززابا

 بوک اینسایت اینستاگرام و فیس  (1

 ی لبته تنها برااست که ا  Instagram Insight ل یقسمت تحل نیابزار هم نیبهتر دیکن ی استفاده م یبه عنوان رسانه اجتماع  نستاگرامیاگر از ا
هم به  بوکسیف یبر رو ن یامکان همچن  نی. ادهدی را به شما م ی( فعال است اما اطالعات کامل Business Account) یرتجا یهاحساب 

 دارد.  اریها در اختهمه حساب  یمشابه را برا یهم ابزار تریی قرار دارد. تو فرضش ی صورت پ

 بزار تحلیل آمارا (2

 نستاگرامیا یبرا یآمار یابزار نی. اولدیکن  دایبه جستجو آنها را پ دیتوانی م وجود دارد که یاریابزار بس زی ن یاجتماع  یهاشبکه یبرا
Iconosquare با نام  ترییتو یبرا نستاگرامیمشابه ا ی سی. سرودی خود بدست آور یاز فالوورها یآمار جالب دیتوانی است که مTweet Reach 

 د ی توانیها مآن  یهاس یسرو دی وجود دارد که با خر Bufferو  Keyholeانند م یاجتماع  یهاهمه شبکه  یبراهم  یکل  یی. ابزارها دی استفاده کن 
 . د یاده کن استف

 IFTTTساز ماهنگه (3

 یهاهمه رسانه   دیتوانی آن م  لهیوسکرده و به   یبانیپشت  یاجتماع   یهاکه از همه شبکه   IFTTT  یاجتماع   یهارسانه   یابزارها  نیتراز مهم   یک ی
 RSS) د یامکان اتصال ف نیآنها بروز شوند. همچن  ر یبه صورت خودکار سا ، یک یکردن  ت یده و در صورت آپدخود را به هم متصل کر  یجتماع ا

Feedدیخود کن  یاجتماع  یهاوارد شبکه  مایرا مستق تیمطالب سا دیتوانی وجود داشته و م یاجتماع  یهاشبکه  ه( ب . 
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 کار اینترنتی کسب و سرمایه اولین قدم

 ه یها را تهآن   دیبا   ک یقدم    نی و در اول  شودی بر آن انجام م   یمبتن   یهاس یو سرو  نترنتیبر بستر ا  ینترنت یکسب و کار ا  دیدانیطور که مهمان 
  ه یا بخش از سرم ک ی میبه صورت مستق توانیقدم را نم نیهوشمند، اول یهاو گجت  نترنتینفوذ به ا ب یضر ی. با توجه به گستردگ دیکن 

.  د یپرسرعت دار نترنتیخط ا نیتاپ و همچن لپ  ایو  یشخص  وتری کامپ ک یبه  ازین عتایشروع طب یکرد. شما برا یتلق ینترنت یاکسب و کار 
  ار یداشته باشند، بس یدسترس موارد نیکسب و کار به ا یراه انداز یافراد متقاض  نکهیاحتمال ا  رایز کنندی حساب نم هانه یموارد را جز هز نیا
بر بستر وب انجام   بایتقر یهمگ  ینترنت یکسب و کار ا  ی. کار با ابزارهامیکن ی محسوب نم هانه یمورد را جز هز ن یاست، پس ما هم ا  اد یز
 توانندی هم م ای مدی مالت  یها تاپو لپ  یوتریکامپ یهاستم یس ن یتررو ساده  نی. از ادی ندار یجانب یافزارهابه نرم  ازیشما ن  یعن ی شوند،یم

 . ینترنت یکسب و کار ا هیقدم سرما  نیپر سرعت؛ اول نترنتیبه همراه خط ا  یاانهی را ستمیس ک ی. ند یایهده آن برباز ع 

 

 خودتان  یرو یگذاره یسرما ی برا نهیهز

که چقدر  ندافتیها مسوال  نیرا به فکر ااز آن گذشته و فو هایل یوجود دارد که خ ینترنت یکسب و کار ا یراه انداز یمهم برا اریدو نکته بس
خود   یرو دیخواهی است که م یاه ی، سرما  ینترنت یکسب و کار ا هی سرما نیاول.   …قالب چقدر است؟ و  یطراح  نهیهز م؟یپول سرور بده  دیبا

 ک ی یریادگ ی خود است. شما با  یرو یگذاره یسرما ک ی د،ی گذاریآن م یکه رو یهر اسم ای فن، حرفه، مهارت و  ک ی یریادگی. دیآن را خرج کن 
 ی. در کسب و کار هاد یمهارت خود کسب درآمد داشته باش نیاز هم دیتوانیم ندهیدر آ رایز دیکن یم یگذاره یخودتان سرما  یمهارت رو

ا شم . دی ریبگ ادیرا  ییابتدا یهامهارت  دیبا  د،یندار ییاطالعات باال  نکهیشروع با فرض ا  ی. شما براافتدی اتفاق م ن یهمهم درست  ینترنت یا
 شماست.  یبرا هیسرما نیتربزرگ  یریادگ ی . د ینباش گرانی د  جابتدا محتا نی تا هم دی ریبگ ادیرا   ینترنت یکسب و کار ا یهاهارت م دیبا

 

 زمان  ؛یاصل  هیسرما

 

