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 گام به گام بازاریابی ربایشیآموزش 

 استفاده،یط شرا

 ارائه شده در این کتاب الکترونیکی صرفا جنبه اطالع رسانی دارد.اطالعات 

و  ، تکثیر، بدون مجوز کتبی از نویسنده کتاب، قابل کپی برداریالکترونیکی ببخشی از این کتاهیچ 

 و در صورت احراز نقض حقوق نگارنده، برخورد قانونی خواهد شد. نشر مجدد نیست

 تجارت کتاب و وب سایت آرتا کلود، متضمن موفقیت و یا شکست طالب ارائه شده در اینممسلما 

یم مسئولیتی در قبال اینگونه مسائل توسط تنیست. هیچ  در آنها بواسطه اطالعات ارائه شده شما

 آرتا کلود پذیرفته نخواهد شد.
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 مقدمه

خرسندم که این کتاب الکترونیکی آموزش گام به گام بازاریابی ربایشی خوش آمدید. بسیار به 

به زبان شیرین  Inbound Marketingکتاب جزو نخستین کتب در زمینه بازاریابی ربایشی یا 

 بروزترین ابزار پیاده سازی آن با و ا تعاریف اولیه بازاریابی ربایشیاین کتاب باست. در فارسی 

 .آشنا میشویدبرای وب سایت یا وبالگ خود 

این کتاب سعی بر آن بوده، تا با زبانی بسیار ساده و قابل درک برای همه، مفاهیم و نحوه پیاده در 

کار با رایانه نیست و اندکی لذا افرادی که حرفه اصلی آنها  .مهکل پروسه را شرح دسازی 

از اطالعات ارائه شده در این کتاب بهره  توانندب، براحتی اطالعات و تجربه کار با اینترنت را دارند

 ببرند.

کلیه آشنایان، دوستان و حمایت کننده های عزیز که مشوق و پشتیبان من در ارائه این کتاب از 

بواسطه اطالعات ارائه شده در  در کسب و کار آنالین شما موفقیتبوده اند، صمیمانه تشکر میکنم. 

 است. نم، آرزوی قلبی این کتاب

 ارادتمند،

 کمالیفرامرز 

 

 نود و سهشهریور 
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 مطالبفهرست 

 5 مقایسه بازاریابی ربایشی و بازاریابی سنتی

 6 شبیه یک قیف استبازاریابی ربایشی 

 9 تحقیق درباره بازار مقصد - گام اول

 15 شما انتخاب منابع ایجاد ترافیک بسوی وب سایت - گام دوم

 Call to Action 17پیاده سازی دعوت به عمل یا  - گام سوم

 23 مناسببا قیمت  ارزشمند محصول یک پیشنهاد - گام چهارم

 25 پیاده سازی محصول اصلی - گام پنجم

 26 میلی که حاشیه سود را باال میبردمحصولی تکپیاده سازی و ارائه  - گام ششم

 27 پیاده سازی مسیر بازگشت و آغاز مجدد - گام هفتم
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 مقایسه بازاریابی ربایشی و بازاریابی سنتی

 و ارزشمند ردیکارب ،مطالب مفید و به اشتراک گذاری ربایشی به زبان ساده، ارائهبازاریابی 

و  گزارشها، کتابهای الکترونیکی، وبینارها، ویدئوهای آموزشی، پادکستها، خبرنامه هادرقالب انواع 

نه ای خاص ارزشمند در زمیبرای مشتریانی است که بدنبال کسب اطالعات  رسانه های اجتماعی

حقیقت در اینوع بازاریابی، افرادی که نیازمند بدست آوردن اطالعات ارزشمند و . در هستند

 مثال، تصور کنیدهند بود. بعنوان کاربردی در هر زمینه ای هستند، محور توجه و بازاریابی خوا

خود را در دنیای  قصد دارید تا تجارت شما فردی خبره در زمینه طراحی لوگو و آرم هستید و

حاضرند بابت دریافت  وشما هستند  دماتخافراد زیادی نیازمند اینترنت توسعه دهید. مسلما 

