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  مقدمه

 از یکی کــه بینیمی کنی، نگاه رو اونها رفتار یا و بشینی هــابازنده صحبت پای وقتی
 دن.نمی نشون رو واکنشی هیچ تغییر به نسبت  که هست این شکالتشونم ترینبزرگ

 .است زیاد بسیار دنیا این در تغییرات که این دلیل به! هابازنده از است سرشار ما، امروز دنیای

  کارهایی و کسب. کارهاست و کسب به اون ورود و مجازی فضای تغییرات، بزرگترین از یکی
 .رفت خواهند بین از زودی به ندهند، نشان تغییر برای را انخودش آمادگی سریع اگر که

 با همراه و آنالین شکل به را خود کار و کسب بتوانیم که دارد زیادی بسیار اهمیت بنابراین
 .بدهیم حرکت تکنولوژی حرکت

 توضیح خواننده شما به حیطه این در ضروری و کاربردی هایتکنیک از بسیاری کتاب این در
 .است شده داده

 پورمحمد پیام بهرام
 

اید برای افزایش درامد سایت و رسیدن به سود بیشتر گویم که تصمیم گرفتهبه شما تبریک می
ساز های پولاین کتاب را تهیه کنید تا در شمار ثروتمندان خودساخته قرار بگیرید. با بررسی سایت

و عام هستند، رازهایی وجود دارد های موفق که زبان زد خاص شویم پشت سایتایرانی متوجه می
 گاه متوجه نشویم.که شاید در ظاهر هیچ
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ساز شود، خوشحالم که توان دست روی دست گذاشت و منتظر روزی بود تا سایتمان پولنمی
ساز را یاد بگیرید و وارد جمع کارآفرینان موفق اینترنتی های پولاید راز سایتشما تصمیم گرفته

 شوید.
شوم اغلب مخاطبین، تصور کنم، متوجه میساز صحبت میمورد سایت پولزمانی که در 

کنند که صرفاً ساخت یک فروشگاه اینترنتی و قرار دادن محصوالت در فروشگاه اینترنتی باعث می
توانند از اندازی حتی نمیام که بعد از راههای زیادی را دیدهدلیل شغلم سایت شود. بهفروش می

 نه تمدید هاست و دامنه را پرداخت نمایند.درامد سایت، هزی
دهد یا مشکلی در کارشان وجود دارد؟ چرا بعضی گونه است؟ آیا فروش اینترنتی جواب نمیچرا این

ها سؤاالتی بود که رسند؟ اینگاه به درامد کالن نمیها هیچشوند و بعضی سایتها موفق میسایت
عث شد، برای یافتن پاسخ این سؤاالت قدری تالش ذهن مرا برای نوشتن کتاب درگیر کرد و با

 های موفق ایرانی را بررسی کنم. کنم و سایت
و کار اینترنتی ی کسب های شخصی من در زمینهای از تجربهکتاب حاضر در حقیقت آمیخته

 فنون اندازی کردم، باتوأم با تحقیقاتم در این زمینه است. زمانی که اولین فروشگاه اینترنتی را راه

توجهی در سایتم وجود نداشت، اما زمانی  بازاریابی اینترنتی آشنا نبودم و به همین دلیل فروش قابل
ساز به فروشگاه آنالین بنگرم، فروش سایت و درامدم کار پولو عنوان مدیر کسب که یاد گرفتم به 

 نم کمک بگیرم.قدری افزایش یافت که مجبور شدم برای ادامه فعالیت سایت از دوستابه 
کار اینترنتی است، روز اول همه و فصل اول کتاب در مورد داستان ورود من به حوزه کسب 

های در زندگی من رخ داد و باعث شد تا مدرس دوره چیز مطابق میل من نبوده است، اتفاقاتی که
  کنم.بازاریابی اینترنتی شوم را برایتان تعریف می

های کاربردی ها وجود دارد، مثالباهی که میان مدیران سایتسعی کردم برای تصورات اشت
 ساز کند.تواند سایتشان را پولبیان کنم تا نشان دهم چگونه تغییر دیدگاه، می

ساز است که از طور برداشت شود، سایتی پولساز تناقض ظریفی دارد، شاید اینپول واژه سایت
گوییم که ساز میدی داشته باشد، اما به سایتی پولهای زیاطریق درگاه پرداخت آنالین، تراکنش
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تواند مشتریان حضوریمان را افزایش باعث افزایش فروشمان شود. گاهی اوقات یک سایت می
 ساز است.پس چنین سایتی پول دهد.

