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تقدیمبهقهرمانانخاموش؛
کارآفرینانیکهتجلیارادهشاندرعملاستونهحرف؛
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سخن ناشر

پسازاینکهبش��ربهزندگیاجتماعیرویآورد،دانستکهبرایبرآوردننیازهایش،ناگزیر،باید
بادیگرانتعاملبرقرارکند.کمکمتبادلهاآغازشدودرادامه،پیشۀتجارتپابهعرصهنهاد.در
ابتدا،دادوستدکاریبسدشواربود.بهمرورزمانوسایلحملونقلجدیداختراعشدندومسیر
پیش��رفتتجارتراهموارکردند.درگذش��تهاینهچنداندور،تنهاش��یوۀراهاندازیکسبوکار،
تأس��یسش��رکت،دفترکاریادرمقیاسکوچکترافتتاحفروشگاهبودکههزینههایزیادیدربر
داش��ت؛امادنیایامروز،دنیایکس��بوکارهایاینترنتییاآنالیناست.باپیشرفتفناوریهاو
گسترششبکههایاجتماعی،راهاندازیکسبوکارهایاینترنتیرونقیبهبازاردادهوشیوههای

سنتیراعقبراندهاست.
تاریخچ��ۀکس��بوکارهایاینترنتیوتجارتالکترونی��کبابهوجودآم��دنفناوریهایینظیر
رایان��هواینترنترابطۀتنگاتنگدارد.اینروزهاش��مامیتوانیدبهج��ایحضوردرمحلیثابتو
درزمانیمش��خص،رایانۀخودراروش��نکنیدوواردفضایکسبوکاراینترنتیشوید.اینشیوۀ
کس��بوکارمزایایبس��یاریدارد.برایمثال،هزینۀراهاندازیکس��بوکاراینترنتیمعمواًلکمتر
ازش��یوۀسنتیاست.درکس��بوکارهایاینترنتیچونمحدودیتجغرافیاییوجودندارد،بازار
هدفبسیارگس��تردهترخواهدبود.اینسبککسبوکارمیتواندفرصتهایشغلیایجادکند
وبرکاهشمیزانبیکارینیزتأثیرگذاراس��ت.دراینس��بککاری،تبلیغاتمتنوعتروهزینۀآن

بسیارکمتراست.
ازمزایایاینشیوهازکسبوکارگفتیم،بجاستبهایننکتهنیزاشارهکنیمکهبرایپاگرفتن
کسبوکاراینترنتیبایدکمیصبرپیشهکنیم.ازسویدیگرتوجهبهایننکتهنیزضروریاست
ک��هبرایورودبهاینبازاربایدمختصریدربارۀمدلهایکس��بوکارآنالین،اس��تراتژیهایآن،
ش��یوههایبازاریابیدیجیتالو...اطالعاتیداش��تهباش��یمتابتوانیمکس��بوکارخودرابهتربه

مخاطببشناسانیمومؤثرترفعالیتکنیم.
برایپاسخبهایننیاز،تصمیمگرفتیمکتابجعبهابزارکارآفرینیاینترنتیرابرایخوانندگانمان
منتش��رکنیم.دراینکتاب،بازبانیسادهدربارۀکس��بوکاراینترنتیوراهاندازییکوبسایت
موفقمیگوییمودرادامه،شمارابامدلهاواستراتژیهایبازاریابیاینترنتیآشنامیکنیم.در

پایانکتابنیزتکنیکهاوروشهایبازاریابیاینترنتیراشرحمیدهیم.
همۀتالش��مانرابهکارگرفتیمتاکتابیمفیدودرخورمخاطباننشربرآیندمنتشرکنیم،اما
میدانیمکهکاستیهاییداریم.براینباوریمنقدمایۀبالندگیاست،پسچشمانتظارپیشنهادها
وانتقادهایمخاطبانعزیزمانهستیم.ماراهمراهیکنیدتاباهمودرکنارهمپیشرفتکنیم.

عادلطالبی





مقدمۀ نویسنده

اهمیتحضوردراینترنتوفضایمجازیبرکس��یپوش��یدهنیست؛درعینحالتغییرالگوی
اساس��یدرراهاس��ت.اگرخودراباآنتطبیقندهیم،بهانسانهایغارنشینعصرجدیدتبدیل

خواهیمشد!
ابتدایقرنقبل،زمانیکهماشینآالتصنعتیوارددنیایکشاورزیشدند،عدهایکوشیدند
بابیشتروسریعتربیلزدن!بااینماشینآالترقابتکنند،اماکسانیدراینرقابتپیروزشدند

کههوشمندانهازفرصتهاوامکاناتدراختیارشاناستفادهکردند.
ازابتدایاینقرننیزکسبوکارهایسنتیدرمقابلایندوراهیقرارگرفتهاند؛آیاسریعتر
وبیشت��رب��هروشهایقدیمیکارکنن��دویابهگونهایدیگربهموض��وعبنگرندوازفرصتها

بهرهبگیرند.
ب��راینباورمک��هامروزبهترینزمانبرایراهاندازیکس��بوکاراینترنتیشماس��ت.جمعیت
جوانتحصیلکرده،نیازهایفراوانپاس��خدادهنش��ده،بازارهایکمرقاب��توبکر،الگویغالب
هیجانتجربۀچیزهایجدید،همهاینوعدهرامیدهندکهدرصورتحضوردراینترنتوفضای
مجازی،موفقیتهایبزرگیدرانتظارکسبوکارشماخواهدبود.گواهاینموضوع،شکلگیری

نمونههایبسیارزیادکسبوکارهایاینترنتیموفقدرسالهایاخیراست.
البتههرفرصتطالیی،زمانمش��خصیبرایاس��تفادهدارد.بعدازگذشتآنزمان،فرصت
طالییازدستمیرودویااستفادهازآنبسیارسختوکمفایدهمیشود.10سالقبلبهراحتی
میشدواردبازارهاییمانندفستفود،آبمیوه،بستنیو...شدودرمدتکوتاهیفروشگاههای
زنجیرهایودرآمدهایباورنکردنیخلقکرد،امادرحالحاضرفقطورودبهاینبازارهابهعنوان

یکمغازۀکوچک،بهصدهامیلیونتومانسرمایهنیازدارد.
ام��روز،فرصتطالییراهاندازیکس��بوکارهایاینترنتیاس��ت.ش��ایددرآیندهاینفرصت

طالیینیزازدستبرودیااستفادهازآنبسیارسختشود.
امانگراننباش��ید!ش��مابرایراهاندازیکس��بوکاراینترنتینیازیبهدانشبرنامهنویسی
ی��احتیاس��تفادۀحرف��هایازرایانهنداری��د.تواناییش��مادرمهارتهایرایان��هایاگردرحد
نصبنرمافزارهایمعمولیباش��د،میتوانیدبهکمکامکاناتجدیدخودتانوبس��ایتتانرا

راهاندازیکنید.
بنابراینشماراتشویقمیکنمکههرچهسریعتردستبهکارشوید.مننیزدراینمسیرکنار

شماهستمتابهشمااطمینانبدهممیتوانیددراینکارموفقباشید.
دراینکتابعلتنابودیکس��بوکارهایس��نتیدرآیندۀنزدیکرابرایتانبازگوکردهام،اما
درمقابلآنبهشمانشانمیدهمکهچگونهباکمترینهزینۀممکنویاحتیرایگان،میتوانید



خودتانکسبوکاراینترنتیتانراراهاندازیکنیدوآنراتوسعهدهید.
دراینکتاببهشماتوضیحمیدهمکهحوزههایموفقیککسبوکارووبسایتاینترنتی

کداماند،تابتوانیدبدونآزمونوخطاوبسایتحرفهایوقدرتمندخودراراهاندازیکنید.
همچنینبهش��مامیآموزمکهموفقترینمدلها،استراتژیهاوروشهایکاربردیبازاریابی
اینترنتیکداماند،تابهکمکآنهابتوانیداثربخشترینحضوررادرفضایمجازیداشتهباشید.
بهطورکلیدرکتابجعبه ابزار کارآفرینی اینترنتیتالشکردهامتابینشالزمومسیرصحیح

حرکتبرایموفقیتدرکسبوکاراینترنتیرابرایشماترسیمکنم.
هم��وارهودرهرس��فری،ق��دماولمهمترینقدماس��ت.اینکتابقدماولب��رایراهاندازی

کسبوکاراینترنتیاستوبهشماکمکمیکندگامهایبعدیرامحکمواستواربردارید.
اینکتابشاملمهمترین،کاربردیترینواثربخشترینایدههاومطالبآموزشیاستکههر

کارآفریناینترنتیبایدآنهارابداندوبهکارگیرد.
واماچندنکته:

 کت��ابجعبه ابزار کارآفرین��ی اینترنتیدومینکتابازمجموعهکتابهایمعجزۀکس��بوکار	
اس��تکهمتمرکزبرکس��بوکاراینترنتیاس��ت.کت��اباولازاینمجموعهبان��امجعبه ابزار 
کارآفرینیکهدرانتش��اراتبرآیندمنتش��رش��دهاس��ت،برموضوعاتیمانندشناختمحیط
کس��بوکاروروندهایکالنآن،استراتژیکس��بوکار،بازاریابیکارآفرینانه،استراتژیهای
مشتریمداری،استراتژیهایرقابت،انتخابناممناسببرایکسبوکاروهمچنینمدیریت

منابعانسانیمتمرکزاست.
 کت��ابجعبه ابزار کارآفرینی اینترنتیکتابیکاربردیاس��ت.زمانیمیتوانیدازآنبیشترین	

بهرهراببریدکهدستبهکارشویدوبهآموزشهایآنعملکنید.
 کتابجعبه ابزار کارآفرینی اینترنتیچکیدهایازدورۀMini-MBAکارآفرینیاینترنتیاست	

کهنویس��ندهمش��غولبهتدریسآناس��ت؛بنابراینمیتوانیدازکاربردیواثربخشبودنآن
اطمینانحاصلکنید.

