
 

 لبیببلیبل

 

 یبرا فیهمه فن حر یرویدنبال ن
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 نیمه حضوری :سه ماهه  دورهدر 

 "ینترنتیا یابیفرانسه بازار آچار"
 .به شکلی کاربردی پاسخ خواهیم داد به صدها سوال حرفه ای

 و  این سواالت در طی یک دهه تدریس و مشاوره صدها کسب و کار مختلف گرد آوری شده است
 هر کدام از آنها می تواند نقشی جدی در کسب و کار شما داشته باشد .
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را در  بسیاری از افراد وقتی محصول یا خدماتی را می خواهند، اول آن
خوب و شایسته ای  حضوراینترنت جستجو می کنند. اگر شما در اینترنت 

 ! داشته باشید، مشتریان بیشتری به سراغ شما خواهند آمد

برای داشتن یک وب سایت حرفه ای، شرکت های طراحی سایت، عددی 
می کنند. شرکت هایی هم که با اعداد  میلیون ناموت دریافت ۱۵الی  ۵بین 

حرفه ای نیستند و نتیجه ی کار آنقدر  ،می کنند، چنان که بایدکمتر کار 
 . شایسته نیست که باعث اعتماد و جذب مشتریان شود

 ! پرداخت چند میلیونی تازه اول ماجرا استالبته اصل ماجرا اینست که 

روز شود. باید روی موقعیت آن در ک سایت باید نگهداری و پیوسته بهی
باید برای افزایش فروش و بازاریابی آن   و موتورهای جستجو کار کرد

 ! همیشه برنامه های تازه ای داشت

در شرکت های بزرگ، ممکن است یک واحد یا چند کارشناس به این موضوع 
تخصیص پیدا کند. اما در شرکت های کوچکتر که این کار توجیه اقتصادی 

 !ندارد چه باید کرد ؟

میلیون دو و نیم هستد حداقل ماهی  افرادی که در این امر کارشناس و خبره
ناموت حقوق خواهند گرفت و خیلی از شرکت ها نیاز به کاری تمام وقت در 

 ای هممتر از همه پیدا کردن این فرد حرفهو البته مه ! این زمینه هم ندارند
 کار بسیار بسیار سختی است.

  … به بیرون از شرکت هم مسایل خاص خودش را دارد اسپردن این کاره
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 !پس راه حل چیست ؟

پیشنهاد ما آموزش این مهارتها به کارمندان و اعضای داخلی شرکت خودتان 
 ! است

ما در یک دوره اینترنتی سه ماهه، بصورت قدم به قدم، مراحل عملِی ساخت 
یک سایت، راه اندازی فروشگاه اینترنتی، اضافه کردن امکانات دیگر، تولید 

بازاریابی اینترنتی را به همراه صدها نکته ی حرفه ای و محتوای تبلیغاتی و 
 .کاربردی، برای رسیدن به این هدف را ، به شما آموزش خواهیم داد

ممکن است شما به عنوان مدیر شرکت صالح بدانید که در ابتدا خودتان 
ن مناسب به فرد دیگری این مهارتهای کلیدی را بیاموزید و سپس آنرا در زما

 . منتقل کنید

اینست که چه یک کسب و کار یک نفره باشید چه یک  ،آنچه مهم است
کسب و کار چند صد نفره مطالب این دوره برای شما می تواند مفید و موثر 

 باشد .

 

همچون همیشه تعهد می کنیم که دوره با تمام ویژگی هایی گفته شده اجرا 
اجرای آن مشاهده ه شده است با شود و هر فردی که تفاوتی بین آنچه گفت

 می تواند کل مبلغ ثبت نام را باز پس بگیرد . کرد،
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 نکته مهم :

بنننرای  اینننن دوره کنننام  عملنننی و کننناربردی اسنننت ل  نننا
بنننرای  داشنننتن بهتنننرین نتیآنننه از آن، حتمنننا  وقنننت کنننافی

اجراینننی کنننردن گنننام بنننه گنننام آن نننه در دوره م نننر  منننی 
 در نظر بگیرید. ،شود
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 : سایت 
 چطور سایت را راه اندازی و نصب کنم ؟ ) مراحل کامل و قدم به قدم (  .۱

