
 ای راهپروژهی خام، شود که در پس یک ایدهیا شرکت نوپا، به کسب و کاری گفته می استارتاپ

وش ی فرشود که به کمک تالش و کوشش یک تیم، مراحل تولید یک محصول و زمینهاندازی می

آن فراهم خواهد شد. مفهوم استارتاپ برای خیلی از افراد، بد جا افتاده است و استفاده از این نام 

اپ را رعایت بخشد، چون اصول استارتها نمیبرای خیلی از کسب و کارها هیچ اعتباری به آن

کنند؛ در حقیقت استارتاپ، مسیر موفقیت یک کسب و کار را از ابتدا تا انتها و تا به موفقیت نمی

کند، البته با استفاده از تکنولوژی و اینترنت و توجه به این موضوع رسیدن آن، طراحی و اجرایی می

یلی از کارهای بزرگ و هدفمند که به رفع نیاز بازار کمک کند. برای راه اندازی استارت آپ، مثل خ

 .دیگر باید برنامه ریزی در جهت نیاز بازار هدف داشت

های راه اندازی استارتاپ است. کار استارتاپی ترین قدمی مناسب، از ضروریی جدید و بودجهایده

کنیم احتیاج به سرعت در تصمیم گیری و ریسک پذیری باالیی دارد، چون ما در دنیایی زندگی می

ساعت یکبار، یک میلیاردر به میلیاردرهای جهان اضافه میشود؛ پس مراقب حرکات  ۸۰۱هر  که

 .تان باشیدرقبای

  :کنندمی رشد سرعت با معموالً زیر هایویژگی با هاییاستارتاپ

 های هوشمندهای با پتانسیل باال در بازار، مثل : تعمیرات موبایل یا فروش گوشیاستارتاپ 

 عکس العمل سریع نسبت به بازار در جهت عقب نماندن از رقبا دارای عملکرد و 

 ی جدید و فناوری نو که به رفع نیازی از بازار کمک کنند، دقیقا مثل حل هایی با ایدهاستارت آپ

 .کردن یک مسئله به بهترین شکلی که در حال حاضر ممکن است
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ها های اجتماعی و رقابت بین شرکتشبکهامروزه با افزایش سرعت و پیشرفت تکنولوژی، گسترش 

 رسد؛ در حقیقت عاملی که این اوضاعدر بازار، پیدا کردن مسیر موفقیت و کامیابی، دشوار به نظر می

ریع و ای سکند، سرعت تغییرات است. گاهی تغییرات محیطی به اندازهرا کمی پیچیده و مشکل می

ری و همگامی با آن مشکل و پرهزینه خواهد بود؛ به افتد که سازگادر مدت زمانی کوتاه اتفاق می

کردید، امروز ممکن است دیگر آن ی خود انتخاب میحلی که شما قبال برای مسئلهعنوان مثال، راه

ها و تقاضای بازار نیز هر لحظه در آن هایکارایی سابق را نداشته باشد، حتی نوع نیاز مردم، خواسته

بایست متناسب با آن تغییر کند ها نیز میرسانی سازمانی خدمتحال دگرگونی است، پس نحوه

 .تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مشتریان خود باشند

 
ها و موسساتی پابرجا خواهند بود که بتوانند سرعت رشد خود را با سرعت در این بین، تنها سازمان

رسانی نمایند، در واقع یک موسسه روزاین تغییرات هماهنگ کرده و به طور مرتب خود را آپدیت و به

برای بقای خود نیاز دارد که همگام با تغییرات و تحوالت محیطی حرکت کند؛ به این معنا که آموزش 

رای تری باش را برطرف نماید و پاسخگویی بهتر و سریعاش را اصالح کرده، نواقصببیند، ایرادات

 .مشتریانش داشته باشد

 
و کارهای اینترنتی جایگاه خود را در میان مشاغل امروزی در کشور  بیش از یک دهه است که کسب

اند. امروزه دیگر آن تفکر قبل نسبت به شاغل بودن وجود ندارد که برای انجام شغلی ما باز کرده

ای اجتماعی، هخاص حتما مجبور باشید از خانه بیرون بروید. حاال به لطف تکنولوژی، اینترنت و شبکه

ی اخیر هااز منزل شخصی خودتان به فعالیت بپردازید و کسب درآمد کنید. در سال توانید حتیمی