 آیا این کتاب برای من مناسب است؟

مطالـعه این قسمت در  خواهید بدانید خـواندن این کتاب برای شما مفید است یـا نه،اگـر می
 کند.گیری به شما کمک میتصمیم

کردید، اید و هنوز به درامد دلخواهتان، آن درامدی که تصورش را میاگر تاکنون سایت داشته
دهند ساز ایرانی انجام میهای پولتواند با ارائه راهکارهای عملی که سایتاید این کتاب مینرسیده

 ت را افزایش دهید.به شما کمک کند تا فروش سای
اید، این کتاب به شما افق اندازی سایت و کسب درامد اینترنتی داشتهاگر تاکنون قصد راه

کارهایی اندازی سایت، چه مواردی را در نظر بگیرید و چهدهد تا بدانید برای راهفکری جدیدی می
دانید که اجعه کنید، میانجام دهید، حتی اگر در آینده بخواهید برای طراحی سایت، به شرکتی مر

 تا متحمل هیچ ضرری نشوید. قبل از قرارداد باید چه نکاتی را مد نظر داشته باشید
و کار فیزیکی مشتریان بیشتری به دست آورید، خواهید از طریق اینترنت برای کسب اگر می

 گویم که چگونه این کار را انجام دهید.در این کتاب به شما می
دهد، فرهنگ خرید اینترنتی در و کار اینترنتی در ایران جواب نمی کسب نید،کاما اگر فکر می

ماندن در ترافیک دارند، خواندن این کتاب به  است. هنوز مردم زمان کافی برای ایران جا نیفتاده
 توانید کتاب را ببندید و از وقتتان به نحو دیگری استفاده کنید.کند، میشما هیچ کمکی نمی

باشد و های آفالین نمیکار اینترنتی به معنای کنار گذاشتن تمام فعالیت وی کسب اندازراه
اما به  شاهدی بر این ادعاست. فروشی آنالین دنیا( ترین خردهبزرگ) فروشگاه فیزیکی آمازون

تر در اختیار بگیریم و جریان درامدی پایدار توانیم بازار هدفی گستردهو کار آنالین میکمک کسب 
 داشته باشیم.

شده، تماماً اعمالی هستند که در سایت همیار آنالین یا سایت دوستانی که به  راهکارهای گفته
ایم از این راهکارها نتیجه بگیریم با خواندن این اند و توانستهایم آزموده شدهها مشاوره دادهآن
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نند و دیگر قالب سایت را داها نمیگیرید که بسیاری از مدیران سایتکتاب ترفندهایی یاد می
 دانید.و کار نمیترین عامل پیروزی کسب مهم

کنیم. به امید ساز را بررسی میهای پولدر این کتاب رازهای پشت پرده و تفکر مدیران سایت
 سازی ایجاد کنید.و کار پولکارگیری این راهکارها کسب آنکه با به

ی که در ذهن بـرای امحدودهوجود ندارد، جز  اعتقاد دارم که برای موفقیت هیچ حد و مرزی
حد و مرز تعیین کنیم، پس بیـایید بـرای موفقیت خودمـان اهداف ملموس و بیخود تعیین می

 کنیم و تالش کنیم که به این اهداف برسیم.
 ساز و لبانتان خندان باشد.                                       امیدوارم که سایتتان پول

 د محمود غفاریسی

59تابستان                                                                                                    
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 و کار اینترنتی ورود به کسب

 ؟از کجا شروع شد من  و کار اینترنتی داستان کسب

 کمک دوستم یک وبالگ ساختم.تاپم را خریداری کردم، به بود که اولین لپ 0222سال 

وجود نداشت و  iosآن زمان اپ استورهایی مانند کافه بازار برای اندروید یــا سیبچه برای 
 عامل سیمبین های موبایل مخصوص سیستمهــای نوکیا بورس بود. در وبالگم برنامهگوشی

تصمیم گرفتم از شد و  عالقه من به دنیای وب بیشتر 0225دادم. سال شرکت نوکیا قرار می
فعالیتم را با تبلیغات پورسانتی محصوالت اینترنتی آغاز کردم،  طریق اینترنت درامد داشته باشم.

خواهم برسم، درامد حاصل از توانم به آنچه میاما بعد از مدتی متوجه شدم که با پورسانت نمی
 د.توجیبی بود و برای امرار معاش کافی نبوپورسانت فروش محصوالت، پول 

برای  0251خانگی دارد، سال و پرورش است و فروشگاه لوازم پدرم بازنشسته آموزش 
  دار شدم.مدتی کوتاه جهت سامان بخشی به اوضاع، در کنار او مدیریت فروشگاه را عهده

تصمیم گرفتم برای فروشگاه یک سایت  .خانگی بودهدفم فروش اینترنتی محصوالت لوازم 
اندازی سایت نداشتم، با یک شرکت برای راه نویسیآن زمان هیچ دانش برنامهکنم، در  اندازیراه

صورت مداوم  بستم تا فروشگاه اینترنتی برایم ایجاد کند، بعد از تحویل سایت، چند ماه به قرارداد
وجه هیچ سایت به دادن محصوالت در سایت وقت گذاشتم، اوایل کار بود و فروش قرار برای
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اندازی فروشگاه اینترنتی من مطلع ه نبود، در همان زمان دوستم صائب مالیی که از راهکنندراضی 
اندازی کنم، او مرا با خانگی راه نبود، به من پیشنهاد داد، یک سایت برای فروش محصوالت لوازم

ای خرید آورم که از روی محبت دامنهآشنا کرد، حتی به خاطر می 1ساز ووکامرس سیستم فروشگاه
 جای اینکه بهو فروشگاه اینترنتی را برای من ایجاد کرد. از صائب تشکر کردم و تصمیم گرفتم به 

هایی برای بهبود اوضاع زمان وقتم را برای دو فروشگاه اینترنتی صرف کنم، دنبال ایدهصورت هم
 فروش سایت فعلی باشم.