بروزترین  اینسو شما با دانستندر ه آنرا با خوشحالی بپردازند. شمند، هزیناطالعات و خدمات ارز

 طالعاتااینوع بدنبال که  یخدمات خود را برای مشتریان به بهترین روش،و  (ربایشیمتد بازاریابی )

 ارائه میدهید. ،هستند

هدف خود را  است که Outbound Marketingیا  مقابل اینوع بازاریابی، بازاریابی سنتینقطه 

مد نظر نبوده و ت معموال مخاطبان خاص این حالصرفا وسعت دامنه بازاریابی معطوف میدارد. در 

نظیر تبلیغات  روشهایی .مطالب ارزشمند و مفید نیز پیشاپیش در اختیار آنها قرار نمیگیرند

جزو متداولترین روشهای بازاریابی به روش سنتی  ، رادیویی، بیلبوردها، تماسهای تلفنیتلویزیونی

 هستند.
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 شبیه یک قیف است Inbound Marketingبازاریابی ربایشی یا 

 مانند ما نیاز به ترافیک دارند ولیی نیه هیر نیوع ترافیکیید بایید       ،آنالین تجارتصاحبان  تماممسلما 

 ترافیک درست به سمت وب سایت ما در جریان باشد. ولی چگونه میتوان ترافیک درست را تعریف

 کرد؟

 که پتانسیل تبدیل شیدن بیه  ترافیک درست، مجموعه کاربرانی هستند از دیدگاه بازاریابی ربایشی، 

 و درنهایت یک مشتری وفادار و خوشحال را دارا هستند. هاleadیا  بران ارزشمندکار

اشاره سری: شاید این جمله شما را شوکه کند ولی شیما هیگگیاه بیا مشیکلی تحیت عنیوان        

 دنخواهید کرد ترافیک برخورد

جیذابیت   دعبارت است از بکارگیری ابزارهایی که قادرنی به فرم کلی، پیاده سازی بازاریابی ربایشی 

کاربران ارزشمند و مشتری وفادار کنند. بیرای سیاده    هبرای کاربران ایجاد کرده و آنها را تبدیل ب

 استفاده کنید:فحه بعد صتر شدن مفهوم کلی از شکل 
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 :ربایشیزم برای پیاده سازی قیف بازاریابی گامهای ال

بیرای بیازار میذکور    تحقیق درباره بازار مقصد و اتخاذ تصمیم در میورد محصیولی کیه     گام اول(

 .جاذبه دارد

 .انتخاب منابع ایجاد ترافیک بسوی وب سایت گام دوم(

که شامل یک پیشنهاد وسوسه کننیده و  ، Call to Actionپیاده سازی دعوت به عمل یا  گام سوم(

کاربران سایت ییا وبیالگ شیما     مجانی است که کاربر به واسطه آنها فورا تصمیم بگیرد تا به لیست

 .بپیوندد

 مناسب )قیمتی کمتر از ارزش واقعی محصول(با قیمت  ارزشمند محصول یک پیشنهاد گام چهارم(

 گذاشته اند. Tripwireبرخی از افراد نام این محصول را  تکمیل کننده گام قبلی است.که 

: در زبان انگلیسی اصطالحا به یک سیم کشیده شده در سطح زمین که به منظور Tripwireتعریف 

 تله انفجاری عمل میکند، اطالق میشود. دام یا

 .محصول اصلی و ارائه پیاده سازی گام پنجم(

یا محصولی تکمیلیی کیه حاشییه سیود را بیاال       Profit Maximizerپیاده سازی و ارائه  گام ششم(

 میبرد.