تر اندازی یک کسب و کار اینترنتی بیشنیز میزان تمایل مردم نسبت به کسب درآمد از اینترنت و راه

های علم به روی بشر، روز به روز به تعداد مشاغل شده و با پیشرفت فناوری و باز شدن دریچه

شود؛ از طرف دیگر، در یک سال اخیر که جهان با ویروس خطرناک کرونا دست تی افزوده میاینترن

به گریبان شده است، بسیاری از مشاغل و کسب و کارها نیز با خطر سقوط و ورشکستگی مواجه 

اند و به همین علت، تعدادی از صاحبان کسب و کارهای حقیقی نیز به سمت راه اندازی یک شده

اند و یا کاال و محصوالت خود را از طریق اینترنت به فروش اینترنتی گام برداشتهکسب و کار 

 .رسانندمی
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 فعالیتی امانج یعنی اینترنتی، کار و کسب به نظر شما اصال کسب و کار اینترنتی به چه معناست؟

سه طریق می شما به . شود پول آوردن دست به و درآمد کسب به منجر که اینترنت بستر در پایدار

 .کنیمتوانید از اینترنت کسب درآمد کنید که با هم مرور می

 

 

 های کسب درآمد از اینترنتمدل
زمانیست که کاال یا محصولی حقیقی و قابل لمس را از طریق اینترنت به مشتری : کاال فروش-1

 فروشید؛ مثل پوشاکمی

اما خدمتی خاص را از طریق اینترنت زمانیست که شما محصول فیزیکی ندارید، : خدمت یارائه-2

 سایت طراحی دهید؛ مثالبرای مشتری انجام می

تواند به سه صورت متنی، صوتی و ویدئویی باشد و شما برای محتوایی که می: محتوا فروش-3

 .کنیدمی سایت خودتان یا دیگران آن را تولیدوب
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خواهیم به شما بگوییم که اگر کسب و کارتان را اینترنتی و آنالین کنید و یا به در این مقاله ما می

توانید احساس مفید بودن داشته باشید و ندازید، هم میطور مجزا یک کسب و کار اینترنتی راه بیا

 .هم برای خودتان اشتغال زایی کرده و کسب درآمد کنید

 ه اندازی کسب و کار اینترنتیمزایای را
اره ها اشراه اندازی کسب و کار اینترنتی، مزایا و محاسن زیادی دارد که در ذیل به چند نمونه از آن

 :کنیممی

ی راه اندازی کسب و کار اینترنتی نسبت به تاسیس یک دفتر کار، هزینه 1-

 بسیار کم و ناچیز است

خواهید یک دفتر کار اجاره کرده و کارتان را شروع کنید. در نظر بگیرید که از همان تصور کنید می

ی اجازه، دریافت مجوزها، آب و برق و بایست متحمل شوید. هزینههای سنگینی میآغاز، چه هزینه

 ورتی که اگرص در ؛.…ی خرید و نگهداری وسایل، تعمیرات و ی کارکنان، هزینهگاز، مالیات، بیمه

ها صرفه جویی خواهد شد؛ در واقع کسب و کاری اینترنتی به راه بیاندازید، در بسیاری از این هزینه

 ی اولیه، ذهنی خالق و پشتکار وتاپ یا تلفن هوشمند، ایدهشما فقط کافی است که اینترنت، لپ

 .پیگیری داشته باشید

 

 ی تبلیغات و بازاریابی نسبتا کمی داردهزینه2-

پیچد یی آن به سرعت می خدمت کند، آوازهیک فروشگاه اینترنتی اگر به نحو شایسته و مطلوب ارائه

های زیاد جهت تبلیغات نخواهد و مشتریان زیادی را به خود جلب می کند و نیازی به صرف هزینه

 .داشت

 

ی ی جغرافیایگسترده بودن سطح فروش و محدود نبودن آن به یک منطقه3-

 خاص

خودتان  ی جغرافیاییزمانی که شما کسب و کاری آنالین داشته باشید، مشتریان شما فقط از منطقه

نخواهند بود. شما حتی می توانید محصول خود را به شهرهای دیگر و حتی خارج از کشور ارسال 

 .ی خدمت کنیدها ارائهنمایید و یا به آن
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 ساعات کسب درآمد به صورت شبانه روزی و در تمام4-

یک کسب و کار اینترنتی مانند یک مغازه نیست و نیاز به حضور دائمی فروشنده یا صاحب کار ندارد. 