ست داشتم از این موارد در خواندم و دوهای بازاریابی را میدر دنیای وب، هر روز ایده
فروشگاه اینترنتی استفاده کنم، اما چون سایت من توسط شرکت طراحی سایت و با زبانی خاص 

بود، هیچ اختیاری برای انجام تغییرات نداشتم و هیچ افزونه رایگانی برای سایتم شده نوشته 
باید پول پرداخت  ترین تغییروجود نداشت. در واقع به شرکت وابسته بودم و برای کوچک

شد. در کردم عالقه من به وردپرس بیشتر میکردم. هر چه در اینترنت بیشتر جستجو میمی
کنم و فروشگاه اینترنتی جدید را با وردپرس و به کمک نهایت تصمیم گرفتم سایتم را پاک 

 اندازی کنم.صائب از نو راه
 

 اندازی کردمفروشگاه جدیدم را راه        
های خواهم قالب سایت را تغییر دهم و افزونهطوری که میتوانستم آن فروشگاه میدر این 

اما باز هم نتیجه دلخواهم را نگرفتم. با خودم فکر کردم اشکال  رایگان برای سایتم نصب کنم.
 میلیونی دارند و سایت من هیچ فروشی ندارد؟ ها درامد چند دهکار کجاست؟ چرا بعضی از سایت

سال بعد  تر شده بود. یکرنگ ن برای کسب درامد از اینترنت مانند اوایل نبود و کمانگیزه م

با دوستم دفتر خدمات  تصمیم گرفتم، فروشگاه اینترنتی را کنار بگذارم و 0252یعنی در سال 
 نویسیاندازی سایت و برنامههای راهو فن اندازی کنم، چون در این مدت با فوتکامپیوتری راه

php ای ساز، در مقـالهروز سرنوشتبودم، بیشتر تمرکزم طراحی سـایت بود. در یک  شنا شدهآ
 شوند چون اکثرها هرگز ثروتمند نمینویسبرنامه"خواندم 

 "نویسی هستند.اوقات درگیر مسائل فنی و برنامه 

                                                           
 فروشگاه ساز اینترنتی1 
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ه زندگی ک های جدیدی برای کسب درامد به ذهنم خطور کرد،بعد از خواندن این مقاله، ایده 
 مرا متحول کرد.

و کار را پیدا کردم و تحت ی فکری توفیق شرکت در یک همایش کسب در این بحبوحه
دانش و مهارت خود را با دیگران به اشتراک "تأثیر بیانات سخنران قرار گرفتم، سخنران گفت: 

شما،  ها با خوشحالی در قبال یادگیری دانشبگذارید، مشکالت دیگران را حــل کنید، آن
 "کاری دانش و مهارت را به تخصص تبدیل کنید. کنند اما قبــل از هراش را پرداخت میهزینه

و کار و های کسب بود. مطالعه کتابای در ذهنم ایجاد شده ها جرقهبا شنیدن این حرف
 بازاریابی را آغاز کردم.

آموزان ممتاز برای نشچرا دا"ام، کتاب هایی که تاکنون خواندهترین کتابیکی از جالب
نوشته رابرت  "شوند؟آموزان متوسط کارمند دولت میکنند و دانشآموزان ضعیف کار میدانش

کلی دگرگون کرد و متوجه شدم با دانشی که در باشد. این کتاب ذهن من را به کیوساکی می
فراد را به سمت توانم ثروتمند شوم و در حقیقت دانشگاه اآورم هرگز نمیدانشگاه به دست می

کند. از نظر کند و انگیزه کارآفرین شدن و تفکر خالق را سرکوب میزندگی کارمندی هدایت می
هر حال باید راهی را شود. به هوش افراد با روش و میزان کسب درامدشان سنجیده می من

 .کردم که من را به هدفم برساندانتخاب می
 

 م را برداشتماولین قدم برای رسیدن به هدف        
گذاری دانش و آموزش آنچه در سایت همیار آنالین برای رسیدن به هدفم، یعنی اشتراک

 گرفته بودم، ایجاد شد. وسیله تجربه یاد ها بهاین سال
مندان ورود به دنیای نوشتن مقاالت رایگان را آغاز کردم و سعی کردم تا ابهامات عالقه

و کار اینترنتی مسیر دقیقی را نشان مندان کسب ه و به عالقهو کار اینترنتی را برطرف کردکسب 
شد، تصمیم روز آمار بازدید و مخاطبان سایتم بیشتر می های رایگان روز بهدهم. به لطف آموزش
های رایگان که در سایت قرار داده بودم، محصوالت آموزشی را به سایت گرفتم در کنار آموزش
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دیدم، برای همین، آن را ادامه کار در دفتر خدمات کامپیوتری نمی اضافه کنم. دیگر دلیلی برای
 کنار گذاشتم تا وقت بیشتری جهت مشاوره، تولید محتوای آموزشی داشته باشم.