 ای��نکت��ابمیتوان��دش��ماراازپرداخ��تهزینهه��ایف��راوانمال��یوزمان��یوازآنبدت��ر،	
فرصتسوزیهایبیشماردرآزمونوخطاهایبینتیجهبرایراهاندازیوتوسعۀکسبوکار

اینترنتیدورکند.
 ازش��ماخوانندۀگرامیتقاضادارمنظرهاوپیش��نهادهایارزش��مندخودراازطریقس��ایت	

www.alikhademoreza.irب��رایبندهارس��الکنیدتابتوانیمباپیادهکردنآنهادرمس��یر
پیشرفتمستمر،کتابرادرچاپهایبعدیباکیفیتهرچهتمامترارائهدهیم.

الزممیدانمازدوس��توس��رورگرامیجنابآقایعادلطالبیوهمچنینانتشاراتمحترم
برآیندکمالتشکرراداشتهباشمکهباخدماتوهمراهیارزشمندومنحصربهفردشاناینزمینه



رافراهمکردندکهکتابحاضربهبهترینشکلآماده،منتشروتوزیعشود.
ازدوس��تمتخصص،متعهدوگرامیجنابآقایمهندسامیرحسینبصیریقدردانیویژه
دارم،چراکههمفکریارزشمندشانموجباینقوتقلبشدکهاگرنتوانمبگویمهیچ،میتوانم

بگویماینکتابکمترینایراداترادارد.
آخرینومهمترینتش��کرازش��مادوس��تعزیزوخوانندۀگرامیاس��تکهباتهیهوخواندن

کتاب،مارادلگرمودرراستایموفقیتخودوجامعهتالشمیکنید.

علیخادمالرضا
مؤلف،مدرس،مشاورکارآفرینیومدیریتکسبوکار

www.alikhademoreza.ir





فصل اول
چرا کسب و کار اینترنتی؟



یتنرازیازفایرفآرهباجازباعهبعج14

الف( نابودی کسب و کارهای سنتی
تغییرالگودرراهاست...

درچنددهۀگذشتهوبهخصوصازاواخردهۀشصتشمسیبهبعد،باتغییرنظاماقتصادی
کشور،داشتنشغلوکسبوکارآزادبرتریهایبسیارینسبتبهسایرمشاغلوبهویژهکارمندی

پیداکرد.
رقابتکمدرمحصوالتوخدمات،طبقهبندیمحدودانواعکسبوکار،عدمنیازبهخالقیت
زیادبرایتوس��عۀکس��بوکار،نیازهایتعریفنش��دۀمحدودوانتظاراتپایینمردم،ریسککم
حضوردربازار)درمقایسهباامروز(،پایینبودنهزینههایسرباربهویژهملک،پایینبودننرخو
یاعدمقطعیتمالیاتهاوانواععوارضوقبوضبرایکس��بوکارها،فضایسالمتراجتماعیو
اقتصادیآنزمانو...ازجملهعواملیبودندکهاینامیدرابهافرادمیدادندکهباورودبهحوزۀ
کسبوکارآزادوپسازمدتیتالش،میتوانندکسبوکارخودراگسترشدهندوآیندۀدرخشان

وتضمینشدۀمالیداشتهباشند.
عالوهبرعواملگفتهش��ده،مواردیمانندافزایشش��دیدجمعیت،افزایشنسبیدرآمدهاو
س��طحرفاهجامعه،نبودتفریحاتچندانیبرایمردمبهجزگش��تزدندربازارهاو...،افزایش
می��زانتقاض��ا)حداقلازُبعدَکمی(ب��رایانواعمحصوالتوخدماترادرپیداش��تکهخودتا

حدودیباعثرونقبازارآزادمیشد.
ازطرفدیگر،جامعهایداش��تیمکهکارآفرینبزرگمان»دولت«بودهاس��ت،بهاینصورتکه

دولتبااتکابهپولنفتوایجادشرکتهایبزرگ،برایمردماشتغالایجادمیکرد.
ام��امحیطکس��بوکاردرحالتغییراس��ت1وبهنظرمیرس��دام��روزهآندورانخوش!برای

کسبوکارهایسنتیبهپایانرسیدهاست.
ابت��داالزماس��تتعریفیازکس��بوکارس��نتیارائهکنم.منظورازکس��بوکارهایس��نتی،
کسبوکارکوچکیکیاچندنفرهاستکهبهصورتخویشفرماییادارهمیشود،اغلبخدمات
ومحصوالتعمومیوغیرتخصصیراعرضهمیکنند،وابستهبهمکانیبرایفروشمحصوالتیا
ارائۀخدماتهستند،اجبارًادرساعاتیمشخصازشبانهروزفعالهستند،وابستهبهحضورفعال
صاحبکسبوکارهستند،مغازهپرازاجناسانبارشدهوچیدهشدهاستوصاحبانکسبوکار

سنتیچشمبهراهمشتریانیبرایفروشایناجناسیاارائۀخدماتبهآنهاهستند.
مثالهایمتعددیازاینکس��بوکارهایس��نتیوجوددارد؛ازسوپرمارکتها،آرایشگاهها،
خرازیه��ا،ام��الکوس��ایرکس��بوکارهادرمقیاسمحل��یتالباسفروش��یها،نمایش��گاهها،
رس��تورانها،وفروشگاههایبزرگشخصی،همهوهمهباویژگیهایمشترکیکهارائهشد،جزو

کسبوکارهایسنتیمحسوبمیشوند.

١.برایمطالعۀبیشتررجوعکنیدبه:خادمالرضا،علی،جعبه ابزار کارآفرینی،فصلاول،انتشاراتبرآیند.
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اماهمانطورکههربهارخزانیدارد،کسبوکارهایسنتیبهپاییززودرسرسیدهاند.
حتمًامشاهدهکردیدکهدرچندسالگذشته،فضایبسیارسنگینیبرکسبوکارکشورحاکم
بودهاست.اشخاصیکهدراینحوزهفعالیتمیکننددائمًابیانمیکنندکه»انجامفعالیتهابه
روشهایهمیشگیدیگرپاسخگوینیازهایکسبوکارنیست«ویااینکه»هرچهبیشترتالش

میکنیم،نتیجۀکمتریمیگیریم«.
اینمواردنش��اندهندۀتغییرالگوهاوقواعدکس��بوکاراس��ت.الگویجدیددرراهاس��تو
افرادیکهبهسرعتخودوکسبوکارخودراباآنوفقمیدهند،ازجملهکارآفرینانموفقامروز

وآیندههستند.