 .پیاده سازی مسیر بازگشت و آغاز مجدد گام هفتم(
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 ییک سیسیتم کیامال    ،اسیتفاده از ابزارهیای صیحیح   نکته مهم درباره گامهای فوق اینست که بایید بیا   

اتوماتیکطراحی کرد که به نوعی مستقل از عملکرد شخص باشید. در ایین کتیاب الکترونیکیی قصید      

بصیورت   ،پیاده سازی کل قیف را با استفاده از ابزارهیای کارآمید   ،کاربردی ساده و دارم تا با زبان

 دهم. کامال اتوماتیک شرح

 

 داردجاذبه  ،که برای بازار مذکور یباره بازار مقصد و ایجاد محصولتحقیق در -گام اول 

کیاربران بابیت پیشینهادات شیما پیول پرداخیت        ،اشاره سری: همیشه به خاطر داشته باشید 

حلهایی که شما تحت قالب محصولتان ارایه میدهید و مشیکل آنهیا را    راه نمیکنندد بلکه بابت

 پول می پردازند. ،حل میکنید

بازار درسیت اسیت. چیه     نین صرف زمان برای یافتمن مهمترین بخش در یک تجارت آنالبه نظر 

ایده ای درباره یک بازار خاص در ذهن دارید که با صیرف زمیان و تحقییق دربیاره      شما بسا زمانی

آن به این نتیجه میرسید که بازار مذکور دارای ترافیک مناسبی نیست یا رقابتی و تجارتی )پیول در  

بازار مذکور( در آن وجود ندارد. حال اگر این زمان را در ابتدا صیرف نکیرده باشیید و     گردش در

دلسرد شیده و آن را رهیا خواهیید     ،مسلما با گذشت زمان و عدم بازدهی مناسبکنید، آغاز بکار 

 کرد.

، دو ابزار کارآمد و مجانی برای تحقیق Find hot selling ideas for your websiteدر مقاله 

 فتن بازار مقصد مناسب و محصول مرتبط را ذکر کرده ام. این دو ابزار عبارتند از:و یا

http://top7-reviews.com/find-hot-selling-ideas-website/
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Google Trends 

Yahoo Answers 

 ،میتوان بروزترین اطالعات مربوط به جستجوی کاربران اینترنت، Google Trendsبا استفاده از 

 نهاآجاذبه زیادی برای موضوعاتی از یا  جهان را بدست آورد و فهمید که چه موضوع سراسر در

 برخوردار است.

 به مثال زیر توجه کنید:

قصد دارید تا در مورد انواع نوشیدنی های غیر الکلی تحقیق کنید. با استفاده از ابزار  ،فرض کنید

Google Trends  بسادگی گروه“Non Alcoholic Beverages ” را انتخاب کرده و جستجو را

 انجام دهید:” Worldwide“در بازه جغرافیایی  ،روز اخیر ۰۹برای بازه زمانی 

 

http://www.google.com/trends/
https://answers.yahoo.com/
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میزان افزایش یا کاهش عالقمندی کاربران را به موضوع مورد نظر در بازه زمانی  ،گراف نخست

مرتبط با موضوع کلیه جستجوهای ” Related searches“ ،روزه نشان میدهد. در جدول دوم ۰۹

قهوه و چای از موضوعات  ،”Top Topics“مورد نظر نمایش داده میشوند. با توجه به ستون 

مورد عالقه کاربران با باالترین نرخ جستجو هستند. فرض کنید چای را بعنوان بازار مقصد در نظر 

 میگیرید:
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 را نشان میدهد: گراف زیر گستره جغرافیایی کاربرانی که در مورد چای جستجو میکنند

 

 نمایش داده میشوند:” tea“جستجوهای مرتبط با کلمه کلیدی  ،و در انتها مجددا

 

Google Trends،  ابزار بسیار قدرتمند و کاربردی است که بصورت مجانی در اختیار همه قرار

 داده شده است.

