آموزش بازاریابی
اینترنتی

کسبوکار اینترنتی و مراحل راهاندازی آن

کسبوکار اینترنتی
اینترنــت ایــن امــکان را فراهــم آورده تــا بتوانیــد بــا حداقــل هزینــه ،کسـبوکاری
بــا درآمــد پایــدار راهانــدازی کنیــد .در مراحــل پیشــرفتهتر ،کل فرآینــد خریــد
میتوانــد بهصــورت خــودکار انجــام شــود .البتــه نبایــد ایــن تصــور اشــتباه پیــش
آیــد کــه تمامــی کارهــا بهخودیخــود انجــام میشــوند ،بلکــه فقــط فرآینــد فــروش
خــودکار اســت .شــما هنــوز نیــاز هســت کارهــای فراوانــی را انجــام دهیــد مثــا ً
هــرروز بایــد بــه ایجــاد ترافیــک بــرای ســایت بپردازیــد ،بــه ایمیلهــای مشــتریان
پاســخ دهیــد و ...

مراحل راهاندازی کسبوکار اینترنتی
بــرای راهانــدازی کس ـبوکار اینترنتــی کارهــای مختلفــی بایــد انجــام شــود کــه در
ایــن مقالــه میخواهــم بــه آنهــا بپــردازم .آنچــه مســلم اســت بــرای راهانــدازی یــک
کسـبوکار آنالیــن بایــد یــک ســایت قــوی ،فعــال و پویــا داشــته باشــید کــه بتوانــد
نیازهــای تبلیغاتــی و تجــاری شــمارا تأمیــن کنــد .خــوب بــرای راهانــدازی کسـبوکار
اینترنتــی بایــد شــما مراحــل زیــر را طــی کنیــد:

 -۱آنالیز و برنامهریزی کسبوکار
در ایــن بخــش ابتــدا بایــد ایــده خــود را مشــخص نماییــد و ســپس بــوم کسـبوکار
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را طراحــی کنیــد و درنتیجــه آن اهــداف شــما ،مشــتریان شــما ،بــازار هــدف شــما،
رقبــا و خیلــی از مســائل مشخصشــده و برنامهریــزی میگــردد .فرآیندهــای
کســبوکار شــما شناساییشــده و بهصــورت دقیــق و سیســتماتیک برنامهریــزی
و هدفگــذاری میشــود .اســتراتژیهای بازاریابــی و تجــاری کســبوکار شــما
مشــخص و تدویــن میشــوند.

 -۲تعیین نام کسبوکار و برند سازی
در این مرحله باید نام برند کسـبوکار شــما مشــخص شــود ،همچنین رنگســازمانی،
شــعار تبلیغاتــی و لوگــوی شــما تعییــن گــردد .بایــد اســتراتژیهای برنــد ســازی خــود
را مشــخص نماییــد و اهــداف و اســتراتژیهای خــود را قدمبهقــدم برنامهریــزی
و مرحلهبنــدی نماییــد .نــام دامنــه مناســبی بــرای وبســایت خــود انتخــاب نماییــد و
آن را هرچــه ســریعتر ثبــت نماییــد .ایــن نــام برنــد تجــاری کسـبوکار شــما خواهــد
بــود و لزوم ـا ً بانــام ثبتــی شــرکت شــما یکــی نیســت .خیلــی از شــرکتها نــام ثبتــی
متفاوتــی بانــام برنــد تجــاری خوددارنــد.

در انتخاب نام دامنه به موارد زیر توجه کنید:
 -۱امکان تایپ اشتباه نام دامنه کمتر باشد
از نــام دامن ـهای اســتفاده کنیــد کــه افــراد معمولــی بــا شــنیدن آن بتواننــد بــدون
اشــتباه آن را تایــپ کننــد و نتــوان آنــر بــه چندیــن صــورت مختلــف نوشــت.
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 -۲از حداقل حروف استفاده شود
البتــه پیــدا کــردن نــام دامنــه کوتــاه کار آســانی نیســت ولــی درهرصــورت بایــد
ســعی کــرد از نامهــای خیلــی طوالنــی اســتفاده نشــود .اگــر بتوانیــد نامــی  ۵تــا ۶
حرفــی پیــدا کنیــد بســیار عالــی اســت! در غیــر ایــن صــورت از کوتاهتریــن نــام
ممکــن اســتفاده کنیــد.
 -۳به خاطر سپردن نام دامنه آسان باشد
یکــی از بدتریــن نامهــای دامنــه ،اســتفاده از حــروف اختصــاری نــام کســبوکار
اســت؛ مث ـا ً فــرض کنیــد نــام شــرکتی فنــاوران نرمافــزار روز باشــد .نــام دامنــه
 fnr.comنامــی بســیار نامناســب اســت؛ زیــرا بســیاری از مخاطبــان نــام کامل شــرکت
را حفــظ نمیکننــد تــا بتواننــد بهراحتــی حــروف اختصــاری آن را بــه خاطــر بیاورنــد.