چه عواملی بر نابودی کسب و کارهای سنتی اثر می گذارد؟
فروشگاه های بزرگ

درچندس��الاخیرش��اهدایجادوگسترشفروشگاههایبزرگیاهایپرمارکتهاهستیم.منظور
ازاینفروش��گاهها،پاس��اژهاومجتمعهایتجاریبزرگنیست،درنهایتآنهاهمدرچارچوب
کس��بوکارهایسنتیقرارمیگیرند.همچنینمنظورفروشگاههایزنجیرهایسنتییاتعاونی
شرکتهاوسازمانهایمختلفدولتیکهبرایکارکنانخودیاعموممردممحصوالتنامرغوبارائه
میدهندنیست.منظورفروشگاههایزنجیرهایومنسجمیاستکهبااستراتژیرهبریهزینه1
فعالیتمیکنند.مزیترقابتیاینفروش��گاههاارائۀمحص��والتوبرندهایبرتربازاردریکجا،
باتخفیفوقیمتنهاییپایینترازقیمتاصلیمحصوالتاس��ت؛بنابراینخریداراندروقتو
هزینۀخودصرفهجوییفراوانیمیکنند.آنهاباحذفواسطههاوارتباطمستقیمباتولیدکنندگان

میتوانندکاالهاراباقیمتیبسیارپایینترازمغازهدارُخردعرضهکنند.
فروش��گاههایزنجیرهایبامحوریتارائۀمحصوالتمتنوعوباکیفیتباقیمتپاییندردنیا
سابقۀفعالیتطوالنیمدتدارندکهمیتوانازفروشگاههایزنجیرهایمانندوالمارت،تسکو،
آیکی��ان��امبرد.درایراننیزانواعهایپرمارکتهامانندهایپرمیوهایپراس��تارنیزمدتیاس��تکه

شروعبهفعالیتدراینچارچوبکردهاند.
برخ��یازمهمتری��نویژگیهایاینفروش��گاههایبزرگنس��بتبهکس��بوکارهایس��نتی

عبارتانداز:
شرایطویژۀفروشکاالباتخفیفهایهمیشگی10الی۵۵درصد.١
دسترسیبهطیفهایمختلفکاالبرایمشتری.2
ارائۀکاالهاوبرندهایبسیارمتنوعدریکمکان،زمانوفضا.3
وجودباشگاهمشتریاندرراستایاطالعرسانیوخدمتهرچهبیشتربهمشتریانوفادار.4

١.CostLeadership:استراتژیایاستکهبهوسیلۀآنکسبوکارهابهدنبالدستیابیبهمزیترقابتیازطریق
کاهشقیمتمحصوالتخودنسبتبهرقباهستند.برایمطالعۀبیشتربهکتابجعبهابزار کارآفرینیمراجعهکنید.
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وجودبرنامههایمتنوعترویجووفادارسازیمشتریان.5
بهکارگیریآخرینتجهیزاتاستانداردوروزدنیادرزمینۀفروشگاههایزنجیرهای.6
مهندسیچیدماناستانداردکاالها،فضایترددمشتریاندرتمامیبخشهاوراهروها.7
توجهبهزیباییبصری،پاکیزگیسطحفروشگاهواستفادهازموسیقیهایمالیمو....8
و.9 ماهی( و مرغ گوشت، متنوع، میوههای و سبزیجات گرم، )نان تازه محصوالت عرضۀ

بهکارگیرییخچالهایاستانداردموادغذایی
١٠ ارائۀفاکتورخریدشفافبادرجحاشیۀسودمشتریازخرید،قبضپارکینگرایگان،ثبت.

امتیازمشتریانوقرعهکشیهایفصلی
١١ ایجادتجربۀلذتبخشخریدبرایمشتریانو....

مجموعهویژگیهایاینفروش��گاههامزیترقابتیمس��تحکمیرابرایآنه��ابهوجودآورده
استکهکسبوکارهایسنتیبهصورتمجزاقابلیترقابتباآنراندارند.

کاربری های تجاری
درکشورماشهرداریهاساختاراولیۀدولتیدارند.اماازدهۀ60)طبقتبصرۀ۵۲قانونبودجۀ
س��ال136۲(ش��هرداریهابایدازلحاظتأمینبودجهخودکفامیش��دند؛بنابراینبرایکس��ب
درآمدشروعبهفروشتراکم،پروانۀساختمانی،تغییرکاربری،اخدعوارضگوناگونو...کردند.

درحالحاضر70تا80درصددرآمدشهرداریهاازاینطریقبهدستمیآید.
دربس��یاریازای��نمواردبهدلیلن��گاهصرفًااقتصادیونبودکارشناس��یصحیح،بهمنظور
افزای��شدرآمدش��هرداریهاتمرک��ززیادیرویتغیی��رکاربریهایمختلفبهنف��عکاربریهای
تج��اریصورتگرفت،چراکهمیزاندرآمدش��هرداریهاازکاربریهایتجاریبس��یاربیشتراز
سایرکاربریهاست.بهاینترتیبدرآمدشهرداریهاازصدورپروانههایتجاریوهمینطوراخذ

عوارضتجاریبیشترشد.
ام��ااینروندتاآنجاادامهپیداکردهاس��تک��هامروزهمیزانکاربریه��ایتجاریموجود
دربس��یاریازکالنشهرهایکش��وربیشازحِدنیازاست.برخیازآمارهانشانمیدهدکه
بهازایهر8خانوادۀایرانی)۲4نفر(یکمغازهوجودداردکهاینمیزاندرمقایس��هباس��ایر
کش��ورهایجهانبس��یارزیاداس��ت.اینعام��لباعثکاهشقیم��توارزشامالکتجاری
نس��بتبهگذش��تهوفروشنرفتنبس��یاریازواحدهایتجاریساختهش��دهدرمجتمعهای

تجاریبزرگش��دهاس��ت.
امادرمقابلاگرتماماینواحدهایتجاریفعالباشند،اینافزایشبیشازحِدنیازمغازهها،
باع��ثافزایشبیشازان��دازۀمیزانرقابتمیانمغازهداراننیزمیش��ودوبهدلیلمحدودبودن

تقاضایکلیبازار،درنهایتبهرکودبیشازپیشکسبوکارهایسنتیمیانجامد.
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مجازی اما واقعی!
تهدیددیگرینیزبرایکسبوکارهایسنتیوجوددارد.رقباییمجازی،امابهشدتواقعی.

اینرقبادردومقیاسعمدهفعالیتمیکنند:

1- اَبَر کسب و کارهای مجازی
کس��بوکارهایبزرگیهس��تندکهمحصوالتبس��یارمتنوعیراازبرنده��ایگوناگوندرفضای
مجازیبامحوریتسایتاینترنتیبههمراهتخفیفارائهمیدهند.برخالففروشگاههایبزرگ،
ابرکسبوکارهایمجازیدیگرحتینیازبهفضایفیزیکیبزرگومجهزبااستانداردفروشگاهی
ندارند،بلکهبهتنهاچیزیکهنیازدارندانباربزرگوسیستمتوزیعقویاست؛بنابراینهزینههای
سربارآنهاتاحدزیادیکممیشود.فروشگاههاییمانندآمازونازبزرگترینابرکسبوکارهای
مجازیدرس��طحدنیاهستندوس��ایتیماننددیجیکاالازموفقتریننمونههایایرانیایننوع

کسبوکاراست.
خری��دازاینس��ایتهاعالوهب��رمزایاییمانندصرفهجوی��یمالی،زمانی،افزایشس��رعتو
اطمین��انازخری��دکهمختصفروش��گاههایبزرگاس��ت،امکانمقایس��ۀس��ریعودقیقمیان
محص��والت،آگاه��یازنظرس��ایرمصرفکنندگان،درگیرکردنمش��تریباانواعب��ازیکاری1و

برنامههایفروش،وفاداریو...رافراهممیکند.
دریکس��طححرفهایدیگر،اشخاصباداشتنایدههایخالقانهدرکسبوکاروهمینطور
بهخدمتگرفتنمهارتهاوتخصصهایموردنیازمیتوانندیککس��بوکاراینترنتیومجازی
حرف��هایراراهان��دازیکنندکهامکانزیادیبرایرش��ددارد.کس��بوکارهاییماننداس��نپکه

سرویسسفرآنالینارائهمیدهددرایندستهقرارمیگیرد.
ازطرفدیگر،بسترهایتعاملیبرایارتباط،خودیاریوکمکمردمبهیکدیگردرحوزههای
مش��خصمیتوان��دبیشازپیشکس��بوکارهایس��نتیرادرمع��رضتهدیدق��راردهد.وجود
س��ایتهاییمانن��ددیوارکهکس��بوکاراینترنت��یبرمبنایارتب��اطمردمبایکدیگ��روبهفروش

گذاشتنکاالوخدماتشاناست،ازایندستکسبوکارهاست.

2- خرده کسب و کارهای مجازی
امروزههرشخصیدرخانۀخودبادسترسیبهاینترنتوباداشتنیکگوشیهوشمند،میتواند
یکس��ایت،کانالیاصفحۀاجتماعیراهاندازیکند،ش��روعبهارائۀمحتواومحصوالتکندواز
اینراهبهدرآمدبرسد.شبکههایاجتماعیاینستاگراموتلگرامدرایرانبرایانجامفعالیتهای
اقتص��ادیوخریدوفروشکاالومحصوالتمیانمردمبس��یارج��اافتادهاند.برخالفزمانیکه
مردمبهخریدازسایتهایاینترنتیاعتمادنمیکردند،امروزهباداشتنتجربۀگذشتهبهراحتی

1. Gamification
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ازاینکانالهامحصوالتموردنظرخودراازساعتولباستادکوراسیونولوازممنزلانتخابو
باقیمتیپایینترازمغازههاخریداریمیکنند.