 تان فروش داشته باشید و کسبسایتکه در خواب هستید، از طریق وبتوانید در حالیشما حتی می

نیاز به اقدامی از  ها هم از طریق درگاه بانکی موجود در سایت انجام گرفته ودرآمد کنید. پرداخت

 .طرف شما نخواهد داشت

 

 آپدیت و به روز بودن کسب و کار، متناسب با نیازهای جامعه5-

های از آنجا که امروزه تعداد کثیری از مردم به اینترنت دسترسی داشته و تمایل زیادی به خرید

شرفت وز و همسو با پیبایست متناسب با نیازهای رآنالین دارند، شما نیز به عنوان یک فروشنده می

های اخیر بسیاری از کسب و کارهای تکنولوژی حرکت کرده و در این مسیر گام بردارید. در سال

شان را عالوه بر مغازه، در بستر فیزیکی و حقیقی نیز به فروش آنالین روی آورده و محصوالت

ی عطاری و گیاهان دارویی، هارسانند؛ مثال در حال حاضر، بسیاری از مغازهاینترنت هم به فروش می

 .اندای در اینستاگرام باز کردهبرای فروش اجناس خود صفحه

 

 ی خدمات آسان به مشتریدر دسترس بودن همیشگی و ارائه 6-

یک فروشگاه اینترنتی، همیشه در دسترس مشتری است تا او به راحتی بتواند از آن خرید کند. این 

وز ها را به رقبیل: موجودی کاالها، رنگ اجناس، سایز و تعداد آن فروشگاه به طور مرتب، اطالعاتی از

 .شودکند و با انجام این کار، خرید برای مشتری بسیار آسان میرسانی می

 

 امکان خرید آسان و کم هزینه برای مشتری7-

سایت فروش آنالین که همه چیز از جمله موجودی کاال، رنگ، همان طور که اشاره شد، در یک وب

 هم ترهزینهکم آن بر عالوه گردد؛می آسان مشتری برای خرید است، مشخص. …تعداد، مدل و 

 کمی اب راحتی به باشد، خاص جنسی یا کاال دنبال به اگر مشتری چون چرا؟ پرسیدمی. بود خواهد

 دچن با و کندمی انتخاب را آن مدل و رنگ موجودی، سپس کرده، پیدا را آن اینترنت در جستجو

خرد. به این شکل دیگر نیازی به وقت گذاشتن جهت رفت و آمد و بازدید از ه آن را میساد کلیک

 .ها برای خرید آن کاال نخواهد بودمغازه
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مند شدید که شما هم برای خودتان کسب و اگر با دانستن مزایای یک کسب و کار آنالین، عالقه

ی مطلب را از دست ندهید چون قرار است کنم ادامهمیکاری اینترنتی راه اندازی کنید، پیشنهاد 

 .ها و اقداماتی که برای راه اندازی آن الزم است را با هم مرور کنیمپیش نیاز

 

 

 مراحل راه اندازی کسب و کار اینترنتی

 
 هایتانها و تواناییشناخت خود و آگاهی از عالقه مندی 1-

برای انجام هر کار جدیدی مثل راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی، اول از همه باید شناخت دقیقی 

ها و تان را بشناسید و بدانید که چه استعدادها، تواناییاز خودتان داشته باشید؛ یعنی عالیق و سالیق

 هایی دارید. عالقه نقش بسیار مهمی در شروع کارتان دارد. مهارت
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 به نظر شما چرا عالقه داشتن به کاری مهم است ؟حال 

ی کافی دارید تا آن را شروع کنید، از انجام زیرا اگر به انجام کاری عالقه داشته باشید، پس انگیزه

شوید آن به طور مداوم لذت می برید و حتی اگر ساعات طوالنی صرف انجام آن کار کنید، خسته نمی

کنید تان را میکنید را دوست داشته باشید، نهایت تالشکاری که میدهید. اگر و همچنان ادامه می

خواهد تان میکنید و دلتا آن را به نحو مطلوب و شایسته انجام دهید؛ نواقص کارتان را برطرف می

 اندازی راه رایب شماست یانگیزه موتور عالقه، داشتن پس که در آن زمینه از رقبایتان پیشی بگیرید،

