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 مقدمه

یعسریک ترافجذب اسرار 

در تجارت  یکتراف. البته آن هستندنگران  یشههم ها یتسا وب اکثر صاحباناست که  یموضوعیک تراف

یک تراف کهاست  یناخصوص مطرح است  ینادر آنچه  . امابرخوردار است ای یژهویت اهماز  ینآنال

 ؟درباره آن وجود دارد یغلطچه تصورات  ؟ ویستچیقادق

 کهاست  های یککلو تعداد یت سااز  یدهابازدتعداد همان  یتسا یکتراف، گفت توان یم یسادگ به

 یتساش در ، حضورکرد یدبازدشما  یتسااز  یکسوقت  هر .کنند یمشما  یتسادر  کنندگانیدبازد

 باگذشت .شود یم ثبت و ضبط یزنموجود انجام دهد  های ینکلی روبر  یزنیکی کلو هرگونه  شود یم ثبت

 یقدقآمار  کهافتد  یفکرمین ابه  یتساان صاحب و کند یمیدا پیش افزا کنندگانیدبازدتعداد زمان، 

 یتموفقیزان میان گر نمایت سایک ترافیزان مکالم  یکدر .خود را داشته باشند کنندگان مراجعه

 ی. ابزارهاکردجذب  یتسارا به  یکتراف توان یممختلف  یابزارهابا استفاده از  .شماستیت سا وب

. هنوز هم داشته باشد یشتریب یرتفسبه  یازناست  ممکنیج نتادر دسترس هستند، اما یادی زیگان را

 .کنند یمارائه خدمات خصوص  ینادر  هستند کهبزرگ  یها شرکتاز  یادیزتعداد 

. خوددارندیت سایک ترافیش افزای برای مضاعف تالش یزن ها آنصاحبان ، یتسا وبکنترل  عالوه بر

و ساده  کامالًدارد. هدف  یادیبه تالش ز یازنوهم است  یرگ وقت هم یشتربیک تراف یجادا، معموالً

 .یتسا به یشترب کنندهیدبازدجذب است:  دسترس قابل

چه ؟ یدبدهتن زحمت  همه ینابه  خواهید یمزمان و تالش دارد، چرا  همه ینابه  یازن یکتراف یجادااگر 

 کالمیک . درخصوص وجود دارد ینادر  یادیزیق ؟ حقانهفته است ینآنالتجارت در  یمنافع احتمال

از نوع  یناآگاه هستند. با  شما یکاریشتری از حوزه ب افراد ینکهایعنی  یشتربیک تراف، گفت توان یم
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 سرعت بهمحصوالت شما  ،یجهدرنت. شوند یلتبدی مشتربه  سرعت به توانند یم کنندگانیدبازداطالعات، 

 .شما یبرا یشتربدرآمد  ین یعنیا. شود یمی خال یتانها قفسه و رود یمفروش 

یت موفقی برایدی جزء کلیک و  ینمعامالت آنال ازی مهم یاربسبخش  یتسایک تراف، یگرد عبارت به

 .یرندبگیده نادرا  یکترافموضوع  توانند ینمین آنالینان کارآفر که است یهیبد کامالًاست. شما 

ی حاو یکیالکترون کتابین ا. وجود دارد شما یتسا وببه  یکترافجذب  یبرایادی ز یاربسی ها راه

 یرمسین اشما در  یعسریت موفقپله  تواند یم که هستیک ترافجذب ی ها روشین مؤثرترو  ترین یعسر

 باشد.

گانه جذب ترافیک می باشد که به نوبه خود میتواند  72کتاب حاضر دایره المعارفی از روش های 

 راهگشای تازه واردین به دنیای وب و همچنین کمک کار فعالین این بخش باشد.

