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نارحب طیارش رد کیژتارتسا دربهار



ناربهر واه نامزاسياربینومزآانورکسوریوعویش

.تساایندرساترس رداه نآ



 طیحم رد حاسمت کی روضح دننامانورک طیارش
...دشاب یم راک و بسک

.تسا باختنا کی ،روضح ای رارف



یتسیزمه دنمزاین ،راک و بسک طیحم رد ءاقب يارب

.میتسه )حاسمت( نآ اب

...دنتسه رگیدکی رانک رد تفرشیپ و ءاقب ،انف-رطخ



... هکنآ تقیقح

گرزب ياه راک و بسک ندش کچوک يارب يدیدهتانورک

کچوک ياهراک و بسک ندش گرزب يارب یتصرف و



،درادن دوجو ینونک طیارش رد یلبق هبرجت چیه

.تسا تاطابترا یسررب و تالامتحا هیاپ رب زیچ همه



ینونک طیارش

روشک هجدوب يرسک•
تلود دمآرد شهاک•
یلبق هبرجت دوجو مدع•
مگردرس مدرم و تلود•
يداصتقا نارحب شیازفا•
دیرخ کسیر شیازفا•
دیرخ تردق شهاک•



.تسا ینونک طیارش شریذپ ،لوا درکیور



یگنیدقن نایرج شیازفا و هنیزه تیریدم ،مود درکیور



 هتشادن”دیدج شورف“ رگا ،اه هنیزه مادک هکنآ نییعت
؟تسا يرورض میشاب



.دبای یم شهاکاه هنیزه دصرد50 زا شیب عقاوم رثکا رد



؟اه هنیزه نییعت

يرتشم بذج هنیزه•
يرتشم تشادهگن هنیزه•
راک ياضف هنیزه•
تخاسریز داجیا هنیزه•
هعسوت هنیزه•
یناسنا يورین هنیزه•
شزومآ هنیزه•



دینک عورش الاح نیمه
يرتشم تشادهگن هنیزه يزاس هنیهب•
يرتشم بذج هنیزه شهاک•
یناسنا يورین هنیزه شهاک•
راک ياضف هنیزه شهاک•
هعسوت هنیزه شهاک•

üتخاس ریز دوبهب يارب يراذگ هیامرس
üيریگدای و شزومآ يارب يراذگ هیامرس



دینک عورش الاح نیمه
تباث قوقح ياج هبدزمراک تخادرپ•
ناراذگ همیب اب طابترا دوبهب•
ناراذگ همیب يارب فیفخت یحارط•
رفن1 هب رفن2 ره فیاظو ضیوفت•
راک رتافد ندرک کچوک•
یتکراشمتروصب راک•

یناسنا يورین و اضف•



دینک عورش الاح نیمه
يرتویپماکياه تراهم شیازفا•
یسیلگنا نابز شزومآ•

تاطابترا هعسوت•
رازاب تخانش و یبایرازاب لوصا•
يربهر لوصا•
لاتیجید یبایرازاب•
يوتحم دیلوت•



...ینونک طیارش رد تصرف



؟اه تصرف مادک
فده رازاب رد دیرخ کسیر شهاک•

يرورضياه همان همیب شورف شیازفا ناکما•
هدنیآ يارب رازاب تخاس– ناراذگ همیب دادعت شیازفا•

ابقر جورخ•
رازاب هزادنا ندش کچوک ،اه هنیزه شیازفا•

ابقر نایرتشم بذج ناکما•



؟اه تصرف مادک
هعماج يراک یب•

یئاز لاغتشا ناکما•

هعماج دمآرد شهاک•
مود لغش یفرعم ناکما•



شورفياه شور عاونا

B– هدننک فرصم هب میقتسم شورف• to C

B–اه تکرش هب میقتسم شورف• to B

B–یتلودياه نامزاس هب شورف• to G



شورفياه شور عاونا
نفلت قیرط زا یفرعم•

تباث قوقح اب یناسنا يورین لقادح•
تناسروپ اب یناسنا يورین شیازفا•
کمایپ قیرط زا یفرعم•

