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سخن ناشر

»محتوا پادشاه است.«

در روزگاری نه چنــدان دور، بیــل گیتــس این جمله را در یکی از نوشــته هایش ذکــر کرد و هنوز 
متخصصان حوزۀ محتوا بدان استناد می کنند. وسعت دید او در آن زمان که این جمله را نوشت ما 
را حیرت زده می کند. در سال 1996، کمتر کسی می دانست در آینده محتوای خوب چه تأثیرات 

شگرفی بر کسب وکارها خواهد داشت. 
ممکن است تصور کنید هر پادشاهی روزی از اریکۀ قدرت پایین خواهد آمد و پادشاه دیگری 
به قدرت خواهد رســید؛ ولی ما به شما می گوییم که پادشاه محتوا فرق دارد! سال ها از روزی که 
بیل گیتس این حرف را زد گذشــته اســت و نه تنها از ارزش محتوا کاسته نشده، بلکه به راز بقای 
کســب وکارها بدل شده است. پادشــاهی محتوا همچنان ادامه دارد و این حوزه هر روز متنوع تر 
می شــود. ایــن روزها، محتوای آنالین از محتــوای متنی، ویدئویی و صوتی فراتر رفته اســت و از 
فناوری ها چندرسانه ای نظیر واقعیت افزوده استفاده می شود. در نتیجه، می توانیم ادعا کنیم که 

محتوا پادشاه الیزال کسب وکارهاست. 
با گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی، نیاز به تولید محتوای مؤثر نیز افزایش یافته است. 
این روزها می توان به راحتی، حسابی در شبکه های اجتماعی ساخت و برای آن محتوا تولید کرد. 
تا به حال، کتاب هایی در انتشــارات برآیند منتشر شده است که همه با هدف رفع نیاز مخاطبان 
منتشر شده است. برنامه ریزی بازاریابی نیازهای کسب وکارها را در حوزۀ بازاریابی مرتفع می کند. 
هنر برندشدن راهنمای اشخاص و کسب وکارها برای برندسازی در فضای مجازی با تکیه بر بحث 
تولید محتواســت. نوهزینه کاهی برای صاحبان کســب وکارها و استراتژیست ها مناسب است که 
بتوانند نوآوری کنند و در همان حال از هزینه ها بکاهند. خون نحس هم داســتان هیجان انگیز و 
آموزنده دربارۀ یک کســب وکار نوپاست که فراز و فرودهای بسیاری دارد. این ها عنوان های برخی 
از کتاب های نشــر برآیند است که تاکنون منتشر شده است. این بار سراغ کتابی جذاب در حوزۀ 

محتوا رفتیم: بازاریابی محتوایی یک ساعته! 
نویسندۀ این کتاب سعی می  کند با زبانی ساده استراتژی تولید محتوای اثربخش برای وبالگ 
را به شــما بیاموزد. وی ادعا دارد به شــما می آموزد تا در شصت دقیقه استراتژی یک سالۀ خود را 
آماده کنید. تصور کنید یک استراتژی مؤثر دارید که صدها ایده را در اختیار شما قرار می دهد! با 
کمک این استراتژی دقیقًا می دانید چه  چیزی را در چه زمانی تولید کنید و چه نتیجه ای به دست 
می آورید. در چنین وضعیتی، می توانید محتوایی تولید کنید که کسب وکار شما را به  جلو می راند، 
فروش محصوالت و خدمات شــما را افزایش می دهد و حضور شما در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی را نهادینه می ســازد. ازاین رو، کتاب برنامۀ محتوایی یک ســاعته همان چیزی است که 
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برای تدوین یک استراتژی مناسب و دیده شدن محتوای شما در میان هزاران محتواهای رنگارنگ 
و متنوع نیاز دارید. 

مخاطبان گرامی و فرهیختۀ نشر برآیند، ما جدیدترین کتاب ها در حوزۀ کسب وکارهای آنالین 
و توسعۀ مهارت های فردی در کسب وکار را منتشر می کنیم؛ کتاب هایی که می تواند نیاز بسیاری 
از اعضای این اکوسیستم را پاسخ دهد و برای بقیه نیز بابی باشد برای آشنایی با این حوزه. در این 
راه به همراهی شما نیاز داریم. اگر نقدی به کار ما دارید یا پس از خواندن کتاب نکته ای به ذهنتان 
رسید، آن را با ما در میان بگذارید. باور داریم که برای پیشرفت باید نقدها را بشنویم و اشتباهات را 

اصالح کنیم. منتظر پیام های شما هستیم.