ب و کار  کس یراه انداز یشما براان است.  زم شود، ی گرفته م دهینکته که باز هم ناد ن یاما دوم م یها را در پاراگراف قبل مطرح کرداز نکته  یک ی
کسب و کار  یخود را صرف راه انداز یزندگ  یهاساعت دیحاضر هست ایآ و آن زمان است. دیمهم دار اریبس هی سرما ک یبه  ازین ینترنت یا
به  یشنهادیپ یهار بخش مدل . در ادامه ددی دار اری شروع در اخت یرا برا یمهم اری بس هیاگر جواب بله است، پس شما سرما د؟ یکن  ینترنت یا
سال    ک یو واقعا نصف    دیبگذار  دیماه زمان با  6شما حداقل    ینترنت یکسب و کار ا  ک یرساندن    جهیبه نت  یاما برا  میپردازی م  شتریمسئله ب  نیا

 ی و تازه جوان   دیندار  یشغل   ایتر و  نگاه کرد اگر شما هدف بزرگ  هیهم به قض   یگرید  یاز نما  توانیاست. البته م  یادیزمان ز  شتن،را وقت گذا
کسب و  ک ی یزمان گذاشتن برا کسالی. شش ماه تا دیارا کرده یگذار  هیسرما نیاتفاقا بهتر د،یکار را شروع کن  نیا دیخواهی که م دیهست
 ارزشش را داشت.  د، ییگوی که قطعا به خودتان م دهدیم یاجه ی سال دوم نت رد ینترنت یکار ا
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 ت یساوبک ی یاندازراه  نهیهز

.  میشو زی مسئله ر ن یدر ا یکم  دیبا  م،یدار ازین  ینترنت یکسب و کار ا  یراه انداز یبرا هیسوال که ما چقدر سرما نیبه جواب ا  دنیرس یبرا
. همانطور که در  دیآغاز کن  دی خواهیرا م یکه چه نوع کسب و کار دیبدان  دیاست، غلط است. با  ازین ه یچقدر سرما  نکهیسوال ا نیاساسا ا 

 یهاشنیکیاپل  یبر رو  ای   د؟یوب آغاز کن   یکسب و کار بر منبا  ک ی  دی خواهی شروع وجود دارد. م  یبرا  مختلفی  یهامطرح شد، روش   لبی قهافصل
  م ی سوال جواب ده  نیبه ا  می . اما حال اگر بخواهد یخود را آغاز کن   کار  تیوب سا   ک یهم جواب داده شد که بهتر است با  در آن مقاله    ل؟یموبا

 .میکن  یبررس ترقی دق  دی باز هم با م؟یکن  نهیهز دیچقدر با تیوب سا  ک ی یراه انداز یکه برا

 

( که Domain) . ابتدا دامنه. دامنهدیپرداخت کن زیدو چ یبرا دیها را با نهیهز یسر کی ت،یشما در سا ت یجدا از نوع فعال
 شودیم ت یسا URL وت اس comدامنه .و  Furbodm ت یسا نام – Furbodm.comشماست )مثال  ت یهمان پسوند نام سا

Furbodm.comیعنی رانیآنها دامنه کشور ا نیترثبت وجود دارد که ارزان یبرا یاریبس  یها(. دامنه .ir دامنه را  نیاست. ا
ست ساالنه ا یالملل نیدامنه ب کیهم که  com. یها. دامنهدینام مدنظر خود ثبت کن یهزارتومان برا 5 مت یبا ق دیتوانیم

و سپس به صورت ساالنه  دیکن یداریسال خر کیمدت  یبرا دیتوانی دامنه ها را حداقل م ی دارد. تمام نهیهزارتومان هز 100
 .دیکن دیتمد مت یآنها را با همان ق

و   ست یصرفه نهم به  یمجاز یحت  ایو  یسرور اختصاص  دی شروع کار اصال خر ی. برادیرسرور دا کیبه  ازیاز دامنه، شما ن بعد
 یهامسائل را بهتر است از شرکت  نیکدام هاست بهتر است و ا نکهی. ادیاستفاده کن یاشتراک  یهااز هاست  دیشما حتما با

شروع باشد که ماهانه  یبرا یمناسبانتخاب  دیتوانینوکس خارج از کشور، میهاست ل کی دیاما خر دیسوال کن گیهاست
شروع کار بوده و ممکن   یصرفا برا  هانهیهز نیکه ا دیدارد. توجه داشته باش نهیشما هز یمان براهزارتو 30تا  10 نیب ی زیچ

ر  داده و تا دو سه براب شیرا افزا منابع دیشو مجبور – ت یسا کیتراف رفتن باال به توجه با –تا سه ماه بعد  کیاست پس از 
و   ردیگی مورد استفاده قرار م یمناسب که پس از هاست اشتراک  ی ماهانه سرور مجاز نهی . هزدیرا پرداخت کن نهیهز نیا
 هزارتومان به صورت ماهانه باشد. 150تا  100 نیب یزیراحت کند، چ کیشما را از لحاظ تراف الیخ تواندیم

 

  ی خبر تیسا وب  کی یبرا  ازیمورد ن هیسرما

بهتر به شما   دیشدن در مخارج بوده و شا زیر ، یاصل  یهانه یعالوه بر هز ها،ت یسا یبرا یموضوع  یبند م یوع تقسن نیا لیدل
(  اتو یجیو د  ت یکنند )زوم  دیموضوع خاص خبر و محتوا تول   ک یکه در    شودی گفته م   ییهات یبه سا   یخبر   یهات یکمک کند. سا