اندازی سایت با شما صحبت کنم، از وجه قصد ندارم در مورد نحوه راه هیچدر این کتاب به 
مورد  خواهم درام، میاز ایرانی را بررسی کردهسهای پولطور کامل سایت آنجا که مدتی به

 ها با شما صحبت کنم.رازهای پشت پرده این سایت
       

 چگونه از این کتاب استفاده کنیم؟ 
-هایی با عنوان زنگ تفکر وجود دارد، برای افزایش خالقیت این قسمتدر این کتاب قسمت

گذارید، در جلسات مشاوره بابت جواب دادن ها وقت بها را حتماً تکمیل کنید و برای زنگ تفکر
 پرداخت کنید. (ها باید چند صد هزار تومان هزینه )به مجموعه همیار آنالینبه همین پرسش

های شما را جز خودتان فرد دیگری، پاسخصادقانه به سؤاالت پاسخ دهید، مطمئن باشید به  
ده جدید که به ذهنتان رسید در حاشیه دست بگیرید و هر ایبه بیند. وقت آن است که قلم نمی

توانید مجدداً گاه نمیها را صید نکنید هیچها مانند ماهی لغزان هستند اگر آنکتاب بنویسید. ایده
 ها را به دست آورید.آن

کرد یادداشت کنید و سر  ای به ذهن شما خطورمحض اینکه ایده در هر گوشه از کتاب به
 ها را عملی کنید.تر فکر کنید و آنفرصت در مورد این ایده بیش

از دانم و در هر فصل کتاب درباره یکیعامل را ضروری می 7ساز های پولمن برای سایت
شود و در انتهای هر مبحث یک کادر خاکستری وجود دارد که نکات مهم، ها صحبت میآن

 بندی آورده شده است.برای جمع
 

 شناسید؟ساز را میهای پولراز سایت 1       
ساز است، های پولشود؟ این اولین راز سایتوکارتان چیست؟ آیا این نام برند مینام کسب 

ساز حذف های پولوکار را از قسمت راز سایتقبل از ویرایش نهایی، تصمیم داشتم نام کسب 
 کنم، اما االن که در حال ویرایش نهایی کتاب هستم به نظرم اگر این بخش کتاب حذف شود،
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هر حال نام دامنه، نام برند شما خواهد بود و اولین قضاوت ذهنی افراد، شود. به کتاب ناقص می
 باشد.قبل از اینکه به سایت شما مراجعه کنند از طریق نام برندتان می

 هـای فصل دوم در مورد تولید محتـوا و بازاریابی محتوا است، همچنین در مورد شیوه 
کنیم تا ببینید تولید محتوا چگونه آمار بازدید و اول صحبت می تمختلف تولید محتوای دس

 دهد.فروش سایت را افزایش می
باشد، هــای جذب ترافیک هدفمند و افـزایش مخاطبین سایت میفصل سوم در مورد شیوه

 شوید.ای تبلیغات اینترنتی آشنا میهای حرفهدر این فصل شما با روش
ای از جذب ترافیک است، برای ور جستجو گوگل، زیرمجموعهسازی سایت برای موتبهینه

صورت کامل پوشش دهیم، در فصل جداگانه یعنی فصل چهارم، در اینکه بتوانیم مبحث را به 
سازی سایت و قرار گرفتن در صفحه اول گوگل انجام توانیم برای بهینهکه میمورد اقداماتی

 شود.دهیم صحبت می
اندازی سیستم ایمیل مارکتینگ در فصل پنجم بررسی کننده و راهدریافت اطالعات بازدید

اید چه هـای ایمیل مارکتینگ استفاده نکردهشوید اگـر تاکنون از سیستمشود و متوجـه میمی
 دانمربای سایت میاید. دریافت اطالعات بازدیدکننده را آهــنداده توجهی را از دستسود قابل 

 شود.سایتمان میوب کـه باعث جذب مشتری به
ساز نیست، کنند، قالب سایت اولین راز سایت پولها تصور میبرخالف آنچه مدیران سایت

شوید، گاهی منکر تأثیر قالب در جلب اعتماد نیستیم، بعد از خواندن فصل ششم کتاب متوجه می
 کند.سازی است دور میاوقات زیبایی قالب، ما را از هدفمان که پول

در فصل هفتم  (بازاریابی عاطفی)شتریان و ایجاد یک رابطه دوستانه با مشتری پیگیری م
اند. برایتان بار از سایتمان خرید کردهایم که یک خواهند بود. شاید تاکنون مشتریان زیادی داشته

کنند؟ در فصل هفتم در مورد عجیب نیست که چرا این افراد برای مرتبه دوم به شما مراجعه نمی
 کنیم.رغیب مشتری به خریدهای متوالی با مبلغ بیشتر با شما صحبت مینحوه ت
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صورت آفالین از و کار، چه آنالین و چه به اولین موضوعی که به نظرم برای هر کسب 
و کار همان و کار است که در فضای مجازی نام کسب کسب  اهمیت خاصی برخوردار است، نام

 باشد.دامنه سایت می
 

 شوید؟از خودتان بپرسید، آیا برند می
دانستم و بعد از اندازی دفتر خدمات کامپیوتری نمیو کار را زمان راهاهمیت نام کسب 

توان و کار نمیی کسب اندازی دفتر کار با موضوع برند شناسی، آشنا شدم و متوجه شدم براراه
 و کار انتخاب کنیم.عنوان نام کسب  هر اسمی را که برایمان جذاب است، به

ایم یا خیر. و کار مطمئن شویم آیا نام مناسبی انتخاب کردهقبل از نهایی کردن نام کسب 
بتوانیم در آیا این نامی است که  شود؟توانیم از یک پرسش استفاده کنیم، آیا این نام برند میمی