 .جدید کار و کسب یک

 

 شاید سوال کنید چگونه بفهمیم به کاری عالقه داریم؟

 :ها را از خودتان بپرسید و خوب فکر کنید تا پاسخ مناسب را دریابیداول باید این سوال

 برید؟چه کاری را بیشتر از بقیه دوست دارید انجام دهید و از انجام آن لذت می 

 دهید؟چه کاری را بهتر از دیگران انجام می 

 شوید؟ها مشغول انجام چه کاری باشید از آن خسته نمیاگر ساعت 

 توانید به دیگران آموزش بدهید؟چه کاری یا چه چیزی را خوب می 

 ای دارید؟چه مهارتی بلدید؟ یا چه استعداد ویژه 

 .تان را پیدا کنیدتان را شناسایی کرده و راهها به شما کمک می کند تا عالقهپاسخ این سوال

 

 پیدا کردن ایده2-

ر قدم برید، دتان را پیدا کردید و دریافتید که مثال از انجام کارهای هنری لذت میپس از آنکه عالقه

ی ای باشید تا آن را پیاده کنید، البته این نکته را مدنظر داشته باشید که ایدهبعدی باید به دنبال ایده

ای کاربردی د از آن کسب درآمد کنید، می بایست ایدهکه شما را به پول برساند و بتوانیاولیه برای آن

باشد؛ کاربردی یعنی حداقل یکی از این دو ویژگی را داشته باشد: مشکلی را حل کند یا نیازی را 

 .برطرف نماید. برای هر کدام مثالی ذکر می کنیم تا بهتر متوجه شوید
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و نیازهای مردم وجود دارد فکر کنید،  اگر به مشکالتی که در سطح جامعه: مشکل حل یایده

جایی و بهی تاکسی اینترنتی برای حل مشکل جارسد؛ برای مثال ایدهتان میهای زیادی به ذهنایده

که ای از شهر به جای اینتوانید در هر نقطهآمد مردم مطرح شد. با تاکسی اینترنتی، شما میرفت و

ه مقصد ای گرفته و به سرعت بی نقلیهریق اینترنت وسیلهچندین دقیقه منتظر تاکسی بمانید، از ط

 طالعاتا  تان برسید، حتی به امنیت شما در طول مسیر نیز فکر شده و مسافر به راحتی بهخواهدل

 خیالش و داشت خواهد دسترسی ماشینش پالک شماره و او تماس یشماره راننده، عکس فردی،

 .بود خواهد ترآسوده

 
 آید زمانیاند، مثال یادتان میهای زیادی هستند که برای رفع نیاز طراحی شدهایده: نیاز رفع یایده

 هایمانهای طوالنی ماسک بزنیم، چقدرگوشکه پس از شروع ویروس کرونا مجبور بودیم ساعت

ای نیاز داشتیم تا میزان این فشار و درد را از گرفت؟ پس به وسیلهشد و درد میخسته می

ی ماسک صورت را طراحی کرد، هایمان کم کند؛ برای رفع این نیاز، فردی بند نگهدارندهگوش

گرفت و برای آویزان کردن کش ماسک بین ای پالستیکی که پشت سر یا گردن قرار میوسیله

شد. این ایده در آن زمان بسیار مورد توجه قرار گرفت و به سرعت به تولید شیارهای آن استفاده می

ته رسد، کافیست نگاهی تیز بین داشتان میهای زیادی به ذهنبوه رسید. اگر باز هم فکر کنید، ایدهان

 .باشید
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تحقیق و تفحص، مشورت با متخصصان و شناخت بازار برای پیاده سازی 3-

 ایده

که رقبای آورید، مثال اینی اصلی کارتان را پیدا کردید، باید شناخت خوبی از بازار به دست وقتی ایده

تان چه کسانی هستند و در چه جایگاهی قرار دارند. باید نیازها و انتظارات ی کاریشما در زمینه

قیق کرده، ها باید تحی اینمردم را بشناسید تا بتوانید پاسخگویی مناسبی داشته باشید. برای همه

های آموزشی توانید در دورهن میان میجستجو کنید و هر لحظه به دنبال یادگیری باشید. در ای

شرکت کنید، مشاور خصوصی بگیرید و یا با کارشناسان آن حوزه مصاحبه کرده و از نظرات و 

 .شان استفاده نماییدتجربیات
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ز سایت ، باتعیین بستر مناسب جهت شروع کسب و کار ) راه اندازی وب 4-