البتهمنظورصحیحازکس��بوکاراینترنتی،سیس��تمییکپارچهمتکیبروبسایتاینترنتی
اس��تکهازطریقش��بکههایاجتماعیو...حمایتمیش��ودوچندکانالیاصفحۀاجتماعی
بههیچعنوانکس��بوکارتلقینمیش��وند.توضیحباالفقطبرایمعرفیرقبای1کسبوکارهای

سنتیاستکهمیتوانندبرایدرآمدوموجودیتآنهاتهدیدمحسوبشوند.

هزینۀ باال
درادام��ۀمواردگفتهش��دهکهب��هرکودکس��بوکارهایس��نتیمیانجامد،هزین��ۀروزافزوناین
کسبوکارهایسنتیتوانآنهارابیشازپیشازبینمیبرد.هزینههایملکی،خوابسرمایه
وکاال،انواععوارضوقبوض،بیمه،انواعمالیاتو...درنبودشرایطمناسبدرآمدیمیتوانند

ادامۀفعالیترابسیارمشکلکنند.

تمایل و گرایش مردم
امروزهمردمبرایزمانوراحتیخودارزشبیش��تریقائلهس��تند،همچنینبرایانجامکاریا
خریدمحصول،ازتحقیقتاتصمیمگیری،ازاینترنتاس��تفادهمیکنند؛بنابرایندربسیاریاز
مواردوبرایبسیاریازمحصوالتدیگرنیازیبهصرفزمانوگشتندربازارهاندارند،درمقابل
اینزمانراپش��تکامپیوتریاکارباگوش��یتلفنهمراهخودسپریمیکنند.تغییرتمایلمردم

میتواندتهدیدیبرایکسبوکارهایسنتیباشد.
مواردگفتهشده،ازعمدهتریندالیلکمرنگشدنموفقیتکسبوکارهایسنتیهستند،اما

راهبردموفقیتبرایکارآفرینیوکسبوکارهادرشرایطامروزچیست؟
زمانیکهماش��ینآالتصنعتیوارددنیایکش��اورزیش��دند،عدهایس��عیکردندبابیشتر
وس��ریعتربیلزدن،بااینماش��ینآالترقابتکنند،اماکس��انیدراینرقابتپیروزش��دندکه

هوشمندانهازفرصتهاوامکاناِتدراختیارشاناستفادهکردند.
کسبوکارهایسنتینیزدرمقابلایندوراهیقرارگرفتهاند؛آیابهروشهایقدیمیسریعتر

وبیشترکارکنندویاجوردیگریبهموضوعبنگرندوازامکاناتوفرصتهابهرهبگیرند.

ب( معرفی کسب و کار اینترنتی
درکتابجعبه ابزار کارآفرینی،دربارۀتعریفکس��بوکاربهتفصیلمطالبیراارائهدادم.دراینجا
بهاختصاربایدبگویمکهکس��بوکاریکسیس��تماس��ت.سیس��تمبهمجموعهایازعناصرگفته
میش��ودکهدرکناره��مفعالیتمیکنند،عناصریکهبایکدیگرارتب��اطدارندوازهمهمهمتر،

١.برایمطالعۀبیشترمفهومرقابتوانواعآنبهکتابجعبه ابزار کارآفرینیازهمیننویسندهمراجعهکنید.
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فعالیتآنهاهمدیگرراتکمیلمیکند.اینعناصردرکنارهمیککلمتحدوواحدراتشکیل
میدهندکهدرراستاییکهدفمشخصفعالیتمیکند.

کس��بوکاراینترنتینیزهمانکس��بوکارباتعریفمش��خصآناس��ت؛بنابراینتماماصول
موفقیتدرکسبوکارنیزدرآنمعتبراست،امابامختصاتویژۀفضایمجازی.

دراینکتاب،کس��بوکاراینترنتیعبارتاس��تازیکسیس��تمارائۀمحصوالتوخدماتبا
محوری��تیکوبس��ایتاینترنتیوحمایتس��ایرش��بکههاوابزارهایمجازیدرکن��ارآن.این
سیس��تمبامحوریتکانالهایارتباطیمجازی)درکنارکانالهایفیزیکی(،مشتریانجدیدرا

خلقمیکندوبهاینترتیببهخلقارزشوتولیددرآمدمیانجامد.
درفصولآیندۀکتاببهمعرفیوبررسیاجزایکسبوکاراینترنتیوپیادهسازیآنمیپردازم،

امادرابتداالزماستبهبرخیازویژگیهاومزایایکسبوکاراینترنتینگاهیبیندازیم.

پ( مزایای کارآفرینی و کسب و کار اینترنتی
شایدتاهمینچندسالقبل،راهاندازیکسبوکاروازآنمهمتربازاریابیومعرفیآنبهدیگران،
کاریسخت،زمانبروطاقتفرسابودهاست،اماپیشرفتفناوریوبسترفضایمجازی،نهتنها
عرصههاینامحدودیرابهرویکس��انیگش��ودهاس��تک��همیخواهندکارآفرینیخ��ودراآغاز
کنن��د،بلکهابزارهایبس��یارکاربردیوکمهزینهایبرایبازاریابینی��زدراختیارکارآفرینانقرار
دادهاس��ت.بهگفتۀدیگر،خودهمهدفاس��توهموسیله.بنابراینفرصتبسیارخوبیایجاد
ش��دهاس��تتابتوانیمباکمترینهزینهوریسکدرکمترینزمان،کس��بوکارموردعالقۀخودرا

راهاندازیکنیمودرآنموفقباشیم.
برایاس��تفادۀحداکث��ریازاینفرص��ت،ابتدابایدآنراخوببشناس��یم.اولی��نقدمبرای
ش��ناختفرصتهایفضایمجازی،شناختمزیتهایراهاندازیکسبوکاردرفضایمجازی
یاهم��انکارآفرینیاینترنتیاس��ت؛بنابرای��نعالوهبرمزیته��ایعامکارآفرین��ی1،کارآفرینی

اینترنتیمزایایخاصخودراارائهمیدهدکهدراینجابهآنهااشارهمیکنم.

ت( مزایای کارآفرینی اینترنتی
شروع کار از همین لحظه

برخالفکس��بوکارهایعادیوفیزیکیکهبهآنهاآجرومالت۲گفتهمیش��ود،کس��بوکار
اینترنت��ی3زم��انچندان��یازش��مانمیگیرد.درش��رایطیکس��انوپسازنهاییش��دنطرح
کس��بوکار،برایراهاندازییککس��بوکارعادیش��ماابتدابایدزمانزیادیرابهپیداکردن

١.درکتاباولبانامجعبه ابزار کارآفرینیبهمزیتهایکارآفرینیاشارهشد.
2. Bricks and Mortar
Click.3اصطالحیکهنشانمیدهدکسبوکارهایاینترنتیقالبفعالیتهایخودرابایککلیکبهانجاممیرسانند.
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فضایکاریمناس��باختصاصدهیدوس��پسزمانیرابرایتغییردکوراس��یونوچیدمانآن
محلصرفکنید.بایدلوازماولیهایراتهیهکنیدومواردبس��یاردیگریرااجراکنید.بنابراین
نهتنهاش��روعبهکارفرایندزمانبریاس��ت،بلکهپسازآننیزبایدزمانزیادیبرایعملیاتی
شدنکسبوکارورسیدنبهفروشصرفکنید.درصورتیکهمیتوانیدکارآفرینیاینترنتیرا
ازمنزلخودآغازکنید.همینطورمیتوانیددامنه1وهاست۲خودرادرعرضچنددقیقهتهیه
کنید.میتوانیدبااس��تفادهازسیس��تمهایمدیریتمحتوای3رایگانمانندوردپرسوجومال،
درعرضچندس��اعتیکوبسایتاینترنتیباامکاناتوظاهریاختصاصیوبابمیلخود
داشتهباشید؛بنابراینمیتوانیدبهسرعتایدههایخودرادرچارچوبکسبوکاراینترنتیبه

واقعیتتبدیلکنید.
عالوهبراینهاچرخۀتولیدمحصوالتنیزمیتواندبسیارکوتاهباشد.شماباتولیدمحصوالت
الکترونیکی،مجازیویادانلودی)کهتولیدش��انزمانزیادیازش��مانمیگیرند(وقراردادنآن
درسایتبرایفروش،میتوانیدفاصلۀایدهتامحصول،محصولتافروشوفروشتادرآمدرابه

کمترینزمانممکنکاهشدهید.