Yahoo Answers، مطرح  ،محلی است که کاربران سواالت خود را پیرامون مشکالتی که دارند

به آنها پاسخ میدهند. توصیه  ،میکنند و سایر کاربران در صورت دانستن پاسخ یا داشتن راه حل
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بازار با یافتن  ،استفاده کنید. در حقیقت ،پربازده میکنم از این ابزار قدرتمند در یافتن بازارهای

 بازار مذکور متمرکز میکنید.فعالیت خود را حول محور  ،دآورسو

بازاری را بعنوان هدف در نهایت شما را در انتخاب اینکه چه  ،دو ابزار مجانی و قدرتمند فوق

کمک میکنند. ولی توجه داشته باشید که هر بازاری در فرم  ،انتخاب کنید و در آن فعالیت کنید

ر نباشد و یا اینکه رقبای قدرتمندی در آن حوزه مشغول کلی خود ممکن است خیلی سودآو

را حتما  Seven steps to find your golden keywordsمقاله  ،فعالیت باشند. توصیه میکنم

 مطالعه کنید.

مربوط به بازار اصلی  (niche) تحقیق و یافتن ریزبازارهای ،ازاربگام مهم بعدی پس از انتخاب 

 هستند. برای روشنتر شدن مطلب مثالی میزنم:سوده و پربازده است که بسیار 

 Gardeningباغبانی یا  ،فرض کنید بازار مقصدی که شما برای تجارت آنالین خود برگزیده اید

نحوه راه اندازی و پرورش  ،زیرشاخه های بسیاری متشکل از ابزارآالت ،است. مسلما در این بازار

ینی و انواع کتب و ویدئوهای آموزشی وجود دارد. گلها و گیاهان ترئ ،سبزیجات ،انواع میوه جات

 ،درمی یابید که افراد زیادی پیرامون موضوعی تحت عنوان ،طی تحقیقات شما در گوگل و یاهو

سوال میپرسند و عده ” نفری را تامین کرد؟ ۴سبزی یک خانواده  ،چگونه میتوان در یک آپارتمان"

 ای هم پاسخگو ایندسته از سواالت هستند.

دارای کلمیات کلییدی خیاص     ،(nicheسری: به یاد داشته باشید که هیر ریزبیازاری )   اشاره 

کلمیه کلییدی    ،خود است که در فرم کلی بیش از یک یا دو بخش است. مثال در مثیال فیوق  

ییا   "باغبیانی در آپارتمیان  "مسلما باید خاص تیر باشید. میثال:     ،باشد "باغبانی"شما نمیتواند 

 ."اطباغبانی بدون داشتن حی"
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 یافتن محصول مرتبط و یا ایجاد محصول مرتبط با این بازار است. ،گام بعدی

یا ) Affiliate marketing ،در ابتدا یکی از بهترین راههای کسب درآمد از یک بازار پرسود

میتوانید محصوالت مرتبط را  Affiliateاست. با استفاده از سایتهای  (مشارکت در فروش محصول

 ورسانت خود را دریافت کنید.پ ،یافته و در ازای فروش محصوالت دیگران

است که اعضای آن محصوالت مختلفی را  ClickBankسایت  ،Affiliateیکی از بهترین سایتهای 

درصد(  ۵۷تا  ۰۹تولید و بابت شراکت در فروش محصولشان به شما پورسانت )معموال بین 

ر وبالگ یا وب پرداخت میکنند. درواقع شما با معرفی و فروش محصوالتشان به مخاطبان خود د

 درآمد کسب میکنید. ،Yahoo Answersسایتتان و یا پیشنهاد محصوالت در 

 مشاهده کنید: ClickBankرا در سایت  teaدر شکل زیر میتوانید محصوالت مرتبط با بازار 

 

http://www.clickbank.com/
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هم سرویس مشابهی ارائه میدهد که شامل هر دو دسته  سایت آمازون ،ClickBankعالوه بر 

محصوالت فیزیکی و الکترونیکی می باشد. از سویی دیگر حاشیه سود محصوالتی که از طریق شما 

 درصد( است. ۶تا  ۴نسبتا پائین )معموال بین  ،بفروش میرسد

 

 

 انتخاب منابع ایجاد ترافیک بسوی وب سایت -گام دوم 

هیگگاه با مشکلی تحیت عنیوان ترافییک     ،ری نکته سری: همیشه به خاطر داشته باشیدیادآو 

 برخورد نخواهید کردد

بطور کلی هدایت ترافیک به سوی وبالگ یا وب سایت شما از دو چشم انداز بلند مدت و کوتاه 