عادل طالبی
اردیبهشت 1400



سخن مترجم

چندی پیش، در موضوعی خاص، پرســش های متعددی برایم ایجاد شــد. برای یافتن پاسخ  این 
پرسش ها اینترنت را زیر و رو کرده بودم، ولی پاسخ مشخصی نیافتم. سراغ یکی از دوستانم رفتم 
که در این زمینه متخصص و باتجربه اســت. او در چند دقیقه به همۀ پرســش هایم پاسخ داد. من 
تعجب کردم که چرا دوســتم با اینکه باسواد اســت، اطالعاتش را جایی منتشر نمی کند. علت را 
جویا شــدم و او گفت: »چند بار خواســتم شروع کنم و هر بار نمی دانســتم از کجا شروع کنم که 
مخاطب داشته باشــم. از طرف دیگر باید خودم را متعهد می کردم که ادامه دهم؛ ولی متأسفانه 
بعد از نوشــتن اولین جمله، آن قدر درگیر کمال گرایی می شدم و محتوا را باال و پایین می کردم که 

بی خیال می شدم و دست از کار می کشیدم.«
وقتی کتاب برنامۀ محتوایی یک ســاعته را خواندم یاد این دوســتم افتادم. جذاب ترین ویژگی 
کتاب این بود که به افراد اعتمادبه نفس می داد تا در کوتاه ترین زمان ممکن برنامه ریزی محتوایی 
انجــام دهنــد و وارد کارزار شــوند. با ایــن توصیف، این کتاب به کســانی که می خواهند مســیر 
محتوایی  شان را به ســرعت برنامه ریزی کنند و درگیر روندهای پیچیده نشوند کمک می کند. اگر 
می خواهید به تنهایی محتوا تولید کنید یا گروهی کوچک هستید؛ هیچ وقت نمی دانید دربارۀ چه 
موضوعی بنویسید و مدام درگیرید که ایدۀ پست بعدی وبالگتان چه باشد؛ بعد از اینکه موضوعی 
در اذهان پیچید و بحث برانگیز شــد، دربارۀ آن می نویسید تا بازنشر شود ولی این طور نمی شود؛ 
محتوایی که می نویسید جذاب نیست و ارتباطی قوی با محصوالتتان ندارد و به خوبی آن را تبلیغ 
نمی کند، برنامۀ محتوایی یک ســاعته به کار شما می آید. پیشــنهاد می کنم مطالب این کتاب را 

بررسی کرده و نکته های گفته شده را در اولین فرصت اجرا کنید.
اگر در یه تیم محتوایی بزرگ مشغول به کارید و برای برنامه ریزی محتوایی  و درست کردن تقویم 
محتوایی روندهای خاصی دارید، این کتاب چندان مناســب شما نیست و شاید مروری باشد بر 

روش ها و نیز ایده های جدیدی به شما بدهد. 
در این کتاب می آموزید چطور به ســرعت و به ســادگی ایده هــای محتوایی تولید کنید و دیگر 
هیچ گاه برای اینکه چه بنویسید به تقال نیفتید؛ با پنج نوع محتوا آشنا می شوید که مخاطب شما را 
به خریدار تبدیل می کند و خدمات یا محصوالت شما را به راحتی به فروش می رساند؛ با سریع ترین 
شیوه ای آشنا می شوید که کمک می کند ویژگی های برند خود را بیابید و بر اساس آن محتوا تولید 
کنید؛ از هشت اصل واجب مطلع می شوید که در نوشتن بالگ پست باید به آن ها توجه کرد و نیز 
می آموزید چطور به هر محتوایی که می نویســید توجه شود و آهن ربایی باشد که مخاطب شما را 

جذب محصولتان می کند.
بعضی از ابزارهایی که در این کتاب معرفی می شود، برای بازار ایران کاربردی نیست و در این 

موارد سعی کردم ابزار جایگزین را در پاورقی برای مخاطب ایرانی معرفی کنم.