هزینۀ بسیار پایین راه اندازی کسب و کار اینترنتی
برایبس��یاریازمشاغل،مکانمناسبفعالیتبایدحتمًاویژگیهایخاصیداشتهباشد،مثاًل
یکمغازۀفروشالبس��هبهاحتمالزیاددریککوچۀمحلیشانسچندانیبرایموفقیتندارد
)درش��رایطعادیوبدوناس��تفادهازابزارهایبازاریابیاینترنتی(،چراک��هافرادکمیازجلوی
مغ��ازۀاوگذرنمیکنند؛بنابرایناگرصاحبآنکس��بوکاربخواهدکارخ��ودراارتقاءدهد،باید
درمکانیپرترددترفضایکاریخودراشکلدهد.تهیۀیکملکتجاری)چهرهن،اجارهوچه
خریددرمراحلبعدی(بس��یارگرانقیمتخواه��دبود.همچنینهزینۀفراوانیبرایتجهیزاین
مکانبایدصرفش��ود.درمقابلش��مامیتوانیدباپرداختفقطچندهزارتومان،دامنۀس��ایت
خودراتهیهکنید.همینطورمیتوانیدباقیمتهایبسیارنازل)یاحتیرایگانبرایشروعکار(
هاستخودرااجارهکنید،میتوانیدباکمیتحقیقدراینترنتومطالعۀمطالبودیدنفیلمهای
آموزشیرایگان،خودتانسایتتانراراهاندازیکنید)حتیبدوننیازبهدانشبرنامهنویسیوبا

استفادهازسیستمهایمدیریتمحتوایرایگانیاهمانسایتسازها(.
میتوانیدکارآفرینیدرمنزلراتجربهکنید،بنابرایننیازنداریدبرایتهیۀلوازمهزینهکنید.
میتوانی��دبهج��ایآنکهفضاییراآمادهکنیدتامردمواردآنش��وندوازمحصوالتموجودخرید
کنند،فضایمجازیراایجادکنیدتامشتریانباحضوردروبسایتاینترنتیشماخریدکنندو

1. Domain
2. Host
3. Content Management System (cms)
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شمانیزسفارشهایآنهارابرایشانارسالکنید.
میتوانی��دبرایش��روع،بهجایانباش��تمحص��والتدریکمل��کتجاری)کههزین��ۀزیادو
چندجانبهبرایشمادارد(،نمونهایازآنهاراتهیهکنیدوباتولیدمحتوایآموزشیوتوضیحاتی
جذابدرقالبمقاله،فیلموفایلصوتی،آنهارادرسایتخودمنتشرکنید.سپسباانجامهر
فروش،خودتانمحصولراتهیهوبرایمش��تریارسالکنید.اینگونهریسکوهزینۀشروعکار
بس��یارپاییناس��ت.اینکارراادامهدهیدتاقدرتمالیتانافزایشیابد،سپسمحصوالترابه
صورتانبوهتهیهکنید.اگرخوبکارکنید،همیندامنۀچندهزارتومانی،میتوانددرآیندهاز

نظرارزشمالیباامالکتجاریچندمیلیاردتومانیبرابریداشتهباشد.

بازاریابی اینترنتی قدرتمند
ام��روزهبازاریاب��یاینترنتیبهعن��وانابزاریقدرتمن��د1برایموفقیتکس��بوکارها،فرصتهای
فراوان��یراارائ��همیده��د.ای��نبخشبهقدریمهموجامعاس��تک��همیتوانممزای��ایآنرابه

بخشهایکوچکترتقسیمکنم.

1( هزینۀ پایین بازاریابی اینترنتی
استفادهازروشهاوابزارهایبازاریابیاینترنتیدرمقابلبازاریابیآفالینبسیارارزانترومقرون
بهصرفهتراس��ت.ش��مامیتوانیدبهصورترایگانیاباچنددههزارتومانفعالیتبازاریابیخود
اع��مازایمیلمارکتینگ،تبلیغاتبنری،تبلیغاتلینکی،تبلیغاتکلیکی،رپورتاژآگهیو...را
آغازکنید.حتیمیتوانیدازابزارقدرتمندرس��انههایاجتماعیموبایلیووبس��ایتیتاحدود

زیادیبهصورترایگاناستفادهکنید.
درمقابلکوچکترینتبلیغاتآفالین،اعمازچاپتراکت،تبلیغدرانواعروزنامهها،مجالت
و...میتواندهزینههاییچندینبرابربازاریابیآنالینداش��تهباشد.حالتبلیغاتدررسانههای

جمعیمانندرادیووتلویزیونوشبکههایماهوارهایجایخودرادارند.

2( ارزیابی آسان
شمادربازاریابیآفالیننمیتوانیدبهراحتیمتوجهشویدکههزینهایکهبرایهرتبلیغکردهاید،
چهمیزانبازخوردبرایش��ماایجادکردهاس��ت.تبلیغاتش��ماچندباردیدهشدهوآیااثرگذاری
خوب��یداش��تهیاخیر؛تنهااب��زاریکهداریدحدسوگمانخودتاناس��تومق��داریاطالعات
پراکندهازبازخوردها.اماباابزارهایبازاریابیآنالینمیتوانیدبهصورتدقیقمشاهدهکنیدکه
هرکدامازکمپینهایبازاریابی۲شماچهبازخوردواثریداشتهاند،چهافرادیازچهورودیهایی
بهچهصفحاتیازسایتشماواردشدهاند،بهچهصفحاتدیگریرفتهاند،چقدرزماندرسایت

١.توضیحاتدرموردرسانههایبازاریابیدرکتاباولجعبه ابزار کارآفرینی ودرفصلبازاریابیارائهشدهاست.
2. Marketing Campaign
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ش��ماصرفکردهاند،کداممطالببرایش��انجذابیتبیشتریداشتهاست،رویچهلینکهایی
کلیککردهاندو....اینارزیابیهابهشماامکانمیدهندکهدائمًابتوانیدفعالیتهایبازاریابی
خ��ودرابهینهترکنید.تماماینمواردوبس��یاریموارددیگر،ب��هصورترایگان،لحظهایوکاماًل

دقیققابلگزارشگیریهستند.

3( بازاریابی هدفمند و هوشمند
شمادربازاریابیآفالینتبلیغیراانجاممیدهید،مثاًلبیلبوردیراسفارشمیدهیدیادرروزنامه
مطلب��یراچ��اپمیکنی��د،ازآنبهبعد،دیگرکنت��رلونظارتچندانیرویب��ازارهدفیکهآن
رامش��اهدهمیکنند،ندارید.ام��ادربازاریابیدیجیتالیدقیقًامیتوانیدمش��خصکنیدکهچه
مطالبیراچهکسانیمشاهدهکنند،مثاًلبرایارسالایمیلمیتوانیدگروههایمختلفیازانواع
مش��تریانوافرادعالقهمندداشتهباش��یدوبرایهرنوعمحصولیاخبر،ایمیلیرابرایگروهی

خاصارسالکنید.
عالوهبرآندربازاریابیآفالیناش��خاصممکناستدرهرلحظهتبلیغاتشماراببینند.در
اکثری��تمطلقم��وارد،درلحظۀدیدنتبلیغهیچنیازیبهمحصوالتش��ماندارند.زمانیکهبه
محصوالتش��مانیازداشتهباشندنیزتبلیغش��مارافراموشکردهاند.خیلیبهندرتخالفاین
اتفاقمیافتدکهزمانمشاهدۀتبلیغبازماننیازمشتریبالقوهبامحصولیاخدماتشماتالقی
داش��تهباشد،بنابراینبخشبزرگیازبودجۀبازاریابیش��مابههدررفتهاست.درمقابل،شمابا
تولیدمحتوایمناسب،افرادیراکهخودشاندرهمانلحظهبهدنبالمطلبخاصیمیگردند،

جذبمیکنیدومیتوانیدمحصوالتیاخدماتخودرابهآنهامعرفیکنید.

4( کارایی بازاریابی اینترنتی
امروزهمیزاناس��تفادۀش��رکتهایبزرگازبازاریابیاینترنتیازنس��بتمی��زانبازاریابیآفالین
پیش��یگرفتهاس��ت.ازجملهدالیلآن،عالوهبرمقرونبهصرفهبودن،قابلارزیابیوهوش��مند
بودن،بهرهوریباالیبازاریابیاینترنتیاست.استفادهازابزارهایبازاریابیاینترنتی،بیشترین
بازگش��تسرمایهرابرایشرکتهابههمراهخواهدداشت،مثاًلطبقآماریکهبرایشرکتهای
آمریکاییارائهشده،بهطورمتوسطبرایهردالریکهشرکتصرفبازاریابیباایمیل1میکند،

بین40تا۵0دالرفروشایجادمیشود.

فروشگاهی که هرگز تعطیل نمی شود
س��اعاتکارش��مادرکس��بوکارهایعادیمحدوداس��ت،بهتب��عآندرزمانیک��هکاریانجام
نمیدهی��ددرآم��دینیزندارید،اماداش��تنیککس��بوکاراینترنتیپتانس��یلف��روشودرآمد
نامحدودرابهشماهدیهمیدهد.درساعتیازشبانهروزکههیچکسبوکاریبازنیست،سایت

1. Email Marketing
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ش��مامیتواندفروشداش��تهباشد.جالباستبدانیدبیشترینآماربازدیدوخریدازسایتهاو
کسبوکارهایاینترنتیدرایرانبینساعات10شبتا1بامداداست.