 مدت مورد بررسی قرار میگیرد.

https://affiliate-program.amazon.com/gp/associates/join/landing/main.html/186-4911178-3631828
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مفاهیمی نظیر بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجو یا چشم انداز بلند مدت:  

Search Engine Optimization ذاتی یا  (طبیعی) و دریافت ترافیکOrganic Traffic 

 ,Facebook, Twitterجستجو و رسانه های اجتماعی نظیر از سوی موتورهای

YouTube, LinkedIn  در ابتدای فعالیت وب سایت شماو غیره. مسلما اینوع چشم انداز، 

 است. والنیط یو گذشت زمان رمستممناسب نخواهد بود و مستلزم فعالیت 

استفاده از تبلیغات جهت جذب ترافیک مناسب است. استفاده از  چشم انداز کوتاه مدت: 

موتورهای جستجو و سایر سایتها میتواند شما را در هدایت  ،تبلیغات در شبکه های اجتماعی

 شمند کاربران عالقمند به محصول شما در ابتدای کار بسیار یاری کند.هو

تبلیغات  ،در صورتی که محصول شما به نوعی جهت استفاده کاربران یا مصرف کنندگان تولید شده

 ،صحیح در فیسبوک را پیشنهاد میکنم و اگر محصول شما برای استفاده سایر کمپانی ها تولید شده

 را توصیه میکنم. LinkedInتبلیغات در 

، مستلزم دانستن فنون و به ذکر است که منظور از تبلیغات صحیح در شبکه های اجتماعیالزم 

بسیار مهمی در ایجاد یک نکات  ری میکند.و پول شما جلوگی راهکارهایی است که از اتالف وقت

کمپین تبلیغاتی وجود دارد که ندانستن یا بکارنبستن آنها مسلما زمان، پول و انرژی شما را به هدر 

 هد داد.خوا
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 Call to Actionپیاده سازی  -گام سوم 

 

لیست کاربرانی است که  ،ارزشمندترین دارایی وب سایت یا وبالگ شما: ۱سری  اشاره 

ثبت  ،حداقل ایمیل خود را جهت دریافت جدیدترین مطالب یا محصوالت در لیست شما

 کرده اند.

 Emailبرای دریافت و مدیریت ایمیل کاربران نیاز به داشتن نرم افزار : ۰سری  اشاره 

Marketing  دارید که بخوبی با وب سایت شما سازگار باشد. ایندسته از نرم افزارها به

پاسخگویی  ،پیاده سازی آنها ،شما امکاناتی وسیعی نظیر طراحی فرمهای ورود اطالعات

توماتیک اطالعات به مشترکان و مدیریت ایمیلهای ارسال منظم و ا ،اتوماتیک به کاربران

از معروفترین این نرم افزارها  AWeberو  MailChimpثبت شده به شما میدهند. 

 best email marketing company for Theدر مقاله کاملتری اطالعات  هستند.

new entrepreneurs .ارائه شده است 

هرگاه بهترین محصول خود را حتی بشکل  ،همیشه به خاطر داشته باشید: ۳سری  اشاره 

یتی نظیر بازه زمانی که مجانی در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهید ولی برای آن محدود

درصد  ۷۹با  ،این محصول در دسترس خواهد بود و یا قیمت محصول در بازه کوتاه مدت

http://top7-reviews.com/best-email-marketing-company-new-entrepreneurs/
http://top7-reviews.com/best-email-marketing-company-new-entrepreneurs/
http://top7-reviews.com/best-email-marketing-company-new-entrepreneurs/


 

Copyright © 2014 | artacloud.com 

ازاریابی ربایشیگام به گام بآموزش  18  

و این  گذشت خواهنددر نظر نگیرید. کاربران براحتی از آن  ،تخفیف ارائه خواهد شد

د واهد بودخاطمینان خاطر در آنها بوجود خواهد آمد که این محصول تا ابد در دسترس 

 ی برای پذیرش فعلی آن یا خرید آن وجود ندارددپس اجبار

زمانی که کاربری ایمیل خود را به شما میدهد در واقع کل دارایی خود را  ،به این نکته توجه کنید

