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پیش گفتار

یهجوریمسیرزندگیمنازهموننوجوونیشکلگرفت.بااینکههمیشهموقعیتسازیهای
فاصله با بلکه وگردن، یهسر َنه وسالهام، وهمسن اطرافیان از که باعثمیشد خودم
بینهایت،امکاناتخیلیخوبوپروژههایخاصخودموراهبندازموخالصه،چیزهایجذابی

کههمهدوستداشتنیکیشوداشتهباشن،همهرایکیپسازدیگریبسازم.
امامسیرمبابچهپولدارها؛اوناییکهموقعیتخوبوباثباتتریداشتند،درجایگاههای
اجتماعیواقتصادیباالییبودن،و....)توضیحنمیدمکهافرادمشخصیراآشناوناآشنا،

ناخواستهدلخورنکنم(،یکینمیشد.
همهاینسالها،بهغیرازافراددوروبری،صدهاوشایدهزاراننفریکهبیزنسیرا،راه
انداختهبودنویاقصدراهاندازیداشتن،عماًلوعمومًابیزنسهاییبادغدغهاساسیمالیو
سرمایهبودن.خواستهمستقیموغیرمستقیماونادرمشورتبامن،چهکوتاه،چهچندساعتهو
چهطوالنی،اینبودکهمعجزهکنمتابهشکلی،بدونهیچهزینهایخودراسرپانگهدارنو

یارشدکنن.
و اینترنت زمان، طول در و بود اختیار در محدودتری بسیار ابزارهای قبل، سالها
باسرمایهکمو برامکاناتبیشتر،توانرشدرابرایبیزنسهایکوچک تکنولوژی،عالوه
یابدونسرمایه،ایجادکردوتجربیاتسالهایگذشتهبهَاشکالدیگردردنیایاینترنت،

اجراییترشد.
قرارشدتوپیشگفتارهرکتابازمجموعهکتابهای»بیزنسهوشمندانه«ازافرادیدر

مسیرگذشته،یادیبکنم.
دردورانانتشاراتجادهابریشم،توزیعاصلیکتابکودک،درانحصاربازاریبودکهفرقی
براشنداشتکتاببفروشهیانخودلوبیا.بههمیندلیلمشکلبزرگیبرایماایجادشدهبودو
اوناینکه،قطعکتابهایماکهنوآورانهبود،بهسیستمبستهبندیکتابهایدیگِرکودککه
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اوناتوزیعمیکردن،نمیخوردومنهم،باهمهمخزنیکهبلدبودم،کاریازمبرنمیاومدچون
دربستهبندیاونا،کتابخرابمیشد،پسبازاراصلیتوزیعراازدستدادم.

اماهمیشهنیازوفشار،ایدهمیاره،یکیازاونحرکاتانحصاریوخاصرا،مناینجابه
اجراگذاشتم.برگزاری نمایشگاه زنجیره ای کتابدرهمهشهرها.پارکینگ،زمینخالی،کنار

خیابان....هرجاییکهمیشد،چندروزمستقرمیشدیموکتابمیفروختیم.
برایتنوعکتابها،کتابهایخودمونراباچندناشرجابهجامیکردیموعماًلنمایشگاهی

ازکتابهایچندینناشر،برگزارمیکردیم.
تویایننمایشگاهها،یههمراهداشتمبهاسمآقایاسالمیکهمازندرانیبودوبسیارمؤدبو

همراه.هیچخبریازشندارمولیهمراهیاون،باعثوبانیاجرایایننمایشگاهبود.
بدونحمایتدولتیوخصوصی،بدوناینکهفرهنگاینجورکارهادراوندوران،وجود

داشتهباشه،اینهمهکتابسنگینرابهدوشبکشیومیزبچینیو...
منکهُخبمنبودموبرایخواستههایخودمهرکاریمیکردمکهپروژههامجلوبره،ولی

آقایاسالمیکههیچاجبارینداشت،تامدتها،همراهمنموند.
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مقدمه

را، بیزنسخود دارند افرادیکهقصد و بیزنسهایکوچک ازمشکالتصاحبان یکی
راهاندازیکنند،مشکلنبودیاکمبودبودجهتبلیغاتیاست.اینافراد،بهابزارهایینیازدارندکهبه

نحوی،بیزنس،محصوالتوخدماتخودرامعرفیکنند.
درکنارروشهایمعمولبازاریابی،ابزارهاوامکاناتمدرنامروزِیزیادیوجودداردکه

برایاینگروهازافراد،قابلاستفادهوبهصرفهاست.
دراینکتاب،روشهایرایگانیابسیارارزانقیمتبرایمعرفیوتبلیغبیزنسهایکوچک،

معرفیشدهاست.
اینکتاب،یکیدیگرازمجموعهکتابهای"بیزنسهوشمندانه"استکهدرآنهاسعی
میکنیمبههمهچیز،نگاههوشمندانهداشتهباشیم؛بهاینمعناکهبهاستانداردهایموجود،از
جوانبمختلفنگاهمیکنیموباتوجهبهشرایطخود،راههاییبرایکمکبهبیزنسخود،پیدا

کنیم.
درهرکتاب،گاهیبهبرخیازمفاهیم،اشارهایمیکنیموسپس،دریککتابجداگانه
بهتفصیل،دربارهآنهابحثمیکنیم.برایناساس،روشهایمعرفیشدهدراینکتابنیز
ممکناستدرسایرکتابهایمجموعهبیزنسهوشمندانه،بهصورتپراکنده،معرفیشده

باشند،امادراینکتاب،بهتفصیلبهآنهاپرداختهشدهاست.
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شناخت، مهمتر از بودجه

معضلاکثریتقریببهاتفاقمردمبرایراهاندازیبیزنس،نداشتنسرمایهیاداشتنسرمایه
اندکاست.دراینشرایط،بسیاریازبرنامههاازجملهتبلیغات،تحتتأثیرقرارمیگیرد.امااگر
هوشمندانه،بنگرید،دروهلهنخستوقبلازموضوعسرمایه،داشتن"پلنیابرنامه"برایبیزنس

خود،اهمیتدارد.

با نگارش بیزنس پلن، شما به شناخت نقشه راه 	�
می رسید.

شناختبازارهدفومشکالتپیشرو�-

شناختامکاناتمحدودهجغرافیاییفعالیتهایتان�-

شناختقابلیتهایبیزنسخود�-

شناختقابلیتهایخودوافرادیکهباشماکارمیکنند.�-

شناختابزارهاییکهباکمترینوحداقلبودجه،بتوانندشمارابهاهدافبازاریابی�-
بیزنستانبرسانند.