ش��مامیتوانیدروزبعدازخرید،محصولس��فارشدادهشدهراارس��الکنید.اگرمحصوالت
مجازیودانلودیبرایفروشگذاشتهباشیدکهدیگرحتینیازیبهاینکارهمنیست.

فرایند های خودکار
درکس��بوکارهایعادیزمانبس��یاریبهاجرایامورتک��راریواجتنابناپذیراختصاصداده
میش��ود،مانندص��دورفاکتورفروش،راهنماییمش��تریانوبرایهرمش��ترییکباربهصورت
کامل،پاس��خبهسؤاالتمتداول،حس��ابداریو....درمقابل،درکسبوکاراینترنتیبسیاریاز
اینمواردراس��ایتشمابهصورتکاماًلخودکارانجاممیدهد؛مثاًلباعضویتهرنفردرسایت
پیامخوش��امدگوییوهدیهایبرایاوارس��المیشود.بعدازعضویِتشخص،بهطورمنظمودر
فواصلزمانیتعیینش��ده،ایمیلهاییبامتونتعیینش��دهبرایاوارسالمیشود،بعدازخرید
میتوان��دفاکت��ورشرادرلحظهدرایمیلخوددریافتکندوباپیامکازوضعیتآنآگاهش��ود.
میتوانیدآموزشهاییرابرایفرایندهایخریدوپاسخبهسؤاالتمتداولمشتریاندرسایتقرار
دهیدو....اینامکاناتهزینههایعملیاتیواجراییشمارادرطولزمانبسیارپایینمیآورند

وزمانزیادیرابرایشماآزادمیکنند.

تغییرات سریع و راحت در کسب و کار
باداش��تنکسبوکاراینترنتیش��ماهموارهبهراحتی)حداقلبس��یارراحتترازکسبوکارهای
فیزیک��ی(میتوانیدتغییراتدلخ��واهخودرااعمالکنید،مثاًلفناوریایکهاس��تفادهمیکنید
راتغییردهید،ظاهرس��ایتخودراعوضکنید،فرایندهایکسبوکاروبازاریابیرادائمًاتغییرو
بهبوددهیدو....اعمالاینتغییراتدربس��یاریازمواردمانعکس��بدرآمدشمانیزنمیشوند.
ش��مامیتوانیدتغییراترابهصورتآزمایش��یروییکدامنۀدیگریالوکالهاس��تخودانجام

دهیدوپسازنهاییشدن،آنهارارویدامنۀاصلیخوداعمالکنید.
امادرکس��بوکارهایعادی،کوچکترینتغییراتبرایش��مابسیارهزینهبردارخواهندبود.
تغییراتدکوراس��یون،چیدمانمحصوالتو...میتوانندبس��یارزمانبرباش��ندوش��مارانیزاز
کسبدرآمدبازدارند.تغییرآدرسومحلکسبوکارنیزدربسیاریازمواردمیتواندمصیبتبار
باش��د؛بنابراینش��ماانعطافپذیریوچابکیالزمبرایاستفادهازفرصتهارانخواهیدداشتو

فعالیتهایشمادریکچارچوبمشخصمحدودمیشوند.

شبکۀ گستردۀ همکاران
داشتنشبکۀگستردۀهمکارانیکیازمزیتهایرقابتیوعاملمهمیدرپیشرفتهرکسبوکار
است.ساختارتباط،حفظونگهداریوهمینطورارتقاءروابطشبکۀهمکاران،فعالیتیاساسی
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اس��تکهبایددرهرکس��بوکاریانجامش��ود.اینکاردرکس��بوکارهایاینترنتیباسهولتو
گس��ترۀعملبیش��تریانجاممیشود،مثاًلتعدادزیادیازس��ایتهایهمکارمیتوانندبهشما
لینکبدهندوش��ماومطالبتانرابهمخاطبانخودمعرفیکنند.میتوانندمحصوالتشمارابه
صورتمجزایادرقالببستههایمحصوالتخودبهفروشبگذارند،یااینکهمیتوانندبهصورت

بازاریابیرابطهای1برایسایتشمابازدیدکنندهومشتریارسالکنند.
درای��نحالتبع��دازورودهربازدیدکننده،اطالعاتآیپیاوذخیرهمیش��ودودرصورت
خریدآنش��خصازش��ماحتیتامدتهابعد،میتوانیدتشخیصدهیدکهاینمشتریاولین
بارازطریقچهسایتیاولینبارباشماآشناشدهاست.بهاینترتیبمیتوانیدبهسایتمعرف
کمیس��یونبدهیدوباتمامس��ایتهاییکهش��مارامعرفیمیکنندرابطۀمالیدقیقداش��ته
باشید.۲اینکارانگیزۀسایتهاوکسبوکارهایاینترنتیدیگررابرایهمکاریباشماافزایش
میده��د.بدیهیاس��تکهانجاماینن��وعبازاریابیدرکس��بوکارهایع��ادیدراینمقیاس

غیرممکناست.

گرایش عمومی مردم
درگذش��تهم��ردمراهجایگزینیبرایخری��دوانجامکارهایتجاریبهصورتمس��تقیمورودررو
نداش��تند.باظهوراینترنتوکسبوکارهایاینترنتی،دریکدورۀمیانیوگذار،استفادهازاین
فناوریبرایمردممبهمبود.عدهایآنراامننمیدانستند،خریداینترنتیبرایعدهایترسناک
وس��ختبود،افرادبس��یاریبهخریداینترنتیاعتمادنداش��تند،امکاناتوزیرس��اختهایالزم
ماننددرگاههایبانکیبرایفروشگاههایاینترنتیبسیارمحدودبودوازهمهمهمتر،مردمخرید
رابهصورتفیزیکیدوس��تداش��تند.فرایندخریدبرایآنهاع��الوهبرتهیۀمحصولموردنظر،
تفری��ح،تعاملاجتماعیبادوس��تان،ورزشوپیادهروی،تنوعدربرنامۀزندگیوبس��یاریموارد

دیگربهحسابمیآمد.
ام��اامروزباکمبودزمانکافی،ترافیکش��دیددرش��هرهایبزرگب��رایرفتوآمد،نبودتنوع
محص��والتدرتمام��یش��هرها،امکانمقایس��ۀبس��یارمحدودمحص��والتدرحال��تحضوردر
مغازهه��ا،وجودامکانات،زیرس��اختهاوتضمینهایالزمبرایاطمین��انازصحتفرایندهای
خریداینترنتیوبسیاریموارددیگر،اقبالمردمبهخریدهایاینترنتیافزایشیافتهاست.ازآن
گذشته،گشتوگذاردرفضایمجاری،خواندننظراتدیگران،مقایسۀراحتمیانمحصوالت،
دیدنس��ایتهاوپیش��نهادهایمتنوعو...برایافرادزیادیفرایندخریداینترنتیرابهفعالیتی

1. Affiliate Marketing
2.بازاریابیرابطهاینوعیازبازاریابیاستکهدرآنمحصوالتوخدماتدیگرانرادرقبالدریافتکمیسیونبرای
فروشیاارائۀخدماتدرسایت،وبالگیاازطریقلینکهاییکهدراختیارشماقراردادهمیشود،بهصورتآنالین

بهکاربراندیگرمعرفیمیکنید.
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لذتبخشترازخریدبهصورتعادیتبدیلکردهاس��ت.اگردرگذش��تهخریداینترنتیلوکس
بودهاست،امروزهیکامرضروریاست.

افزایش زمان مفید در طول روز
ش��ماباکارآفرینیاینترنتیومدیریتزمانصحیح،وقتآزادزیادیدراختیارخواهیدداش��ت،
چراکهمجبورنخواهیدبودهرروزبرایرفتنبهمحلکارخوددرخیابانهایش��لوغترددکنید.
زمانیرابرایحاضرش��دنوب��رایرفتنبهکاراختصاصنخواهی��دداد.ازبرخوردهاوتعامالت
زمانگیروناخواس��تهدورخواهیدبودوازهمهمهمتر،خس��تگیبرگش��تازمحلکاربهخانهرا
درپایانروزنخواهیدداش��ت.برایبسیاریازافرادهمناراحتیازآنکهفرداوفرداهانیزبایداین

فرایندراتکرارکنند!وجودنخواهدداشت.
یکمثالس��اده:اگربهطورمتوس��طروزانه۲س��اعتبرایمواردباالصرفشود،شماساالنه
حدود600ساعتازمفیدترینساعاتخودراهدرمیدهید.دراین600ساعتمیتوانیدزبان
جدیدبیاموزید،نواختنیکس��ازموسیقیرافرابگیرید،حداقل100کتاببخوانید،300فیلم
عالیببینید،ورزشکنید،بیشتردرکنارخانوادهوعزیزانتانباشیدوازبودنباآنهالذتببرید،
هرس��البریکمهارتجدیدمس��لطشویدوکارهایدیگریکهدرشرایطعادیبهعلتکمبود

وقتنمیتوانیدانجامدهید.
بهاینترتیببااستفادۀصحیحازاینزمانهامیتوانیدهمدرحرفۀخودبهیکشخصبدون

رقیبتبدیلشویدوهمکیفیتزندگیخودرابهشدتافزایشدهید.