 های صدا و سیما تبلیغ کنیم؟رسانه
برای بیان اهمیت موضوع اجازه دهید، از یک مثال استفاده کنم، مهم است که شما خودتان 

گیرید، آنگاه متوجه تفاوت فکری مالک را در آن موقعیت تصور کنید و ببینید که چه تصمیمی می
 و کار و مشتری خواهید شد.کسب 

ید و تصمیم دارید برای میل نهار به رستوران بروید. درست در جایی که ابه مسافرت رفته
شوید فاصله دو اید دو تابلو در مقابل شماست، با نگاه کردن به تابلوها متوجه میشما ایستاده

 اید هیچ تفاوتی با هم ندارد و فاصله شما از هر دو رستوران پنجرستوران از جایی که شما ایستاده
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را به  "رستوران کلبه صمیمی دوستان"زن قرمز . یکی از تابلوها، با فلش چشمککیلومتر است
را به  "رستوران الماس بزرگ شهر"رنگ دهد و تابلو دیگر با فلش آبیسمت چپ نشان می
کدام را قبالً بینید، غذای هیچها را نمییک از این رستوراندهد، شما هیچ سمت راست نشان می

و هیچ اطالعاتی در موردشان ندارید، اگر نخواهیم شانس را امتحان کنیم، اید امتحان نکرده
 گیری مطمئناً نام رستوران خواهد بود.مالک تصمیم

 کنید؟ کلبه صمیمی دوستان یا رستوران الماس بزرگ شهر؟شما کدام رستوران را انتخاب می
روید، چون احتمال هر میرستوران الماس بزرگ شاگر شما هم مثل ما فکر کنید، احتماالً به 

 کنیم.تری دریافت میدهیم کیفیت غذا و خدمات مطلوبمی

 من تجربه

خواستیم نامی را و کارمان را شروع کنیم می زمانی که با دوستم تصمیم گرفتیم کسب
دیجیتال دهنده فضای صمیمی بین ما و مشتری باشد. نام دفتر را کلبه انتخاب کنیم که نشان

 گذاشتیم.
کننده درسی است که هزینه یادگیری گذارم، بیانر کدام از تجربیاتی که با شما در میان میه

 ام، پس بیایید مطالب را با تأمل بیشتری مطالعه کنیم.را با زمان یا پول پرداخته
عنوان نام برند شناخته شود، تصور کنید که در تواند به کنم کلبه دیجیتال نمیهر چه فکر می

 یزیون نام کلبه دیجیتال را بشنوید چه حسی خواهید داشت؟آگهی تلو
و کارتان، جلب اعتماد و افزایش فروش  نام برند شما در سرعت بخشیدن به رشد کسب

گیری گونه که دیدیم اولین مرجع ذهنی برای تصمیمانکاری دارد، چون همان نقش غیرقابل
 خاطر بیاورید.( شهر را بهو کار است. )رستوران الماس بزرگ مخاطب، نام کسب 

کند اگر مشتریان فعلی شما بخواهند با و کارتان فعالیتش را آغاز میزمانی که کسب 
آورند، شنونده و کارتان صحبت کنند نام برند شما را به زبان میدوستانشان در مورد شما و کسب 

ان در ذهن مخاطب و کار شما ندارد و تصویر شما با نام برندت هیچ تصوری نسبت به کسب
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گونه که کند، همانو کار در مورد شما قضاوت میشود. مخاطب با شنیدن نام کسب ساخته می
 چند صفحه قبل شما کیفیت غذای رستوران را با توجه به نام رستوران انتخاب کردید.

 تفکر خالق، کلید حل مشکالت

ند و برای مشاوره مراجعه و کار هسترفتار اکثر افرادی که در مرحله اولیه ساخت کسب 
کنند، جالب است. اکثرشان تصمیم دارند فروشگاه آنالین برای فروش محصوالت دیجیتال می
اندازی کنند. دلیل انتخابشان برای ورود به حوزه فروش کاالهای دیجیتالی کامالً مشخص راه

 اند.است، چون موفقیت چندین شرکت در این زمینه را دیده
داشتم که قصد داشت فروشگاه لوازم جانبی موبایل ایجاد کند اما نامی که  ایکنندهمراجعه

کسوت در این زمینه های پیشکننده نام سایتای تداعیگونهبرای سایتش انتخاب کرده بود به 
 بود.

شنود تنها مالک و کارمان را میطور که توضیح دادم مخاطب اولین بار که نام کسب همان
پیشنهاد ما این بود که نام سایت را عوض کنند، زیرا زمانی که برای نام قضاوتش نام است، 

کسوت ایده بگیریم، شنونده پس از شنیدن نام تصویری از انسان و کار از یک سایت پیشکسب 
گوید، این نام از جای دیگری کند و در گفتگوی ذهنی با خود میمتقلب را در ذهنش ایجاد می

 و کار مورد اعتمادی نیست.ماالً کسب است، احتشده برداشته 
عنوان فردی ام دادم که اگر نام سایتش را عوض نکند به کنندهاین اطمینان را به مراجعه

 پیوندد.شود و کمتر از شش ماه سایتش به تاریخ میمتقلب شناخته می
دربیاورد. ها را این سایت هنوز پابرجاست اما فروشش کمتر از آن است که بتواند خرج هزینه