 



انواع روش های 
کم هزینه یا بدون 
هزینه در معرفی 

بیزنس 
روشهاییکهدراینمبحثبیانمیکنیم،بسیارسادهاست.ابزارهایکمهزینه
وبدونهزینهبرایمعرفیبیزنسخود،معرفیشدهاندوبااستفادهازآنها،میتوانید
بیزنستانراگسترشدهید.کسانیکهجدیتروهوشمندانهتربهاینقضیهنگاهکنند،

پیشرفتمحسوسیدربیزنسشان،مشاهدهخواهندکرد.
الزمبهذکراستتمامیروشهایبیانشده،حاصلتجربیاتشخصیمنمیباشند
کهباخالقیتونگاهمتفاوتبهاستانداردهاوروشهایموجود،ازآنهادربیزنسهای

خود،بهصورتیاثربخش،استفادهکردهام.
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الف( صحبت درباره بیزنس خود 

بیزنسخود برایمعرفی اولینوسادهترینکاریکهمیتوانید
حرف  بیزنستان  درباره  همه جا،  که است این دهید، انجام

بزنید. 

کافی  بودجه  چه  کم درآمد،  چه  و  باشید  ثروتمند  فردی  چه  شما، 
درباره  همه جا،  باشید،  نداشته  چه  و  باشید  داشته  تبلیغات  برای 
بیزنستان صحبت کنید. در جلسات کاری، نشست های دوستانه، 
شبکه های اجتماعی و هر جای دیگری که امکان پذیر است، درباره 

بیزنستان گفت وگو کنید.

انجام که کاری دهند توضیح نمیتوانند حتی افراد برخی
میدهند،چیست.منبرایبحثدربارهبیزنسباشاگردانم،
گروههایآنالیندارم.نخستینچیزیکهازآنهادرخواست
به مشغول صنفی چه در دهند توضیح که است این کردم،
گروههای این اعضای درصد پانزده از کمتر اما هستند، کار
صدهاوهزاراننفره،بهاینقانونبیزنسیاهمیتمیدهند
در را موضوعی اینکه میکنند. صحبت بیزنسشان درباره و
به را آن بتوانید باید نمیکند، کفایت بدانید، خودتان ذهن
بیزنسی چه متوجهشوند آنها و کنید معرفی مختلف، افراد

دارید.



 دوخفحپریپ فرابردفتبحف11

جمالتیکوتاهراآمادهکنیدتادرهرجاکههستید،بتوانیدمختصات
بیزنستانراظرفیکدقیقهیاهرزمانکوتاهیارائهکنید.

از اصل »پرزنتیشن  در یک دقیقه1« )ارائه یک دقیقه ای(، 	�
بهره ببرید. در این یک دقیقه، خوب صحبت کنید و سپس 
آن را تبدیل به گفتگو کنید. می توانید در خالل گفت وگوها 

به جزئیات بیشتری اشاره کنید. 

اینکارچقدرهزینهدارد؟صفر!.

بیزنس 	� معرفی  برای  روز،  طول  در  که  فرصت هایی  به 
هوشمندانه  دارید،  دیگران  با  آن  درباره  گفت وگو  و  خود 

و هدفمند بنگرید.

مناز30سالپیشکهتجربهحاالرانداشتم،اینقانونرارعایت
کردهاموهمیشههمبهنتیجهمطلوبرسیدهام.تمامبیزنسهایمن
نهبابودجهکم،بلکهبدونبودجهوسرمایهپیشرفتهاست،بنابراین
کارهایی از یکی و کنم نگاه بههمهچیز،هوشمندانه بودهام ناگزیر
حتی است، بوده بیزنسم درباره گفتوگو دادهام، انجام همیشه که
و وزارتخانهها مانند ندارد؛ کار آن به ربطی کهظاهرًا مکانهایی در
نمایشگاههایمختلف،باصحبتهایدنبالهدارومرتبطباکارم،خود

رامعرفیمیکردمتابیزنسمپیشرود.
1. One Minute Presentation
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دایره 	� یا  گرم2  بازار  از  خود،  بیزنس  درباره  صحبت  برای 
نزدیکان خود، شروع کنید.

بازار گرم، شامل  ندارند. توجه »بازارگرم« به مردم از زیادی بخش
»همهجا« به من اشاره است. نزدیک  دوستان  و  آشنایان  و  اقوام 

صحبتکردندربارهبیزینستان،شاملبازارگرمهممیشود.

حلقه فامیل و دوستان، نخستین کسانی هستند که می توانند 	�
درباره بیزنس شما، در مکان های مختلف صحبت کنند. 

تامیتوانیدبیزنستانراباافرادنزدیکخودمطرحکنیدوکماکان،اصل
پرزنتیشنیکدقیقهایرارعایتکنید.تفاوتدراینجاستکهممکناست
اختصاص برایشنیدنصحبتهایتان بیشتری وقت آشنایان، و اقوام

دهند،پرسشهایبیشتریبپرسندوشماتوضیحاتبیشتریبدهید.

برخیمعتقدندافرادفامیلدرکارمافضولیمیکنند!ایندیدگاهاشتباه
است.اگرافرادفامیلنفهمند،چهکسیقراراستبفهمد؟!

مهمایناستکههمهجادربارهبیزنستان،اطالعرسانیکنید؛حتی
اگربرخیافراد،مبّلغخوبیبرایکارهایشمانباشندیاپشتسرتاناز

شمابدگوییکنند.

بازاریابی 	� نوعی  شما،  برای  می توانند  آشنایان  و  خانواده 
دهان به دهان3 انجام دهند.  

2. Warm Market
3. Word of Mouth
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گاهمیکنید، افزونبراینکهاقوامودوستانرا،ازشروعبیزنستانآ
بهطورمستمردربارهپیشرفتهایکارتان،آنهارابهروزرسانیکنید،به
ایندلیلکهآنهادرآغازکار،شماراباورنمیکنندوبرایاینکهباورتان
کنندودرمرحلهبعد،شماراجدیبگیرند،بایدآنهاراازحجمفعالیت

گاهکنید. خودتان،آ

میسازید خود برای را اعتمادی اقوام، به مستمر اطالعرسانی با
را بیزنستان و کنند شماصحبت درباره مختلف مکانهای در که
اصاًل آنها است ممکن اعتمادسازی روند از پیش کنند. معرفی
تعریفهای به تنها یا و نیاورند میان به جایی،صحبتی در شما از
زبانیازشماوتعارفاتروزمرهاکتفاکنندوواسطهشکلگیریرابطه
اما نکردهاند باور را شما هنوز چون نشوند، دیگران، با شما کاری
فرد یک بهعنوان اقوام، نظر از عماًل مستمر، اطالعرسانیهای با

حرفهایشناختهمیشوید.

درباره شغل جدیدتان حرف بزنید تا آن را بشناسند.	�
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ب( طراحی وب سایت 

امروزهباهزینهبسیارکمی،میتوانید1. 1. 
بیزنسیکهدارید،یک بهنوع بسته
وبسایتبرایخودطراحیکنید.

شروع فعالیت شما در دنیای آنالین، 	�
نیازمند داشتن یک  وب سایت است. 

حتیاگریکمغازهدارید،بایدبرای
آن،یکوبسایت،طراحیکنید.

تبلیغات2. 2.  درباره نکنید فراموش
صحبت هزینه بدون و کمهزینه
گوگل،جستوجو در پس میکنیم.
مجانی سرویسدهندههای و کنید

وبراپیداکنید.