  ی ک یشده در همه آنها  جادیکنند. در اصل نوع محتوا ا ت ی مه موضوعات فعاله ( درنینالو خبر آ سنای)ا هایمانند خبرگزار ایو 
و فقط در آن به   دیری موضوع را هدف بگ کیاست که تنها  نیبه شما در ابتدا ا شنهادیدارند. پ یدر خبررسان ی است و سع
 کشور  یبهتر است از دامنه مل  دکننی م دیلمطلب تو یرانیکاربران ا یکه برا یخبر یهات ی سا ی. برادیکار کن یاصورت حرفه 
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آن را   یو شرکت  یفروشگاه  ت یتفاوت وجود دارد که در بخش سا کیبوده اما  یاقه یاستفاده کنند. )البته کامال سل ir. یعنی
  س ی واز سر دیتوانی م یکار ط ی. با توجه به سبک بودن شرادیبپرداز دیهزار تومان با 5تنها  نجایتا ا یعنی( کنم یمطرح م

به    یاز یماه ن  6تا    دیدارد و کامال شا  نه یشما هز  یهزار تومان برا  29تنها ماهانه    که  دی( استفاده کن2GBکشور آلمان )  وسنکیل
هزار   34با  نجایتر است. تا به اسبک  اریبس یبه نسبت فروشگاه  یخبر  یهات یسا ت یفعال رای. زدیآن هم نداشته باش رییتغ

که   دیبه قالب دار ازی. حال ندیاوریاست( باال ب گانیمحتوا وردپرس )که را ت یریمد ستم یبا س دیتوانی خود را م ت یتومان سا
در  شدهی فارس  یاحرفه  یها. قالب دیآماده استفاده کن ی هااز قالب هانه یآوردن هز نییپا یبرا کنم ی م هیباز هم توص

  ی خبر  یاحرفه  یها. قالب دیانتخاب کن را نیبهتر و یآنها را بررس  دیتوانی که م رسندیبه فروش م یرانیوردپرس ا یهامارکت 
  … و  دیبه تمد ی ازین یگر یبار پرداخت د کیدارند که با  نه یهزار تومان( هز 55 نیانگیهزارتومان )م 70تا  40 نیب ی زیچ
قالب تنها   هنی. هزدیکن  ت ی و در آن فعال  دیاوریرا وردپرس باال ب  یخبر  ت یسا  کی  دیتوانیهزار تومان م  89. پس شما با  ست ین

  نگ یهزارتومان ماهانه بابت اجاره هاست به شرکت هاست  29  دیو فقط با  دیکن  دیساالنه تمد  دیبار بوده اما دامنه را با  کی  یبرا
 .دیپرداخت کن

 

  ی آموزش  تیسا وب  کی یبرا  ازیمورد ن هیسرما

 شیمنابع را افزا یکم کیبا دیکن یراه انداز یو محصوالت پول  یبا مطالب آموزش یآموزش ت یوب سا کی دیخواهیاگر م
 نی. ام یرا انتخاب کن comدامنه . م یگرفت میمخارج تصم ست یتنوع در ل یاما برا دی. باز هم در انتخاب دامنه آزاد هستدیده

  س یسرو دیتوانی آلمان م  نوکسیل یداشت. سپس از همان هاست اشتراک  واهدخ نهیهزار تومان هز 100سال  کی یدامنه برا
  نهیهزار تومان هز 60تا  50شما ماهانه  یبرا س ی سرو نی. ا دیباال ببر 4GBمثال منابع سرور را تا  ی. برادیرا انتخاب کن یباالتر

  ا ینصب فروشگاه ساز ووکامرس و  به ازین ی آموزش ت یسا کیاست که شما در  ن یاستفاده از آن هم ا لیخواهد داشت. دل 
را   یشتریکه منابع ب دیدانلود هست تالی جید یزیا ایو  دیمپوزر، روولوشن اسال کا ژوالیساز ومانند صفحه یگرید یهاافزونه 

  ه چند منظور  یهابهتر از قالب  رایتر خواهند بود زگران یکم زین یآموزش یهات یآماده سا یاحرفه  یها. قالبکنندی مصرف م
.  دیساز ووکامرس داشته باشدر کنار فروشگاه هماهنگ وردپرس را  اریهمزمان و بس  دیتوانیها مقالب  ن ی. در ادیاستفاده کن

  230 دیتوانیم یآموزش ت ی وب سا کی یراه انداز ی. پس شما براشودی رد مهزار تومان برآو 70ها قالب نیا مت یق نیانگیم
خاب شد  انت یصد هزار تومان comتنوع . ی که دامنه صرفا برا دی. البته درنظر داشته باش دیکن ه یهزار تومان خرج امکانات اول 

هاست هم عجله   یبرا شودی م ه ی. البته توصدیکن ییجوهزار تومان صرفه  100 دیتوانی م irو شما با انتخاب همان دامنه .
  ی ها. افزونهدیارتقا ده یآن را به راحت  دید باز  شیدر صورت افزا دیتوانیکم مو کم  دیضرب هاست گران نخرکیو  دینکن

همه آنها را با   دیتوانیو م رسندی به فروش م رانیوردپرس در ا ن یفروش پالگ یهات یساکه نام برده شد هم توسط  یاحرفه 
 نهیهزار تومان هز 380 تواندیم comبا دامنه . یآموزش ت ی وب سا کی. پس دیکن یداریهزار تومان خر 150 مت یق نیانگیم

 . دیهاست بپرداز یهزار تومان برا 60 دیدر ابتدا داشته باشد و از ماه فقط با

 

  ی فروشگاه  تیسا وب  کی یبرا  ازیمورد ن هیسرما

.  دیخرج کن  ت یساوب   ریاز سا  شتریب  یکم  دیبا  دیکن  یاندازبرنامه بلند مدت راه   کیبا    یفروشگاه   ت یساوب   کی  دیخواهیاگر م
 نیاز ا دیتوانیمدت م برنامه بلند کیاما در  دیمنابع کار را آغاز کن نیبا هم یآموزش ت یساوب کیمشابه  دیتوانیدر ابتدا م