 (… ی کاری در اینستاگرام وکردن صفحه

سایت توانید برای کسب و کار خود یک وبتان، میتوجه به وسعت کار شما و عالقه و تمایل شخصی با

ا ارائه هی اینستاگرام بزنید که ما به شما توضیحاتی راجع به هر دوی اینطراحی کرده و یا صفحه

 :می دهیم

 سایتراه اندازی یک وب

اگر خودتان تا به حال در این زمینه کار  ای نیست اما تخصصی است.سایت کار پیچیدهطراحی وب

ها کمک درصدی5مجموعه  سایت طراحی ای ندارید می توانید از بخشاید یا هیچ سررشتهنکرده

تخصص و کار بلد دهند و یا افرادی که در این زمینه مبگیرید که کار طراحی سایت را انجام می

 .هستند

 
هم استفاده کنید. وردپرس یک نرم افزار تحت وب است  وردپرس برای طراحی سایت، می توانید از

گیرد. قرار می (content Management System) های مدیریت محتوای سیستمکه در دسته

سایت فروشگاهی خود را طراحی توانید بدون دانش کد نویسی، وبدپرس، شما میبا استفاده از ور

ر تان بدهید و هسایتهای آن، شکل و شمایلی دلخواه به وبها و قالبکرده و با استفاده از افزونه

 .جا که الزم بود، تغییرات مناسب را اعمال کنید

 :در طراحی سایت به مواردی می بایست توجه نمایید

 .کنیدتان آن را انتخاب میی کاریدامین: که خودتان با توجه به حوزه نام

 ایت،س محتویات و اطالعات و شماست سایت میزبان واقع در که است شرکتی همان انتخاب هاست: 

 .شودمی ذخیره آن در

 نهفته مطلب و حرف از دنیایی هااین از کدام هر پس در که. …و  طالبم سئوی پشتیبانی سایت،

 یک اب توانیدمی شما اما پردازیم،نمی هاآن توضیح به مطلب، شدن طوالنی دلیل به جااین در و است

 .ببرید باال زمینه این در را تاناطالعات اینترنت، در ساده جستجوی

کنید. در این  محتوا تولید تانسایترسد که شما برای وبمیاندازی سایت، نوبت به این پس از راه

توانید از افرادی کمک بگیرید که در این زمینه تبحر دارند و البته خودتان هم زمینه باز هم می

توانید تولید محتوا کنید، چون کار سختی نیست. تولید محتوا به این معناست که شما باید برای می

 بدهید.  تانبی به مخاطبانکنید، اطالعات و توضیحات درست و مناسمحصوالت و خدماتی که ارائه می

 

https://5darsadiha.com/
https://inatagram.com/5darsadiha
https://t.me/panjdarsadiha
https://5darsadiha.com/web-design/
https://fa.wordpress.org/
https://fa.wordpress.org/
https://5darsadiha.com/what-is-seo/
https://5darsadiha.com/generate-content-and-golden-tips-about-what-you-need-to-know/


 

 

 

 

10 

5darsadiha.com 5darsadiha panjdarsadiha 

 
 

اشد تواند متن بتواند تصویر باشد )مثل عکس محصول شما از زوایای مختلف(، میاین اطالعات می

 ها و کاربردهایی که)مثل توضیحاتی کامل و شفاف راجع به اندازه، سایز و تعداد محصول، ویژگی

کار با یک وسیله، نقد و بررسی یک  یوهنح از ویدئویی مثل) باشد ویدئویی محتوای یا و( …دارد و 

 ).... کاال و

بایست صادقانه و درست، کامل و دقیق تان میتولید محتوا بخش مهمی از کار شماست. اطالعات

باشد، هر گونه ابهامی را برطرف کرده و به سواالت احتمالی پاسخ دهد. یادتان باشد به طور مرتب 

 .کنیدتان را به روز رسانی اطالعات سایت
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 تبلیغات و بازاریابی جهت جذب مشتری5-

ی هتان را در زمینکنم اطالعاتدر این مرحله، دیگر باید به فکر جذب مشتری باشید. پیشنهاد می

فروش و بازاریابی باال ببرید و در این حوزه به طور مرتب آموزش ببینید و کتاب بخوانید. جذب 