نکتهمهمدرطراحیوبسایتاین3. 3. 
اجتماعی تمامصفحات با که است
محتوای و باشد داشته پیوند شما
با لینک قابل شما، وبسایت
و باشد اجتماعیتان شبکههای
بتوانمحتوارادرآنجانیزبهاشتراک
خواستند خوانندگان اگر تا گذاشت
به اجتماعیخود رادرصفحات آن
را کار این بتوانند بگذارند، اشتراک

انجامدهند.

تمامنقشههایبیزنسیخودرامانند	. 	. 
وبسایت در هم مسابقه، برگزاری
شبکههای در هم و کنید منتشر
اگر بگذارید. اشتراک به اجتماعی
سیاستتانایناستکهوبسایترا
معرفیکنید،الزماستمحتوارادر
وبسایتکارکنیدولیلینکآنرا
اشتراک به اجتماعی درشبکههای
وبسایت بازدیدکننده تا بگذارید

شما،افزایشیابد.
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4. Online Business Directory

پ( راهنمای آنالین مشاغل	

دارد.  وجود  مشاغل  آنالین  راهنمای  چند  یا  یک  کشوری،  هر  در 
  Online business directory عبارت  با جست وجوی  می توانید 
در گوگل به اضافه کشور مورد نظر، به راهنماهای آنالین مشاغل، 
دسترسی پیدا کنید. برای نمونه در آمریکای شمالی کتاب زرد وجود 

دارد.

هنگامجستوجودرگوگل،بهمواردیمثلصدوبسایتبرترراهنمای
آنالینبرمیخورید.

راهنماهای آنالین بیزنس در بازار هدف موردنظرتان را از 	�
معرفی  آن ها  در  را  خود  بیزنس  و  شناسایی  گوگل،  طریق 

کنید. 

و گوگل مشاغل راهنمای هدف، بازار محلی راهنماهای بهجز
چندراهنمایدیگرمطرحرادرفهرستخودقراردهید.99درصد
این تمام در حوصله با هزینههستند. بدون مشاغل، راهنماهای
هنگام آن، از پس کنید. وارد را خود بیزنس مشخصات راهنماها،

جستوجو،نامبیزنسشمانیزدیدهمیشود.



تبلیغات کم هزینه و بدون هزینه 16

فرمول کاربردی:آدرسهرکدامازاینراهنماهارادریکفایلاکسل
واردکنید.درآنفایل،نامراهنماوآدرساینترنتیوهمچنینشاخهای
راکهدرآن،مشخصاتخودتانراذخیرهکردهاید،ثبتکنید.اگرهم
آنراهنما،نامکاربریوگذرواژهازشماخواستهبود،ایندوراهمدر

فایلاکسلثبتکنید.

راهنماهای در را خود صفحه مناسب، زمانی فواصل در است الزم
اینراهنماها،قوانینیدارندمانند از بهروزرسانیکنید.برخی آنالین،
یکسالهمشخصاتشماراحذفمیکنند. اینکهدریکبازهزمانیمثاًلً

پسبهحسابکاربریخودسربزنیدوآنرابهروزکنید.

برخیازاینراهنماهایآنالین،اجازهفعالیتهایجانبیهمبهشما
گذاشتن و فروش ویژه پیشنهادهای کردن اضافه ازجمله میدهد.
کاتالوگدرصفحه.ازاینامکانات،حداکثراستفادهراداشتهباشید.

اینکارباعثمیشوددرجستوجوهایگوگلدیدهشوید.

استفادهازاینامکانات،بهپرداختپولنیازنداردویاباپرداختمبالغ
ناچیز،امکانپذیراستودردستهتبلیغاتکمهزینهمیگنجد،اماباید
براساسمیزانبازدیدکنندهواثریکهبربیزنستاندارند،استراتژیتان

راتنظیمکنیدکهآیابایدهزینهایپرداختکنیدیاخیر.
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5. Classified Sites

ت( وب سایت های نیازمندی ها5

1
دنــیا، جای همـه در هماکــنون
وجود نیازمندیها مختص وبسایتهایی
یکی آن، آمریکایی معروف نمونه دارد.
هیچ است. kijiji دیگری و craigslist
وبسایتنیازمندیوجودنداردکههمهجای
یکوبسایت، اگرهم بگیرد، بر در را دنیا
محلهای در دارد، بینالمللی فعالیت
را منطقه آن مناسب نسخههای مختلف،
نیازمندِیمعروف دارد.ضمناوبسایتهای
دریکمنطقه،قابلمقایسهباوبسایتهای

معروفدرسطحبینالملل،نیستند.

از 	� استفاده  افراد،  اولویت   
ً
عموما

وب سایت های محلی است. 

2
کنید. پیدا را آنالین نیازمندیهای
مجانی وبسایتها این درصد 99
بخشها، برخی در آنها از برخی است.
در گهی،هزینه آ برایدرج است ممکن
بسیاری در هرحال به باشند. گرفته نظر
وجود رایگان تبلیغ امکان بخشها، از
یا هزینه بدون تبلیغ یعنی این، و دارد

کمهزینه.
دراینصورت،شماباتوجهبههزینه
و تبلیغاتکنارگذاشتهاید برای کمیکه
وبسایت ویژگیهای بررسی به توجه با
آن، تأثیر دامنه و کاربران تعداد ازجمله
تصمیم رایگان، غیر گهی آ درج برای

بگیرید.
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6. Forum

ث( تاالرهای گفت وگوی مجازی6

زمانی،تاالرهایگفتوگو،طرفدارانزیادیداشتوبرنامهریزیزیادیبرایبیزنس1. 1. 
آنجا، در کاربری حساب یک بازکردن با میتوانستید میشد. انجام تاالرها آن در
دربارهموضوعاتمختلفصحبتکنید.شماهممیتوانیدازاینامکانبهرهببریدو

مشخصاتبیزنستانرادرآنجاقراردهید.

بررسی2. 2.  با تاالرهاکنید، این رادرگیر اینکهخود از همانندراهنماهایمشاغل،قبل
بیشترودقیقتر،تاالرگفتگویمعروفتروپرطرفدارترراانتخابکنیدووقتبیشتری
برایآنصرفکنید.بااینحال،تاالرهایگفتوگوکهبازدیدکنندهکمیهمدارند،

برایمعرفیبیزنسشمامفیدخواهدبود.

بسیاری از تاالرهای گفتگو در حال انتقال به 	�
شبکه های اجتماعی هستند، ولی کماکان، به عنوان 

ابزار تبلیغاتی بدون هزینه، قابل استفاده هستند.
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7. Alexa

ج( وبالگ 

مهم1. 1.  ابزارهای از یکی نیز امروزه است. داشته زیادی طرفداران قدیم، از وبالگ
اطالعرسانیاست.

درهرکشوری،سرویسدهندههایمحلیوبالگ،وجوددارند.میتوانیدبااستفادهاز
آنها،وبالگخودتانراداشتهباشیدودربارهبیزنستانصحبتکنید.

شوید.2. 2.  دیده بیشتر تا کنید باز صفحهای پربازدید، سرویسدهندههای وبسایت در
افزونبراین،میتوانیدبابالگرهاهمکاریکنید.ازبالگرهایپرطرفدارکهصفحات
وبالگهایپربازدیددارند،بخواهیددربارهبیزنسشمااطالعرسانیکنند.درصنفخود،
وبسایتهاوراهنماهاوتاالرهایگفتوگویپربازدیدرابیابیدودرآنهافعالباشید.

