راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ﺟﺬب ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

اﯾﻦ ده ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎری را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮعاﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻢ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﻧﻪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ،
ﻧﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎص ﺧﻮد
را دارد.
اﯾﺘﺎن اﺳﻤﯿﺖ ،ﻣﺸﺎور ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎوره اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎون
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ  Yummlyاﺳﺖ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﻧﺠﺎم داده ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ  Yummlyﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت  5ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد از ﺻﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  15ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه آﺷﭙﺰی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﯾﺖ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﻗﻢ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ده ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داد.

.1اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﻮابﮔﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺘﺎن در ﺳﺎل  2010ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﺷﺮﮐﺖ  Yummlyآﻏﺎز ﮐﺮد ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﺑﻨﯿﺎن
ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎزهای ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﻗﺮار داﺷﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺎرش را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد.
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ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻫﺎرﻫﺎی ﮐﺎری در ﺳﺎل ۲۰۱۷
ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ  ۱۴ﮐﺎر را ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎرﻫﺎی ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ!

 .2از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ روی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و ...ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ
در آن ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد& ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻮزه ﮐﺎریﺗﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 .3ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺤﺪودی ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ زﻣﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮی
روی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از
ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺷﺮﮐﺖ Yummly

در اﺑﺘﺪا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻓﯿﺴﺒﻮک و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و ﭘﯿﻨﺘﺮﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺎﻣﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﻫﺪاﯾﺖ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -5در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ دﯾﮕﺮ ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺳﺌﻮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آنﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  Search Metricsو  Majestic SEOﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را
و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﮐﻤﮏ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮده
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ﺗﻘﻠﯿﺪ از روی دﺳﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎ
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ راز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ؛ اﯾﻦ ده ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ!

 .6دﻧﺒﺎل ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ﺣﻮزه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی ﺷﺪه و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻤﭽﻮن
 app indexingو  deep linkingﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه را ﺳﺎدهﺗﺮ
ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﻨﺪ Spotlight Search .و  Google Nowدو اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ از ﻗﺒﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﮑﻨﯿﮏ  app indexingﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﺤﺘﻮای آنﻫﺎ را در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

 .7ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺮاد ﺳﻠﯿﻘﻪﺳﺎز ﺑﺎﺷﯿﺪ
در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،اﻓﺮادی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻫﻤﻮاره در ﻣﺴﯿﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺘﻌﺒﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﻠﯿﻘﻪﺳﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ در آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﺰرگ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﺘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﻠﯿﻘﻪﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﺷﻤﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺑﺮد-ﺑﺮد  win-winﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 .8ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﯾﺪ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺷﻤﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﻤﺎ را روی ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ اﭘﻞ ﺳﺎلﻫﺎ
اﺳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 .9ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن  URXﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺳﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎدهﺗﺮ از ﻗﺒﻞ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد آﻓﯿﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  Yummlyوﯾﺠﺪتﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺑﻼگﻧﻮﯾﺴﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ دﺳﺘﻮر ﻃﺒﺦ ﻏﺬا از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﺑﺘﺪا ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ!
ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗﯽ » ۹ﻣﺮد ﻣﻮﻓﻖ؛  ۹۰رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ«

 .10درﺑﺎره ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎری از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
راهاﻧﺪازی ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻨﻬﺎ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮی ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺟﻮابﮔﻮ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﯿﻨﮏﻫﺎی ﺑﺤﺚآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻮابﮔﻮ ﺑﺎﺷﺪ .او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار

دﻫﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺪون آنﮐﻪ از ﻫﯿﭻ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﯾﺎ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪهای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺷﺪه ،از آنﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ.
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