اعتمادی  گونه بوده است.( هرچند او فرد قابلنویسم این)حداقل تا االن که این کتاب را می
 شود و بر اساس آنچهاست، اما بازدیدکننده سایت متوجـه این موضوع نمی

 گیرد.کند، تصمیم میدر سایت مشاهده می
که وجود دارد، برای  ترین کاری استفکر کردن مشکل"هنری فورد جمله زیبایی دارد: 

 "خرند.همین عده کمی زحمت این کار را به جان می
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دست بگیریم و فکر کردن را آغاز کنیم، بیایید با خودمان  خب وقت آن است که قلم را به
کسوت ایده های پیشهایی که از نام سایتصادق باشیم و احساسات قلبی را در مورد سایت

 گیرند  یادداشت کنیم.می
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 زنگ تفکر
و کار از جایی ایده وقتی قرار است برای اولین بار از یک سایت خرید کنید، اگر نام کسب 

 توانید به این سایت اعتماد کنید؟باشد، آیا می شدهگرفته 

 

 دهد ؟ چه حسی به شما دست می
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 برای تفکر خالق به مسافرت بروید

کره راست مغز و کارمان بیابیم، باید از نیمای برای کسب م نام خالقانهکه بتوانیبرای این
کره چپ های خالقانه و هنری است و نیمکره راست مغز بیشتر مسئول فعالیتاستفاده کنیم. نیم

کره راست مغز استفاده کنیم، که بتوانیم از نیممغز کار تحلیل و منطق را بر عهده دارد. برای این
کره راست خیــلی بهتر نیم هن استراحت بدهیم. در زمانی که در حال گردش هستیمباید به ذ
خاطر  اید نام خاصی را بهکند. احتماالً برای شمـا هم اتفاق افتاده است، سعی داشتهعمل می

فایده بوده است اما چند ساعت بعد که در حال رانندگی یا اید، بیبیاورید اما هر چه تالش کرده
 اید.اید ناگهان این نام را به خاطر آوردهبوده استراحت
و کار، مانند این است که بخواهیم دادن ذهن برای پیدا کردن نام کسب  فشار قرار تحت

زور باال بیاوریم، اگر تور را برداریم توپی را که در کف استخر است و تور روی آن قرار دارد به 
کافی است فشار و استرس را از ذهنمان برداریم،  امآید. برای پیدا کردن نتوپ خودش باال می

 دهند.های خالقانه خودشان را نشان مینام
 

 را بخوانید ”زاگ“کتاب 
 چگونه زاگ" های روزمره دور شوید، کتابکه آماده سفر شوید و کمی از استرسقبل از آن

و خودکار را بردارید، به را بخوانید. دفتر  مارتی نیومیرنوشته  "بسازیم؟ متمایز تجاری نام یک
و کار )یا هر ایده جدید دیگری قرار مسافرت بروید. اگر هدف مسافرت را پیدا کردن نام کسب 

گذرد استرسمان برای پیدا شود چون هر روز که میدهیم.( خود به خود استرس دیگری خلق می
یایید هدف از سفر شود و این همان عامل کشنده خالقیت شما است. پس بکردن ایده بیشتر می

و کار پیدا نکردیم خوشحال باشیم که با را تفریح در نظر بگیریم. تا حتی اگر نامی برای کسب 
 ایم.ایم و انرژی ذهنی را شارژ کردهخانواده چند روزی برای تجدید قوا به مسافرت رفته
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 از دوستان و افراد خانواده کمک بگیرید
ید از دوستان یا افراد خانواده کمک بگیرید، خیلی خوب هنگام انتخاب دامنه شاید بخواه

ترین اندازی سایت، کسب درامد است پس مهماست، اما توجه داشته باشید چون هدف ما از راه
ها عامل در انتخاب نام دامنه، نظر نهایی خودمان است، شاید از دوستانتان کمک بخواهید و آن

ها در مورد یشنهاد بدهند این نام خیلی زیبا است اما آنفارس را به شما پنام دریای آبی خلیج 
دانند پس بهتر است بعد از نظرخواهی از دوستان و افراد خانواده این نظرات هدف شما چیزی نمی

خوانی دارد و کدام نام هیچ ها با هدف شما همرا از فیلتر خود، عبور دهید تا متوجه شوید کدام نام
 کند.میو کارتان ن کمکی به کسب

 چند ترفند کوچک در انتخاب نام

ایم، نام دامنه را از برای اینکه از نام انتخابی پیشمان نشوید، چند فیلتر را برایتان آماده کرده
 اید.این فیلترها عبور دهید تا مطمئن شوید نام خوبی را انتخاب کرده

 

 نیست شوند آسانوف مخفف ساخته میهایی که از حرخاطر سپاری دامنه به 

ایم، آسان باشد، اما آیا خاطر سپاری نام مخفف برای ما که شرکتمان را تأسیس کردهشاید به 
مطمئن هستید، این کار برای مخاطبتان که از نام شرکت شما اطالعی ندارد آسان است؟ چیپ و 

رای نامد، باین مورد را دام دانش می Made to Stick)) "ایده عالی مستدام"دن هیث در کتاب 
ای باشد اما خاطر سپاری نام مخفف کار ساده دانید شاید بهشما که نام اصلی شرکت را می

