از ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﺧﻮد ﭘﻮل درﺑﯿﺎورﯾﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮور ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ
ﮐﻨﻨﺪ.

روشﻫﺎی ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
 .1ﻓﺮوش واﺳﻄﻪای ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ردﮔﯿﺮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  bioو ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻫﺮ ﭘﺴﺖ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﻤﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮐﻨﻨﺪه
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪی از ﻃﺮف ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد درﺻﺪی از ﺳﻮد آن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ واﺳﻄﻪای ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﻨﺪه ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺜﻞ  Bitlyﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮ آزاردﻫﻨﺪهای
ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮏ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺨﺼﻮص را در ﭘﺴﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪه از
ﻃﺮف ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﮐﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺪ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .2ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ازای ارﺳﺎل
ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از آﻧﻬﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺖﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ را دوﺑﺎره در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻮدﺗﺎن در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را
در اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺗﮓ ﮐﻨﯿﺪ.

 .3ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻮش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .ﻫﻤﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری و ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮل دﺳﺖ ﺳﺎزی را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻤﺎم
ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

 .4از ﺷﯿﻮه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دارﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻧﯿﺰ
دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺘﻢ
ﻧﺸﻮد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺜﻞ آﻣﻮزش ﻫﻨﺮ در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ:
ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ را در ﺑﺨﺶ  bioﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ  bioﻗﺮار دﻫﯿﺪ و اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻣﺎده اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه و در ﻣﺪت ﻣﺤﺪود ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪای اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ
ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
از ﭘﺴﺖﻫﺎ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 .5ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ
ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﭘﻮل درآوردن از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﺮوش ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ .ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺰرگ اﯾﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎد ﺑﺮای ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی
ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ روشﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻓﺮوش اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
اﮔﺮ زﯾﺎد دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه دارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ از ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ.
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ  Shopifyوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در آﻧﻬﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺧﻮد را در
وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺧﻮد را روی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﻟﯿﻮان و ﺗﯿﺸﺮت ﭼﺎپ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را در ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد
ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 .6ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ و ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ
ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﮔﺮ ﭼﻪ دﺷﻮار و دردﺳﺮﺳﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری
اﻓﺮاد ﺑﺎﻧﻔﻮذ در ﺻﺪر ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﺰاران ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺸﺘﺎق در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ و ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻦ
روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ روشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ﺗﮓ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ در ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮد
درﺧﻮاﺳﺖ از دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺘﺮی و ﻻﯾﮏ ﮐﺮدن و ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ زﯾﺮ ﭘﺴﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ

 .7آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﻧﻔﻮذ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺎر راﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﮐﺎر اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎی
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻻﯾﮏ ،ﮐﺎﻣﻨﺖ و ﻓﺎﻟﻮﺋﺮ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دورهﻫﺎی آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﻧﺮم اﻓﺰار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻼسﻫﺎ و دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .و ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را در وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺜﻞ  Digital Chalkو  LearnWorldsآﭘﻠﻮد ﮐﺮده و ﻟﯿﻨﮏ
آﻧﻬﺎ را در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
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