برایپیداکردنوبسایتهایسرویسدهندهوبالگپربازدید،میتوانیدبامراجعه3. 3. 
بهوبسایتالکسا7،کشورخودراانتخابکنیدوظرفچندثانیه،نام100وبسایت
برترراببینید.ازبیناینلیست،سرویسدهندههایپربازدیدکشورخودراشناسایی

کنیدودرآنها،صفحهایبازکنید.

به 	� را،  متن  کلیدی  کلمات  و  بنویسید  تفصیلی  صورت  به   را  مطالب  وبالگ،  در 
وب سایت یا اینستاگرام خود، لینک کنید.

بدینترتیب،هموبالگخواندهمیشودوهمبرایارجاعبهمنابع،خوانندهرابهوبسایت
خودارجاعمیدهید.
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اطالعرسانیدروبسایتهایراهنماونیازمندیهاوتاالرهایگفتوگوووبالگ،	. 	. 
وقت آنها، برای و دهید خرج به حوصله پس دارد، کافی زمان صرف به نیاز

بگذارید.

بسیار کم هزینه 	� )یا  بودن  مجانی  بیزنس،  ابزارهای معرفی  این   بزرگ همه  حسن 
بودن(  آن ها است.
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8. Social Media

چ( شبکه های اجتماعی8

هستند. مردم روزمره زندگی از بخشی اجتماعی، شبکههای امروزه
استفادهازاینشبکههارایگاناستوسیاستآنها،افزایشتعداد
کاربراناست.هرچقدرکاربرانشانافزایشپیداکند،درآمدبیشتریبه

روشهایدیگریکسبمیکنند.

تاحدامکان،ازشبکههایاجتماعیبرایتبلیغاتاستفادهکنید.

شبکههایاجتماعِیمطرحدربازارهدفخودراشناساییکنید.در"
بیزنسپلن"،بازارهدفراشناساییکردهایدویک"مارکتینگپلنیا

برنامهبازاریابی"طراحیکردهاید.

درهمهشبکههایاجتماعیمعروفمانندفیسبوک،توییتر،لینکدین،
پینترست،اینستاگراموماننداینها،صفحهایداشتهباشید.



تبلیغات کم هزینه و بدون هزینه 22

ازصفحهشخصیخودتانبرایبیزنساستفادهکنید،چونمخاطبان،
آنراجدینمیگیرندوبهعنوانیککارحاشیهایبهآنمینگرند،

بنابرایننمیتوانیدآنراگسترشدهید.

تالش کنید ساختار و چهره ای جدی و حرفه ای از بیزنس 	�
خودتان، در شبکه های اجتماعی بسازید تا دیگران نیز، به 

شما نگاه جدی داشته باشند.

ایجاد اجتماعی شبکههای در خود بیزنس مخصوص صفحه یک
کنید،سپسمطالبیراکهدروبالگووبسایتوتاالرهایگفتوگوو

ماننداینهاداشتید،درآنهابازنشرکنید.

توجه بهآن، باید و بهکارمیبرید،اهمیتیحیاتیدارد محتواییکه
ویژهایداشتهباشید.

حساب باشید. فعال اجتماعی، شبکههای در ممکن شکل هر به
کاربریتانرافعالنگهدارید.
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قانون بیست-هشتاد را مد نظر قرار دهید.	�

مستقیم   		 معرفی  به  را  خود  تبلیغات  درصد  بیست  از  بیشتر 
معرفی  تبلیغاتتان،  درصد  هشتاد  و  ندهید  اختصاص  خود، 

خود به صورت غیرمستقیم باشد.

درصد   		 هشتاد  و  بزنید  حرف  خودتان  از  درصد  بیست 
موضوعات نزدیک به خودتان. 

محتواهاییرابهاشتراکبگذاریدکهبهموضوعاتکاریشمانزدیک
یامرتبطباشد،الزمنیستبهطورمستقیم،تبلیغاتکنید.اگرمدام
تنها تبلیغکنید،دنبالکنندههایشماریزشمیکنندو را بیزنستان
اما میکنند، الیک را مطالب ظاهر به که میمانند باقی کاربرانی

محتوایمطالبراپیگیرینمیکنند.

ابزارهایزیادیدرشبکههایاجتماعیهستکهتقریبًااستفادهاز
همهآنها،رایگاناست.اینابزارهاراشناساییوازآنهااستفاده

کنید.

ازطریقدفترچههایراهنمایایوتیوبباآنابزارهاآشناشویدوببینید
چگونهدرشبکههایاجتماعیمختلفمانندفیسبوک،اینستاگرام،

توییتر،یوتیوبوپینترست،میتوانیدازآنهااستفادهکنید.
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را خود بیزنس کاربری صفحه تا میکند کمک بیشتر، یادگیری
حرفهایترسروساماندهیدوبازخوردبهتریازآنهابگیرید.درآغاز
کار،ساماندادنبهشبکههایاجتماعیازشمازمانزیادیمیگیرد
وپسازآن،الزماستمطالبرابراساسروندیکهیادگرفتهاید،به

اشتراکبگذارید.

یاد بگیرید بازخوردها را تجزیه و تحلیل کنید.	�

روشهایزیادیبرایتجزیهوتحلیلوجوددارد،ماننداینکهمخاطبان
شماازکدامنقطهجغرافیاییهستندوچهمدتزمانیرابرایدیدن
مطالبشما،صرفکردهاند.نتایجیکهمیگیریدبهشماایدهمیدهد

کهکداممحتوایتانجذاببودهوطرفداربیشتری،داشتهاست.

محتوای جدید و متنوع ایجاد کنید، اما وقتی از محتوایی 	�
، هم آن را ادامه دهید و هم، 

ً
بازخورد مثبت گرفتید، حتما

با روش های مختلف آن را بهبود ببخشید. این موضوع را 
با تجزیه و تحلیل رفتار مخاطبان می توان فهمید.
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محتوای که میدهند شما به را امکان این اجتماعی شبکههای
افراد برخی کنید. بازنشر دیگران صفحات در را خودتان شده تولید
میتوانید و گذاشتهاند آزاد عموم، بازدید برای را صفحههایشان

محتوایتانرادرآنصفحاتبهاشتراکبگذارید.

درگروههاییکهدرزمینهشغلیشمافعالهستند،عضوشوید.این
کنید. بازنشر را شده تولید محتوای میدهند اجازه شما به گروهها
شناساییوعضوشدندراینگروههاماههازمانمیبرد.براینمونه
فیسبوکاجازهنمیدهددریکروزدربیشازتعدادمعینیگروه،عضو
شویدیاازیکحدیبیشتر،مانعبازنشرمطلبصفحهشمامیشود.

ابزاربازنشرمحتوادرصفحاتوگروههایدیگرانرانیزدررأسکارهایتان
قراردهید.اینکاربسیارسادهاست.براینمونهوقتیصفحهفیسبوکرا

بازمیکنید،درباالیصفحهامکانیبرایجستوجووجوددارد.