کنند چنین حسی ندارند و خیلی سریع نام افرادی که برای اولین بار به سایت شما مراجعه می
 کنند.دامنه را فراموش می

 روف مخفف استفادهام که برای نام دامنه شــرکتشان از حهای زیادی را دیــدهشرکت
 باشد و نــام دامنهمی "فرضی گستــران ایده ناب"کنند. بــرای مثال نام شــرکت می   

Fgin.com باشد. می 
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-اید، آیا نام این دامنه در ذهن شما میشما از سایت فرضی گستران ایده ناب بازدید کرده

رد این سایت شوید، مستقیماً آدرس ماند؟ چند درصد احتمال دارد اگر بخواهید برای مرتبه دوم وا
سایت را تایپ کنید؟ مدیر شرکت که این نام را انتخاب کرده است برای هرکدام از حروف، 

قدر اهمیت دارد که در ذهن من و شما بماند؟ ای در ذهن دارد ولی آیا این کلمات آنکلمه
کنند )چون این حروف یمطمئناً نه، سایت هایی که با استفاده از حروف مخفف دامنه ایجاد م

 شوند.سرعت فراموش میکند.( به مخفف برای ناظر خارجی تصویری ایجاد نمی
های است، من برای مطلع شدن از کتاب www.nlai.irآدرس سایت کتابخانه ملی ایران 

خواهم وارد این زنم اما هر زمانی که میبار به این سایت سر میچاپی در هفته بیشتر از یک 
کنم و تاکنون را جستجو می "کتابخانه ملی ایران  "شوم، از طریق گوگل، عبارت سایت 

 ام.مستقیماً وارد این سایت نشده
قدر مهم است که کاربر یادش بماند در گوگل چه عبارتی را جستجو کند اگر سایت شما آن

راهی جز رفتن های چاپی استفاده از نام مخفف برای دامنه اشکالی ندارد. )برای جستجوی کتاب
جز سایت شما  به سایت کتابخانه ملی ایران وجود ندارد.( اما اگر برای کاربران اینترنت به

 گذاری معقول نیست.باشد، استفاده از این روش نامهای دیگری وجود داشته انتخاب
 

  استفاده نکنید –از کارکترهایی مانند 

خاطر  هستند، نام چند سایت را به شناسیم، ترکیب دو کلمههایی را که میاکثر سایت
کردند شما چگونه این استفاده می (dash) -ها برای جدا کردن کلمات از بیاورید، اگر این سایت

را  www.farzi-gostaran.comکردید؟ )مثالً دامنه فرضی ها را برای دوستانتان بیان مینام
 د، چقدر کار شما مشکل است.(تصور کنید، اگر بخواهید سایت را به دوستتان معرفی کنی

 

 های ملموس استفاده کنیداز واژه 

شوند یک تصویر های تصویری بیان میکه واژههای تصویری استفاده کنیم، هنگامیاز واژه
تر به خاطر سپرده کلمات تصویری راحت شود.واضح و مشترک در ذهن من و شما ایجاد می

که حتی یک کودک پنج ساله نیز مفهومش را درک  دقدری ساده هستنشوند و این کلمات به می
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و خوشبختی کامالً متفاوت و یا  حتی  شاید تصور ذهنی افراد از کلماتی مانند موفقیت کند.می
گوییم سیب سبز، تقریباً شبیه به هم است متضاد باشد، اما تصویر ذهنی من و شما زمانی که می

نام آن را  سایت باید کامالً تصویری باشد تا بتوانیمیک واژه تصویری است. دامنه زیرا سیب سبز 
 توانیم در ذهن از سیب سبز یک تصویرتجسم کنیم اگر نام سایت شما سیب سبز باشد چون می

ماند یا آوردن نام دامنه بسیار آسان خواهد بود. سیب سبز در ذهنتان بیشتر می خاطربسازیم به 
fgin.com  ؟ 

ایم به خاطر هایی را که مثال زدهن کتاب تصمیم بگیرید دامنهاگر یک ماه  بعد از خواند
سبز، یک تصویر آورید چون در ذهنتان از سیب خاطر می تر بهسبز را آسان بیاورید مطمئناً سیب

 است.شده ساخته 
 

 های انگلیسی استفاده نکنیدواژه از 

های اگر بتوانیم از واژهمعموالً نوشتن امالی دقیق کلمات انگلیسی برایمان مشکل است، 
توانیم مطمئن باشیم احتمال های انگلیسی استفاده کنیم، میجای عبارت ملموس فارسی به

  خاطر سپاری نام دامنه توسط کاربران سایت وجود دارد. بیشتری برای به
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 زنگ تفکر

 
 اید، چیست ؟ای که شما انتخاب کردهنام دامنه

 
 

 ن برند در صدا و سیما تبلیغ شود؟ عنوا تواند بهمی
 
 

 آیا تلفظ این نام آسان است؟
 
 

 و کار شما دارد؟ آیا این نام ارتباط مستقیمی با کسب
 
 

 آیا به خاطر سپردن نام دامنه آسان است؟
 
 

 است؟شده  های ملموس و تصویری استفادهدر انتخاب نام دامنه از واژه
 
 

 انگلیسی برای همه ساده است؟ صورتآیا نوشتن این نام به 
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 اندازی سایتدومین اقدام مهم برای راه