 وارد بحث اصلی بشویم: یدبدهپس اجازه 

 برای عضویت در خبرنامه لطفا کلیک کنید

 

 :1روش شماره 

 مقاله یقطریابی از بازار

 

 ینابا  یگرد عبارت ؛ بهیدکنیابی بازاریق مقاله از طر توانید یم یدباشداشته  نوشتن در یاستعداد اگر اندک

یابی از بازاردر یت موفقی برایدی عنصر کل. یریدبگبازار هدف خود را نشانه  توانید یمساده و آسان  کار

باشد.  یدمفمردم ی براکه ید باشیزی دنبال چ یدبااست. هنگام نوشتن مقاله،  اطالعاتتنها مقاله یق طر

شانس  کارین ا. یدکناجتناب یگران دیحت نص، اسرار و آمیز یهکنا، نامأنوس نکات نوشتن مقاله از در

 .کند یمیشتر بیت سا وببه بالقوه  یانمشتری جذب برا شمارا
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ینکه باااست. شمی تجاریت سا وباز  یبخش شده باشنده نوشتهبالگ و در یکممکن است  ها مقاله

مقاله  هرحال به .ییدنمایت فعالخود  یواصل یتجاریت سا وببه  ینکگ مستقل با لوبالیک  در توانید یم

ین . بهتررود یم سؤال یرزارزش آن  صورت ینایر غ شما باشد در یاصلیت به سا ینکل یدارا یدبا

 کارین . اغلب، اکند یمشما جذب  یتسابه  یفیتباک یکتراف کهاست  ینامقاله  یقطراز یابی بازاریت مز

اگر شما  شوند. یلتبدی مشتربه  کنندگانیدبازد که شود یمو باعث  شود یمیل نرخ تبدیش افزامنجر به 

 یبراو مطمئن مؤثر  یراه تواند یمین روش . ایدهستیکی الکترونتجارت  یتسای یک انداز راهدر حال 

 شما باشد.

با  توانید یم است. یآسانیار بس کار  blogerو  WordPressیرنظ یافزارها نرمبا بالگ یک و یانداز راه

 یا.یدکنیره ذخ خود یوترکامپدر را  ها آنو  یجادایگان را یها حساب یراحت ها به پلتفرمین استفاده از ا

 .یددهقرار  quidoo, eHowو  ،articlesEzineمانند ای  یرکتوریدا در خود را یکارها توانید یم

 عملی برای نگارش مقاله: کار راه

به شرطی که اصول و قواعد آن را یاد  هستتصور عمومی نوشتن مقاله کار بسیار ساده و راحتی  برخالف

 کنیم یمساده و عملی را پیشنهاد  کامالًاصل  . پنجبگیرید و در عمل خود را ملزم به استفاده از آن بکنید

 ولی بنویسید.قب مقابل یک مقاله خوب توانید یمدر عرض یک روز  ها آنکردن که در صورت رعایت 

 

 انتخاب موضوع  -1

 سایت در گوگل یبند رتبهو افزایش  یتسا وبراهکارهای افزایش ترافیک  مثالً

 (BRAIN STORM)استفاده از طوفان ایده  -2
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فکر کنید بدون محدودیت  ی. سعیادداشت کنید رسد یم ذهنتانبه  ای یدهادر این مرحله هر 

 ، بکیغ، تبلیدئو، ویر، تصواستفاده از صوت )مثالً. ایده را یادداشت کنید 05و حداقل تا  یدکن

 و ...( درفروشنویسی، تبادل لینک، همکاری  ، وبالگلینک

 اضافی های یدهاخوب و حذف  های یدهابررسی و گلچین  -3

منجر به تولید ایده جدید و  تواند یم ها یدهایادداشت شده و یا تلفیق بعضی از  های یدهاغربال 

 05یادداشت شده  یدها 05مقاله اصلی باشد. تنها کافی است از بین  ساختاردر ایجاد انسجام 

 ایده یک مقاله خوب ارائه بدهید. 05با این  توانید یممورد را گلچین کنید. 

 بسیار کارگشا باشد. تواند یمساده  سؤالانتخابی پاسخ به سه  های یدهادر مورد  -4

 شما قابلیت جستجو در وب را دارد؟ یانتخاب یدهاآیا  -0

 دیگران برای شرح موضوع استفاده بکنید؟ از تجربهخصوص ایده انتخابی  در توانید یمآیا  -7

برای بسط و  توانید ینمدیگران نیز  ازنظراگر ایده شما در وب قابلیت جستجو را ندارد و  -3

خودتان باشید؟ )بهترین  ای یدها پرداز یهنظر توانید یمتوضیح آن استفاده کنید آیا خودتان 

 گزینه برای انتخاب(

 ویرایش و انتشار مقاله -5

و سایر موارد  ییآرا صفحهنگارش، انتخاب فونت مناسب،  ازلحاظ شده نوشته مقاالتسعی کنید 