در جهان آنالین به شما داده است. بعالوه به شما این اجازه را داده تا مرتبا روند بازاریابی برای 

 وی برسانید. محصوالت جدید خود را به اطالع

( که شما متنی، صوتی، تصویری و غیرهفایل  – محتوایی )در هر نوع قالبی: ۴سری  اشاره 

نقش پادشاه را در وبالگ یا وب سایت شما ایفا  ،در وبالگ یا وب سایت خود تولید میکنید

میکند. کاربران در ازای بدست آوردن اطالعات ارزشمند که به نوعی راه حل مشکالت 

اطالعات تماس خود را در  ،آنهاست فعلی آنها یا برطرف کننده حس کنجکاوی و ترس

 اختیار شما قرار میدهند.

ولی در ابتدای کار مسلما وب سایت شما حاوی مطالب زیادی برای ارائه نیست. پس براستی در 

دنیای فعلی چگونه میتوان مراجعه کنندگان جدید به وب سایت یا وبالگتان را ترغیب کرد تا 

استراتژی هوشمندانه ای برای این کار وجود  ،خوشبختانه اطالعات تماس خود را به شما بدهند؟

 دارد و آن استفاده از یک آهنربا در جذب مخاطب جدید است.

برخی دیگر تحت عنوان فرم  ، Call to Actionتحت عنوان فرم  را این آهنربا از سایتهابرخی 

Lead Magnet  و عده ای دیگر به آن فرمOpt-In می را که دوست . ولی شما هر نای گویندم
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 ،دارید میتوانید برای آن در نظر بگیرید. در واقع شامل یک پیشنهاد وسوسه کننده و مجانی است

 که کاربر بواسطه آنها فورا تصمیم بگیرد تا به لیست کاربران سایت شما بپیوندد.

 برای روشنتر شدن مطلب به مثالهای زیر توجه کنید:

افت ایمیل بازدید کننده جدید از سایتد در این حالت هیچ یکی از بدترین راههای دری( ۱مثال 

هیچ دلیلی برای عضویت در سایت  ،پیشنهاد ارزشمندی برای بازدید کننده ارائه نمیشود در نتیجه

استفاده از این روش برای جذب مخاطب  ،نیست )متاسفانه بسیاری از صاحبان تجارت آنالین

 میکنند(:

 

روز بعالوه جایزه  ۳۹دو برابر شدن ترافیک سایت شما در  ،پیشنهاد یک دوره مجانی( ۰مثال 

 دالر( : بنوعی حس کنجکاوی بازدید کننده جدید را برانگیخته میکند. ۳۹۹)ارزش مادی 
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 ارزشمند از طریق یک ویدئو ساده و یارائه پیشنهاد ،یکی از تاثیرگذارترین روشها( ۳مثال 

 ه که در نهایت موجب اقدام میشود:کاوی بازدید کنندبرانگیختن حس کنج

 

 

( و ابزارهای طراحی و پیاده سازی Opt-In Formsبهترین محل برای قرارگیری فرم ثبت نام )

 مربوطه:

 وب سایت که براحتی قابل مشاهده باشد. Sidebarستون کناری یا ( ۱

 MailChimpبا بکارگیری  ،استفاده میکنید WordPressابزار پیاده سازی: در صورتی که از 

Plugin .میتوانید بسادگی فرم ثبت نام را طراحی و پیاده سازی کنید 

 In-Post Opt-Inدر البالی پستهای وبالگ یا ( ۰

 optinskinابزار پیاده سازی: 

 باالترین نقطه صفحه. ،Hello Barبصورت ( ۳

 hellobarابزار پیاده سازی: 
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 Pop-Up Opt-Inبصورت ظاهر شونده یا ( ۴

 popupdominationابزار پیاده سازی: 

 