یتباقر ياضف شیازفا•
يروضح هعجارم قیرط زا یفرعم•

هدنشورف يوس زا یضاقتم شریذپ شهاک•



شورفياه شور عاونا
لیمیا قیرط زا یفرعم•

فده رازاب ندوب کچوک•
همان ای سکف قیرط زا یفرعم•

الاب یتایلمع هنیزه•
يزاجم ياضف قیرط زا یفرعم•

نامز صیصخت و تاغیلبت الاب هنیزه ،صصخت هب زاین•
یعاجرا نایرتشم قیرط زا یفرعم•



چیکپ يژتارتسا
Bundle Strategy

**يرتشم بذج هنیزه شهاک**
•Pure Bundling

.دوش هئارا اجکی همیب قح– ثداوح همیب و ثلاث صخش همیب•
.دوش هئارا اجکی همیب قح- وردوخ هندب و يزوس شتآ همیب•

•Mixed Bundling
يزوس شتآ همیب فیفخت دصرد50 + رمع همیب•
هندب همیب فیفخت دصرد30 + رمع همیب•



یتکراشم یبایرازاب
Affiliate Marketing

**تصرف نیرتهب**
نایرتشم قیرط زا همان همیب شورف و یفرعم•

راذگ همیب طسوت هدش يرادیرخيا همیب هتشر رب زکرمت•

اهراک و بسک ریاس اب تکراشم•
يا همیب شناد هبیلقادح زاین ابییاه هتشر•



1399 لاس يدنبنامز
انورک هیلوا نارحب نایاپ ات•

هام ریت ات الامتحا•
نارحب نایاپ زا دعب هام3 ات•

هام رهم ات الامتحا•
لاس نایاپ ات•

هام نابآ زا الامتحا•



ویرانس نیودت

هنانیب شوخویرانس•

هنانیب عقاوویرانس•

هنانیب دبویرانس•



انورک هیلوا نارحب نایاپ ات
یمیدق نایرتشم هب تمدخ هئارا و تشادهگن•
نایرتشم يالاک دبس شیازفا•
يا همیبگنیلدنابجیکپ یحارط•
هنیزه لقادح– یصخش شورف شیازفا•
نیالنآ ياضف رد یفرعم و غیلبت•
نیالنآ ياضف رد یحارط يارب تسیفارگ اب يراکمه•



انورک هیلوا نارحب نایاپ ات
تخاس ریز داجیا•

نانکراک و دوخ شزومآ•
یصصخت هتشر3 يریگدای•
نایرتشم زاسیباتید داجیا•
مارگاتسنیا لاناک و تیاس یحارط•
تاراختفا + درکلمع هچخیرات و هموزر تخاس•
نایرتشم اب طابترا تیریدم رازفا مرن يزاس هدایپ•



نایرتشم يارب تیزم قلخ

**دییامن داجیا شزرا نایرتشم يارب**
.دوشداجیاشزرااتدینکوداکارتامدخ•

).دنتسههاگآنایرتشمزورما(.دینکداجیاکچوکدنچرهتوافتکی•

ییاسانشارهدرکرییغتياهزاینودیشابطابتراردنایرتشماب•
.دینک



نایرتشم يارب تیزم قلخ

دیرخودیدمتدنیآرفردتلوهس•
لاسراردعیرستوتلوهس•
تخادرپطیارشوتمیقنیرتهبهئارا•

.دینکنهنیزه،دوخبیجزارت شیب•
ناگیارتامدخ•

اهرازبازاهدافتساقح–شزومآ•



نایرتشم يارب تیزم قلخ

صاخيایاده+يدنبهتسبنیرتهب•

لکلايرپسا•

هداوناخءاضعادادعتهبکسام•

هناخردشزرویشزومآلیاف•



نارحب زا دعب هام3
شورف اب طبترمياه تخاسریز هیلک تست•
رت هدرتسگ نیالنآ تاغیلبت•
شورف يورین بذج عورش•
راذگ همیب دادعت شیازفا•

نییاپ همیب قح اب همیب عاونا شورف•
دعب هرود هعسوت يارب تاغیلبت هجدوب صیصخت•



لاس نایاپ ات
يرادا و شورف نانکراک هعسوت رب زکرمت•
نیالفآ و نیالنآ تاغیلبت شیازفا•
ناراذگ همیب تامدخ دبس شیازفا•
الاب همیب قح اب شورف عورش•

vتسا راک و بسک و روشک لوحت عورش1400 لاس.