نویسندۀ کتاب، میرا کاتند، یکی از نویسنده هایی است که کتابش در فهرست ُپرفروش ترین های 
آمازون قرار دارد. وب ســایت شــخصی اش نیز در ســال ۲017، ۲018 و ۲0۲0 در فهرست صد 
وب سایت  برتر کارآفرین های شخصی قرار گرفت. عالوه بر کتاب ها متعددی که تألیف کرده است، 

دوره هایی برای کسب وکارها برگزار می کند که از آماده کردن محصول تا بازاریابی را دربرمی گیرد.
در پایان، دوست دارم از همۀ کسانی که برای منتشرشدن این کتاب تالش کردند، تشکر کنم. 
از زهــرا میرزایی عزیز که اگر پیگیری ها، کمک ها و ارتباطاتش نبود، این کتاب ترجمه نمی شــد. 
از عــادل طالبی عزیز و تیم حرفه ای اش که برای ویرایش و انتشــار این کتاب زحمت های فراوانی 
کشــیدند. از پدر و مادرم که همیشه پشتیبانم بودند و از کســانی که کمک هایشان مؤثر بود، اما 

نمی توانم از تک تکشان نام ببرم؛ از همۀ شما صمیمانه سپاسگزارم.
مثل هر کار دیگری این کتاب هم خالی از اشتباه نیست. خوشحال می شوم اگر پیشنهادی 
داشــتید، با من در میان بگذارید. می توانیــد با ایمیــل soroush@haminshekli.ir با من در 

ارتباط باشید.

سروش صیادی
اردیبهشت 1400
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وعده می دهم در مدت تنها یک ساعت، به اندازۀ محتوای یک سالۀ بالگی موفق، ایده تولید کنید.
وعده ای بزرگ و جسورانه است. می دانم.

شاید وسوسه شوید قالب برنامۀ محتوایی یک ساعته را دانلود و ُپر کنید.
اما قبل از شروع کار، به چند نکته دقت کنید.

نمی توانید با همان دیدگاه گذشته، برنامۀ محتوایی یک ساعته را طراحی کنید.
بنابراین، اگر بی محابا دست به کار شوید، در نیمۀ راه احساس سردرگمی خواهید کرد. قبل از 
آغاز، باید دقیقًا بدانید چطور می توانید برنامۀ دلخواه خود را طراحی کنید. این کتاب، راهنمای 

شما در چنین مسیری است.
این نقل قول یادتان هست: »اگر به شخصی ماهی بدهید، فقط برای یک روز به او غذا داده اید؛ 

اما اگر روش ماهیگیری را به او یاد بدهید، تا آخر عمرش غذای او را تأمین کرده اید«؟
به جای آموزش نحوۀ پرکردن فرم که بســیار هم جذاب اســت، قرار است روش تولید محتوای 
»خودتان« را بیاموزید. ســپس، قدم  به قدم به شــما خواهم گفت چگونه می توان برنامۀ محتوایی 

یک ساعته را ُپر کرد.
بیایید چند دقیقه صادق باشیم.

همۀ آن راهکارهایی که دست وپا کرده اید؛ همان هایی که به شما قول می دهند به اندازۀ صد یا 
حتی دویست ُپست وبالگ به شما ایده خواهند داد،

همۀ آن اطالعات تصویری ای که پینترست1 در اختیار شما می گذارد تا شخصی سازی کنید،
همــۀ آن ُپســت های وبالگی ای که به شــما می گویند چگونه می توان به ایــده ای خوب برای 

وبالگ دست پیدا کرد،
همگی منابعی هستند که استفاده از آن ها به طرز عجیبی جذاب است. باور کنید می دانم. من 

هم این منابع را امتحان کرده ام.
و قطعًا این منابع تا اندازه ای کارسازند و وقت شما را می گیرند.

اما آن روز هم خواهد رسید که به خود بیایید و ببینید به صفحۀ خالی نمایشگر خیره شده اید: 
بزرگ ترین کابوس هر بالگری.

و چنین وضعیتی بسیار آشناست؛ زیرا قباًل هم در این موقعیت قرار گرفته اید.
از میان آن همه فرمول و قالب که با آن ها حافظۀ کامپیوترتان را خفه کرده اید، همان حافظه ای 
که قول داده بودند تا دو ســال پاســخ گوی نیازهای شــما خواهد بود، هیچ کدام به کمک شــما 

نخواهند آمد.
می دانید چرا؟

زیرا مشکل این نیست که هیچ ایدۀ محتوایی ندارید یا نمی دانید چه چیزی باید تولید کنید.