سری: در صورتی که میتوانید با نرم افزارهای گرافیکی نظیر فتوشاپ کار کنید.  اشاره 

 ،بسادگی میتوانید با طراحی یک بنر زیبا و جالب توجه و قرار دادن آن در محلهای مناسب

 Call to Action اقدام به عمل یا دید تحت عنوان صفحهکاربران سایت را به یک صفحه ج

 هدایت کنید و در صفحه مذکور فرم دریافت اطالعات تماس کاربر را قرار دهید.
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 موارد زیر را باید مد نظر داشت: Opt-Inفرم اصوال برای طراحی یک 

 

 

 یا پیشنهاد یک محصول با قیمت پائینپیاده سازی اولین فروش  -هارم گام چ

اطالق میگردد. در حقیقیت  customerبه یک  leadبه اولین گام از تبدیل یک  ،Tripwire اصطالح

دالر( به عضو  ۰۹تا  ۷پیشنهاد یک محصول ارزشمند به ازای قیمت پائین )معموال بین  ،در این گام

در وب سایت شما و دریافت حق عضویت  جدید وب سایت داده میشود. حال این محصول میتواند

اطالعات ارزشمند بیشتر باشد یا یک محصول معین که به نوعی تکمیل کننده محصول مجانی قبلی 

 بعدی است.محصوالت  آغازی برای معرفی و

که محصول شما باید خصوصیات یک محصول  ،سری: مجددا باید یارآوری کنم اشاره 

ند از آن چشم پوشی کندد ارزشمند را داشته باشد تا عضو جدید تحت هیچ شرایطی نتوا

 ست.پادشاه سرزمین آنالین شما، محتوای ارزشمند
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صفحه تشکر از عضو جدید بابت عضویت  ،(از دیدگاه من) ،ین محصولابهترین مکان قرار گرفتن 

ارائه یک ویدئو و  ،در این مرحله شمادر سایت یا وبالگ شماست. بهترین روش معرفی محصول 

ویدئوها  ،آنالین امروزی ازاریابیباست. اصوال در دنیای  یا خدمات محصولتشریح مزایای دریافت 

 حصول یا خدماتمایفا میکنند. فراموش نکنید که پیشنهاد  ازاریابیبها نقش به سزایی در پادکستو 

 در نظر بگیرید. مانی و قیمتزتوسط شما نمیتواند تا ابد در دسترس باشد. برای آن محدودیت 

ریابی مجزایی برای این مرحله انجام میپذیرد. در برخی از وب سایتها مشاهده شده است که بازا

 ،در حقیقت محصول ارائه شده در این مرحله اینقدر ارزشمند هست که به واسطه قیمت پائین

 نظر مراجعه کنندگان به وب سایت را جلب میکند و حاضرند برای آن هزینه کنند.

 به مثال زیر توجه کنید:

 

Eben Pagan، به تازگی یکی از پرفروشترین دوره  ،نان عرصه آنالینیکی از موفقترین کارآفری

به  ،های آموزشی خود را برای مدتی کوتاه در ازای دریافت فقط هزینه پستی ارسال محصول
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دالر بود و شما  ۵مخاطبان خود عرضه کرد. هزینه دریافت دی وی دی این دوره آموزشی تنها 

به عضویت وب سایت آموزشی وی هم  ،محصول عالوه بر دریافت ،در ازای یک هزینه بسیار ناچیز

 درمی آمدید.

 

 محصول اصلی و ارائه پیاده سازی -گام پنجم 

اصلی شما جهت استفاده درصد کمی از مشتریان وب سایت  یا محصوالت محصول ،در حقیقت

 ،از سمینارهای آنالین با ظرفیتهای محدود پذیرش ،محصول اصلی ،شماست. بسته به نوع فعالیت

 ا سطح دسترسی نامحدود بهبعضویت  ،کوتاه و بلند مدت تفریحی-آموزشی تورهایبرگزاری 

 ویدئوهای آموزشی پیشرفته و غیره میباشد. ،تمام منابع ارائه شده

باالست و عده کمی  حصوالتمو سایر  Tripwireمعموال هزینه این نوع محصوالت در مقایسه با 