فرضکنیدبیزنسشمادرزمینهرستورانداریاست.بستهبهموقعیت
جغرافیاییبازارهدف،واژهایراواردمیکنید.هنگامجستوجو،ممکن
استفیسبوکواژههاییرابهشماپیشنهاددهدکهازآنچهخودتاندر
ذهندارید،جذابترباشد.درباالیصفحه،دستهبندیهاییوجود
 ,app ,group ,page ,video ,photo ,people ,post ,all دارد:
روی میتوانید است. جذاب group و page ما برای ... و event
groupکلیککنیدودرهرگروهیکهبرایتانجذاببودهوبهبیزنس

شمانزدیکاست،عضوشوید.

بهفرضیکگروهسیوچهارهزارعضودارد.نخستواردآنگروه
میشویدومیبینیددرچهزمینهایفعالاست.درهرگروه،توضیحاتی
وجودداردکهنوعفعالیتراشرحمیدهد.درصورتلزوم،درآنگروه

عضومیشوید.



تبلیغات کم هزینه و بدون هزینه 26

بخشدیگر،صفحههااست.بایدبهصفحههامراجعهکنیدوببینید
بهاشتراکبگذارید؟ رادرآنها اجازهمیدهدمحتوایتان بهشما آیا
رامشخص اینموضوع که دارد نشانهاییوجود پایینصفحه، در
میکند.اگراجازهاینکارراداشتید،میتوانیدمحتوایتانرابهاشتراک
بگذارید.اینصفحهرانشانهگذاریکنیدیامشخصاتآنرادرفایل
اکسلیکهپیشازاینگفتیم،ذخیرهکنیدتادرآیندهنیزمطالبیرادر

آنهابهاشتراکبگذارید.

برای  محدودیتی  اجتماعی،  شبکه   هر  در  گفتیم که همانطور
درفیسبوکنمیتوانیددرهرروزبیشتر فعالیت ها وجود دارد.مثاًلً
ازچندپستدرصفحهدیگرانبهاشتراکبگذارید،وقتیبهسقف

محدودیترسیدید،بایدادامهکارراروزبعدپیشببرید.

اینکار،نیازبهحوصلهزیادیداردواینگونهنیستکهدریکروز،
باحرکتیضربتی،آنراانجامدهید.بایدفعالیتی دنباله دار را پیش 

ببرید. 

محتواهاییرابهاشتراکبگذاریدکهدرانتها،مخاطبرابهبیزنس
شمامتصلکند.اگرمحتواهایجذابیراکهربطیبهکارشماندارد
بهاشتراک ندارد،درصفحاتدیگران پیوندیهمبهصفحهشما و

بگذارید،سودیعایدتاننخواهدشد.
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9. Contest

ح( مسابقه9

آن1. 1.  درباره میتوانید کردهام. استفاده مختلف برنامههای در تواتر به مسابقه از من
تحقیقکنیدوایدهبگیرید.درشبکههایاجتماعی،وبالگوتاالرهایگفتوگوهم،

میتوانیدمسابقهبرگزارکنید.

برای مسابقه ها، جایزه هایی را متناسب با اندازه 	�
بیزنستان، تعیین کنید. 

هزینهای2. 2.  و باشد شما خود شرکت خدمات و کاالها میتواند جوایز اوقات، بیشتر
متقبلنشوید.فراموشنکنیدکهبحثامروزماتبلیغاتبدونهزینهوکمهزینهاست
باکمترینهزینه،افرادیرابهدنبالکردنشبکههایاجتماعی بایدبتوانید وشما

خودواستفادهازکاالهاوخدماتتان،ترغیبکنید.
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خ( تولید محتوا

دردنیایامروز،محتوااهمیتبسیار1. 1. 
زیادیپیداکردهاست.بهطورمداوم،
با مرتبط محتواهای مختلف انواع
کارتانرادروبسایتهاوشبکههای

اجتماعیمختلف،کارکنید.

برایعموم2. 2.  تولیدکنیدکه محتوایی
هدف بازار خصوص به و افراد
اگر نمونه، برای باشد. جذاب شما،
سرورهای تعمیرات صنف در شما
مخاطب میکنید، فعالیت رایانهای
خاصداریدوبایدمحتواهایشمابا
نیازهایمخاطبخاصشماتناسب

داشتهباشد.

کم3. 3.  هزینه با محتوا تولید دنبال به
عکس گوشی، با میتوانید باشید.
تمام در و بگیرید کیفیت با فیلِم و
اشتراک به اجتماعیتان، صفحات

بگذارید.

ازموضوعاتمختلفیکهبهسلیقه	. 	. 
است، مرتبط بیزنستان، و مخاطب
مثل تصویری یا متنی محتوای
سلیقه کنید. تهیه فیلم، و عکس
چرا دارد، بیشتری اهمیت مخاطب
را شما محتواهای است قرار که

ببینندوشمارادنبالکنند.

برای شما تولیدی محتوای اگر
مخاطبتانجذابنباشد،بایدنگران
شوید،زیراشمارادنبالنخواهدکرد.
محتواهای وقتی نسبت، همان به
بازنشر دیگران که را دمدستی
میکنند،بهاشتراکمیگذارید،باید

نگرانباشید.

دیگران،5. 5.  که کنید تولید را محتوایی
از استفاده با کنند. بازنشر را آن
ابزارهایمدرنوباروشهایساده،
میتوانیدمحتواهاییراتهیهکنیدکه

مخاطبشماازآنبهرهببرد.
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یادتان6. 6.  ازمنابعمختلفرابهاشتراکنگذارید. محتواهایبیهودهومطالببیربط
باشدامروزهباوجودگوشیهایهوشمند،بههمانسادگیکهشمابهانواعمحتوا،
دسترسیدارید،مخاطبانشماهمبهآندسترسیدارند،بنابراینبهاشتراکگذاشتن

آنها،بیهودهاست.

محتوایباکیفیتوجدیدتهیهکنید.	. 	. 

بازنشر محتوای دیگران، برای شما بازدیدکننده 	�
جدید، جذب نخواهد کرد، چون همه به محتواهای 

تولید شده توسط وب سایت های پربازدید، دسترسی 
دارند و پیش از شما، آن را بازنشر کرده اند.
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د( شرکت در رویدادها

1
نقاط در رویدادهایی چه کنید جستجو
با مرتبط که میشود برگزار کشور مختلف
بازارهدفشما، ودرمحدوده بیزنسشما

استودرآنرویدادها،شرکتکنید.

2
شما برای رویدادها از کردن بازدید
هزینهاینداردوتنهابرخیازآنها،شامل
از یکی اما است، ناچیز ورودی هزینه
شما معرفی و تبلیغ برای مکانها بهترین

است.

3
بازدیدکنندههای آیا که کنید بررسی
برگزارکنندههای یا و غرفهدارها رویداد،
رویداد،جزوبازارهدفشماهستند؟ممکن
شما هدف بازار جزو گروه، سه هر است،

باشند.