تیعطق مدع
Uncertainly

ینیب شیپ لباق ریغ هدنیآ•

الاب تارییغت لامتحا•

هتخانشان ،اه کسیر تاعبت•



 اب بلغا ،تسین يرارکت هاگچیه تیعطق مدع ياضف

.دشاب یمن ندرک لح لباق هتشذگ تایبرجت و شناد



 نیرتشیبناعفن يذ اب طابترا و يربهرياه تراهم

.دراد تیعطق مدع و نارحب زا رذگ رد ار ریثات



.تسین یفاکناگربخ زا رظن ذخاامازلا



يراکياه هورگ وناگربخ اب تاطابترا شیازفا

.دیامنرت هداس ار تامیمصتدناوت یم تبثم و لمکم



 و تسا تباث ياضف کی ،همه يارب ناسکی نارحب

.دشاب تصرفدناوت یم راک و بسک يارب



نارحب هرود رداه تیعقاو

مدعياضف،دشابرتيدجورتگرزبنارحبهچره•

.دنک یمرت تیمهازئاحورت گنررپارتیعطق

یمظنیب،دشابرتيدجورتگرزبنارحبهچره•

.دبای یمتدش

ابیطابتراچیهتسانکمم)انورک(دیدجطیارش•

.دشابهتشادنهتشذگ



نارحب هرود رداهدیاب

رت يدجورت گرزبنارحبیگدرتسگردقچره•

.دوش یمرتشیبیفطاعياه لالتخا،دشاب

نارحبطیارشردماگنهدوزتامیمصت•

ویساسحاهطبارساساربيراددوخایهمادا،ماجنا•

هتشذگتایبرجتهبیگتسباو



نارحب هرود رداهدیاب

تعنصردتارییغتهنمادوتاعالطابسک•

طیارشزایفاکتاعالطا،میمصترهزالبق•

.دیروآتسدب

یبایزراددجماراه همانرب،تدمهاتوکياه هزابرد•

.دینک



نارحب هرود رداهدیاب

تاعالطاساساربعیرسياه لمعلاسکعزا•

.دینکيریگولجدیدج

یساسحا،دینکیسرربهنادقتنماراه هدیامامت•

.دیریگنمیمصت

.دیراذگبرانکایشریذپ،حالصااراه هدیا•



تیعطق مدع طیارش رد يریگ میمصت

فقوت

طیارش یبایزرا

ینیب شیپ

يزنککم هرواشم هسسوم



کیژتارتسا همانرب5

ددجمشورفودیدمت–دمآردوشورفظفح•

نامزاسفلتخمياه هیالوراذگهمیبابتاطابترادوبهب•

یتشادهبنیزاومتیاعرابهضرعناوتتیوقت•

رازابدیدجياهزاینهبخساپ•

الابذوفنبیرضابیتالوصحم–یگنیدقنشیازفا•



رتروپ لکیام يورین5-رازابياه کسیر





ییودوج يژتارتسا

:لوالصا

.تساهقباسمنیمزرداقب،فده•

.دینکتکرحعیرس•



ییودوج يژتارتسا

:دیهدماجنا

درکراکرییغت،دینکداجیاتالوصحمياربيدیدجفیراعت•

لوصحم

هتشادندیلقتناکماابقرهکیروطبدیدجيراذگتمیق•

.دشابربنامزایدنشاب

هکیروطب،دینکتستدوخرازابردارعیزوتدیدجياه لدم•

.دنشابهتشادنارنآماجناناوتابقرهک



ییودوج يژتارتسا

:دیهدنماجنا

هتشادموادتدناوت یمقفوممادقاکیدینکروصت•

.دهدیبولطمخساپهشیمهودشاب