اندازی کنید، باید برای سایت پلن کسب درامد ایجاد کنید. این قبل از اینکه سایت را راه
شود که بتوانید های فکری دارد، اما نتیجه آن باعث میمرحله نیاز به تفکر و برگزاری طوفان

 ایجاد کنید. سازیو کار پولکسب 
ای داشتم که از درامد سایتش ناراضی بود، زمانی که سایتش را دیدم، پر از کنندهمراجعه

داد، مدیر سایت ده چاه یک متری حفر ای را پوشش میتبلیغات بود و مطالب این سایت هر حوزه
ما در کرد، به او گفتم، سایت شی خاصی فعالیت نمیصورت تخصصی در زمینهکرده بود و به 

 کند؟ای فعالیت میچه زمینه
 "از شیر مرغ تا جان آدمی زاد  "پاسخ داد: 

صورت تخصصی در یک  دهند و باید بههایی دیگر جواب نمیچنین سایتمسلم است این
لوازم  تمام ظروف چینی، خانگی، شامل های لوازمزمینه فعالیت کنیم، شاید درگذشته فروشگاه

صورت تخصصی مرور زمان برای فعالیت باید به  آشپزخانه بودند، اما به گاز ولوازم اجاق برقی،
گـاز و های مجـزایی وجود دارد، برای لـوازم آشپزخانه، اجاقکارکرد. برای ظروف چینی فروشگاه

و کار باقی های مجزای دیگری وجود دارد اگر بخواهیم در صحنه رقابت کسب هـود فروشگاه
 صورت تخصصی در این حوزه فعالیت کنیم.را انتخاب کنیم و به بمانیم باید یک حوزه 

و کار اینترنتی، پلن کسب در حوزه وب هم دقیقاً به همین صورت است، اگر برای کسب 
اندازی سایت دقیقاً ندانیم چگونه قرار است از سایت کسب درامد درامد نداشته باشیم و قبل از راه

 است.خورده کنیم، سایت شکست

با چند نفر از دوستانم، تصمیم گرفتیم یک شبکه اجتماعی ویژه همشهریان  0252سال در 
اندازی شد، اما برای کسب درامد این شبکه، هیچ پلن اندازی کنیم، این شبکه اجتماعی راهراه

کسب درامدی تهیه نشده بود و نتیجه آن شد که بعد از گذشت حدود ده ماه با داشتن بیش از 
 پروژه کامالً شکست خورد.هزار عضو این 

اندازی کنیم بعداً برای کسب اندازی سایت پیش خودمان گفتیم، سایت را راهچون قبل از راه
 دهیم.کنیم و تبلیغات قرار میریزی میدرامد از سایت برنامه
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ترین مهم های مهمی از این شکست آموختیم.هر چند این سایت شکست خورد اما درس
وژه آموختیم، این بود که اگر برای سایت قبل از شروع فعالیت پلن کسب درسی که از این پر

 شود.درامد نداشته باشیم پروژه با شکست روبرو می
بینی را کنار بگذارید و حتی بهتر اندازی کنید، عینک خوشقبل از اینکه بخواهید سایت را راه

خواهید از ن شرایط چگونه میتریاست عینک بدبینی به چشم بزنیم. در نظر بگیرید که در سخت
سایت، کسب درامد داشته باشید؟ چرا افراد باید از شما خرید کنند و رقیبانتان را نادیده  وب

 بگیرند؟

 
 ارزش پیشنهادی شما برای مشتریان چیست؟

و کار شما تواند توجه افراد را به سمت کسب ای است که میاین مرحله دقیقاً همان مرحله
اندازی کرده بودم، همیشه برایم سؤال بود که را راه "کلبه دیجیتال"ی که دفتر جلب کند. زمان

چرا افراد باید به سمت دفتر ما بیایند و در پیدا کردن پاسخ این سؤال ناتوان بودم، یکی از دالیلی 
که نتوانستیم سهم عمده بازار را در اختیار بگیریم، این بود که ما هیچ مزیت رقابتی در برابر 

ای برای مشتریان به سمت ما وجود نداشت و به همین قیبان نداشتیم، هیچ عامل ترغیب کنندهر
 دلیل همیشه از وضع بازار شکایت داشتیم.

های مناسبی پیدا کنید، چرا باید مشتریان از شما باید وقت بگذارید و برای این سؤاالت جواب
کردند حاال به نحوه دیگری برطرف می خرید کنند؟ چرا افرادی که تاکنون نیازهای خودشان را

کند و به ای را برطرف میباید برای رفع نیازشان به شما مراجعه کنند؟ سایت شما چه دغدغه
 دهد؟کدام نیازهای افراد پاسخ می

کنند و از ی افزایش فروش مراجعه میرسد مشکل اکثر افرادی که برای مشاورهبه نظر می
ای برای د نداشتن مزیت رقابتی است. هیچ عامل ترغیب کنندهفروش فعلی سایت راضی نیستن

 خرید مشتری از فروشنده وجود ندارد.
خلق مدل کسب "و کار است و کتاب بهترین راه پیدا کردن مزیت رقابتی، داشتن بوم کسب 

 تواند راهگشا باشد.از انتشارات آریانا قلم در این زمینه می "و کار
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