در مخاطب حس خوبی برای خواندن  تا شود یمکار باعث  ین. انداشته باشد یرادیا گونه یچه

. استفاده کنید افزارها نرمنوشتن مقاالت خود سعی کنید از بهترین  در. ادامه مطلب به وجود بیاید

 .گردد یمپیشنهاد  ADOBE INDESIGN افزار نرماین خصوص استفاده از  در

 

 :2روش شماره 
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 :یککلی ازاپرداخت به  های یآگه

 یشتربیغات تبل کهیست ن تعجب یجا.باهم دارند یتنگاتنگی رابطه و انتشار آگه توجه جلب

( PPC) یکهر کلی ازاپرداخت به کار  ینای ها راهاز  یکی.دهند یمیش افزا شمارا یتسایدکنندگان بازد

. یددهدر مقابل آن انجام  یپرداختشما  کردیک کلینکی لوی ر یهر وقت کس کهمفهوم  ینابه  هست

 ینههزمحصول خود  یغتبلبابت  ها ینکمپدر  کهاست  یناالزمه آن است و  مؤثر یتا حدودPPCیغاتتبل

 .دهید یمشما پرداخت را انجام  آمده عمل بهاساس توافق  بر یسادگین همبه  ییدنماپرداخت 

 یآگهی حامنخست،  .شود یمداده  یشنماگر جستجو یموتورهادر  یرز روش از دو یکیبه  PPCیغاتتبل

. دوم، ممکن باشد مشاهده قابل گردند یمدنبال موضوع مرتبط  کهی افراد یبرا ها یآگهتا  دهد یم اجازه

 کهیتی سا. مراقب یردبگهستند قرار باال  یکحجم تراف یدارا که یگردی ها سایت یبر رو یاست آگه

ی خوب شهرت حسن یدارا یدباحداقل  که یدهستیکی شر شما دنبال یدباش کنید یمانتخاب  یغتبلی برا

 .باشد

 ینبه شما ا یستمس ینا. است AdWords Goole پلتفرمبا  گوگل PPC دهندگان ارائه ینبهتراز  یبرخ

   Yahoo Search. یریدبگقرار جهان  یجستجو موتور ینتر گستردهو  ینتر بزرگدر  دهد یمامکان را 

Marketingیناعرصه  یگرانبازین تر بزرگاز دو  ینهست. انوع خدمات  ینا دهندگان ارائهاز  یکی یزن 

 هستند. ABCSearchو Microsoft AdCenterعرصه  ینایگران باز یگر. دصنعت هستند

. یددهقرار  یموردبررس دقت به را آن های یژگیو یزچقبل ازهر  PPCهای دهنده یسسرو در خصوص

ی وخود را به  یآگهسپس  ییدنمای بررس جزء جزءبهموارد را  یتمامخود  ینکمپی انداز راهاز  یشپ

 .یدباش کنندهیدبازدو منتظر جذب  یدبسپار

 :PPCراهکار عملی برای استفاده از 
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زمان ممکن در  نیتر کمکه مایل به بهبود مکان خود در  یها تیسا وبپرداخت به ازای کلیک,  درروش

. برسند خویش هدف جستجوگرها به با پرداخت پول به توانند یم باشند یمفهرست نتایج جستجو 

 کنندگان غیتبلو  دهندگان یآگهروش برای  نیمؤثرتر و نیتر ساده، بهترین کلیک ازای به پرداخت

 آن اینترنتی برای به دست آوردن موقعیت بهتر در جستجوگرها است زیرا در مدتی بسیار کوتاه نتیجه

تمایل برای حضور در  که یزمانخواهد بود و تا  لمس قابلو برای مدیران و برنامه ریزان  شده مشخص

پرداخت شود ترافیک وارده به  جستجوگرهاالزم به  یها نهیهزاین موقعیت وجود داشته باشد و 

 .خواهد داشت تیسا وب

غیر هدفمند  صورت بهقدیمی بازاریابی که هزینه تبلیغاتی  یها روش برخالفپرداخت به ازای کلیک, 

 محاسبه و پرداخت  تیسا وببه  شده تیهداآگاهانه و بر اساس ترافیک  کامالً, شوند یممحاسبه 