1. Pinterest
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مشکل این است که هیچ استراتژی یا سیستمی برای ارائۀ کارآمد ایده های محتوایی ندارید.
این ها دو موضوع متفاوت اند. مگر نه؟

فقدان ایده های محتوایی صرفًا نشانۀ مشکلی بزرگ تر است. نمی توانید به سادگی این نشانه را 
برطرف کنید. باید مشکل اصلی را هدف بگیرید.

در این وضعیت اســت که اغلِب افراد گرفتار می شــوند و برنامۀ محتوایی وبالگ به کمکشــان 
می آید.

سه نشانۀ آشکار از اینکه به طورجدی به برنامۀ محتوایی بالگ نیاز دارید

۱. هیچ وقت نمی دانید چه باید بنویسید.
بیشــتِر روزها تــالش می کنید ایده ای بدهید؛ اما بــرای محتوای ایدۀ خــود، از قبل برنامه ریزی 

نکرده اید.
همیشــه تالش می کنید ســهمیۀ روزانه را ُپر کنید. در خأل و بدون تفکر دربارۀ نقش محتوا در 

بالگ یا اهداف کسب وکار، آن را تولید می کنید.

گرایش ها و ترندهای به روز تولید محتوا هستید. ۲. به شدت به دنبال 
موضوعات محتوای شــما، از الف تا ی، متنوع و پراکنده هستند. به دنبال موضوعاتی می روید که 
تصور می کنید پســت شــما را پربازدید خواهند کرد و دیگران آن را به اشتراک خواهند گذاشت. 
بیشــتِر اوقات، ارتباطی میان بخش های گوناگون محتوای شما وجود ندارد و در بهترین حالت، 
ارتباط آن ها تصادفی است. امید دارید از یکی از این موضوع ها استقبال شود و ترافیک سایتتان 

ناگهان افزایش یابد.

۳. محتوای شما فاقد ارتباطی عمیق با محصوالت یا خدمات ارائه شده است.
مطمئن نیستید چگونه می توان محتوایی تولید کرد که محصوالت یا خدمات شما را تبلیغ1 کند.

صرف نظر از اینکه محصولی برای عرضه داشــته باشــید یا قرار باشــد چنین محصولی را بیابید، 
محتوای شما مشکل خواننده را حل نمی کند.

نکته ای کوتاه دربارۀ سلب مسئولیت: قرار نیست محتوایی که شما تولید می کنید 
مخاطب را ترغیب کند تا کاری انجام دهد. محتوای شما می تواند خوانندگان را سرگرم 

کند یا الهام بخش آن ها باشد.

اهدافتان هرچه باشند، محتوا باید خواننده را قدم به قدم در مسیر هدف نهایی شما پیش ببرد. 
این همان نکته ای است که شاید کاماًل از آن غافل بوده اید.

1. Promot
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برنامۀ محتوایی یک ســاعته با پرداختن به شیوۀ حل مشکالت ریشه دار، شما را با »استراتژی 
محتوای« اثربخش برای بالگ آشنا می کند.

این کتاب کمک خواهد کرد انواع محتوا را به سادگی تولید کنید. به عبارت دقیق تر، در کمتر از 
شصت دقیقه، به اندازۀ یک سال ایدۀ محتوایی با ترافیک زیاد تولید خواهید کرد.

به خوانندۀ خود مسیری روشن و نویدبخش برای دستیابی به محصوالت و خدمات دلخواهش 
نشان دهید.

زمینه هایی را که مخاطب به آن ها گرایش دارد، کشف کنید تا جهت و تمرکز داشته باشید.
برند خود را بسازید.

و در نهایت، از رشد بالگ و کسب وکار خود پشتیبانی کنید.