.دبای یمشهاکرابتعا.دیشابرییغتلاحردامئاد•

.دوبدهاوخنتدمدنلبهمانربکی،عیرستارییغت•



ییودوج يژتارتسا

:مودلصا

ریذپفاطعنا،تردقرپياه فیرحابهلباقمرد•

.دیشاب

مکنآيزوریپلامتحاهکیتازرابمردروضحزا•

.دینکزیهرپ،تسا



ییودوج يژتارتسا

:دیهدماجنا

–دنمردقفیرحابSumoوموسيزابزاجورخ•

.دیشابرتیوقهکنآرگم،ییامزآروززايریگولج

.دیشابهتشادتدمدنلبهاگن•



ییودوج يژتارتسا

:دیهدنماجنا

یشیاسرفوینالوطياه گنجهمادا•

نیبزاارتالوصحمریاسهکیتالوصحمهئارا•

Cannibalize.دنربب



ییودوج يژتارتسا

:موسلصا

هدافتسااه نآابهلباقمردابقرتردقونزوزا•

.دینک

اه پاتراتسا•



ییودوج يژتارتسا

:دیهدماجنا

.دینکیبایزرااربیقردرکلمع•

.دینکییاسانشارناش فعضطاقن•

.دینکيراذگهیامرسدوختوقطاقنيوررب•

.دینکيراکمهدوخقفوميابقراب•



ییودوج يژتارتسا

:دیهدنماجنا

کچوکدنچرهياه تیقفومهکدینکشومارف•

عورشواه تیقفومياربیمرهادناوت یمامش

.دشابددجم



رخآ فرح



üدیشاب نیرتهب دینک شالت ،دیرادرب نامزاس زا ار ندوب لوا ترورض.
üدینک زیهرپ نیئاپ هب الاب زا تاروتسد رودص زا.
üدیهد تکرشاه يریگ میمصت رد ار نامزاس ناکرا مامت.
üدیوشن کیدزن مه یلیخاه نآ هب ،دیریگن هلصاف نارگید زا.
üدننک دقن ار امش دنناوتب نارگید ات دیهد هزاجا.
üدننک دقن ار امش دنناوتب ات ،دینکن گرزب نارگید يارب ار دوخ.
üدمآ دهاوخ دیدپ امش زا يرتهب هخسن ،دیوش دقن رگا.



üدشدهاوخرتشیبتاطابتراتیمها،تارییغتتعرسشیازفااب.
üدیرببتذلریسمزادیناوتنهکدینکننییعتیفادها.
üدرب یمنیبزااراه هتشادتذل،دیزیهرپبتداسحزا.
üدرب یمنیبزااراه تصرفندیدهزاجا،تداسح.
üودینکربص،دوبرتهبامشزانات بیقرودیدشنقفوميراکردرگا
.دیشابيدعبتصرفرظتنم
üتاطابترا،دیشابنارگیدهبکمکياربیتصرفلابندهبهراومه
.تسامشییارادوهیامرسنیرتگرزب



üياربیبوخییامنهار،دیسیونباردوخياه تسکشواه تیقفوم
.دوبدهاوخامشهدنیآ
üتیعطقمدعياضف،دینکنافتکاهتشذگرددوخهبرجتوشنادهب
.تسینيرارکتياضفکی
üتساناربهرهفیظونیرتمهمنارحبنامزردتیفافشداجیا.
üطیارشرداصوصخاه نآابیلدمهونانکراکابیساسحاطباور
.تسامهمنارحب
üدیهدرارقتامیمصتوتامادقانایرجردارنامزاسامئاد.



ریز،دنامدهاوخنهتسباما،دشدهاوخهتسبحاسمتياه هراورآاینارحب

.دینکتسرداراه تخاس

”دشاب تمالسنوت نت و نادنخنوت بل ،داشنوت لد“