 -۳اجارههاست یا میزبان سایت
پــس از ثبــت دامنــه ( )Domainنوبــت بــه گرفتــن فضــای وب میرســد .فضــای وب
حکــم مــکان دفتــر کسـبوکار شــمارا دارد .هزینــه خدمــات میزبانــی وب بــه عوامــل
مختلفــی بســتگی دارد ماننــد حجــم فضــای وب ،پهنــای بانــد ماهیانــه ،میــزان مجــاز
اســتفاده از پردازنــده ،حافظــه و پــردازش همزمــان بــر روی ســرور و  ...کــه همگــی
در قیمــت شــما تاثیــر گذارنــد.
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بــرای راهانــدازی کسـبوکار اینترنتــی شــما بــه یکهاســت لینوکســی بــا کنتــرل پنل
 Cpanelیــا  Direct Adminنیــاز داریــد و انتخابهاســت هماننــد انتخــاب دفتــر
کسـبوکار بســیار مهــم اســت و بایــد بــه آن توجــه زیــادی شــود؛ زیــرا عــدم نمایــش
ســایت شــما یــا بــه عبارتــی عــدم دسترســی موتورهــای جســتجو و یــا مشــتریان بــه
وبســایت شــما حتــی بــرای یکبــار و آنهــم کوتــاه میتوانــد لطمــات جبرانناپذیــری
را بــه کسـبوکار شــما وارد آورد.

 -۴طراحی وبسایت
طراحــی وبســایت حکــم دکوراســیون و چیدمــان داخلــی ســایت شــمارا دارد پــس
اهمیــت دادن بــه آن بســیار واجــب اســت .مهمتریــن بخــش ابــزار بازاریابــی و
موفقیــت کســبوکار شــما وبســایت شماســت.
بــرای شــروع بازاریابــی اینترنتــی بیشــک یــک وبســایت قــدم اول اســت .یــک
وبســایت خــوب در موفقیــت کســبوکار شــما بســیار موثــر خواهــد بــود .نقطــه
شــروع در اینترنــت داشــتن یــک پایــگاه اینترنتــی اســت تــا بهخوبــی بتوانــد
محصــوالت و خدمــات شــمارا از طریــق مطالــب ،فیلمهــا و عکسهــای مربوطــه بــه
نمایــش بگــذارد.
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 -۵بهینهسازی وبسایت (سئو)
داشــتن یــک وبســایت بهتنهایــی کافــی نیســت ،یــک وبســایت بهتنهایــی ماننــد
یــک مغــازه در وســط کویــری اســت کــه هیچکــس از آن عبــور نمیکنــد.
مزیــت اینترنــت در ایــن اســت کــه مشــتریانی را جــذب کنــد کــه دقیق ـا ً بــه دنبــال
محصــول شــما هســتند؛ امــا ایــن افــراد همینطــوری شــمارا پیــدا نخواهنــد کــرد.
اینجاســت کــه بهینــه کــردن ســایت بــرای موتورهــای جســتجو یــا بهینهســازی
وبســایت و ســئو باعــث میشــود وبســایت شــما در صفحــه اول و حتــی لینکهــای
اول نتایــج جســتجو دیــده شــود .حــال کســانیکه بــه دنبــال محصــوالت و یــا خدمــات
شــما هســتند در موتورهــای جســتجو محصــوالت یــا خدمــات شــمارا یافتــه و بــه
وبســایت شــما مراجعــه مینماینــد.

 -۶تبلیغات و بازاریابی اینترنتی
خــوب بــا مراجعــه افــراد بــه وبســایت شــما کار تمــام نمیشــود و شــما بایــد اطالعــات
آنهــا را جمــعآوری کــرده و شــروع بــه بازاریابــی اینترنتــی نماییــد .همچنیــن در
ســایتهای دیگــر بــرای ایجــاد ترافیــک بیشــتر تبلیغــات نماییــد.
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تبلیغات اینترنتی دو وجه دارد:
 -۱تاثیر در سئو و ارتقا رتبه وبسایت شما در موتورهای جستجو یا سئو
 -۲برندینگ و جذب مستقیم مشتریان به وبسایت شما
در تبلیغــات اینترنتــی بایــد از شــیوههای نویــن بازاریابــی اســتفاده نماییــد کــه در
مقــاالت بعــدی بیشــتر در مــورد آنهــا صحبــت خواهــم نمــود .تبلیغــات شــما بایــد
جاذبــه داشــته باشــد و از تبلیغــات جاذب ـهای یــا درونگــرا اســتفاده نماییــد.

فرید پارسایی ،مدرس و مشاور بازاریابی اینترنتی
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