 موردنظرمطمئن هستند که تنها برای بازدیدهای نیاز محور از مبادی  تیسا وب, بنابراین صاحبان شود یم

از  موردنظربازدیدکننده  که نیااطالعات دقیقی مبتنی بر  توانند یمپول خواهند پرداخت و در قبال آن 

به دید کرده است باز تشانیسا از وب بوده.…و  یمند عالقهچه کشوری چه زمانی از کدام طریق با چه 

آورند. نکته مهم در این روش این است که این نتایج به علت پرداخت و حمایت مالی از  دست

در فهرست نتایج در صدر بوده و حتی قبل از فهرست نتایج اصلی و جستجوی  موردنظرجستجوگر 

 .رندیگ یمطبیعی جستجوگرها قرار 

جستجوگر  کند یمجستجوگری که خدمات پرداخت به ازای کلیک را ارائه  نیپرطرفدارترو  نیتر معروف

 دار پرطرف. جستجوگر شود یمنامیده  (Ad Words) گوگل است. برنامه تبلیغات و بازاریابی گوگل

بعدی قرار  یها ردهجستجوگر یاهو است جستجوگرهای دیگر در  کند یمکه این خدمات را ارائه  دیگری

 .رندیگ یم
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 به این صورت که  کند یمهوشمند را برای متقاضیان فراهم  یزیر برنامهاین نوع از بازاریابی توانایی 

را در منطقه جغرافیایی خاصی نمایش داد و با توجه به سیاست مالی سقف هزینه  موردنظرنتایج  توان یم

انتخابی حداکثر مبلغ پرداختی  یها دواژهیکلبرای روز یا ماه و سال را در نظر گرفت. پس از انتخاب 

موقعیت بهتر و  کنند یمتا افرادی که مبلغ بیشتری را پرداخت  شود یمبه جستجوگر اعالم  موردنظر

 .باالتری در فهرست نتایج به دست آورند

بلکه هزینه  شود ینم وکار کسبباعث رونق  تنها نهیکی از موارد مهم که در صورت عدم رعایت آن 

رایج و عمومی است. این کلمات باعث ایجاد  یا دواژهیکلر بر خواهد داشت استفاده از بسیاری را هم د

از آن  جادشدهیاترافیک زائد شده که نتیجه آن فقط باال رفتن هزینه بازاریابی است. این ترافیک 

تبدیل به مشتری شوند. نکته دیگر که باید به آن توجه نمود  تیدرنهاکه  باشد ینممخاطبان واقعی 

است بنابراین کارفرمایان باید  اجرا قابلدر این روش است که گاهی حتی بعد از چند دقیقه  باال سرعت

را داشته و هماهنگی بین فروش و بازاریابی را ایجاد کنند که دچار مشکل هزینه  باال سرعتانتظار این 

 .تبلیغ بدون توانایی فروش نشوند

 

 : 3شماره  روش

 (PODCAST) پادکست

 پَروَنجا پادکست محبوب شده است طرف ینابه  7552از سال  کهاست  یدیجدنسبتاً  یدهپد پادکست

د نقلمداد شو یعالی خدمت عنوان به ها پادکست شود یمباعث  کهیزی چین است، آنال یصوت یدئویی یاو

 .باشد یمدانلود  یبرادر دسترس بودن آن  یتقابل
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با استفاده از کند.درست آن را  تواند یم یهرکساست که ین ا ها پادکستدرباره  یزهاچین بهتراز  یکی

ین ا افزودن .یدبساز پادکستیل فاتوانید یک  یممناسب و خوب  افزار نرمیا یک  و یکروفنم یک

 ینامثل  iTunesقرار دادن آن در  .شود یم آن تر یعوسیع توزباعث آر اس اس  یدهایبه ف پادکست

 .یددهیش افزای تصاعد صورت به خود را یتسایک تراف کهاست 

 کهید باشبه خاطر داشته  یدبا ها پادکستدر خصوص ؟ یدبکن ها پادکستبا  یدبای کار چهاما شما 

 یدبادنبال ارزش هستند و شما مردم  چون. باشد یخوباطالعات  یداراارزشمند و  یدشما با یها پادکست

 تا یدکنفراهم امکان را  یناست که ا یناید بکنید با کهیگری کار د.یدسازرا برآورده  ها آنخواسته  ینا

 iPodsها در  ین فایلانامشان  یرغمعل. باشد استفاده قابلیل هم موبا یها دستگاهبا شما  یها پادکست