کمک به محیط زیست!
امروزهیکیازاخبارثابتمش��کالتزیس��تمحیطیوازجملهمهمترینآنها،آلودگیهوادر
ش��هرهایبزرگاس��ت.باکارآفرینیدرمنزلوادارۀکس��بوکاراینترنتی،نهتنهازمانوهزینۀ
زیادیرادرترافیکازدس��تنمیدهید،بلکهبابزرگاندیش��یمیتوانی��دبهکمکردنآلودگی

هوانیزکمککنید.

ادارۀ هم زمان چند کسب وکار
بع��دازرش��دکس��بوکاراینترنتیت��ان،ش��مامیتوانیدکس��بوکارخ��ودراگس��ترشدهیدویا

کسبوکارهایجدیدیراهاندازیکنید.برخیازدالیلاینتواناییعبارتانداز:
 ش��ماب��هکلیتریناصولکارآفرین��یوکارآفرینیاینترنتیمس��لطمیش��ویدوباکمیتغییر	

متناسبباهربازار،میتوانیدآنهارادرکسبوکارهایدیگرنیزبهکاربگیرید.
 خودکاربودنبسیاریازفرایندهابهشمااینامکانرامیدهدکهبتوانیدزمانبیشتریرادر	

اختیارداشتهباشید.
 بس��یاریازکس��بوکارهاباارائۀمحصوالتدانلودیومجازیفعالیتمیکنند.شماباهربار	
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تولیداینمحصوالتمدتهایزیادیمیتوانیددرآمدکسبکنید.
 ش��مامیتوانیدباداش��تن3یا4همکارآموزشدیده،چندینکس��بوکارفوقالعادهرادرآِن	

واحدادارهکنید.
 برخالفکس��بوکارهایعادی،امکاناتوزیرساختهایکس��بوکارهایاینترنتیمشترک	

هس��تند.شمادریکملکنمیتوانیدچندینش��غلرابهصورتهمزمانداشتهباشید.این
کاربازدهیراپایینمیآوردواغتشاشوسردرگمیبهوجودمیآورد،امادرمقابلمیتوانیدبا

داشتنچندیندامنۀمجزا،چندینکسبوکاراینترنتیرابدونمشکلهدایتکنید.

میتوانگفتکهمزایایکس��بوکاراینترنتیبسیارفراوانوبیشترازمطالبذکرشدهدراین
قس��متازکتاباس��ت؛بنابرایناگرتاکنوناق��دامبهراهاندازیکس��بوکاراینترنتینکردهاید،
میتوانیدباکمترینریس��کوهزینهودرس��ریعترینزمانممکناینکارراانجامدهیدوازتمام

مزایایکسبوکاراینترنتیلذتببرید.

حاالکهتااینجایکتابراخواندهاید،قبلازخواندنفصلبعداینجارااسکنکنید.

https://ffo.ir/bb-103-chp1



سخن پایانی

بهشمادوستعزیزبابتاتماممطالعۀاینکتابتبریکمیگویم.
دنیایکسبوکاراینترنتی،دنیایبسیارشیرینیاست،اماکارآفرینیاینترنتیبهمعنیثروت
یکش��بهنیست.برایموفقیتدرکس��بوکاراینترنتینیازبهبرنامهریزی،کار،تالشویادگیری

مستمراست.
مش��کلبسیارریشهداریکهدرجامعهوبهخصوصنس��لجوانماوجودداردایناستکه
اکثرًادنبالبهدس��تآوردنثروت،آنهمازنوعیکش��بهوآنیهس��تند.بهاینمعنیکهپول،
نتیجۀنهاییقلمدادمیش��ود،پسبرایدس��تیابیهرچهس��ریعتربهآنازهروس��یلهوبههر

شکلیبایداستفادهکرد.
کارآفرینی،فرایندش��یرینیاس��تکهموجبدس��تیابیبهنتایجیبس��یارارزش��مندترازپول
میش��ود.مهمتریننتیجۀکارآفرینیخلقکسبوکاریارزش��منداستکهمیتواندبهمن،شما
ودیگرانکمککندکهانس��انبهتریش��ویموجامعۀبهتریخلقکنی��م.بزرگترینکارآفرینان
جهانیوموفقترینهایایرانیبهاینموضوعاشارهدارندکهکارشاندراولیتاولوکسبپول

فراواندراولیتهایبعدیاست.
بنابراینفکریکشبهثروتمندشدنازطریقکسبوکارهایاینترنتیراازسرخودبیرونکنید.
ایننوعافکار،توهماتیهستندکهازبرخیازاشخاصمرتبًاتزریقمیشوند.اشخاصیکهادعا
میکنندمیتوانیدباداشتنیکوبسایت،یکصفحۀاینستاگرامیاهرچیزدیگری،بدونانجام
دادنکارخاصیبهس��رعتبهدرآمدهایچنددهمیلیونیماهیانهبرسید)کهغالبًاخودشاناین

درآمدهاراحتیدریکسالهمندارند(.
کس��بوکاراینترنتیقبلازهرچیزییککس��بوکاراس��ت،نهفقطچندصفحهمطلبویا
چندصفحهمحصولبرایفروش،بنابراینتمامویژگیهاییککس��بوکارموفقرابایدداش��ته
باشد.بایدسیستمیباشدکهبتواندارزشخلقکندوآنراانتقالدهد.ایجادچنینسیستمی
زمانبر،هزینهبروسختاستونیازبهبرنامهریزی،تالشوازخودگذشتگیدارد؛بنابراینواقعًا
بایدعاش��قکارآفرینیباش��یدتادراینراهقدمبگذارید،امانحوۀصحیحبرخوردش��ماباهمین
س��ختیهامیتواندبهترینفیتلربرایغربالکردنش��ماازسایرینودستیابیبهنتایجارزشمند

باشد.
درای��نکتابت��الشکردمتادرنهایتایج��از،مهمتریناصولپایهایموفقیتدرکس��بوکار
اینترنتیرابرایش��مابازگوکنم.ش��مابامطالعۀاینکتاباولینومهمترینقدمرابرداشتید،اما

آنچهواقعًاباعثایجادتغییرشود،تصمیمشمابهاقدامعملیاست.
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امیدوارمکهپسازخواندناینکتاب،راغببهراهاندازیکسبوکاراینترنتیخودشدهباشید
ویااینکهاگرکس��بوکارخودرادارید،بهایننتیجهرس��یدهباش��یدکهبرایموفقیتبیش��تربه

حضوردراینترنتوفضایمجازینیازدارید.

باآرزویموفقیتهمیشگیشما
علیخادمالرضا

www.Alikhademoreza.ir



فهرست منابع

اس��التر،رابت،ترجمۀعبدالرض��ارضایینژاد،جک ول��ش و راه جنرال الکتریک،انتش��اراتفرا،
.1387

برگر،جونا،ترجمۀنیوش��اعاشورزاده،ُمس��ری؛راهکار های بازاریابی ویروسی،انتشاراتشریف،
.1393

بقوسیان،ژان،دورۀ آموزشی کلوپ کارخانه داران اطالعات،مدیرسبز.
پورتر،مایکل،ترجمۀجهانگیرمجیدیوعباسمهرپویا،استراتژی رقابتی،انتشاراترسا،1383.

تریسی،برایان،ترجمۀبهادرصادقی،روانشناسی فروش،انتشاراتمهرگاندانش،138۵.
خادمالرضا،علی،جعبهابزار کارآفرینی،انتشاراتبرآیند،1398.

خادمالرضا،علی،دورۀ آموزشی کارآفرینی اینترنتی.
رایس،َال،ترجمۀسنبلبهمنیار،سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی،انتشاراتسیته،1386.
ریج��وی،برت،ترجمۀرحمانعلیان،۵0اش��تباهبزرگدربازاریابیاطالعات،انتش��اراتآدینه،

.1391
گادین،ست،ترجمۀصدفحکیمیزاده، به جعبه دست بزن،انتشاراتآموخته،1398.
گرو،اندرو،ترجمۀعبدالرضارضایینژاد،تنها بیپروایان پایدارند،انتشاراتفرا،1388.