  نده یممکن است در آ  رایز  دیاستفاده کن  comاز دامنه .  ینترنت یفروشگاه ا  ی برا  شودی م  هی. توصدیاستفاده کن  ی شنهادیمدل پ
بسته شده    ir.  یعنی  رانیدامنه ا  یگوگل برا  غاتی. تبلدیگوگل استفاده کن  غاتیاز تبل  دیبخواه  – توسعه    یبرا  و  شما  رشد  با  –

 com. یهزار تومان برا 100که  دیکن هیخود ته یبرا یالملل نیدامنه ب کیپس بهتر است  د،یاز آن استفاده کن دیانتویو نم
استفاده    ی از سرور مجاز  کنم ی م  ه یتوص  دیکن  اده یبرنامه بلند مدت را پ  کی  دیخواهیشد اگر م  شنهاد یخرج دارد. همانطور که پ

 و منابع    کیاز لحاظ تراف  ا شما ر   الیاست که خ  ی سرور  ت،یگابا یگ  50  یفضا   زانیم  کشور فرانسه با   نوکس یل  ی. سرور مجازدیکن
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هستند و  ادیز اریهم بس یفروشگاه  یها. قالبدیآن پرداخت کن دیتمد یهزار تومان برا 125ماهانه  دیاما با کندیراحت م
 یسر  کیدارند.    مت یهزار تومان ق  100  نیانگیبزرگ زده شده که به صورت م  یهاهم مشابه فروشگاه   یاریبس  یرانیا  یهانمونه

 ی داریخر  ت یسا  یبرا  دیتوانیم  هم   …صدور فاکتور و    یبرا  ییهان یکامپوزر و پالگ  ژوالیساز ومانند صفحه  یاحرفه   یهانیپالگ
شما   ال یه خاست ک یانهیهزار تومان هز  475 بیترت نی. به اشودی هزار تومان در نظر گرفته م 150 نیانگیکه به طور م دیکن

  ن ی. اما باز هم الزم به ذکر است که با کمترکندیاستاندارد را راحت م  –  ی فن  اظلح  از  –   یفروشگاه   ت یوب سا   کیرا از داشتن  
برنامه بلندمدت را   کی  خواهندی است که م  ییهافروشگاه   یبرا  یشنهادیپ  ست یل  نیو ا  دیاوریرا باال ب  ت یسا  دیتوانی م  نهیهز

 کنند. ادهیپ

 

 ی شرکت  تیسا وب  کی یبرا  ازیمورد ن هیسرما

  ی که تنها برا ییهات یسا رایز رندیگیقرار م هات یسا نیترنه یهزدر دسته کم  یخبر یهات یمانند سا یشرکت  یهات یساوب
 نیرزومه آنال کیندارند و تنها مانند  یادیز دکنندهیعموما بازد شوند،یم یشرکت راه انداز کیخدمات  یسر کی یمعرف 

 organizationکه مخفف  org. یعنیها دامنه مخصوص شرکت  ایو  ir. یاز دامنه مل  دیتوانیم یاندازراه ی. شما براهستند
بوده و   ا یکشور کلمب یبلکه دامنه مل  ست ی ن companyمخفف  coکه دامنه . د ی. توجه هم داشته باشدیهست استفاده کن

 ی. برادیکن  یاردیسال خر  کی  یبرا  انهزار توم  135  مت یبا ق  دیتوانیرا م  orgمثال شما دامنه .  یبه شرکت ندارد. برا  یربط   چیه
. دیدارند استفاده کن نهیهزارتومان هز 20آلمان که ماهانه  نکوسیل یاشتراک  یهاهاست  نیاز ارزان تر دیتوانیهاست هم م

که  دیچندمنظوره استفاده کن یاحرفه  یهااز قالب شودیم هیداشته اما توص یمناسب مت یهم ق یشرکت  یهاقالب نیهمچن
  ی را برا  یاحرفه  یهانیپالگ دیتوانی هزار تومان هم م 100با کمتر از  نیدارند. همچن مت یهزار تومان ق 70 نیانگ یم ربه طو

  135 دیکه توجه داشته باش رساندی هزار تومان م 325شما را به عدد  یهانهیکه مجموع هز دیکن ی داریخود خر ت یسا
 مت یهزار تومان ق  5که    رانیا  یمل   از دامنه  دیتوانی م  یموضوع   ینهاد شیپ  یهانهیگز  یدامنه بوده و در تمام  یآن براهزارتومان  

 . دیاستفاده کن زیدارد ن

 

 کم  ه یبا سرما ینترنت یکسب و کار ا یراه انداز یبرا  یشنهادیمدل پ

. راه  دیرا به حداقل برسان  هانهیها هزروش   نیبا ا  دیتوانیم  دیکن  یاندازراه  دیخواهی را که م   یت یساهر نوع وب 
  است که پله  نیمسئله ا  نیدارد. دوم   نهیسال هز  کی  یهزار تومان برا  5بوده که تنها    irاول استفاده از دامنه .