، یقطرین ا. از کرددانلود و استفاده  یگردیرهای پل MP3 با  توان یمی ول. یستندن اجرا قابل iPhonesو

هم  یگریدیزهایی چو هر زمان بشنوند.  مکانرا در هر  دهید یمشما ارائه  کهرا  آنچه توانند یم مردم

. آپلود شوندمرتب  طور به ها پادکست یدبایدکنندگان بازدحفظ  یبراکه  ین. ایدبدان یدباکه شما  هستند

 ها پادکست.یقه هستنددق 05تا  75 ینب معموالً ها پادکستهستند بلند  کهیدئوی و های یلمف برخالف

قرار ، GoDaddyو  Libsyn HipCastیلقباز  ینترنتیا های دهنده یسسرواز چند  یکیدراست  نممک

 ارائه خدمات  خصوص یندر ا  OurMediaیلقب از یزنیگری دهای  یت.سایردگ

 .دهند یم

 راهکار عملی برای استفاده از پادکست:

و  میکروفنافزار الزم برای ضبط صدا، یعنی  نیاز اساسی وجود دارد؛ سخت دودستهبرای ساخت پادکست 

 به توجه با اما دارد، ریتأثکار  جهیدرنت قطعاًافزار الزم برای ضبط و ویرایش صدا، کیفیت میکروفن  نرم

موجود  متیق ارزان و آماتوری ها کروفنیاز م استفاده انتها برای کاهش حجم کار، کار در کیفیت کاهش

 بسیاری افزارهای نرم دا،صضبط و ویرایش  یبرا.افزاری است در بازار هم جوابگوی نیاز سخت
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همراه  به کاربرانشانی را برا متعددی های توانایی افزارها نرم این اغلب گیرند، می قرار مورداستفاده

 افزوده ها آنی دگیچیبر پ شود، می اضافه افزارها نرم اینیی بر توانا که میزان همان اما به آورند، می

 .است شده ساختهها  برای ضبط صدا و ویرایش آن برای پادکست خاص ای برنامه دلیل همین به. شود می

ما  نیازهای تمام ظاهری ساده دارد و کار با آن چندان دشوار نیست، باوجودآنکه Audacity افزار نرم

دریافت این برنامه رایگان از آدرس  با. کند می را برطرف پادکست یک ساختی برا

http://audacity.sourceforge.net،معموالً .توانیدکارراآغازکنید می شما و نصب آن در چند دقیقه 

 دانیدچهبایدب شما است، شده نوشته برنامه یک به ازین ،هرچند کوتاه برای ساخت یک برنامه رادیویی،

توان از  تر کردن برنامه همچنین می پیش خواهد رفت. برای جذاب شما چطور خواهیدبگوییدوبرنامه می

 جذابیت یک فایل صوتی که تنها حاوی صدای ما باشد، مطمئناًهای صوتی استفاده کرد.  موسیقی و افکت

امکان را به شما  نیا Audacity.کند نمی همراهی با آن و مخاطب نخواهد داشت همراه را به چندانی

کارتان یک برنامه جذاب  شیرایودهد که شما صداهای مختلف را به یکدیگر متصل کنید و با  می

 .رادیویی بسازید

رکورد را در باالی صفحه  قرمزرنگدر ابتدا برنامه را اجرا کنید. برای ضبط صدا تنها کافی است دکمه 

کند و تا زمانی  برنامه شروع به ضبط صدای شما می .ت کنیدفشار داده و در میکروفن شروع به صحب

فشرده نشده این کار ادامه دارد. در برنامه هر فایل صوتی جداگانه در یک کانال « استاپ»که دکمه 

. این کار میکن پخشهای مناسب  ها، صداها را در زمان جایی کانال شود تا ما بتوانیم با جابه نگهداری می

مختلف  یچندصدا زمان همدهد که روی صدای گوینده موسیقی متن را بیفزاییم یا  ما می این امکان را به

بنابراین هر بخش از برنامه را جداگانه و در یک کانال ضبط کنید؛ یعنی پس از ضبط هر ؛ میکن پخشرا 
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ضبط را فشار داده و برای ادامه دوباره رکورد را بزنید تا در کانال جدیدی صدا « بخش دکمه استاپ

