وﯾﺪﯾﻮ  : ۱ﺷﺮوع ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺌﻮ ﺑﺨﺶ ۱

در آﻣﻮزش ﻗﺒﻠﯽ ) آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺌﻮ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا وب ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ( ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺌﻮ ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر روﻧﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺧﻮب ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ,ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ از ﺟﻤﻠﻪ :

 .۱ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺪف در ﺳﺌﻮ

 .۲ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﺎ
 .۳ﺗﻘﺼﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ

 .۴ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺘﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

 .۵ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺪف در ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ ؟
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﺎ اﺻﻼ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ رو ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺪف دارﯾﺪ  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وب ﺳﺎﯾﺘﯽ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ اﻓﺰوﻧﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﻮﻣﻼ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺪ !! ﺧﻮب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ

ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻫﺴﺖ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ ﯾﺎ ﺟﺬب ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟ در

ﺳﺌﻮ ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدد  .ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ

ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﻮﺟﻪ  :اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۱ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دارﯾﻢ ؟

 .۲ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ؟
 .۳ﭼﻄﻮر اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺟﺬب ﺑﮑﻨﯿﻢ ؟

 .۴در ﭼﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ؟

 .۵ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﻢ ؟

و ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ) ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﺮا ﺑﻮﻣﯽ ( ﮐﻪ در آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺤﺚ آن ﻫﺎ

ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟
اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ درک ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻘﯽ در راﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺎزی دارد
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده ﺷﻤﺎی ﮐﻠﯽ
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ وارد وب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﻘﺼﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟
وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺬب ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی و درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ را ﯾﺎد ﺑﺪﻫﯿﻢ
ﯾﺎ ﺑﮕﻮxﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﭼﻄﻮر ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ

دﻗﯿﻘﺎ روﻧﺪ ﭘﺮوﺳﻪ ﯾﮏ ﺳﺌﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﺳﺌﻮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ

ﺳﻤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﮏ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺘﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟
اﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ارﺳﺎل ﻫﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺟﺎی ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ  .ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ

ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻄﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻮﯾﺪ !! و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺎرﺑﺮان در

ﻫﻤﻪ ﺳﻄﺢ  ,ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ از ﻧﻈﺮ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ
ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ وارد آن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا
ﻣﺤﺘﻮا ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺖ  .ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ آن ﺳﻔﯿﺪ
ﻫﺴﺖ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ) ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎن ﺧﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻮﻫﻢ زده ﺑﺎﺷﯿﺪ ( ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از

اﻣﻮزش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺤﺘﻮا اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا

ﺗﻮﺟﻪ  :آﻣﻮزش ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺤﺚ ﻫﺎی اداﻣﻪ دار در آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد  pdfﺷﺮوع ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺌﻮ ﺑﺨﺶ  ۱ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﺪﯾﻮ از ﯾﻮﺗﯿﻮب :

ﺑﺮای داﻧﻠﻮد وﯾﺪﯾﻮ ﺷﺮوع ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺌﻮ ﺑﺨﺶ  ۱ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .

ﻣﻘﺎﻟﻪ https://goo.gl/nTF2ga :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:

دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮدﺗﻮن در ﺳﺎﺧﺖ اداﻣﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ  .و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﻮاﻟﯽ دارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎﯾﭙﯿﮏ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﻮال ﮐﻠﯽ

در ﻣﻮرد ﺳﺌﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﻣﻮزش ﻧﺪارﯾﺪ ﻟﻄﻔﺎ در اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .

