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شبکه های کسب وکاری یا -1
گروهی



ودتونبرقراری ارتباط با کسب و کارهای نزدیکتان برای معرفی خ

نه برای کسب و کارهای کوچیک و محلی می تونه مفید و کم هزی
باشه



بروشور-2



ما می تواند حاوی اطالعات مفیدی از کسب و کار شما و محصوالت ش
.باشد

.می تواند به مشتریان بالقوه برای خرید کمک کند
.ممکن است برای کسب و کارهای کوچک پر هزینه باشه

.می تونید بروشور های الکترونیک تهیه کنید
.می تونید بروشور های مالتی مدیا تهیه کنید



کارت ویزیت-3



.کارت ویزیت برای هر کسب و کاری مورد نیاز است

.همیشه همراهتون باشه

.میتونه در کنار کاتالوگ و بروشور باشه

ب اطالعات مهم کسب و کارتون مثل اطالعات تماس، نوع خدمات، و
.سایت و ایمیل را در کارت قید کنید

.از کارت هاتون به خوبی نگهداری کنید



ق نامه های تبلیغاتی از طری-4
پست



.ممکن قدیمی باشه و وقت گیر اما هنوز جذابه

.نامه ها باید با اسم مشتری ارسال باشه

.باعث سوپرایز شدن و شگفت زده شدن مشتریان میشه

میتونید کارت پستال بفرستید

.اطالعات مشتریان را باید دقیق داشته باشید

می تونید برای مشتریان خاصتون بفرستید



روزنامه-5



.برای شروع روزنامه های محلی مناسب و کم هزینه هست
ب روزنامه های کشوری برای معرفی به جامعه بیشترو کشوری مناس

.هستند
.به تیراژ روزنامه دقت داشته باشید

.بررسی کنید چه قشری روزنامه را می خرن
مطالب روزنامه را بررسی کنید

رقبایی که تبلیغ می کنند را بررسی کنید
.می توانید از ضمیمه ها و آگهی نامه های روزنامه ها استفاده کنید



مجالت و نشریه ها-6



.گزینه خوب برای تبلیغات در بین قشر خاص است

.به موضوع مجله دقت کنید

.تیراژ آن مهم است

(نوبت3حداقل . )تعداد آگهی ها و دوره آن مهم می باشد

.می توانید در مجالت مقاله بدهید



.برخی مجالت صرفاً تبلیغاتی هستند

.این مجالت در محالت خاصی منتشر می شوند

.برای کسب و کارهای محلی بسیار مناسب می باشد

.سعی کنید بهترین آنها را برای تبلیغات انتخاب کنید



بازاریابی تلفنی-7



وسیله ای راحت، ارزان و کاربردی برای ارتباط با مشتریان می
.باشد

.باید مهارت های آن را یاد بگیرید

.بهتر است بازاریاب تلفنی داشته باشید

.خیلی ها به شما جواب رد می دهند، ناامید نشوید



ارسال پیامک-8



.نیازمند خرید نرم افزار های ارسال پیامک انبوه است

.می تواند بسیار اثربخش باشد

.تقریبا تمام پیام ها به مقصد می رسد

.ارسال پیامک قوانینی دارد، آنها را بیاموزید

.بایستی بصورت دوره ای ارسال کنید



اینترنت-9



.داشتن یک وب سایت یکی از نیازهای اساسی هر کسب و کاری است

.وب سایت معرف شما در فضای مجازی است، قوی ظاهر شوید

.بر روی رتبه سایتتان کار کنید

.می توانید در سایت های پر بازدید تبلیغات کنید

.و پیج رنگ سایت های تبلیغاتی دقت کنیدAlexaبه رتبه  

.ستفضای مجازی محل بسیار مناسبی برای کسب درآمد با حداقل سرمایه ا



ایمیل و ارسال خبرنامه-10



.شدفراموش نکنید ارسال ایمیل بسیار کم هزینه و می تواند پربازده با

.به گروه های خاص ایمیل ارسال کنید

س ارسال ایمیل های انبوه تنها برای بعضی از کسب وکارها مفید است، پ
.هزینه زیادی بابت ارسال ایمیل انبوه نکنید

.ایمیل های مشتریانتون را جمع آوری کنید

در ایمیل های ارسالیتان سعی کنید آموزش های رایگان داشته باشید

.به لینک های خرید چندین بار اشاره کنید

از قالب ها استفاده نکنید

.موضوع ایمیل ارسالی مهم است



شرکت در نمایشگاه ها-11



.به صورت های مختلف می توانید در نمایشگاه های شرکت کنید

غرفه بگیرید، بروشور پخش کنید و یا تبلیغات محیطی

.در این نمایشگاه ها می توانید توانمندی های خودتان را نشان دهید



اتپوسترها و تابلوهای اعالن-12



.بستر متوسطی برای معرفی می باشد

.معموال کم هزینه هست

بی کارایی خو... برای برخی از کسب و کارها مثل فروشگاه ها، آموزشگاه ها و 
.دارد



بیلبوردها-13



.بسترهای مناسبی هستند

.هزینه های آنها زیاد است

.نیدمکان بیلبورد مهم است، سعی کنید نقاط شلوغ و پر تردد را انتخاب ک

.از تبلیغات خالق در بیلبوردها استفاده کنید



رادیو-14



.اثر بخشی آن بستگی به کسب و کار شما دارد

.ارزان تر از تلویزیون است

.مردم در اتومبیلهایشان به رادیو گوش می دهند

.زمان پخش مهم است



تلویزیون-15



.بسیار پر هزینه هست

.دبسیاری از مردم آن را می بینند، پس می تواند بسیار تاثیر گذار باش

.یکی از پر تاثیر ترین تبلیغات در ایران است

.در آن باید از تکنیک های خالق استفاده کرد

.ساعت باشد نه پشت سرهم در یک روز48فاصله تبلیغات بایستی 



اسپانســر-16



می توانید در همایش های مرتبط اسپانسر شوید

.در ورزشگاه ها و یا مسابقات ورزشی



از همراهی شما سپاسگذارم

www.SheikAli.ir
Info@Sheikhali.ir