 یسرور مجاز  کی  مایمستق  دیتوانیگفته شد که م  ینترنت یفروشگاه ا  یبرا  یشنهاد ی. در مدل پدیبه پله باال برو
هزار تومان   15تا  10که  یاشتراک  یهاهاست  نیتر. شما با ارزاندیکار را انجام ده نیا ست یاما شما حتما الزم ن دیکن یداریخر
شما باال   ت یسا کیترافهر زمان که  دیتوانی بابت راحت باشد که م نیاز ا التان یو خ دیکار را شروع کن دیتوانی دارند م نهیهز

  ه یباز توص دیکن نهیتر هزکم  دیخواهی . هرچقدر هم که مدیاستفاده کن ی بهتر یهاس یرفت، هاست را ارتقا داده و از سرو
آنها   دیساز دارند که بابه صفحه از یچندمنظوره که نام برده شد، حتما ن یها. قالب دیاستفاده کن یاحرفه  یهااز قالب  کنم یم
 دیخر  یهادر مارکت   دیموجود است که تنها با  زیاز نسموضوعات خاص بدون صفحه  یبرا  ییهااما قالب  دیکن  هیجداگانه ته  را

 .دی به دنبال آنها باش  نیقالب و پالگ
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 ادیز ه یبا سرما ینترنت یکسب و کار ا یراه انداز یبرا  یشنهادیمدل پ

مدل کسب و کار را هم  نیا کنم ی م هیتوص د،یباال ندار یهاگفته شده در مثال  یهانهیاز بابت هز یاگر مشکل 
. دیکن هیته irدامنه . کیو هم  comدامنه . کی دیتوانی اما م دی. در انتخاب دامنه که آزاد هستدیکن یبررس 

.  دینداشته باش یگوگل مشکل  غاتیتبل یبرا ازیتا در صورت ن دیقرار ده comخود را . یبهتر است دامنه اصل 
ندارد که   یجلوه خوب  یل ی خ ت یمعروف شدن ساپس  رایشود ز یداریخر زین irدامنه . شودی م  هیبهتر توص یجهت برندساز

  irانتخاب کرده و . comرا . یدامنه اصل  دیتوانی داشته باشد. م یگری د ت یفعال گریدامنه د ک یان نام در با هم یگریشخص د
دکار به  به صورت خو  دیرا هم وارد کن Furbodm.irدارد اما اگر  comفوربو دامنه . ت یمثال سا ی. برادیکن رکت یدایآن ر به را 

 . شودی آن منتقل م comدامنه .

که مثال زده شد   ت یفیبا ک یراحت کند. سرور مجاز کیشما را از بابت منابع و تراف الیخ تواندی مطمئن م یسرور مجاز کی
س وسوا  دیتوانیها هم مداشته باشد. در انتخاب قالب   نهیهز  –  یاحرفه   یهامدل  در  –هزار تومان    250  یتا حت   135  تواندیم
.  دارد وجود …و دیساز، اسالمانند صفحه یضرور  یهانیکه همراه آن پالگ دیکن استفاده ییها خرج داده و از قالب به  یشتریب

به همراه   ت یساوب  کیداشتن  یبرا دیتوانیکه م شوندی ارائه م شنیکی با اپل یفروشگاه  یهاقالب  یسر کی نیهمچن
 دارند. مت یهزار تومان ق 250تا  150 نیب  یزی که چ دیاز آنها استفاده کن شنیکیاپل

 

 MVPو   دیجد دهیا یبر منبا  ینترنت یکسب و کار ا مدل

است و   یمیقد س یسرو کیاز  ی مدل بهتر ایکه تابه حال استفاده نشده و  دیعرضه دار ی و تازه برا دیجد دهیا کیاگر 
ها استفاده  دهندهاز شتاب دیتوانی م  د،یبرو  شی مرحله پ  و از ابتدا مرحله به  دیکن  انیلو رفتن طرح ب  لیآن را به دل  دیتوانینم
هستند که در   یادهندهشتاب یهاهم وجود دارد و شرکت   رانیمرسوم است، در ا ار یبس گرید  یمدل که در کشورها نی. ادیکن

م شرکت را هم از از سها ی درصد قابل توجه عتایاما طب دهندیمانند محل کار و بودجه م یبه شما خدمات  ده،یا دییصورت تا
 دهندی دهند، بلکه به شما کمک و مشاوره می ها به شما پول نمشرکت  ن یکه ا د یتوجه داشته باش دی. فقط بادرنیگی شما م

ها که آن  دیریرا هم در نظر بگ نیا دیبا نیو همچن زندیریو سپس پول را به حساب شرکت م دیشرکت را ثبت کن کیکه 
ها به  آن  هیباشد که با سرما  یاشما به گونه دهیا یعنیداشته باشند،  م یمنبع درآمد مستق کیه ک کنندی را قبول م ییهادهیا

ها شرکت   نیرا برطرف کنند و ا  ازین  کی  ا یکرده    جادیا  رییتغ  کی  توانندی است که م  یناب   یهادهیا  یمدل تنها برا  نیسود برسد. ا
 .کنندی و استفاده شده استقبال نم یتکرار یهادهیاز ا
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  ی راخوب ب اریروش بس کی ترجمه شده است،  یرفت یحداقل محصول پذ ی که به فارس Minimum Viable Product ای  یپیوام
 ایاما آ  د،یکن  ادهیگفته پ یهاآن را در قالب طرح  دیکه بخواه  دیداشته باش  یادهیشما ا  دیاطالع از بازار کسب و کار است. شا

  ک یدفعه در  کی نکهیا یبرا د؟یرسی و شما به سود م کنندی از آن استقبال م کاربران ایآ دهد؟یکار شما جواب م نیواقعا ا
درست مانند ترجمه    یعنی.  دیعمل کن  MVPمشابه روش    دیتوانیم  دیکار خود را عرضه نکن  ت ی و آن نها  دینکن  یاد یمرحله خرج ز