صرف 	� وقت  رویدادی،  هر  برای 
کنید  انتخاب  را  رویدادی  نکنید؛ 
قابل  آن،  در  شما  هدف  بازار  که 

دسترسی باشد. 

	
ناچیزی 	� هزینه  که  را  رویدادهایی 

انتخاب  دارند،  بازدید  و  ورود  برای 
خود  مشتریان  به  را  خود  و  کنید 
یا  و  بازدیدکنندگان  غرفه داران،  که 
معرفی  هستند،  رویداد  برگزارکننده 

کنید.

رویدادها، از بازدید هرحال، به
روشیکمهزینهوحتیبدونهزینه

است.

5
یک 	� عنوان  به  را  رویدادها  در  شرکت 

در  ماهانه،  و  هفتگی  بازاریابی  ابزار 
راه اندازی  از  پس  و  بگیرید  نظر 
شبکه های  در  حضور  و  بیزنس 
اجتماعی، به  عنوان امری دائمی، به 

آن نگاه کنید. 
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6
با استفاده از حضور خود در رویدادها، می توانید محتوای اختصاصی خود را تهیه کنید. 	�

باگوشیموبایلخود،فیلموعکستهیهکنیدودروبسایتوشبکههایاجتماعیتان
منتشرکنید.بااینکهاخبارنمایشگاهمنتشرمیشود،اماعکسوفیلِمشمارا،کسیجزشما،
تهیهنکردهاست.بههمینسادگی،محتوایاختصاصیخودراتهیهوازرویداد،بهعنوان
بیزنسخود،استفادهحرفهای، ایجادمحتواومعرفی برای بدونهزینه و ابزاریکمهزینه

میکنید.

ایجاد محتوا
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10. Networking

ذ(حضور در گردهمایی های کاری

اصوالبخشیازرویدادها،بازدیدومالقاتافرادیازیکحوزهبیزنساست.اینبخشکه
اصطالحًا،شبکهسازیروابطکاری10معنامیشود،بسیارکارسازاست.

دربیشتررویدادهاییکهبهشبکههایکاریازافرادمرتبطند،اینامکانوجودداردکهشما
درآنجا،دربارهبیزنستانباافرادصحبتکنیدوآنرامعرفیوتبلیغکنید،کارتویزیتخودرا

پخشکنیدو"پرزنتیشنیکدقیقهای"انجامدهید.

به ازآنها کتابمستقلیدربارهنحوهشرکتدررویدادهاوچگونگیحضورواستفاده
عنوانابزاربازاریابی،دارمکهدرآن،توضیحاتکاملوجامعیدربارهاینموضوع،بیانشده

است.
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11. Community Center
12.  Welcome  Center

ر( حضور در خانه های فرهنگ و مراکز جوامع11

درهمهجایدنیا،خانههایفرهنگوفرهنگسراهاوجوددارند.دراین
پرداخت نیستهزینهای کارالزم این برای مکانهارفتوآمدکنید.
کنید.بررسیکنیدکهدراینمکانهاباچهکسانیمیتوانیدکارکنیدو
کجامیتوانیدتراکتهاوکارتویزیتتانراقراردهید.محلتجمعافراد
راشناساییکنیدوبا"پرزنتیشنیکدقیقهای"خودتانرامعرفیکنید.

تراکت، 	� می توانید  فرهنگسراها،  و  فرهنگ  خانه های  در 
بروشور و کارت ویزیتتان را پخش کنید.

درکانادابرایکسانیکهتازهوارداینکشورشدهاند،اماکنیبهنام"مرکز
مراکز، این دارد. وجود ایرانیان، جامعه مرکز  مثاًلً خوشامدگویی12"

میتوانندمحلیبرایمعرفیبیزنسشماباشند.

درکشورهایدیگر،مراکزیمانندشهرداریها،مراکزپررفتوآمداست
کهحضوردرآنها،هزینهایندارد.بررسیکنیدکهآیابرحسبصنف

فعالیتتان،درآنجافضاییبرایمعرفیبیزنستانوجوددارد؟
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بهیاددارمکهسالهاپیش،درخیابانمنتهیبهادارهثبتشرکتها،
رادرمیانعابرانپخش افرادزیادیمیایستادندوکارتویزیتشان
میکردندومیگفتنداگرمیخواهیدشرکتثبتکنید،بهمامراجعه
کنید.چهکاریکمخرجترازایناست؟!حتیاگرافرادیرابرایاین
تبلیغاتکمهزینهجای باشید،کماکاندردسته کاراستخدامکرده
چون میشود، گرفته بازخورد بیشترین کم، هزینهای با میگیرد.

مرتبطترینبازارهدف،درآنهادردسترساست.

رویدادهایمختلفیدرمراکزیکهذکرشد،برگزارمیشود.بابررسی
آن در هدفتان، بازار با آنها در شرکتکننده افراد تناسب میزان
رویدادها،حضورپیداکنیدوبیزنستانرامعرفیکنید.کماکان،تالش
میکنیمروشهوشمندانهایراانتخابکنیمکههزینهایدربرنداشته

باشد.



ش بیپیفریفقمیقی فتاه م35

ز( همکاری با مؤسسات خیریه

1
بهعنوانداوطلبدرمؤسساتخیریهمختلفشرکتکنید.همیککارخوبدرراهبهبود
اوضاعجامعهانجاممیدهیدوهمافرادمختلفیرامیبینیدوبا"پرزنتیشنیکدقیقهای"،

میتوانیدبیزنستانرابهآنهامعرفیکنید.

همکاری با مؤسسات خیریه، نه تنها روشی بدون 	�
هزینه برای بازاریابی و معرفی و تبلیغ شما است، 

بلکه برای شما سرمایه اجتماعی، به همراه می آورد و 
حجم ارتباطات بین فردی و اعتبارتان را نیز افزایش 

می دهد. 

2
بهواسطهداوطلبشدنبرایانجامکار
خیروباعضویتدریکگروهخیریهیاسازمان
اجتماعی،دسترسیشمابهافراد،امکانپذیر
میسر برایتان سادگی به که امری میشود؛

نبود.

3
را خیریه کار افراد، شمالی، آمریکای در
برایدانشآموزان زندگیمیدانند. از جزوی
نیزاینکار،جزووظایفکالسیشاناستو
برایاجتماعیشدنآنها،الزماستوبدون
آننمیتوانندمراحلرشدراطیکنند.اماشما
همینروشرامیتوانیدبهعنوانروشیبسیار
هوشمندانهوسودمنددرعینحالکمهزینه،
بیزنس، در پیشرفت و عامالمنفعه امور برای

استفادهکنید.



تبلیغات کم هزینه و بدون هزینه 36

ژ( اتحادیه ها و انجمن های بازار هدف

1
اتحادیه ها ، انجمن ها یا نهادهای مشابه که محل 	�

عضویت بیزنس های یک صنف خاص است، به دلیل 
تعداد باالی اعضای خود، می توانند محلی برای 

معرفی و تبلیغ شما باشند. 

