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ر مشاوره بازاریابی و 4 فروشنکته مهم د
ز بازاریابی  ر مجموعه و شرکتی است که برای رشد به توجه ویژه ای نیا ز ارکان مهم ه .داردو فروش یکی ا

خدماتمحصوالت و شناسایی 
الزمآمادگی چون  .شرکت استخدماتمحصوالت و یا های ویژگیگام بازاریابی، شناسایی کامل اولین 

آنها به محصوالت و خدمات شرکت جلب برای  .شودپاسخگویی کامل به مشتریان باعث می شود تا توجه 

رقیبکردن شرکت های رصد 
ز نقشه بازار و محصوالت و قیمت های شرکت های رقیب دومین گام بازاریابی اطالع  .استا

ر ارتقاء شما  ر امور پیرامون می توانید محصوالت خودتان را متناسب با نیاز بازا دهیدبا کسب اطالعات د
ر گرفتن مزایا و معایب محصوالت شرکت های و  ر نظ رقیب،با د

.کنیدمحصوالت و خدمات خود را اصالح معایب 

تبلیغات هدفمند
اعتمادگام، تبلیغ هدفمند محصوالت شرکت با روش های متنوع برای جلب رضایت و سومین 

ر معرفی و شناسایی محصوالت خودتان می . استمشتریان  ز تبلیغات هدفمند د توانیدبا استفاده ا
ز طریق باال بردن کیفیت محصوالت و ارائه خدمات جلب رضایت  .کنیدمشتریان را ا

نمشتریاراحت دسترسی 
مشتریان.استراهی مناسب برای دسترسی راحت مشتریان به محصوالت و خدمات گام نهایی انتخاب 

ز اصلی ترین عوامل وفاداری به یک برند خاص می این  .دانندعامل را یکی ا
ر آسانی برای مشتریان با محصوالت و خدمات خودتان ایجاد کنیدپس  ر است پل ارتباطی بسیا .بهت



ز بازاریابیبازاریابی دیجیتال، نسل جدیدی ا
ز بازاریابی است .بازاریابی دیجیتال یا همان دیجیتال مارکتینگ، نسل جدیدی ا

ر خود را حفظ  ز است که تغییراتی راکردهامروزه برای اینکه بتوانید کسب وکا و گسترش دهید، نیا
ر نوع تبلیغات و شیوه فعالیت کاری خود ایجاد کنید .د

ر  است،مانند گذشته نیست که بتوانید با یک تبلیغ تلویزیونی که بهترین بوده دیگ
.دست آوریدبه رازیادی مشتریان 

اهمیت بازاریابی دیجیتال
ارتباط بین انسان و وسایل الکترونیکی،

ر حال افزایش است ز د ز . روز به رو ز کشورها، کاربران بیش ا ز فعالیت های11در واقع، در برخی ا ساعت ا
ر آینده ای نزدیک،. روزانه خود را به تعامل با دستگاه های الکترونیکی اختصاص می دهند د

ر تمام فعالیت های روزانه انسان نقش خواهد داشت ز این وسایل د .استفاده ا
ز افزایش می یابد ز این رو، اهمیت و تأثیر بازاریابی دیجیتال روز به رو نادیده گرفتن این موضوع،. ا

ز دیگر رقبا عقب می ماند ر شما ا ر نتیجه، کسب و کا .جذب مشتریان بیشتر را برایتان تقریبًا غیرممکن و د

ز های جوراسرویس ز طریق بازاریابی دیجیتال و با شناسایی پرسونای خریداران و نیا مخاطبانا
ر  ر د .ارزشمندی به شما خواهد کردکمک تولید محتوای کسب و کا



تولید محتوا
ز زندگی روزمره شما است ز آن دشوار بوده؛ اما چرا به دنبال آن هستید؟. محتوا بخش بزرگی ا اجتناب ا

.ببرندمحتوا به شما کمک می کند، مشتری ها را به سمت خود جذب کنید تا مخاطبان درگیرتان شوند و لذت 
.بیاوریدمی توانید بازدید کنندگان جدیدی به سایت خود همچنین 