مادرنشربرآیند،فراترازکتابمیرویموکتابرایگانهمحملارائۀمحتوانمیدانیم.در
وبگاهنشربرآیند،میتوانیدازمحتوایدیجیتالیغنیمابهرهببرید.

یکیازموضوعاتمحتواییُپرمخاطبکهدروبگاهنش��ربرآینددردسترسشماست،
بخشبرآیندتاکاس��ت.درای��نبخش،هربار،بایکیازمتخصصانحوزۀکس��بوکاربه

صحبتنشستهایموموضوعمشخصیرابررسیکردهایم.
درادام��ه،عنوانه��ایبخش��یازای��نمحت��وایدیجیتال��یآمدهاس��تکهش��مارا
قان��عخواهدکردحتمابهوبگاهنش��ربرآیند،بخشبرآیندتاکس��ربزنی��د.اینعنوانها

عبارتانداز:
-برندوبرندینگ)امیدمالئکه(

-خدماتپسازفروش)نادروهابآقایی(
-تبلیغات)علیجاهشهربانویی(

-یادگیریزبان)رزشایقی(
-کراودفاندینگ)سولمازصادقنیا(

-کارآفرینی)ناصرغانمزاده(
-مدیریتارتباطبامشتری)حمیدمحمودزاده(

-مجوزهایالزمبرایکسبوکارهایآنالین)محمدرضانصرالهی(
-توسعۀکسبوکار)سامانفائق(
-استراتژیمحتوا)یاورمشیرفر(

-توهمکارآفرینی)علیخادمالرضا(
-مهاجرت)رضاقربانی(

-داستاندربرندوکسبوکار)حسینوحدانی(
-درمحیطکسبوکارشماسئوکارنیستیاسئو،کارنیست؟)حمیدرضااعتدالمهر(

-وردپرسچند؟)امیناسماعیلی(
-چراوردپرسبله،چراوردپرسنه؟)مهدیسلطانی(

و...

اسکن کنید



اسکن کنید

درحوزۀبازاریابیدیجیتال،دربس��یاریازموارد،کتابنمیتواندنیازهایاطالعاتی
ش��مارامرتفعس��ازد.وبینار،یکیازانواعغنیمحتواستکهبهدرکبهترموضوعاتاین

حوزهکمکمیکند.
درنشربرآیند،دههاوبیناربرایتکمیلبرنامۀمطالعاتیشمافراهمشدهاستکهبهرایگان
دراختیارش��ماقراردارد.درادامه،عنوانهایبخشیازاینوبینارهاآمدهاستکهشمارا
قانعخواهدکردحتما،همینحاال،بهوبگاهنشربرآیندسربزنید.اینعنوانهاعبارتانداز:

-نوهزینهکاهی)صدراامامی(
-شناختنیازهایاساسیمشتری)صدراامامی(

-بازاریابیشبکههایاجتماعی)حامیمعافیغفاری(
-بازاریابیمحتواییبرایمدیران)رامئیلشهباز(

-تحلیلرفتارکاربرانتوسطموتورهایجستوجو)احسانوارستهنژاد(
-چالشهایحقوقیمحتوایآنالین)محمدرضانصرالهی(
-تبلیغاتهمسانچیست؟)محمداسماعیلتحصیلی(

-راحتنوشتن)شاهینکالنتری(
-شناختمحیطکسبوکار)علیخادمالرضا(
-6مدلکاربردیبرندسازی)امیدمالئکه(

-بوماستراتژیمحتوا)یاورمشیرفر(
-تجربۀتولیدمحتوادراینستاگرام)مرتضیچرخزرین(

-ساستک)احسانخواجوی(
-بهینهسازیاپاستورها)ASO()فربدقطبی(

-آموزشنرمافزارscreamingfrog)محمدجاویدنظر(
-اصولموفقیتدرسرمایهگذاری)علیخادمالرضا(
-اصولموفقیتدرسرمایهگذاری)علیخادمالرضا(

-ایمیلمارکتینگ،تحلیلکمپینهایایمیلمارکتینگبادادههایواقعی)شیماشریفی(
-برنامهریزیبازاریابی)سیدحسیناورعی(

-سئوآنچهکههست،آنچهکهنیست)عادلطالبی(
و...



دردنیایامروز،بااینکهبازاریابیوتبلیغاتهنوزبهصورت
ســنتیانجاممیشــود،اماروشهایدیگریماننددیجیتال
همبهآناضافهشدهاســت.بهاقتضایهمیناضافهشــدن،
اصطالحــیمبنیبــر»آژانــسدیجیتالمارکتینگ«شــکل

گرفتهاست.
نیمــاشــفیعزادهدرکتابپیشروســعیکردهاســتبه
کمــکمنابعگوناگون،تجربیاتکاریخودشوســایرافراد،
ابتــدایکتوضیــحکاملومفصــلدربارۀاینکهاصــاًلآژانس
دیجیتالمارکتینگچیستودرایرانچطورتعریفمیشودو
بهچهروشهاییدرحالاجراست،ارائهدهد.بعدتالشکرده
مزایاومعایبهمکاریکردنباآژانسهایدیجیتالمارکتینگ
رابهصورتچندجانبه،یعنیازنگاهکارمند،ناشرومشتری،
بررســیکند.اینبررسیســهبخشاصلیداردکههرکدامرا

بهطورکاملتوضیحدادهاست.

https://ffo.ir/bb-142-end

درکتاببرنامهریزیبازاریابیآقایاریکداویستالشکرده
نشــاندهدبرنامهریزیبرایبازاریابیکارعجیب،پیچیدهیا
نیازمندبهیکســازمانبزرگنیست،شــماهممیتوانیدبا
توجهبهاهمیتاینموضوعبرایهرکسبوکاریکهدارید،
برنامۀبازاریابــیخاصخودرابنویســید.درواقعاینکتاب،
راهنماییگامبهگاماســتبرایاینکهبتوانیدهرنوعبرنامۀ
بازاریابیراازشــرکتهایکوچکتاشرکتهایبزرگتهیهو

تنظیمکنید.
بدونبرنامه،هرگزبهمقصدنمیرســیمواینکتابکمک
میکندکســبوکارشماباداشتنیکبرنامۀمرتب،منظمو

البتهقابلاجرابهاهدافخودبرسد.

https://ffo.ir/bb-126-end



بهزودی...

شماپیتزانیستیدوقرارنیستهمیشهبهدنبالشادکردن
دیگــرانباشــید!اگربخواهیدنظــراتخودراابــرازکنید،این
احتمــالوجودداردکهدیگرانباشــمامخالفتکنند.درخانه
ویادرجمعدوســتانتانمیتوانیدباایجادبحثوچالشلذت
ببرید،امادرفضایعمومیماننداینترنت،ماجرامتفاوتاست.
هرچهقدرتبرندشــخصیشمابیشــترمیشود،احتمال
اینکهنظراتمنفیراجذبکنیدبیشترمیشود.نظراتمنفی
ممکناســتآزاردهندهباشــند،امامیتوانیدبــهآنبهعنوان

فرصتبنگرید.
درکتابهنربرندشدنمیآموزیدکهبرایمتمایزشدن،باید
وبایدخودتانباشیدوداستانخودتانراروایتکنید.بامطالعۀ
اینکتاب،میتوانیدگامهایموثربرایبرندشدنرابدونخطا

بردارید.

https://ffo.ir/bb-141-end

موفقیــتدربازاریابیشــبکههایاجتماعــیازایجادروابط
قــوی،عمیقوبلندمدتبامشــتریانومخاطبانحرفهایوبه
اشتراکگذاشــتنانــواعمحتــوایجذابوحرفهایبهدســت
میآید،بهشکلیکهکاربرانمشتاقانهآنرابادوستان،خانواده

وهمکارانشانبهاشتراکبگذارند.
ایندیدگاهبهشــماکمکمیکندتابتوانیدمشتریانوفادار
زیــادیراجذبکــرده،ارتباطاتخوبیبســازیدونمایندگانو
ســفیرانبرندخودرابهگونهایتشویقکنیدکهکسبوکارشما
رابفروشند.اینروشکامالدرنقطۀمقابلمدلبازاریابیسنتی

قرارمیگیرد.
درکتاب500نکتۀشــبکههایاجتماعی،نکاتکاربردیو
مفیــدرابیاموزیدتابتوانیدبهصورتحرفهایکســبوکارخود
رادرتمامــیشــبکههایاجتماعیمعرفیکنیــد.درهربخش
بهصــورتدســتهبندیشــدهبــهموضوعاتمختلفــیچون
بهینهســازیپروفایل،استراتژیمحتواوتوصیههاییدرزمینۀ

تبلیغاتپولیپرداختهشدهاست.
https://ffo.ir/bb-135-end

بهزودی...



نشر برآیند همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.
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