 چطور یک هاست خوب انتخاب کنم؟ .2

 چه ظاهر و قالبی، برای سایت مجموعه ما مناسب است ؟ .3

 چطور ظاهر مناسب سایت را ایجاد کنم و تغییرش دهم ؟ .4

 چه بخش هایی باید در صفحه اول سایت باشد ؟ .۵
 بنویسم که قابل اعتماد تر باشد ؟صفحه درباره ما را چطور  .6
 چطور بخش تماس با ما را در سایت ایجاد کنم ؟ .7
 چطور نظر مشتریان را برای درج در سایت جمع آوری کنم ؟  .8
 چه عناوینی باید در بخش منو های سایت قرار بگیرند ؟  .9
 چطور برای سایت اسالیدر ) تصویر متحرک ( قرار دهم ؟  .۱0
 تر کنم ؟ فونت های سایت را چطور زیبا .۱۱
 چطور سایت را در سایت ساماندهی ) مربوط به فیلترینگ ( ثبت کنم ؟  .۱2
 چطور سایت را برای نمایش در موبایل و تبلت بهینه کنم ؟ .۱3
 چطور برای مطالب سایت، طبقه بندی مناسبی ایجاد کنم ؟  .۱4
 تگ کردن یعنی چه و چطور در سایت از آن استفاده کنم ؟ .۱۵
 چطور بخش دانلود ها را به سایت اضافه کنم ؟  .۱6

 چطور اطالعات بازدید کنندگان سایت را جمع آوری کنم ؟ ) لیست ایمیل (  .۱7

 چطور به مخاطبان، بروز رسانی سایت را اطالع رسانی کنم ؟  .۱8

 چطور کاربرویژه در سایت داشته باشم؟ .۱9

 چطور در سایت فرم دلخواه درست کنم ؟ .20

 اینترنتی پرداخت آنالین متصل کنم؟ چطور سایت را به درگاه .2۱

 اگر سایت خراب شد، چه کار کنم ؟  .22

 با صفحه سفید )صفحه مرگ( چه کنم ؟  .23

 برای باالبردن سرعت سایت چه کار کنم ؟  .24

 چطور یک سایت چند زبانه داشته باشم؟  .2۵

 چطور سایتم را به هاست دیگری ببرم؟ .26

 چطور ایمیل سازمانی داشته باشم؟ .27
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نترنتی :فروشگاه ای 
 چطور فروشگاه اینترنتی راه بیندازم ؟  .۱
 چطور محصوالت را به سایت اضافه کنم ؟ .2

 سایت انجام دهم ؟ دررویدادها را ثبت نام چطور  .3

 چطور محصوالت دانلودی را به سایت اضافه کنم ؟  .4

 چطور ویژگی های مختلفی را به محصوالتم اضافه کنم ؟ .۵

 چطور هزینه های پستی را در سایت، از مشتری بگیرم ؟  .6

 چطور امکان ارسال پیامک را در فروشگاه اینترنتی فعال کنم ؟  .7

 چطور برای سایت، نماد اعتماد الکترونیک بگیرم ؟ .8

 چطور و از کجا برای فروشگاه اینترنتی ام مجوز بگیرم ؟ .9

 چطور کوپن تخفیف برای محصوالت ایجاد کنم ؟ .۱0

 صفحه تبلیغاتی محصوالت رو بنویسم ؟ چطور متن  .۱۱

 نوشتن چه بخش هایی به فروش بیشتر کمک می کند ؟  .۱2

 ) روشها + افزونه ها (چطور مشتریان را به خرید بیشتر ترغیب کنم ؟  .۱3

 ؟شتریان، دست خالی نروند و خریدشان را تکمیل کنند چه کار کنم که م .۱4

 یجاد مشکل نشود ؟چطور در آمد و فروشم را به مالیات اعالم کنم که ا .۱۵
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 رصد سایت و سئو :
 چطور برای سایت، شمارنده قرار بدهم ؟  .۱
 چطور سایت را به موتورهای جستجو معرفی کنم ؟  .2

 چطور سایت را به دایرکتوری ها معرفی کنم ؟ .3

 چطور از دیگران به سایتم لینک بگیرم ؟  .4

 ثبت کنم ؟  زچطور سایت را در گوگل آناالیتیک .۵

 چطور از آنالیز گوگل استفاده کنم ؟  .6

a. ) ... برای شناخت مخاطبان ) سن، جنس، موقعیت، تحصیالت و 

b.  مطالب مورد عالقه شان 

c.  نحوه فعالیتشان در سایت 

d.  ..... 