ر شما محتوایی تولید . ، درآمدی برای شرکتتان داشته باشیددرنهایت ر است بگویم اگ نکنید،بهت
ز  .قافله عقب خواهید ماندا

ر . تولید محتوا، عمل نهایی بازاریابی است اختیارهنگام تولید محتوا، اطالعات رایگان و مفیدی را د
ر می دهید، می توانید مشتریان بالقوه را به سمت خود جذب کرده و مشتریان موجود مخاطبان  راخود قرا

ز  .طریق تعامل با کیفیت، حفظ کنیدا

:برنامه ریزی و استراتژی تولید محتوا
انتخاب اهداف محتوا
پرسونای خریدار
نقش مخاطب
ممیزی کردن محتوا
 مناسبانتخاب فرمت

ر حوزه کسب و کارتان، تولید محتوای جوراسرویس باکیفیتبا بررسی اطالعات منحصر به فرد د

ر مشتریان شما فراهم می آوردو  .ارزنده ای را برای جذب بیشت



طراحی وبسایت
ر چه زمینه ای است، شما باید محصوالت و یا نمونه  ر شما د خود راکارهایمهم نیست کسب و کا

ر  .شماستاندازی یک وبسایت حرفه ای، بهترین گزینه برای راه .بگذاریددنیای دیجیتال به نمایش د
ر  ز مزیت های داشتن یک وبسایت را می توانید مشاهده کنیدد .ادامه برخی ا

:وبسایتمزیت های
 اعتبارافزایش
کسب و کاری بدون محدودیت زمان و مکان
ر اینترنت ارائه آسان و حرفه ای محصوالت یا خدمات شما در بست
برقراری ارتباط با مشتری
پیدا کردن مشتریان هدفمند
برندسازی
ز محل زندگی ر ا معرفی محصوالت یا خدمات شما به فرات
 ر حین جابه جایی فروشگاه یا شرکت شما ، داشتن یک سایت بهترین گزینه براید

مشتریان شماستحفظ 



ر شما با  سئوارتقا کسب و کا
ر موتورهای جستجویی  ر جستجو، برای اینکه وبسایت شما د همچونسئو یا همان بهینه سازی موتو

.در رتبه باالتری قرار بگیرد بر روی وبسایت شما انجام می شودگوگل 
ر اساس استانداردها و الگوریتم های پیچیده گوگل بهینه سازی می شود  تادر واقع وبسایت شما ب

ر  ز اولین سایت ها باشد د ر گوگل کلمه ای را سرچ نمود، وبسایت شما ج ر د کههنگامی که کارب
ر نشان داده می شودبه  .کارب

ر روی ر که ب ر شما به هیچ عنوان دیده نمی شود، اگ !سرمایه گذاری نکنید" سئو" وبسایت و کسب و کا
ر کنید، روزانه چه میزان مشتری خواهید  ر تصو ر دل یک کوی ر خود را د داشت؟فروشگاه و یا کسب و کا

ر فروش را تجربه خواهید کرد؟روزانه  چه مقدا
ر نظر  ر خود د برابریافزایش چند مطمئنًا !بگیریدحال فروشگاه خود را در بهترین و شلوغ ترین نقطه شه

.مشتریان و فروش را تجربه می کنیدمیزان 
ر  ر شما را می تواند روزانه به هزاران نف ر سئو دقیقا همین است، محصوالت و کسب و کا کهکا

!هدف شما هستند نمایش دهد، که باعث افزایش فروش فوق العاده شما می شودمشتری 

با بررسی دقیق کسب و کار و وبسایت شما مهم ترین کلمات کلیدی را استخراج کرده و باجورا سرویس 
.کلمات کلیدی هدف وبسایت شما را به صفحه اول گوگل می رساند



کارمشاوره و پشتیبانی کسب و 
ر  ر حوزه های مختلفی . کسب و کاری برای شروع نیاز به مشاوره دارده ر د مانندمشاوره کسب و کا

کارمشاوره کسب و .به شما کمک خواهد کرد... ، جذب سرمایه، دیجیتال مارکتینگ، برنامه نویسی  و مالی
ر  ر تیمی، برقراری ارتباط موثر، برندینگ و د اعتمادسازیتمام مراحل سیستم سازی، بهبود عملکرد، کا