2
در اینمشتریان، و نشانهگرفتهاید بازارهدفتان در را ازمشتریان اگرگروهخاصی
چنیننهادهاییعضویتدارند،باآننهادهاواردمعاملهشویدوبستهبهنوعمحصولیا
خدماتخود،بهاعضایآنها،پیشنهادتخفیفاتویژهدراستفادهازخدماتخود،دهید
یادرقبالمعرفیاعضایشانبهشما،بهخوِدآناتحادیهیاسازمانمشخص،پورسانت
خودتان کشور جاری قوانین اساس بر شما، انتفاعی پیشنهادهای کنید دقت بدهید.

باشد.
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س( رفتار برد-برد با افراد دیگر

1
اگرمحدودهجغرافیاییمشخصیبرایفعالیتتانوجوددارد،یااگرمیخواهیدبهنحویبا
محالتخاصیکارکنید،میتوانیدبامغازههاورستورانهایپررفتوآمد،ارتباطکاریبرقرار

کنید.
بهآنهاپیشنهادبدهیدکهدرصورتتبلیغشمایاتوزیعکوپنهایتان،منفعتمتقابلیازشما

دریافتخواهندکردیاشما،تبلیغیبرایشانانجامدهید.

2
اختیارتان در که فضایی یا مشتری هر معرفی بابت رسمًا آنها، به میتوانید همچنین
گذاشتهاند،کمیسیونبدهید.نحوهانجاماینمعامله،پیچیدگیهایزیادیداردونیازبهتفکرو

برنامهریزیدارد.
وابسته بهخودتان را بابتمعرفیمشتریجدید،آنها افراد، به بادادنکمیسیون
میکنید.کافیاستبهآنهابقبوالنیدکهبامعرفیمشتریبهشما،منتفعخواهندشد.

اینروش،برایشماهزینهزیادی،دربرنخواهدداشتوازروشهایکمهزینه،برایمعرفی
وتبلیغاستامابراساسشناختازبیزنسونوعمشتریانخودونوعمشتریانبیزنسهاییکه
قصدداریدواردهمکاریمشترکباآنهاشوید،تصمیمبگیرید.درواقعاگرمشتریانهردوی

شما،یکگروهمشخصهستند،روشبسیارخوبیبرایتبلیغبرد-برداست.
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3
پرداخت کمیسیون به هر آنکه مشتری به شما 	�

معرفی می کند، هزینه معرفی مشتری13 است. به 
هر آنکه به شما مشتری جدید، معرفی می کند، چه 

دوست و چه فامیل و غریبه، کمیسیون، پرداخت 
کنید. به این ترتیب، مزه سود، زیر زبانشان می رود 

و با شما همکاری می کنند! حتی اگر کسی به 
دلیل رودربایستی یا رفاقت، از گرفتن این 

کمیسیون، امتناع کرد، شما این کار را انجام 
دهید. 

	
پرداخت نکردن کمیسیون به معرف، بابت معرفی 	�

مشتری، اشتباه بزرگی است. 

5
قبلازهرگونهمعرفیمشتریازسویدیگران،درصدیازفروشرابرایکمیسیونیاحق

معرفیدرنظربگیریداماپسازانعقادمعامله،آنراپرداختکنید.
دراینزمینهنیزکتابیدارمباعنوانسیستمهوشمندمعرفیمشتری14یاریفرالسیستم
کهبهنوعیهمانسیستموابسته15استودربارهاینموضوعبهتفصیل،درآنسخنگفتهام.

13.  Referral Fee
14. Smart Referral System
15. Affiliate
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ش( کار با رسانه ها

هنوز 1(  و  کوچک ترند  رسانه ها  برخی  هستند؛  سطح  چند  در  رسانه ها 
دارند.  محدودتری  مخاطبان  دایره  بنابراین  نرسیده اند،  شهرت  به 
و  تلویزیونی  رادیویی،  شبکه های  مانند  جمعی  رسانه های  دیگر،  گروه 
روزنامه های سراسری، جزو رسانه های پرمخاطب هستند و گروه سوم 

در میانه این دو قرار دارند. 

با 2(  کنید  سعی  کنید.  شروع  اول،  گروه  از  و  کنید  دسته بندی  را  رسانه ها 
آن ها، پروژه های مشترک تعریف کنید تا هزینه ای متقبل نشوید. ممکن 
 پیشنهاد بدهید ِسرِورهای 

ًً
است رسانه، نیازمند خدمات شما باشد، مثال

رایانه هایشان را تعمیر کنید و آن ها، در مقابل، آگهی شما را منتشر کنند.

درهمکاریبارسانهها،سعیکنیدخدماتمتقابلارائهکنیدتا	�3( 
هزینهایمتقبلنشویدیادستکمبخشیازهزینههاراباارائه

خدماتتان،پوششدهید. 

حتی با برخورد مناسب و حرفه ای، می توانید فضایی را فراهم کنید که به 	( 
باور  این  به  را  بتوانید رسانه  باید  به هرحال  رسانه ها، کمیسیون بدهید. 
برسانید که با جذب هر مشتری از طریق آگهی، کمیسیونی از فروش، 

نصیبش می شود.

روشهمکاریبارسانهها،نیازبهمعرفیدرستشما،دارد	�5( 
وبهنوعمدلبیزنسشماهممرتبطاستکهآیاامکانارائه

کمیسیونازفروشفراهماستیاخیر.
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ص( تابلوهای همگانی نصب آگهی

آمریکایشمالی،جلویدربورودیوخروجیمغازههایخواروبارفروشی،تابلوهای در
گهیوجوددارد.اینتابلوهامجانیاستوکاربردزیادیداردورویآن، بزرگیبراینصبآ

تبلیغاتبسیارزیادی،چسبیدهاست.
اگرچنینامکانیدرکشورشمانیزفراهماست،محدودهبازارهدفتانراشناساییکنیدو
تراکتتبلیغاتیبیزنستانرادرتابلوهایتبلیغاتیمستقردرآنجادرمعرضدیدعموم،قراردهید.
گهیهایدستنویسنصبمیکنند،اماهرچقدرتراکتهاحرفهایترو حتیبعضیافراد،آ

خواناترباشد،بهتراست.
شما تبلیغ و معرفی برای اثربخش حال، درعین و کمهزینه بسیار روشی روش، این

است.
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ض( چاپ و پخش تراکت

1

یکیازابزارهایکمهزینهبرایمعرفیوتبلیغخودکهمیتوانیدروی
وهله در کارشما است.الزمه بیزنس معرفی کارت دهید، مانور آن

نخست،داشتنیککارتویزیتاست.

ابعاد به معرفی" "کارت نام به کارتی است الزم آن، کنار در
حجم یک در تا کنید چاپ سانتیمتر پانزده در ده حدودی
رویدادها در شرکت هنگام و کنید معرفی را بیزنستان محدود،
وحضوردرمغازههاومحلهایرفتوآمدوهرجاییکهامکان

دارد،آنراپخشکنید.

اینکارتازکارتویزیتمهمتراست،چونمیتوانیددردورویآن،
اطالعاتمفصلتربیزنسونشانیوبسایتوشبکههایاجتماعی

خودراچاپکنید.