 نگیمارکت  تال ی جیمحصول جامع د  کی  دیخواهی شما م   مثال  ی. برادیاست را به کاربر ارائه ده  رش یکه قابل پذ  یحداقل محصول 
  د یرا در ابتدا انجام ده زی شما همه چ ست یالزم ن MVPدل . طبق مدیخود به فروش برسان ت یآماده کرده و آن را در وب سا

  تال یجیکوچک کامل باشد، مثال از د اسیمق کی در که معنا آن  به – رش یتر و قابل پذمحصول کوچک کیبا  دیتوانی بلکه م
 .دیکن امتحان را کار و  کسب بازار –  دیرا به صورت کامل آموزش داده باش نگیمارکت لیمیا نگ،یمارکت

به شما   یدید تواندی آن م یبرا حات یو نوشتن توض یمعرف  و یدیو کیصفحه و درست کردن  کیبا  ت یسا کیمحصول،  کی
مشخص ارائه  ت یجمع کیطرح خود را  دیبا گذارانانیبن MVPق موف یها. در مدل ریخ ای دیکار را دنبال کن نیا ایبدهد که آ

  MVP. دیاستفاده کن شی آزما یخودتان برا یهایامحلههم  ایدانشگاه و  داز افرا دیتوانی. مست یهم ن یدهند که کار سخت 
  ن یا نهیمان و هزدر ز  ییجوصرفه  یبرا ینترنت یکسب و کار ا هی بخش از سرما نیاما الزم دانستم در ا ست ی ن یکوچک  ث مبح

 نم.را هم مطرح ک یاندازطرح راه
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 است اشتراکی از ه استفاده

شروع   یدارند برا  لیحوضه تما   نیمندان ااز عالقه   یاریبس  کنند،یاستفاده م  یبزرگ از سرور اختصاص   یفروشگاه   یهات یکه همه سا   ییاز آنجا
در ابتدا شما از   رایز ستیصرفه نشروع کار اصال به  یبرا یاستفاده کنند. استفاده از سرور اختصاص  یحداقل از سرور مجاز ایسرورها و  نیااز 
صرفه و هم هم به تواندیم یاستفاده از سرور مجاز ندیگویم گر ید یاری. بسد یاستفاده کن  دیتوانیور نمآن سر یدرصد قدرت و فضا ک ی

  ی شنهادیهست. در مدل پ زیتر نارزان اریراه بس ک یاما  کندیشما را از بابت پردازش اطالعات و فضا راحت م الی خ رایاسب باشد، زمن  اریبس
 شی خود را افزا   یافزارمنابع سخت   دیتوانی شما در هر زمان م  نکهیداده شد اما با توجه به ا   شنهادیپ  یمطرح شد، سرور مجاز  صل پیشدر فکه  
  ار یبس نهیگز تواندی دارند، م ین ییپا  اریبس نهیکه هز یاشتراک  یها. استفاده از هاست دیاستفاده کن  یاشتراک  یهااز هاست  دیتوانی م د،یده
 ا باشد. شم  یبرا یاسبمن 

و صد در   میکن  یعرف شما م یکم را برا هیبا سرما  ینترنت یفروشگاه ا  یراه انداز یپلن برا ک ی میمقاله قصد دار نیکه در ا  دیداشته باش توجه
  از ین نیاز ا شیب یزی چکار واقعا از لحاظ منابع به یاما در ابتدا د یکن  یآن را بروزرسان  مدتان یدر م دی و قطعا با  ستین یک یصد مدل درجه 

  شوند، یه مارائ گانی( رانیادم کرتیو دا پنلیسرور )س تی ریمد یهاس ی)خارج از کشور( که با سرو نکوس یل یاشتراک  یها. هاست د یدارن
 ن یب  یزی ماهانه چ  دیتنها با  د،یکن   یداریها را خردسته از هاست  ن یمدل ا  نیمدل اگر شما باالتر  نیشما است. در ا  یهاست برا  نیترمناسبت 

  ثر حداک  وماه    3  حداقل  –  تی فعال  زانیم  و  نوع  به  بسته  –  دیتونیم   یهاست اشتراک   نیبا هم  دی. مطمئن باشدیکن   نهیتومان هز  زاره  30تا    25
  ش یمنابع هاست را افزا  د،یتوان ی م د ین که قصد داشتهم راحت باشد که هر زما تانال یبابت خ ن ی. از اد یاز آن استفاده کن  سالک ی تاماه  6

 . دی انتقال ده ی سرور اختصاص  ک یو بعد  یسرور مجاز ک یبه  استرا از ه تیسا  ای داده و 

 ن های مدیریت محتوا رایگااستفاده از سرویس 

 

حتما الزم است از  د،یاوریو آن را باال ب یخود را راه انداز تیسا قهیدر مدت پنج دق گانیبه صورت را دی هاست بتوان دیپس از خر نکهیا یبرا
به    دی توانی بوده که شما م  گانیرا  سازت یسا  ک ی(  WordPressودرپرس ).  د یمانند وردپرس استفاده کن   گانی( را CMSمحتوا )   تیریمد  ستمیس

 یرا برا گانیمحتوا را تیریمد  ستمی س ک ی دی توانی. پس از نصب آن مدیآن دانلود و سپس در هاست خود آپلود کن  تیسا آن را از  یراحت 
که شما   یازی هر ن بایآن است. افزونه وردپرس تقر یوان برافرا ی( هاPluginوردپرس وجود افزونه )  یژگ ی و نیترمهم  د ی. شادیخود داشته باش 

 قالب  نی. همچن دیو آنها را نصب کن  دای مناسب خود را پ یافزونه ها تنر نتیدر ا قیاست با تحق یو تنها کاف  کندی را برآورده م  د یداشته باش
(Themeها )وردپرس به    نی. همچن دهدیشما قرار م   اری را در اخت  یادیز  اریبس  یطراح   یهاشده که حالت   یطراح   رپرسود  یبرا  یادی ز  یاریبس  ی