ر . شماستهمراه  ر کسب و کا :می توانیددر واقع با همراهی مشاو

ر 1. ر بازا بشناسیدهدفتان را بهت
ز آن ها شناسایی  ر هدف، پرسونای مخاطبان و حتی نیا .کندرونق گرفتن کسب و کارتان کمک به می تواندبازا

دهیدو بهره وری را افزایش بازدهی 2.
ر حوزه منابع انسانی تخصصی مشاوره هایبهره وری کارکنان به کمک تعامل بیشتر و افزایش  می تواندد

ر شما  ز موفقیت قرا .دهدرا در پله های باالتری ا

کنیدرا غنی زیرساخت ها 3.
ر نگران چالش ها و با  ر مشکالتغنی کردن زیرساخت ها دیگ .بودمیانه راه نخواهید د

شویدسرعت تغییرات همراه با 4.
ر استدنیای  ر حال حاضر با سرعت باالیی رو به تغیی ز . دیجیتال د تغییراتاینشما که دوست ندارید ا

راشما و شدهبمانید؟ مشاوره راه اندازی کسب  و کار، می تواند با سرعت تغییرات همراه جا 
.برساندمقصد درستی به 

کنیددیدی منتقدانه، نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل با 5.
ر داشته باشید یک نگاه به  .شماستبدون تعصب، بهترین کمک به سازمان و منتقدخاط

ر کسب وکارهای مختلف است که می تواند همراه خوبی جوراسرویس براییک تیم تخصصی مشاوره ای د
آنالین انجام . و شرکت ها باشدسازمان ها  ر این مجموعه به صورت تلفنی و  می شودخدمات مشاوره  ای د

ر کندو  ر موفقیت برای شما آسانت ر تالش است که مسی .همواره د



آنالیز، تحقیق و برنامه ریزی فروش
موفق،برنامه ریزی برای فروش . ریزی فروش یک عملکرد کلیدی در روند مدیریت فروش استبرنامه 
ر روشی  ر است که شامل پیش بینی فروش، مدیریت تقاضا، تعیین اهداف فروش مبتنی ب سودموث

.استمراحل اجرای یک برنامه دقیق و 

تجاری،ریزی برای فروش، فرآیند سازماندهی فعالیت هایی است که برای دستیابی به اهداف برنامه 
منابعیک طرح فروش شامل یک طرح استراتژیک است که اهداف کسب و کارها و . هستنداجباری 

دهیدموارد را می توان برای برخی فعالیت هایی که انجام می این .کندرا مشخص می مختلف 
ر خود استفاده کنیدبرای  .رسیدن به هدف مورد نظ

ر اعتماد به سرویس جورابا مهم نیست که چقدر با تجربه باشید، نفس،و داشتن یک برنامه جامع، د
ز فرصت های فروش بوجود تمرکز  ر توانمند می شوید و ا آمده،و تالش بیشت

.استفاده را خواهید داشت بهترین 



اجتماعیمدیریت شبکه های 
ر اینترنت و موبایل شبکه  هستند،های اجتماعی به عنوان ابزارهایی که بر بست

اندبرقراری ارتباط به صورت دو طرفه شناخته شده برای 

:مزایای شبکه های اجتماعیچندین 
 ز شبکه های جذب اجتماعیترافیک ا
 خودبا مشتریان تعامل
افزایش فروش
مدیریت اعتبار
تحقیقات بازاریابی
دسترسی جهانی
 ر صرفه تبلیغاتجویی د
 ساعته24فروش

ز فرقی  صدنمی کند که شما یک استارت آپ تک نفره راه اندازی کرده اید و یا مدیر یک شرکت با بیش ا
ز نیروی  ز مزایای شبکه اجتماعی باید برنامه ریزی درستی برای استفاده ا ر هستید، برای استفاده ا آنهاکا

.باشیدداشته 
ایمی تواند بصورت حرفه کار بلد متخصص و وجود کارشناسان سرویس بامجموعه جورا

ر عهده داشته باشدمدیریت  .شبکه های اجتماعی شما را برای رشد و ارتقای کسب و کارتان ب