 .شود

ای را که  های صوتی توانیم فایل می Import Audio و با گزینه Project ما همچنین از طریق منوی

شوند  هایی که وارد می های موسیقی را به برنامه وارد کنیم. تمامی این فایل ضبط کردیم یا فایل تر شیپ

 .تندهس شیرایو قابلدهند که  یک کانال جدید صوتی را در برنامه تشکیل می

 و ویرایش به نوبت در پادکست را در برنامه آماده کردیم، شده استفادهما تمامی صداهای  ازآنکه  پس

یرایش وابزارهای  یکی؛ ابزار از طریق این برنامه در اختیار شماست دودستهرسد. در این بخش  مونتاژ می

هستند و به ما در  Effect هایی که در منوی که در سمت چپ باالی پنل وجود دارد و دیگری افکت

 .کنند تغییر صداها کمک می

های صوتی  توانید با تمرین این افکت می شما توضیح منوی افکت از حوصله این یادداشت خارج است،

 دیارداریدر اخت که درابزارمنویی اما مطلع شوید، ها آناز  هرکدامروی یک کار تست از چگونگی عملکرد 

که از طریق آن شما بخشی از صدای یک کانال یا  Selection tool اولیدارند؛  وجود اصلی عمل دو

که  Time shift tool دیگری و... ایو  افکت واردکردن کپی، کنید برای حذف، چند کانال را انتخاب می

در مدیریت زمان پخش هر تکه  شمارادهد و  به شما امکان تغییر زمانی یک کانال و بخشی از صدا را می

 .کند از برنامه یاری می

دهید آسیبی به کار  در هر مرحله از کار برای اطمینان از آنکه تغییراتی که می که به خاطر داشته باشید

اقدام به ذخیره تمامی اطالعات در قالب  File save project گزینه طریق از توانید می زند، شما نمی

در برنامه کنید. همچنین در پایان ویرایش صدا باید از طریق یکی از دو گزینه  ییشناسا قابلیک فایل 

Export As a Wave و یا Export As a Mp3  از فایل مذکور خروجی بگیرید. اولی یک فایل

 Jet دهد که باید توسط یک برنامه فرعی تبدیل صدا مثل باال و حجم بسیار باال به شما می تیفیباک
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Audio  حجم به فایل کمآن را Mp3  قابل آپلود و یا دانلود باشد. برای گزینه  یسادگ بهتبدیل کنید تا

توانید از طریق آدرس  خواهد که می دوم هم برنامه از شما یک پالگین اضافه می

http://lame.sourceforge.net/download.phpدانلود کنید آن را. 

توانید در  این فایل را می  با حجم پایین داشته باشید، Mp3 رود در پایان کار شما یک فایل انتظار می

تا مخاطب، خود بر اساس امکاناتش  قراردادمختلف روی اینترنت  یها تیفیباکهای متفاوت و  حجم

قرار دهد. پس از پایان کار شما باید این فایل را روی اینترنت  مورداستفادهانتخاب کند که کدام فایل را 

تنها کاری که باید بکنید آپلود فایل   کنید، می استفادهی شخص« دامین»و « هاست»از  که چنان قرار دهید،

های رایگان  تان است. اگر چنین نیست دو راه هست؛ یکی استفاده از سرویس«هاست»مذکور روی 

و نمونه انگلیسی آن در آدرس www.persiancast.comفارسی آن در آدرس پادکست که نمونه 

www.gcast.comدر دسترس است. 

ان ذخیره ل شوید که امکسمجانی متو یها« هاست»کنید باید به یکی از  اگر از این دو گزینه استفاده نمی

عالوه بر امکانات  Wordpress سرویس ارائه وبالگ .دهد کردن این فایل روی اینترنت را به شما می

تواند برای پادکستینگ  دهد که می مگابایت فضا هم در اختیار شما قرار می 05العاده وبالگی  فوق

audio-http://www.supload.com/free- توانید از آدرس  قرار گیرد. جز این شما می مورداستفاده

hosting کی دیگر احتیاج دارد، زیچ کیشما تنها به  . پادکستبرای آپلود فایل استفاده کنید 

کافی است. اگر اولین برنامه خود  کار شروعی برا جا نیهم تا اما تا همیشه در دسترس باشد، Rssآدرس

توانید کسب کنید. پس همین حاال به  این توانایی را هم می  ،دیقراردادرا ضبط کردید و روی اینترنت 

پادکست  توان یمAdobe  Auditionهمچون  یافزارها نرمبا  در ضمنجمع پادکسترها بپیوندید. 