اتفاق نخواهد افتاد، چون یک روند است و مدتی باید برای آن وقت بگذارید،  مشتری وفادار، یک شبه

 .پس ادامه دهید و ناامید نشوید

 

 ی اینستاگرامراه اندازی یک صفحه

تان در کسب وکارهای ها برای نمایش محصوالت و خدماتترین راهترین و محبوبیکی از ساده

 Personal) تواند شخصیهای اینستاگرام میپیجاینترنتی، ساختن یک پیج اینستاگرام است. 

account)کریتور ،(Creator account) و یا بیزینسی (Business account)  باشد که شما به

بایست پیجی بیزینسی داشته باشید. پیجی که فقط مخصوص کسب و کارتان عنوان یک فروشنده می

ی این پیج، کار شما به عنوان گردانندهباشد و کامال از پیج شخصی شما جداست، پس از افتتاح 

 یتمدیر توانید خودتان مدیریت صفحه را در دست بگیرید و همشود. شما هم میصفحه شروع می

 .خود را به ما بسپارید اینستاگرام پیج

 
ید. ها را رعایت کنفروشگاهی، نکاتی هست که می بایست دقت کرده و آن در یک پیج اینستاگرام

 :گذاریمما این نکات را با شما در میان می

 

 تان را بیزینسی کنیدصفحه 1-

توانید به عنوان ادمین پیج، آمارهای زیادی را ببینید. اطالعات ریزی مانند تعداد به این طریق می

ها چقدر است، به شما نمایش شهر و کشور هستند و رنج سنی آن ها از کدامفالوئرها، اینکه آن

د، انهای شما را بازدید کردهکه چه تعداد افراد پستداده می شود، همچنین اطالعاتی از قبیل این

اند و بسیاری اطالعات ها را برای دیگران ارسال کردهها را ذخیره کرده و چه تعداد پستچه تعداد آن

 .ان داده خواهد شددیگر به شما نش

ی هتوانید صفحشود؟ با در اختیار داشتن این اطالعات، شما میای میحال از این اطالعات چه استفاده

کاری خود را به طور مرتب رصد کنید و برای ارتقای آن بکوشید؛ به عنوان مثال بدانید که در چه 

 از توانیدیم همچنین شتر شود؟ ساعتی بهتر است پست و استوری بگذارید تا بازدید پیج شما بی

 .شوید باخبر خود مخاطبان هایمندیعالقه
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 تان را به شکلی اصولی و جذاب بنویسیدبیوی پیج2-

آید، بیوی یک پیج است. شما تنها چند ثانیه وقت مهمترین قسمت یک پیج که در نظر مخاطبان می

معمولی را به یک فالوئر واقعی تبدیل کنید. برای ی دارید تا با یک بیوی مناسب، یک بازدید کننده

تواند لوگوی اختصاصی یا شکلی نمایانگر های فروشگاهی، عکس پروفایل پیج شما میپیج

کاری  یبایست دقیقا متناسب با حوزهی شما هم میتان باشد. نام کاربری و نام صفحهمحصوالت

تان را های فروشگاهد آدرس دقیق و شماره تماستوانیشما باشد. برای اعتماد بیشتر مخاطبان، می

 .اضافه کنید

تان و ی کاریدر بیو، تعداد کاراکتر محدود است، پس به طور خالصه توضیح کوتاهی راجع به حوزه

اینکه چه کاری قرار است انجام دهید، ارائه کنید. ذکر کردن بعضی اطالعات ضروری است؛ مثال اینکه 

 .ی شهرهای ایران داریدکنید و ارسال به همهسفارش قبول می بنویسید از سراسر کشور

ند توانهای فروشگاهی در خصوص هر یک از موارد زیر میتان غافل نشوید. پیجهای پیجاز هایالیت

ی خود ذخیره کنند؛ از جمله: آدرس اطالعاتی دسته بندی کرده و آن را به صورت هایالیت در صفحه

فروشند، رضایت مشتریان، توضیح در مورد ، نام و نوع محصوالتی که میی تماس فروشگاهو شماره

ی ارسال با مشتریست، اینکه ارسال به سراسر کشور ارسال کاال ) اینکه ارسال رایگان دارند یا هزینه

 .… های ویژه ویا خارج از کشور دارند یا خیر (، تخفیف

 

