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  دهدرباره نویسن
از دانشگاه امیر کبیـر   در مقطع کارشناسی ارشد رضا شیرازي مفرد فارغ التحصیل رشته هوش مصنوعی
. سازي موتور جستجو به زبان فارسی بـوده اسـت  تهران است و پروژه کارشناسی ارشد او در زمینه پیاده

و تجربه  رنتی استسازي سایت براي موتورهاي جستجو و بازاریابی اینتتخصص اصلی او در زمینه بهینه
  .هاي فارسی، انگلیسی و فرانسوي در کارنامه خود داردهاي زیادي را به زبانبهینه سازي سایت

کنـد و  سازي سایت و بازاریابی اینترنتی فعالیت مـی در زمینه طراحی سایت، بهینه او در حال حاضر
او . داردرا  فزار و برنامـه نویسـی وب  انرم تحلیل، طراحی و تولید بیش از پانزده سال تجربه کار در زمینه

و  webdesign24.ir  ،seo24.irهاي در حال حاضر مدیرعامل شرکت تندیس تالش و تفکر و مدیر سایت
tandisdesign.com  تا کنون مقاالت زیادي در زمینه طراحی سایت، بازاریابی اینترنتـی، تحلیـل   است و

نهــا را از طریـق ســایت شخصــی او در آدرس  سـازي ســایت منتشـر کــرده اســت کـه آ   سـایت و بهینــه 
rezashirazi.com العه نموده و با او در تماس باشیدتوانید مطمی .  

 



  مقدمه
شرکتهاي اینترنتی به سرعت در حال رشد هستند و هر روز سهم بیشـتري از اقتصـاد را بـه خـود اختصـاص      

رآمـدترین شـرکتها در دنیـا بودنـد ولـی      هاي فیزیکی بزرگتـرین و پرد شرکتها و کارخانه در گذشته. دهندمی
و هم سطح شرکتهاي بـزرگ نفتـی در رده بنـدي شـرکتهاي      اندگرفتهامروزه شرکتهاي اینترنتی جاي آنها را 

شـرکتهایی   جـاي و فیسـبوك   ، آمـازون یـاهو اپل، به عنوان مثال شرکتهایی چون گوگل، . دنیا قرار دارندبرتر 
  .اندصدر لیست برترین شرکتهاي دنیا گرفتهدر  ز راچون کوکاکوال و جنرال موتور

، شـود اینترنتی که به مردم ارائـه مـی   خدمات روز افزون گسترشکه با  شوداز این رو ناشی میاین پدیده 
هـاي  ها و فروشـگاه ها از مغازه، مشتريشوند ها و فروشگاهها بی نیاز میمغازه ،آنها از مراجعه حضوري به ادارات

- اند و خریدهاي خود را از طریق اینترنت انجـام مـی  و سایتهاي اینترنتی مهاجرت کرده هافیزیکی به فروشگاه
گیـرد و   ها باعث شده اسـت کـه اقتصـاد جدیـدي در اینترنـت شـکل      این تغییر رفتار در مصرف کننده. دهند

نیست و تحـت   ایران نیز از این قاعده مستثنا. آیدبوجود شرکتها و کسب و کارهاي جدید بسیاري در اینترنت 
  . خواهد شد نیزبیشتر  این تاثیراتنزدیک  ايتاثیر تحوالت اینترنت قرار گرفته و در آینده

هایی است کـه امـروزه هـر شـخص در     ترین وسیلهاز طرف دیگر کامپیوتر و تلفن همراه در دسترس
ورد نظر خـود را پیـدا   تواند به اینترنت دسترسی پیدا کرده و اطالعات مکنار خود دارد و بوسیله آنها می

بسیاري از افراد براي اینکه به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کننـد از موتورهـاي جسـتجو    . کند
یکی از کاربردهاي مفید موتورهاي جستجو پیداکردن پاسخ سواالت مختلـف کـاربران   . کننداستفاده می

ت فنـی یـک محصـول و یـا قیمـت آن      هاي مفید براي یـافتن مشخصـا  به عنوان مثال یکی از راه. است
توانید عالوه بـر مـوارد فـوق اطالعـات مناسـبی در مـورد       همچنین شما می. موتورهاي جستجو هستند

  .فروشندگان یک محصول خاص را در اینترنت پیدا کنید
افرادي کـه   %89، در کشور آمریکا  2012در سال  1اسکورطبق آمار منتشر شده توسط موسسه کام