 .ساخت
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 :4شماره  روش

 یدئوییویابی بازار

 کهی ها رسانهبرخوردار هستند. بر اساس  یشتریباز قدمت  ها پادکست نسبت به یدئوییویابی بازار

فروش  یبرایدئویی وهای  یلفااغلب هم در ارتباط تنگاتنگ هستند  که گیرند یمقرار  مورداستفاده

 .آید یم حساب به یانمشتری برای مناسب یاربسروند. روش  یکارممحصوالت به 

قرار  های یلمفدر متن  یآگه، اول . درروشاست ممکن یرزاز دو روش  یکییدئویی به و بازاریابی

 یشنما صفحهیین در پا یمتن های یآگه. شود یمداده  یشنمایلم قبل از ف یآگه ین روشا . درگیرد یم

 .شوند یمی بارگذارین و مستقل آنال صورت به یآگهو یغات تبلدوم  . درروششوند یمنشان داده 

خود محصوالت  درباره یرگذارتأث های یلمف خواهید یمرسانه  یناشما با استفاده از  کنم یم تکرار بازهم

 شما های یلمف یدمطمئن شو ،کنید یمچه که  هر .ماست موضوع بحث روز یزن. تجارت شما خود یدبساز

توانید  یم کودک است یغذا خصوص در یت شمامثال، اگر سا یاست. برا یدبازار هدف شما مف یبرا

 .یدکنآپلود  یهتغذدرباره  یلمیف

ین امر باعث . اداشته باشندرا  یکنندگ حداکثر سرگرمشما  های یلمف یدکنی سعبهتر، و  یشتربیع توز برای

 یدبسازای  یقهدق سهکوتاه یلم . فبکند پرآوازه شمارانام  بگذارد و ینندگانبی رویشتری بیر تأث کار شود یم

 های یلم. فیدندارنگه ی طوالندر انتظار خود را  یتسای اعضاهرگز  یدکنآپلود مرتب  طور بهرا  ها آنو 

یک ترافها  یتسا ین. ایددهقرار  YouTube ،Metacafe Vimeo مانند یدپربازد های یتسادر  خود را

 !Yو  Daily Motionو  Blip.TVمثل  یگریدهای  یتسا. آورد یمشما به ارمغان  یبرارا  یخوب

Video  یدکنیت فعال ها آندر  توانید یم کههستند  هم. 

 

 

www.takbook.com



 ویدئویی: یابیبازارراهکار عملی استفاده از 

 رایگان است. معموالً ها یتسا یندر ایت . عضوزیر عضو شوید های یتساقبل از هر چیز در 

0- www.youtube.com 

7- www.aparat.com 

3- www.netflix.com 

2- www.myspace.com 

وجود دارد که به شما  تاپ لپموبایل و  مانند زیادی یدست دمو ابزارهای  ها افزارها و اپلیکیشن نرم

توانید از  وکار کوچک می عنوان یک کسب د. شما بهنده برداری می عکاسی و فیلم نهیدرزمامکانات خوبی 

های ویژه و  ها و جلوه ای بسازید و از افکت ثانیه 35ها استفاده کنید و یک ویدئوی کوتاه  این اپلیکیشن

 .شتراک بگذاریدجذاب در آن استفاده کنید و برای مخاطبانتان به ا

 . دائمخود همیشه جای برای آن در نظر داشته باشید یزیر در برنامهویدئو مارکتینگ را جدی بگیرید، 

ها  تبلیغاتی تماس بگیرید و از آن ٔ  مشاورههای  با شرکت.خود باشید یها روشدر حال مطالعه و آپدیت 

. به خاطر داشته باشید کنند راستی ویدئوها را دوست دارند و از آن استقبال می مشاوره بخواهید، مردم به

 دیتوان یمخود  یا هیثان 35بعد از عضویت و تهیه فیلم " ارزد یمیک تصویر به هزار کلمه  "که

 قرار دهید. ها تیساآن را در معرض دید بازدیدکنندگان این  یراحت به

 برای عضویت در خبرنامه لطفا کلیک کنید
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