درصد مشتریان شما تمایل به  ۱۹معموال حدود کمتر از  ،برای خرید آنها اقدام میکنند. طبق آمار

 دارند.محصول اصلی  ریدخ

که به تشریح  Tripwireبهترین محل ارائه پیشنهاد برای محصول اصلی: صفحه تشکر مربوط به 

 در گام سوم را مرور کنید. ۳مزایای محصول اصلی میپردازد. مجددا نکته سری شماره 

ست. میتوانید ا قیمت باالبسری: بدلیل ماهیت محصول اصلی که اصوال محصولی  اشاره 

 دو یا سه قسط را به مشتریان خود ارائه دهید.پیشنهاداتی نظیر پرداخت طی 
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 میلی که حاشیه سود را باال میبردمحصولی تکو ارائه پیاده سازی  -گام ششم 

 شنیده اید که همبرگر به تنهایی برای مک (McDonald) مک دانلد احتماال این داستان را درباره

 ،دانلد سودآور نیستد بلکه نوشیدنی و سیب زمینی سرخ کرده ای که به آن افزوده میشود

را تشریح کنم ولی  ک دانلدممیبرند. البته در اینجا قصد ندارم سیستم تجارت حاشیه سود را باال 

مطالعه سیستمهای تجاری گوناگون میتواند دید وسیعتری در پیاده سازی تجارت آنالین به شما 

 بدهد.

میتواند بعنوان راهکاری در  نام میبرند و profit maximizer از اینوع محصول تحت عنوانبرخی 

بعنوان محصولی اضافه با هزینه ای کم به  ترغیب مشتری برای خرید محصول اصلی بکار رود. یا

 محصول فعلی خریداری شده افزوده شود.

 به مثال زیر توجه کنید:

خرید این دوره آموزشی )محصول اصلی( برای مدت زمان کوتاهی جوایزی را هم بهمراه خواهد 

 ارائه میشوند. Bonusداشت که به صورت 
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 ز مجددپیاده سازی مسیر بازگشت و آغا -گام هفتم 

ممکن است شما با عدم پذیرش پیشنهادات خود از سوی  ،در تک تک گامهایی که تا اینجا ذکر شد

طراحی و پیاده سازی راهکارهای بازگشتی بازاریابی که با افزودن  ،کاربران مواجه شوید. گام هفتم

وفادار  ارزش بیشتر به کل پروسه در نهایت باعث تبدیل یک بازدید کننده سایت به یک مشتری

سویی دیگر این مسیر بازگشت برای بازاریابی مجدد به مشتریان فعلی شما نیز از  خواهد شد.

شما را در  ،روشهای متعددی وجود دارند که هر یک بسته به موقعیت مورد استفاده قرار میگیرد.

 رسیدن به این هدف یاری میکنند.

، موتورهای جستجو، تبلیغات در شبکه های اجتماعی و ازاریابی ایمیلی، وبالگ نویسیبمواردی نظیر 

 غیره میتوانند شما را در این مهم یاری کنند.

 اما سخن آخر،و 

و امکانات وسیعی جهت پیاده سازی قیف بازاریابی ربایشی وجود دارندکه درک درست ابزارها 

ر زمان و هزینه های شما صرفه جویی نها میتواند بشکل قابل توجهی دامکانات آنها و بکاربستن آ

 د رسید.نتفصیل آموزشهای مربوطه به اطالع شما خواهکنند. به 

صورتی که در مورد این کتاب، مطالب ارائه شده در آن و آموزشهای آینده، سوال، پیشنهاد و در 

 اس بگیرید:انتقادی دارید، لطفا از طرق مختلف زیر با من تم

 admin@artacloud.comپست الکترونیکی : آدرس 

 های اجتماعی:شبکه 

 

 باشیدموفق 

mailto:admin@artacloud.com
https://www.youtube.com/channel/UCg06P9I8fTwu8nh9xXTbamw
https://www.facebook.com/pages/Arta-Cloud/346126632228228?ref=hl
https://plus.google.com/104078503363425130884/posts