ها بودن خود وردپرس، افزونه   یفارس  لی. به دلدیکن   تیریمد  یرا به زبان فارس  تی خود، سا  تیریدر پنل مد  اندتوی ترجمه شده و م  یزبان فارس
 . دیکار کن  هاآن با همه  دی توانی م یاند و به راحت شده  هترجم یهم به فارس  ستمیس نیا یهاو قالب 
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 های رایگانسازاستفاده از فروشگاه 

  توان یاما با وردپرس نم دیکن  یاندازو آن را راه دیاوریخود را باال ب ت یسا  گانیبه صورت را دیتوانیا وردپرس مدر پاراگرف قبل مطرح شد که ب
 یهاس یاز سرو  یک ی.  دیساز دارفروشگاه   ستمی س  ک یبه    ازیآن شما ن   یکرد و برا  یاندازفروشگاه با امکان ثبت سفارش راه   ک یبه صورت کامل  

( نام دارد. با ووکامرس  WooCammerceووکامرس )  شود،ی م  یشده و به صورت منظم بروزرسان  یداریردپرس خرساز که توسط خود وفروشگاه 
محصوالت را در آن   د یتوانیحالت م  نی. در ادی فروشگاه کن  ک یبه  لی خود را تبد یوردپرس  تیسا دیتوانی دارد، م  یکه آن هم نسخه فارس

ووکامرس کاربران    قیکه امروزه وجود دارد. از طر  یفروشگاه   یهاتی . درست مشابه سادید کن و مشخصات وار   متیق  ک یهر    یراکرده و ب  فیرتع 
 کرده و پس از پرداخت، سفارش خود را ثبت کنند.  یداریرا خر یمحصول  تیدر سا توانندی شما م   تیسا

 

فروشگاه    سیسرو  یاست. برا  یکاربرد  یهافزونه و ا  ژهیو  یهاووکامرس داشتن قالب   گرید   یژگ ی و  ،یبودن و داشتن نسخه فارس  گانیبر را  عالوه
از  دیتوانیو م دهندیشما قرار م اریرا در اخت یشده که امکانات کامل  یبزرگ طراح  یفروشگاه  یهاتی مشابه سا  ییهاساز ووکامرس قالب 

. امکان  دیکن  دای ع آنها را با جستجو پانوا دی توانیبوده و م ادیز ار یامرس هم بسخود ووک یکاربرد یهاافزونه  نی. همچد یکن  فادهها استآن
شما را   تیووکامرس هستند که سا  یبرا یهاافزونه  …و یاو لحظه ژهی و یشنهادهایحمل و نقل، پ م،یصدور فاکتور، درگاه پرداخت مستق

  د ی ها شا افزونه  نیو نصب ااستفاده از همه امکانات ووکامرس  ی. الزم به ذکر است که براکنندیقدرتمند م ینترنت یا هفروشگا  ک یبه  لیتبد
دفعه همه   ک یو  دیبرو شی به صورت مرحله به مرحله پ کنمیم  هی توص دیمشکل نخور نکهیا یباشد و برا فی ضع  یهاست اشتراک  یکم

 داد.  میخواه حیتوض شتریموضوع در قسمت بعد ب نیا رد. در مود یوارد نکن  تیمحصوالت را در سا

 

 اهزینه وگیری از همرکز بر روی یک موضوع خاص برای جلت

 Niche)  نگیمارکت  چیکه در ن  فیتعر  نیموضوع خاص است. ا  ک ی  یشما، تمرکز بر رو  ینترنت یدر کسب و کار ا  رگذاریمهم و تاث  اریمورد بس  ک ی
Marketingک ی یبر رو دیبا ینترنت یکسب و کار ا یراه انداز یدارد که برا دیمورد تاک نیبر ا شود،ی ( مطرح م ( بازار هدفTarget Market  )
  د ینخواه جهی قطعا نت د،یوارد بازار شو د،ی داشته باش ینترنت یفروشگاه ا دیخواهی هدف که م نیکرد.اگر شما تنها با ا  یگذاردف مخشص ه

 رسد، ی به فروش نم  یفروشگاه   چیدر ه  یدسته از محصول که به صورت اختصاص   ک یمثال    یموضوع خاص، برا  ک ی  یتمرکز بر روبا  گرفت. شما  
نسبت به رقبا خود   کارنی. با ادیکن  شتریفروشگاه بزرگ ب ک یمحصول در  نیبرند شده و فروش خود را از ا ک ی لآن محصو یبر رو دی نتوایم
  ست یخاص ن  یدسته بند  ک ی موضوع خاص صرفا    ک یموثر است.    زیشما ن  یبرندساز  یکه در بلندمدت برا  دیاکرده   جادی ا   یرقابت   تیمز  ک ی  زین

 یبر رو د یتوانی کسب و کار بوده که م یراه انداز یهایمندخاص هم جز هدف ی جنس ای و  یسن  وهگر ک ی یتمرکز بر رو نگ، یمارکت  چ یو در ن
 . د یتمرکز کن  زیها نآن

شروع  یمسئله است که برا نینکته ا نیترو مهم نی. اول کندیم یریجلوگ  هانهیمورد چطور از هز نیکه ا نجاستیا دیآی م شیکه پ یسوال 
از سرور   دیجواب نداده و با یهاست اشتراک  د،یرار دهق تیبزرگ در سا ینترنت یا یهزار محصول را مشابه فروشگاه ها دیفعه بخواهد ک یاگر 