استراتژی محتوا چیست؟
دمیان فارن ورث،1 مســئول ارشد تولید محتوا در کاپی بالگر۲، استراتژی محتوا را این گونه تعریف 
می کنــد: اســتراتژی محتوا »برنامه ای برای جذب مخاطب از طریق انتشــار، حفظ و گســترش 
محتوای مستمر و منظم است که اسباب آموزش یا تفریح را فراهم می کند یا غریبه ها را به طرف دار 

و طرف دارها را به مشتری تبدیل می کند«.
بدون اینکه وقت خود را صرف واژگان و تعریف ها کنیم، به سادگی می توانیم بگوییم که بازاریابی 
محتوا به معنی ایجاد رابطه با خواننده و توانمندسازی و آموزش او از طریق محتواست و استراتژی 

محتوا طرحی است که ما را به این هدف می رساند.
راحت است، مگر نه؟

تولید محتوا فقط برای شــرکت های تجارت به تجارت3 و تجارت به مشــتری4 نیست. استراتژی 
محتوا ابزاری قدرتمند برای بالگرها و کارآفرینان مستقل است.

استراتژی محتوا چه مزایایی دارد؟
مغز انسان طوری تنظیم شده است که مزایای ملموس را دنبال کند؛ پس بیایید با همان ها شروع 

کنیم.

1. Demian Farnworth
2. Copyblogger
3. B2B
4. B2C
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مزایای ملموس استراتژی محتوای برتر
سئو1

هرچه محتوای شــما منحصربه فردتر باشــد، لینک های بیشــتری از طرف بالگ های دیگران به 
آن وصل خواهند شــد. بک لینک۲  پیامی به گوگل خواهد فرســتاد با این مضمون که سایت شما 

محتوای باکیفیتی دارد.

ترافیک
هنگامی که محتوای اســتثنایی تولید می کنید، مردم به سایت شــما مراجعه می کنند و آن را به 
دوستانشان نیز پیشنهاد می دهند. اگر ترافیک بیشتری دریافت کنید، راحت تر بر سر پست های 

دارای حامی مالی3 چانه خواهید زد و با برندها همکاری خواهید کرد.

فرصت های جذب حامی مالی
اگر محتوای شما با نوع خاصی از محصوالت یا خدمات، ارتباط مستقیم داشته باشد یا اگر برای 
مخاطــب خاص، محتوا تولید کنید، برای برندهایی که همواره به دنبال اینفلوئنســرها و بالگرها 

هستند تا مجموعۀ محصوالت و خدمات خود را تبلیغ کنند، جذابیت پیدا خواهید کرد.

فروش
هرچه محتوای شــما هدفمندتر باشد، مخاطب با آن بیشتر ارتباط برقرار خواهد کرد تا به راه حل 
مدنظر خود دســت یابد. در این حالت، مخاطب حاضر به صرف هزینه خواهد بود؛ زیرا او را برای 
خرید محصوالتتان آمــاده کرده اید. همین واقعیت دربارۀ محصوالت و خدمات جانبی هم صدق 

می کند.

رشد لیست ایمیلی
اگر محتوای متمرکز تولید کنید و مســائلی را پیش ببرید که مخاطب به آن ها گرایش دارد، افراد 

بیشتری وارد لیست شما خواهند شد.

مزایای غیرملموس استراتژی محتوا

گاهی آ
تصور کنید در گروهی فیس بوکی، این گفت وگو بین مشترک شما و فردی غریبه صورت بگیرد:

غریبه: »پینترست کالفه ام کرده. هر کاری می کنم به نتیجه نمی رسم.«

1. SEO
2. The Backlink
3. Sponsore
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مشــترک شــما: »بالگ او را چک کرده اید؟ او برای خودش یک پا پینترســت است. دوره های 
آموزشی رایگان هم برگزار می کند. این هم لینکش.«

غریبه: »باید پینترستم را مرتب کنم. بگذار آموزش های رایگان را ببینم.«
اگر محتوایتان مخاطب را توانمند ســازد، حتی بدون درخواست شما نیز لینک سایتتان را به 

دیگران پیشنهاد خواهد کرد و برای آن ها خواهد فرستاد.

احترام و ستایش
جمع کردن طرف دار سخت و زمان بر است؛ زیرا باید اول اعتماد آن ها را جلب کنید. ولی اگر ثابت 
کنید می توانید مشکالتشان را حل کنید، همیشه به منابع اطالعاتی شما مراجعه خواهند کرد تا 
به منابع رقبایتان. حتی در زمینۀ مصاحبه برای ضبط پادکست و پست های مهمان و جلسه ها نیز 

خوانندگانتان به دنبال شما خواهند بود و از جانب آن ها، پیشنهادها سرازیر خواهند شد.