 رنک و رتبه در الکسا یعنی چه ؟ .7

 چطور مخاطبان سایتم را بشناسم ؟ .8

 چطور نظر و سلیقه مخاطبان سایت را متوجه شوم ؟  .9

 الب سایت را برای موتورهای جستجوگر بهینه کنم ؟ چطور مط .۱0

 چه راه هایی برای باالبردن تعداد بازدید کنندگان سایت هست ؟ .۱۱

 چطور بفهمم بازدید کنندگان، در سایت، چه کاری انجام می دهند ؟ .۱2

 چطور در مورد رقبا اطالعات کسب کنم ؟ .۱3

 بیابم؟را چطور کلمات کلیدی مناسب  .۱4

 ؟ چطور در گوگل تبلیغ کنم .۱۵

 چطور جای مناسب تبلیغ خودمان را بیابم؟ .۱6
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 تولید محتوا  : 
 چطور محتوای مناسب سایت را تولید کنم ؟  .۱

 چه محتوایی را باید در سایت قرار دهم ؟  .2
 وقتی موضوع و خبر خاصی نیست، چطور محتوای سایت تولید کنم ؟ .3

 ؟چه منابعی برای تولید محتوای سایت، قابل استفاده است  .4
 چه زمان هایی باید سایت را بروز رسانی کنم ؟ .۵

 بعد از بروز رسانی سایت، چه کارهایی باید انجام دهم ؟  .6

 چطور در سایت فیلم و صدا قرار دهم ؟   .7

 محتوای مناسب، چقدر باید باشد ؟  .8

 با چه لحنی باید مطالب سایت را بنویسم ؟  .9

 عکس های مناسب را چطور پیدا کنم ؟ .۱0

 ؟! اصالً چطور بنویسم .۱۱

 چطور برای رسانه های اجتماعی محتوا تولید کنم ؟ .۱2

 چطور عکس مناسب پیدا کنم ؟ .۱3

 چطور مطلب مناسب پیدا کنم ؟ .۱4

 چطور بفهمم کدام رسانه اجتماعی برای من مناسبتر است ؟ .۱۵

 چطور متوجه اثربخشی فعالیتهایم شوم ؟ .۱6

 چطور یک عکس را به شکل مناسب ویرایش کنم ؟ .۱7

 نم ؟چطور یک عکس نوشته درست ک .۱8

 چطور یک فایل صوتی خوب تولید کنم ؟ .۱9

 چطور یک فایل ویدیویی خوب تولید کنم؟ .20

 چطور فایل صوتی را ویرایش کنم ؟ .2۱

 چطور فایل ویدیویی را ویرایش کنم ؟ .22

 چطور عکس و فیلم و صدا را منتشر کنم ؟ .23

 چطور یک فاکس مناسب خبری بنویسم ؟ .24

 چطور یک فاکس مناسب تبلیغاتی بنویسم ؟ .2۵

 فوگرافیک درست کنم ؟چطور این .26

 چطور موِشن گرافیک درست کنم؟ .27

 در چه سایتهایی می توانم محتواهای تولیدی ام را منتشر کنم ؟ .28
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 : انتشار م الب سایت + روابط عمومی 
 چطور مطالب سایت را در خبرگزاری ها و رسانه های دیگر منتشر کنم ؟  .۱
 اشتراک بگذارم ؟چطور مطالب سایت را در رسانه های اجتماعی به  .2

 چطور یک خبر بنویسم ؟ .3

 خودم را تقویت کنم ؟ خوب نوشتنِ مهارت چطور  .4

 چطور نوشته های سایت های مختلف را رصد کنم ؟ .۵

 برند شرکت را تقویت کنم ؟ ،چطور با استفاده از روابط عمومی مدرن .6

 

 : ایمیل مارکتینگ 
ارد و چطور باید تهیه اش کنم چه ویژگیهایی دبرای ارسال ایمیل تبلیغاتی  ابزار مناسب .۱

