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 و زندگی به توانید می آن با که دیجیتال بازاریابی

برسید دلخواه درآمد  

 

 

 

 اتفاقی چه اینترنت در که پرسیدید خود از حال به تا آیا

 دانید می و کنید می درک را اینترنت شما اگر ؟ افتد می

 متحول را شما زندگی که دارد وجود اینترنت در درامد چقدر

 العاده فوق قهرمانان جزو را خودتان توانید می ، کند می

 تجاری نام و حساب هر پشت در ناشناس قهرمانان و

کنید تصور آنالین  . 

 

 های برنامه مورد در شدن مشترک یکم، و بیست قرن اواسط در

 های رسانه بازاریابی، دیجیتال، بازاریابی بازاریابی،

 به که ،کسانی است شایع بسیار دیگر، موارد و اجتماعی

 بازاریابی قهرمانان  ،به دارند توجه دیجیتال بازاریابی

اند شده تبدیل اینترنت . 

 

1- اجتماعی های شبکه در دیجیتال بازاریابی شوق و شور  

 

 

 

 حتی است مفید بسیاری برای اینترنت نوآوران، دنیای در

 را خود کار و هستند جهان به سفر به مایل که کسانی برای

دهند می انجام موبایل با و  خود جیب در . 
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 سرگرمی دیجیتال بازاریابی حاضر،انجام حال در

 از بسیاری برای هدف یک و رویا یک به تبدیل آن .نیست

 یا مطالعه بر عالوه .است شده اینترنت دوستداران

 و مهم بسیار کارآفرینان برای دیجیتال بازاریابی آموزش

 حال در کاری هر ضرورت دیجیتال بازاریابی و است ارزشمند

گردد می محسوب حاضر . 

 

 

 که است بازاریابی هنرمندان خانه اینترنت که گفت توان می

دهند می بازتاب هایشان مارک با را فانتزی و نقاشی . 

 

 تجربه و ها نسل احساسات  و ساده قوانین از بازاریابی

 تغییر دارد، وجود جهان سراسر در که فردی به منحصر های

 عالقه به متعلق  را خود قلب ها شرکت و ها مارک .است کرده

اند داده قرار مشتری های مندی . 

 

 

 

 آن در ما همه که است مکان بزرگترین اینترنت بنابراین،

هستیم آنالین ما %90 و کنیم می زندگی .  

 

2-  در را دنیا خواهند می دیجیتال بازاریابی با که کسانی

دهند تغییر اینترنت  
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 خود های ایده که افرادی از ای فزاینده شمار

 با آنها از بسیاری و گذارند می اشتراک به اینترنت در را

 لطف به. دارند نجومی فروش خود مشتریان با مستقیم تماس

 و کنند می مدیریت را خود برند نام که اجتماعی های رسانه

 هزاران برای اینترنت.کنند می تبلیغ ها رسانه در را خود

 کنند برقرار ارتباط دیگران با میخواهند که مردم از نفر

باشد می  . 

 

 

 منحصر را آنها که چیزی درباره مارک تبلیغاتی های کمپین

کنند می صحبت کند می فرد به . 

 

 شبکه طریق از اینترنت در شده ایجاد پیوندهای و روابط

 ان مردم که است ما شخصیت اولیه نمونه مانند اجتماعی های

شناخت خواهند را . 

 

3-  های جوراب با بودن اجتماعی و دیجیتال بازاریابی

زندگی رنگارنگ  

 

 

 

 برند وجود واقعیت اجتماعی های رسانه مدیریت شک، بدون 

 را خود برند نام که هنرمند مدیر.است اینترنت در شما

کند می جهانی . 

 

 بازاریابی که کسانی و دارد وجود آنالین فرصت هزاران 

 واالی های هدف به ، اند شناخته خوب را اینترنت و دیجیتال

رسند می زندگی در خود . 
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 های رسانه بازاریابی دوستداران که است ساده واقعا این

 آنها توانید می شما واقع، در کنید؛ شناسایی را اجتماعی

 و است جهان صدای اجتماعی های رسانه.بگیرید آغوش در را

 با که شما شخصیت.)است شخصیت با که کسی در شود می خالصه

گردد می مشخص شما برند ) 

 

4-  شیوه دیجیتال بازاریابی که بگوییم توانیم می آیا

است؟ زندگی  

 وجود محدودیتی هیچ و کنند می بازی همه بازی، این در 

 اند، شده طراحی اجتماعی های شبکه در ها مارک .ندارد

 همه از شما که بگیرید تصمیم توانید می بنابراین

دهید نشان را خودتان و بهترباشید . 

 

 

 

 

 احتماال کنید، می ایجاد را خود شخصی برند و مارک وقتی

کنید تصور اینترنت در را آن پخش و گسترش قدرت نمیتوانید . 

 

 از استفاده و اجتماعی های شبکه در خود سرمایه مدیریت

 چهار ماشین یک از استفاده مانند وب صفحات یا ها وبالگ

 ایجاد عمومی دعوت یک بنابراین.کند می عمل اتوماتیک درب

 این و شود می آغاز شما خانواده و دوستان با که کنید

 است افرادی تعداد هدف اما .است درست مسیر در گام اولین

 می ترک سپس و کنند می بازدید شما سایت از که

دارند قرار شما سایت در هاست مدت که کسانی .کنند . 
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 عبارات .کنید ایجاد را کیفیت با و ارزش با محتوای

 اینترنت در خود دنیای ایجاد با و کنید فراموش را معمولی

 خود افکار و کنید دیجیتالی را خود های ایده.کنید شروع

 است، سرتان در که آنچه از بزرگتر حتی جهان یک به را

  .بیاندازید

 

5- دیجیتال بازاریابی در زندگی و احساس  

 تولید هاتون مشتری یا خودتان برند نام برای که محتویاتی

. کند می ایجاد اینترنت در خاصی احساس کنید، می

 می پرچمدار یک به تبدیل اجتماعی های شبکه با کارافرینان

 موفقیت برای که امیدوارند آنها از بسیاری که شوند

 قابل و جذاب های رسانه آنها زیرا شوند؛ موفق بیشتر،

کنید محکم و ثابت اینترنت در را خود موقعیت.دارند دسترس . 

 

 

 

 

 راه از تا کنید استفاده اجتماعی های رسانه بازاریابی از

 گذاری پایه برای عملی برنامه یک ایجاد.بروید راه دور

 های پایه این زیرا است مهمی گام یک شما کار و کسب

دهند می ارائه ثبات یکپارچه . 

 

 

 و شما نیازهای به وجه بهترین به که را استراتژی یک

بسازید است، سازگار شما هدف مخاطبان . 

 های شبکه در خوب حضور حفظ برای ارتباطی های لینک ایجاد

 .اجتماعی

 و  کنند می پیروی شما از که مشتریانی با باشید دسترس در

  روز هر.کنید ارائه آنها برای را ای متفکرانه نوآوریهای
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 و اصالت چگونه که ببینید و ببخشید الهام را خود

است شده تبدیل شما ابزار بهترین به خودپنداری . 

 

 

 

 یک در شما، از اجتماعی تصویر یک باشید، داشته یاد به 

 برای باید شما شود؛ نمی ایجاد دیگران ذهن برای روز

 هدفمند انجام با امیدوارم! شوید موفق موفقیت، به رسیدن

 پیدا دست زندگی در اهدافتان تمام به دیجیتال بازاریابی

باشید موفق.کنید . 

 

کرامت احمدرضا  