رند قبل از اقدام به خرید به صورت آنالین راجع به محصول مورد نظر خود تحقیق کرده و قصد خرید دا
فروشـندگان خـرد در آمریکـا     %7این درحالی است که تنها . کنندسپس اقدام به خرید آن محصول می

آمـار   با توجه به. بهره هستنددیگر از این بازار بی %93کنند و اقدام به فروش آنالین محصوالت خود می
د ین محصوالت خـود نـدار  اي براي فروش آنالو برنامه داردیک فروشگاه فیزیکی  شخصیفوق حتی اگر 

د و ارتباط خـود بـا   خدمات خود استفاده کن/فی محصوالتد از اینترنت به عنوان محلی براي معرتوانمی
  .دنالین به ارتباط آفالین تبدیل کنکنندگان را از ارتباط آمصرف

                                                
1- ComScore 



 

آمار دقیقی از تعداد کاربران اینترنت و فروشندگان اینترنتی در ایران در دست نیست، امـا  
آنچه مسلم است با توجه به رشد تکنولوژي و سرعت اینترنت در سالهاي اخیر در ایران از یـک طـرف و   
رشد جمعیت جوان کشور از طرف دیگر، اینترنت یک بازار بکر بـراي سـرمایه گـذاري و کسـب درآمـد      
طبق بازخوردهایی که در سالهاي اخیر از مشتریان خود داشتم، حتی بسیاري از کسب و کارهـاي  
اند به اهمیت موتورهاي جسـتجو پـی   

  .ند و به دنبال توسعه کسب و کار خود در فضاي مجازي هستند
این است که شما براي شروع یک کسب و کار اینترنتـی نیـاز   

اي بسیار کمتر توانید یک فروشگاه اینترنتی را با سرمایه
کسـب   مزیت دیگر راه اندازي. اندازي کرده و از طریق آن کسب درآمد کنید

طبق آمار بدست آمده بیشترین فـروش محصـوالت   
هـاي فیزیکـی در آن   افتد در حالیکه بسـیاري از فروشـگاه  

ن است که اکثر فـروش محصـوالت آنهـا    
تواند افتد در حالیکه یک فروشگاه فیزیکی تنها در محل فیزیکی که قراردارد می

هـاي تجـارت الکترونیـک ماننـد     خوشبختانه زیرسـاخت 
-ارسال پستی در ایران به خوبی ایجاد شده و شـما مـی  

وانید به خوبی از آن بهره ببرید و این موضوع باعث خواهد شد که افراد مختلف در شهرهاي دورافتـاده  
  .نیز بتوانند از آخرین اطالعات روز بهره برده و محصوالت مورد نیاز خود را از طریق اینترنت تهیه کنند

چگونگی فعالیـت و تـالش    ع ازاطال مربوط به آن بازار،
اینترنـت  بسیاري از افرادي که بـا دیـد غیـر واقعـی و خوشـبینانه وارد بـازار       

یـد  امکوتاهی نا و تجارت الکترونیک ندارند در مدت
که با اصول بازاریابی اینترنتی و بهینه سـازي  

در نظـر  . شـوند از طریق کسـب و کـار اینترنتـی مـی    

آمار دقیقی از تعداد کاربران اینترنت و فروشندگان اینترنتی در ایران در دست نیست، امـا  متاسفانه 
آنچه مسلم است با توجه به رشد تکنولوژي و سرعت اینترنت در سالهاي اخیر در ایران از یـک طـرف و   
رشد جمعیت جوان کشور از طرف دیگر، اینترنت یک بازار بکر بـراي سـرمایه گـذاري و کسـب درآمـد      

طبق بازخوردهایی که در سالهاي اخیر از مشتریان خود داشتم، حتی بسیاري از کسب و کارهـاي  . است
اند به اهمیت موتورهاي جسـتجو پـی   کردهصنعتی در ایران که تا پیش از این اقدام به فروش سنتی می

ند و به دنبال توسعه کسب و کار خود در فضاي مجازي هستنداه
این است که شما براي شروع یک کسب و کار اینترنتـی نیـاز    ایاي بازار اینترنتمزمهمترین یکی از 

توانید یک فروشگاه اینترنتی را با سرمایهبه عنوان مثال شما می. به سرمایه زیادي ندارید
اندازي کرده و از طریق آن کسب درآمد کنیداز یک فروشگاه فیزیکی راه

طبق آمار بدست آمده بیشترین فـروش محصـوالت   . و کار اینترنتی عدم محدودیت زمانی و مکانی است
افتد در حالیکه بسـیاري از فروشـگاه  شب اتفاق می 12تا  11اینترنتی بین ساعات 

   .ساعات تعطیل هستند
ن است که اکثر فـروش محصـوالت آنهـا    هاي اینترنتی در ایران اینکته جالب دیگر در مورد فروشگاه

افتد در حالیکه یک فروشگاه فیزیکی تنها در محل فیزیکی که قراردارد میدر شهرستانها اتفاق می
خوشبختانه زیرسـاخت . محصوالت خود را ارائه داده و به فروش برساند

ارسال پستی در ایران به خوبی ایجاد شده و شـما مـی   هايها و سرویسپرداخت آنالین از طریق بانک
وانید به خوبی از آن بهره ببرید و این موضوع باعث خواهد شد که افراد مختلف در شهرهاي دورافتـاده  

نیز بتوانند از آخرین اطالعات روز بهره برده و محصوالت مورد نیاز خود را از طریق اینترنت تهیه کنند
مربوط به آن بازار،ازار جدیدي داشتن دانش الزمه ورود به هر ب

بسیاري از افرادي که بـا دیـد غیـر واقعـی و خوشـبینانه وارد بـازار       . براي موفقیت در آن است
و تجارت الکترونیک ندارند در مدتشوند و اطالعات کافی در مورد بازاریابی اینترنتی 

که با اصول بازاریابی اینترنتی و بهینه سـازي  تنها درصد کمی از افراد . کشندشده و دست از فعالیت می
از طریق کسـب و کـار اینترنتـی مـی     مناسبموفق به کسب درآمد سایت آشنا هستند، 

متاسفانه 
آنچه مسلم است با توجه به رشد تکنولوژي و سرعت اینترنت در سالهاي اخیر در ایران از یـک طـرف و   
رشد جمعیت جوان کشور از طرف دیگر، اینترنت یک بازار بکر بـراي سـرمایه گـذاري و کسـب درآمـد      

است
صنعتی در ایران که تا پیش از این اقدام به فروش سنتی می

هبرد
یکی از 

به سرمایه زیادي ندارید
از یک فروشگاه فیزیکی راه

و کار اینترنتی عدم محدودیت زمانی و مکانی است
اینترنتی بین ساعات 

ساعات تعطیل هستند
نکته جالب دیگر در مورد فروشگاه

در شهرستانها اتفاق می
محصوالت خود را ارائه داده و به فروش برساند

پرداخت آنالین از طریق بانک
وانید به خوبی از آن بهره ببرید و این موضوع باعث خواهد شد که افراد مختلف در شهرهاي دورافتـاده  ت

نیز بتوانند از آخرین اطالعات روز بهره برده و محصوالت مورد نیاز خود را از طریق اینترنت تهیه کنند
الزمه ورود به هر ب

براي موفقیت در آن است
شوند و اطالعات کافی در مورد بازاریابی اینترنتی  می

شده و دست از فعالیت می
سایت آشنا هستند، 



 
 

ند فـروش خـوبی   تواهمانگونه که یک فروشگاه در یک کوچه خلوت و کم رفت و آمد نمیداشته باشید، 
  . تواند به موفقیت دست پیدا کندندارد نیز نمیمناسبی داشته باشد، یک فروشگاه اینترنتی که بازدید 

شود قطعا هر چه زودتر پـا بـه   با توجه به اینکه بازار اینترنت یک بازار نو با پتانسیل باال محسوب می
در حـال حاضـر بـا وجـود      .ستفاده الزم را ببریـد توانید از آن اعرصه این بازار بگذارید در آینده بهتر می

برنـد  دهد و استفاده الزم را از آن مـی اینکه نسل جوان جامعه عالقه زیادي به اینترنت از خود نشان می
به همین دلیل چشم انداز . گیردفعالیت زیادي در اینترنت صورت نمی ،اما در بسیاري از مشاغل مختلف
 آمـوزش هدف از نگـارش ایـن کتـاب     .اي اینترنتی در ایران وجود داردبسیار روشنی براي کسب و کاره

کسـب و   با هدف رونق بخشیدن بـه  افزایش بازدیدکننده سایتراهکارهاي مرتبط با بازاریابی اینترنتی و 
  . اینترنت و صنعت وب در ایران استبه بازار نسبت  تريبینش عمیقایجاد و  شماکار اینترنتی 
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