که به فروش غیرمستقیم منجر می شود سهم فکری 
شــاید همین االن کسی در بازار نباشد که بخواهد محصول یا خدمات شما را بخرد؛ اما زمانی که 
به مربی و دســتیار مجازی و طراح یا حتی محتوای آموزش رســانه های اجتماعی نیاز باشد، اول 
چه کسی به ذهن خوانندگان خطور خواهد کرد؟ البته که شما؛ زیرا محتوایتان به بخشی از تفکر 

آن ها تبدیل شده است.

تبدیل شدن به هدایت کنندۀ فکر و متخصص
اگر بتوانید به طور مرتب محتوا تولید و منتشــر کنید و در عمق چند گروه محتوایِی منتخب وارد 

شوید، به متخصص این موضوع تبدیل خواهید شد.

کار می کند برنامۀ محتوایی یک ساعته، چگونه 
در بخش اول کتاب، خواهید آموخت که چگونه قســمت های گوناگون جی پی اس محتوای خود 
را تنظیم کنید. شــما بــا تعریف متغیرهایی که زمینۀ بالگتان را تشــکیل می دهند، مبنایی برای 

موفقیت محتوا ایجاد خواهید کرد.
با مطالعۀ این بخش، شــما بــالگ خود را عامل تحول مخاطب خواهید دانســت و دیدگاهی 

منحصربه فرد در محتوای خود تزریق خواهید کرد.
در بخش دوم کتاب، با ســه روش مهم برای رســیدن به ایده های محتوایی آشــنا خواهید شد 
که آن را روش E.O.G1 می نامم. با این روش، به موقع محتوایی تولید خواهید کرد که خواننده را 

توانمند می سازد و به شما کمک می کند محصوالت و خدماتتان را بفروشید.
پس از آن، معجزه اتفاق خواهد افتاد. این ها را در برنامۀ محتوایی یک ساعته، کنار هم خواهید گذاشت.

1. Expert-Offer-Goal (متخصص، ارائه، هدف) 
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در بخش سوم کتاب، پست بالگ خود را به هشت قسمت مهم تقسیم کرده و هرکدام را بهینه 
خواهید کرد تا خوانندگان را تا انتهای مطلب پایبند سازید. نکتۀ نهایی این است که مطمئن شوید 

صدای مخصوص برند شما از فرمول ADDE1 بهره می گیرد.
در دو بخش آخر کتاب، استراتژی هایی برای تبلیغ محتوایتان و ابزاری برای ساده کردن فرایند 

نگارش کشف خواهید کرد،
بدون تعریف های من درآوردی،

بدون حدس و گمان،
بدون استرس و نگرانی.

ولی نادیده گرفتن برنامۀ محتوا برای بالگ بزرگ ترین اشتباه است.
یک لحظه وضعیتی را تصور کنید که در آن، هیچ وقت ایده هایتان برای ایجاد پست بالگ تمام 

نمی شود. خواهید دید که این وضعیت چگونه بالگ و کسب وکار شما را متحول خواهد کرد.
شــما دقیقًا می دانید چه چیــزی تولید کنید، چه زمانــی تولید کنید و چه نتایجی به دســت 

خواهید آورد.
هر قسمت از محتوای شما بخشی از بالگ و کسب وکار را پیش می برد، محصوالت و خدمات را 

می فروشد و حضور آنالین شما را نهادینه می کند.
پیشــنهادهای پولی یا رایگان شما به آهن رباهایی تبدیل خواهند شد که خوانندگان را جذب 

خواهند کرد، طوری که نتوانند مقاومت کنند.
قدرت استراتژی محتوا و هدف برنامۀ محتوایی یک ساعته در همین است.

هنوز هیجان زده نشده اید؟

کارآفرینان مستقل به آن عادت ندارند! که اغلب بالگرها و  کنید  به طرز فکر و عملی سالم 
از این پس، محتوا را به همان شکل سابق نخواهید دید و دقیقًا همین نکته به شما کمک خواهد 

کرد از میان سروصداها و هیاهوها، صدای خود را به گوش مخاطب برسانید.
بیایید قالب های آماده را که فقط نیاز به پرکردن دارند، رها کرده و محتوایی تولید کنیم که برای 

شما وبالگتان منحصر باشد.
اگر آماده اید، شروع کنیم!

1. Attribute Markers – Do’s – Dont’s – Expressions (عالئم و توصیف ها، بایدها، نبایدها، صورت بندی ها)