 ه کنیدها و زیبایی ظاهری پیج توجی چینش پستبه نحوه3-

از آنجا که صفحه یا پیج کاری شما دقیقا مانند ویترین فروشگاه شماست، پس نباید از زیبایی بصری 

تان غافل شوید. سعی کنید قالبی خاص، متشکل از دو یا سه رنگ برای آن ی ظاهری پیجو جلوه

ی ظم خاصهای شما بهتر است از نهایتان را بر اساس آن چینش کنید. پستانتخاب کرده و پست

اده ای یا پازلی از یک رنگ خاص استفها به صورت یکی در میان، پلهتوانید در آنپیروی کنند؛ مثال می

 .کنید و به همین ترتیب دوباره آن را تکرار کنید

 

 .تان عکس های با کیفیت بگیریداز محصوالت 4-

برای جذب مخاطب  ی اجتماعی عکس محور است، پساز آنجا که اینستاگرام، بیشتر یک شبکه

های ستان عکهایتان دقت کنید. سعی کنید از محصوالتکه به کیفیت عکسای ندارید جز اینچاره

 .با کیفیت، واضح و از زوایای مختلف بگیرید تا مشتری بتواند به راحتی برای خرید تصمیم بگیرد
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 ار دهیدهایتان اطالعات کامل، درست و مناسبی در مورد محصول قردر پست5-

ن بایست کپششود، بلکه برای هر پست میهر پست شما در صفحه تنها شامل یک عکس نمی

اندازی، تعداد، رنگ، جنس، سایز ی راههای محصول، کاربرد، نحوهمناسب نیز ارائه کرد. باید ویژگی

ارائه  یها اطالعات و توضیحات بیشتری به مشترتان را ذکر کنید. هر چه در پستو قیمت محصوالت

های احتمالی که ممکن است از شما بپرسند کمتر خواهد شد و به این ترتیب در کنید، تعداد سوال

 .شودوقت و انرژی شما هم صرفه جویی می

 

 هر روز استوری بگذارید و محتوای مفید و مرتبط تولید کنید6-

به مشتری اطالعات بیشتر و  ها حفظ کنید. اگرهای هر روزه با مشتریتان را از طریق استوریارتباط

تری از آنچه می خواهد ارائه کنید، در ذهن او ماندگار خواهید شد و احتمال خریدش از شما اضافه

 .بیشتر می شود

 

 پاسخگویی سریع و مناسبی به مشتری داشته باشید7-

امش پاسخ رشود، به خوبی و با آبه سواالتی که در کامنت یا دایرکت اینستاگرام از شما پرسیده می

دهید. سعی کنید به عنوان یک فروشنده برخورد مناسبی داشته باشید، صبور بوده و به مشتری در 

یدگی ها رسپاسخ نگذارید و در کمترین زمان ممکن به آنانتخابش کمک کنید. هیچ سوالی را بی

 .کنید

 

 ارسال و تحویل به موقعی داشته باشید8-

نید و هم به زمان ارسال آن. مشتری پس از واریز مبلغ و خرید هم به سالمت کاالی ارسالی توجه ک

تر آن را تحویل بگیرد، پس در اسرع وقت برای ارسال آن اقدام کاال، دوست دارد که هر چه سریع

 .کنید
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ی ما در پایان به شما این است که هر لحظه در حال یادگیری باشید. نواقص کار را برطرف توصیه

انتقادات و پیشنهادات دریافتی فکر کنید و ساده از کنار آنها نگذرید. شاید بتوانید با عمل کنید. به 

کردن به برخی پیشنهادات بهتر از قبل کار کنید و به درآمد بیشتری برسید و باالخره اینکه برای جذب 

 .مشتری های بیشتر تالش کنید و خسته نشوید

ک کسب و کار اینترنتی اصالً سخت نیست، فقط اصول و اندازی یهمانطور که مالحظه کردید، راه

ی رسید. داشتن یک کسب و کار اینترنتها زودتر و بهتر به نتیجه میقواعدی دارد که شما با رعایت آن

تان را بکنید. دهد، پس سعیمانی میو شاد نفس به اعتماد و تالش برای ارتقای آن به شما حس

م لذت ی کار فکر نکنید و از مسیر هشروع کنید و زود ناامید نشوید، ضمنا یادتان باشد تنها به نتیجه

 .ببرید
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