 ؟ 

 چطور ایمیل مخاطبان را جمع آوری کنم ؟ چطور لیست ایمیل درست کنم ؟ .2

 چطور در یک رویداد، بانک ایمیل افراد را تهیه کنم ؟ .3

 ؟استفاده کنم  از آن بایدو چطور صفحه فرود یعنی چه ؟ چرا  .4

 چطور فروشگاهم را به ایمیل مارکتینگ مجهز کنم ؟  .۵

 خبرنامه خوب درست کنم ؟چطور یک  .6

 چطور یک متن مناسب برای ایمیل بنویسم ؟  .7

 چطور یک کمپین تبلیغاتی ایمیلی راه بیندازم ؟  .8

 چطور از اسپم شدن ایمیلها جلوگیری کنم ؟  .9

 چه زمانهایی برای ارسال ایمیل مناسب تر است ؟  .۱0

 چند بار در روز/ هفته/ ماه ، باید ایمیل بفرستم ؟ .۱۱

 چطور عکس و فیلم در ایمیل ها قرار دهم ؟  .۱2

 چطور بفهمم ایمیل من خوب بوده یا نه ؟  .۱3

 چطور با ایمیل مارکتینگ، فروش را بیشتر کنم ؟ .۱4

 چطور ایمیل ها را شخصی تر و دوست داشتنی تر کنم ؟ .۱۵

 چطور برای تعداد افراد زیادی ایمیل بفرستم ؟ .۱6

 ه ریزی کنم؟چطور برای افزایش اثر بخشی ایمیل هایم برنام .۱7
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  راههای افزایش در آمد 
 چطور از طریق سایت در آمد را افزایش دهم ؟ .۱

 ؟ چطور از طریق تلگرام در آمد کسب کنیم .2

 چطور از طریق اینستاگرام در آمد کسب کنیم ؟ .3

 چطور برای افزایش در آمد در محیط اینترنت برنامه ریزی کنم ؟ .4

 آمد استفاده کنم ؟ چطور از سایتهای دیگران برای افزایش در .۵

 چطور در آمد فروشگاه اینترنتی را افزایش دهم ؟ .6
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  ابزارها و تکنیک ها 
 رصد فعالیتهای خودمان استفاده کنم ؟ و تکنیک ها، برای چطور از ابزارها .۱
 رصد رقبا استفاده کنم ؟ تکنیک ها، برای و چطور از ابزارها .2
 کنم ؟ بهتری برقرارچطور با مشتریان ارتباط  .3
 یفیکیشن برای افزایش فروش و وفاداری مشتریان استفاده کنم ؟چطور از گیم .4
 ای رفتار کنیم ؟چطور در شبکه های اجتماعی، حرفه .۵

 در تلگرام و اینستاگرام جذب کنم ؟ ر های بیشتریئچطور فالو .6
 چطور از طریق رسانه های اجتماعی مشتری جذب کنم ؟ .7
 شرکت و رسانه های اجتماعی را هم راستا کنیم ؟چطور استراتژی های  .8
 چطور یک وبمستر عالی باشم ؟ .9
 چطور به مدیر شرکت یک گزارش عالی و کاربردی بدهم ؟ .۱0
 چطور به مدیر شرکت پیشنهادهای جدید و کاربردی بدهم ؟ .۱۱

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 لبیببلیبل

 دوره چگونه اجرا می شود ؟ 
 

  ،کرره وبینرراری خررواهیم داشررت  ، ۱6الرری  ۱4 سرراعت هررر هفترره، سرره شررنبه هررا
برره شررکل آنالیررن و زنررده بررا عزیزانرری کرره فرصررت حضررور دارنررد مباحررث هفترره را 

 مطرح می کنیم .

چرره آنهررایی کرره  ،نسررخه ی ضرربط شررده ایررن کررالس آنالیررن برررای همرره ی دوسررتان
 ایمیل می شود . ،بوده اند چه دوستانی که نبوده اند

 نکترره هررای  –ی یوئفایررل ویررد –در هررر هفترره مطررالبی برره شررکل فایررل صرروتی
مطرررابق برنامررره در   ،متنررری عرررالوه برررر نسرررخه ی ضررربط شرررده ی کرررالس آنالیرررن

 .اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت

از دوسرررتان درخواسرررت مررری شرررود کررره آنهرررا را اجرایررری کنرررد و مسرررایل و چرررالش  
 ،هررای خودشرران را مطرررح کننررد و بررا کمررک سررایر شرررکت کننرردگان و اسرراتید کررالس

 نها غلبه کنند.بر آ

 

 نیاز های علمی شرکت در این رویداد چیست؟پیش 
 

اگر توانایی کار کردن معمولی با اینترنت و کامپیوتر را داشته باشید و همینطور تلگرام هم داشته 
ولی مهمتر از همه اینها، داشتن انگیزه و  .توانید از این دوره آموزشی استفاده کنیدباشید، می
  .یادگیری و استفاده از آموخته هاستاراده برای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لبیببلیبل

 

 اساتید دوره: 
 فرین شناخته شده ی آموزش مدیریتزوج کارآ
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 اینترنتیموفق با حضور افتخاری مدیران سایت ها و کسب و کارهای 

 برای است اده از تآربیات با ارزش آنها

 بود از :برخی از این مهمان گرانقدر عبارتند خواهند 
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