  ک ی هر    ی ابیوارد کردن و بازار  یبرا  یادیزمان ز  شود،ی محصوالت باعث م  ی حجم باال  نی. همچن دی دارد استفاده کن   یچند برابر  نهیزکه ه  یمجاز
  د یرا استخدام کن  یشتریافراد متخصص ب دیبا  د،یباشد و مطرح هم شده باش ادی محصوالت شما ز یکارتان وقت  ریر ادامه مس . ددیکن  نهیهز

 سخت است.   اری بس  زیکه موضوعات مختلف دارند ن  ییهات یسا  یموتور جستجو برا  یساز  نهیکنند. سئو و به  تیریرا مد  اهاز دسته   ک یتا هر  
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 زاریابی محتواحذف هزینه تبلیغات با با

 بر،نه یساده اما هز راه نی وجود دارد. ا یفروش و بدست آوردن مشتر جادیا  یروش ساده برا ک ی د،یکن ی م تیرا وارد سا  یشما محصول  یوقت 
فروش داشته   دیتوانی م د،ی خود انجام ده ینترنت یمحصوال فروشگاه ا ایمحصول و  یگسترده برا غاتی شما تبل  یوقت  یعن یاست.  غاتیتبل

در  گر،یروش د ک یبا  دیتوانی شما م شود،ی کم مربوط م هیبا سرما  ینترنت یفروشگاه ا یبه راه انداز لفص نیکه عنوان ا طورن . اما هماد یباش
موثر بوده و فروشگاه    اریبس  هات یسا  یاست که برا  ی روش  Content Marketingهمان    ایمحتوا    یابی. بازارد یکن   دایپ  یشگ یهم  یمشتر  مدتبلند
کرده و آنها را به   دی محصوالت خود محتوا تول یبرا دی توانی محتوا م یابی راآن را در دستور کار خود قرار دهند. با باز  دی با تماح ی نترنت یا یها

 نهیهز  نداشته و تنها با  غاتیبه تبل  یازین  گریشما د   قی. از طردیاوری( در گوگل باال بSearch Engine Marketingموتور جستجو )  یابیکمک بازار
  د ینکته هم توجه داشته باش  نیبه ا انی ر پا. دد یبرس غاتیتبل نهیفروش مستمر بدون صرف هز ک یبعد از چندماه به  دیتوانی م انکردن زم

دامنه ثبت شده باشد و   ک ی در  دیشما شا  ینام انتخاب رای. زم یمبحث نکرد نیو آن را وارد ا میکه انتخاب دامنه را بر عهده خودتان گذاشت
 . ی . صد هزار تومانcom  ای  دی استفاده کن   ی. پنج هزار تومانirدامنه    ک ی. اما دست شما است که از  دیها استفاده کن دامنه   ریاز سا   دی بور شومج
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 سوالی دارید؟؟؟

های توانید از راهتید، می ب و کار اینترنتی سوالی داشاندازی کساهبوط به ر مباحث مر در صورتی که در مورد هر یک از
 د. سخ خواهیم دا ط باشید. حتما به سوال شما پاارتباا ما در ذکر شده، بت کتاب شخصا ارتباطی که در صفحه م
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رنتی خود را  چگونه کسب و کار اینتکتاب الکترونیک » 
ها را برای ورود به  کند اولین قدم سعی می ،  «اندازی کنیم؟راه

  شما آموزش دهد. هدف دنیای کسب و کارهای اینترنتی به 
طراحی    ن کتاب باز کردن مباحث فنی نیست و مثال آموزشای

 هدف از گردآوری . وجود ندارددر این کتاب  سایتوب یک 
ه  ایت فوربو، این بود های سکتاب الکترونیک از مقاله این 

های آشنا شوید. سوال راه،  یی  های ابتداشما با قدم   است که
خواهند شروع کنند وجود  زه می ی در ذهن افرادی که تازیا

چطور ایده پیدا کنیم؟ چه مهارت و   وبه!؟خایده چی  دارد؛
ها مجموعه  این  و... ش چقدره؟ تخصصی الزمه؟ هزینه 

کسب و کارهای  ردمواولی هستند که در ت متدسواال
الکترونیک    در کتابتوانید  وجود دارد و حال شما می   اینترنتی

ها دسترسی  همه آن درمورد پاسخ و راهنمایی  رایگان، به
از اصطالحات و   بارچندین، اشید. در متن کتاب داشته ب

که در مورد  ستفاده شده اتخصصی استکلمات )شاید( 
رتی که د. در صوها در سایت فوربو مقاله وجود دار بیشتر آن

، اطالعات بیشتر  موضوعاتقصد داشتید در مورد برخی 
کلمه  بو مراجعه کرده و  توانید به سایت فورمی   داشته باشید،

چگونه  کتاب الکترونیک » موردنظر خود را جستجو کنید.
کامال رایگان   م؟«یکن  یاندازخود را راه  ی نترنت یکسب و کار ا 
فید  را م  کتابورتی که  خواهم در ص می شما  از  و  منتشر شده  

ی همچنین برا بگذارید.با دیگران به اشتراک آن را ستید، دان
سایت  توانید به  هم می  ماهای الکترونیک دیگر  کتاب نلود  دا

کاربری در ناحیه  نام کنید.فوربو مراجعه کرده و سپس ثبت 
توانید به لیست  خانه وجود دارد که می نام کتاب قسمتی به
یک »اینکه  سی داشته باشید. ممنون ازستر ها دهمه کتاب 

 توکلی  را مطالعه کردید. رضا مقدمه کوتاه« 
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