سمینارهایی را که مخاطبانشان جزو بازار هدفتان هستند، 	�
و  ویزیت  کارت  آن ها،  در  حاضران  به  و  کنید  شناسایی 

"کارت معرفی" خودتان را بدهید. 
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دربرخیکشورهامانندآمریکاوکانادا،محلهاییبرایپخشروزنامه
ومجالتمجانیوجوددارد.اگرچنینمکانهاییدرکشورشماوجود
دارد،تراکتهایتانراالبهالینشریاتقراردهید.مردمهنگامبرداشتن

مجالت،تبلیغاتشماراهمباخود،میبرند.

توجهداشتهباشیدمادربارهکسانیکهبودجهایبرایتبلیغاتندارند،صحبت
میکنیم،بنابراینالزماستخودتانسرفرصت،اینکارراانجامدهید.

دربسیاریازنقاطدنیا،مکانهایبراینصبتراکتوجوددارد.در
شهرهایبزرگدنیااینمکانهادرمعابرپررفتوآمد،احداثشدهاست.
دربرخیازکشورهانیزامکاننصبتراکتدرهرمکانیوجوددارد.

سالهاپیشکهنخستینکتابمنچاپشدهبودومنپولتبلیغنداشتم،
ساعتچهاروپنجصبحبهخیابانهایاصلیمیرفتموطرحجلدکتابمرا
رویتابلوهاییکهامکاننصبتراکتوجودداشت،نصبمیکردم.پساز
آن،حوالیساعتدهصبحبهکتابفروشیهامیرفتموکتابمراکهپیشاز
آنطرحجلدشرارویتابلودیدهبودند،برایفروشبهآنهاعرضهمیکردم.

است. 	� تبلیغ  برای  کم هزینه  راه های  از  یکی  تراکت  نصب 
می توانید در مکان های پررفت وآمد در محدوده بازار هدفتان، 

کارت ویزیت یا تراکت بیزنستان را قرار دهید.

دقتکنیددراینروش،تنهاموضوعپولمطرحنیست،مسئلهتوزیعصحیح،
اهمیتدارد.باتوجهبههزینهکمیکهشمامیتوانیدصرفکنید،بهپخش
درستتراکتهاتوجهکنید،چونزمانیکهبرایرفتنبهآنجاورایزنیبا
گهیهاصرفکردهاید،جزوهزینههایشمااست، مسئولمربوطهونصبآ
بنابراینبایدازحضوردرمکانهاییکهبرایتانبازخوردخوبیندارد،بپرهیزید.
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ط( کارت های هدیه 

وبسایتهایمعروفمثلموتورجستجویگوگلوبینگ،سمینارهاووبینارهاییدرباره
هدیهای کارتهای شما به سمینارها این در میکنند. برگزار خود، وبسایت در تبلیغات
میدهندکهگاهیمیتوانیدباآنهاصددالریابیشتردرگوگلوبینگتبلیغاتکنید.خیلی
وقتهاهماینکارتهارابهآدرسدفترشماپستمیکنند.اینسمینارهارایگاناست.اگر
را کارتهایهدیه و کنید اینسمینارهاشرکت در آمریکایشمالیهستید، درکشورهای

دریافتکنید.

شما با یک حساب کاربری نمی توانید بیش از یک کارت هدیه استفاده کنید، باید 
استفاده  بیشتر،  کارت های  از  بتوانید  تا  کنید  باز  بیشتری  های  کاربری  حساب 

کنید.

نکته
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16. Freelance

ظ( وب سایت های دورکاری16

اگرشما،ارائهدهندهخدماتهستیدتاکاال،میتوانیدباشناساییوبسایتهایدورکاریو
عضویترایگاندرآنها،خودتان،تواناییهاومهارتهایتانرامعرفیکنید.

دراینوبسایتها،کارفرماهاوکارجویانزیادیعضوهستندوشمابامعرفیخودتانو
خدماتیکهارائهمیدهید،میتوانیدپروژههایکاریبگیریدوازراهدور،بدوناینکهدرمحل

جغرافیاییخاصیمستقرباشید،آنهاراانجامدهیدودرآمد،کسبکنید.



اپیی فریقم45

ع( ارسال نامه

دردوراناولیهکاری،نامهایراآمادهکردمودربازاریکهمیخواستمفعالیتکنم،
برایشرکتهایمختلففرستادمتاازآنهادرزمینهتخصصخودم،پروژههایآزاد

بگیرمونتیجههمگرفتم.
درنامهنوشتمکهچهچیزهاییمیدانمچهمهارتهاییدارموبرایشرکتهاییکه

فکرمیکردمممکناستبهخدماتمننیازداشتهباشند،فرستادم.
اینروش،جزوروشهایکمهزینهاستوفقطهزینهپستراشاملمیشود.

هزینهای تا دهید انجام هم ایمیل طریق از را کار این میتوانید امروز دنیای در
باید نامهها دارد. را خود تأثیر هنوز نامه کردن پست حال بههر اما نشوید، متقبل
واضحوبدونتفصیلباشدوبرایکسانیکهپتانسیلاستفادهازخدماتشمارادارند،

بفرستید.
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سخن پایانی

1
برایشماتوصیههایمفید باشیدکه افرادوسازمانهایی بهدنبال درروندکارهایتان،

دارند.

2
ازابزارهایتحقیقومطالعهدردنیایامروز،استفادهکنید.اینابزارها،کاراییزیادیبرای

شمادارد.

3
بازارهای مناسب است ممکن اطالعات، برخی ببرید؛ بهره محلی، افراد اطالعات از
کشورهایدیگرباشدودرمحلشماکاربردنداشتهباشد.پس،نیازبهاطالعاتافرادیداریدکه

گاهیدارند. دربارهبازارهایمحلی،آ

	
زمینه ها 	� همه  در  شما  به  دیگران  بدهید  اجازه  ندانید.  کمال  و  دانش  منتهای  را  خود 

ازجمله جذب سرمایه و مشتری، مشاوره دهند، پرسش هایتان را از دیگران بپرسید و 
از افراد خبره درباره کارتان نظرخواهی کنید.



یخیفری یرش47

5
را 	� شما  طرح های  منتقدان،  صدای  شنیدن  نکنید.  دوری  گرفتن،  توصیه  فضای  از 

تأیید کارهایتان از سوی دیگران باشید، به نتیجه  پخته تر می کند. اگر تنها به دنبال 
درست، نخواهید رسید.

6
درگوگل،توصیههایفراوانومربیمجانیبرایشماوجوددارد.هرچیزیالزمداشته

باشید،میتوانیددرگوگلجستوجوکنید.

	
درسمینارهاهماینفرصتفراهممیشودکهپساز"پرزنتیشنیکدقیقهای"بیزنستان،از

افرادخبرهکمکبگیرید.

8
فهرست مشکالت بیزنس خود را در جیبتان داشته باشید و به  محض اینکه با فردی 	�

مطلع برخورد کردید، برای گرفتن مشورت، آن ها را مطرح کنید.

9
گرچهدلیلینداردتماممشاورههایآنها،برایشمامفیدواقعشودامابامطالعهوتحقیق،
اطالعاتکاملیازاطرافیانتانبهدستمیآوریدوازنظردیگراندربارهخودتان،مطلعمیشوید.




