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چک لیست شروع کسب وکار اینترنتی ]۱۱ گام ساده[
شــروع یــک کســب و کار اینترنتــی جدیــد در ابتــدا بســیار دلهــره آور 

اســت. امــا نگران نباشــید!!! 

در ایــن مقالــه یــک چک لیســت جامــع در ۱۱ گام ســاده و ســریع بــرای 
شــروع آورده ایــم کــه همــه ایــن نگرانــی هــا را پوشــش می دهد.

 ایــن چک لیســت شــامل: طراحــی ســایت، ســاخت ایمیــل و ایجــاد 
ایمیــل مارکتینــگ، ســاخت و تولیــد محصــوالت و کارهــای ضــروری 

دیگــر کــه بایــد انجــام شــوند را پوشــش می دهــد.

۱. اهداف بلندمدت خود را مشخص کنید
بیاییــد بــا تصویــر بــزرگ شــروع کنیم:اهــداف بلندمــدت شــما بــرای 
کســب وکارتان چیســت؟آیا می خواهیــد درآمــد خــود را افزایــش 

دهیــد؟

اگــر ســعی داریــد کســب و کار دائمــی داشــته باشــید کــه تمام وقت 
از آن لــذت ببریــد و زندگــی کنیــد از کار روزمــره خــود بیــرون بیاییــد 

و بــه ســمت عالیــق خــود بروید
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1.سعی کنید از کاری که به آن عالقه دارید، کسب درآمد کنید
2.بــه دنبــال افــرادی باشــید کــه می تواننــد بــرای ایــده کســب و کار 

شــما ســرمایه گذاری کننــد
3.محصولی ارائه دهید که در نهایت برای شما سودآور باشد.

۲. طرز فکر کارآفرینانه داشته باشید
بــرای شــروع یــک کســب وکار آنالیــن شــما بایــد ذهنیــت کارآفرینــی 

داشــته باشــید تــا کار خــود را شــروع کنیــد.
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ایــن یــک روش تفکــر اســت کــه شــما را قــادر می ســازد تــا بــر 
ــال  ــج اعم ــع باشــید و مســئولیت نتای ــد، قاط ــه کنی ــا غلب چالش ه

خــود را بپذیریــد.

بــا گذشــت زمــان، شــما بــه طــور مــداوم مهارت هــای خــود را بهبــود 
مــورد  در  و  می گیریــد،  درس  خــود  اشــتباهات  از  می بخشــید، 
ایده هــای خــود اقــدام می کنید.بزرگ تریــن مانــع بــرای ذهنیــت 

ــه خــود اســت. کارآفرینــی شــک ب

ــام مســئولیت کســب و کار  ــه می توانــی تم ــاور کنــی ک ــد ب ــو بای ت
ــه عهــده بگیــری.  خــود را ب

بســیاری از مــردم از شــروع می ترســند، و هرگــز ایده هــای خــود 
ــرای  ــادی ب ــن ایده هــا پتانســیل زی ــد حتــی اگــر ای ــال نمی کنن را دنب

موفقیــت داشــته باشــند.

ـی را هــر روز شــروع کنیــد و  نکتــه :تمریــن طــرز فکــر کارآفریـن
شــجاعت اقــدام کــردن را توســعه دهیــد.
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۳. ایده مناسب با عالقه خودتان انتخاب کنید
در ایــن مرحلــه، شــما ممکــن اســت چندیــن ایــده کســب وکار آنالیــن 
داشــته باشــید، و شــاید در یــک موقعیــت مشــابه بیــن چنــد ایــده 

گیرکــرده باشــید. 

اکنــون زمــان آن اســت کــه همــه چیــز را کــم کنیــد و تصمیــم 
بگیریــد کــه دقیقــًا کجــا می خواهیــد تمرکــز کنیــد.

بــرای انجــام ایــن کار، احتمــااًل می خواهیــد تحقیقــات بیشــتری در 
بــازار خــود انجــام دهیــد. آیــا شــرکت های دیگــری هــم هســتند کــه 

کاری را کــه شــما قصــد داریــد انجــام دهیــد، انجــام دهنــد؟ 

اگــر چنیــن باشــد، چیــز بــدی نیســت. رقابــت می توانــد نشــانه 
ــوع کســب وکاری کــه  ــرای ن ــازاری ب بســیار خوبــی باشــد در واقــع، ب
می خواهیــد ایجــاد کنیــد وجــود دارد مثــاًل می توانیــد تحقیــق کنید:

1.کسب وکارهای مشابه دیگر چه می کنند؟
2.مخاطبین آن ها چه شکلی هستند؟

3.آن ها چه مشکالتی را برای مردم حل می کنند؟
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نکته : رقابت نشــانه بســیار خوبی برای توســعه و پیشــرفت کســب 
و کار شــما خواهــد بود.

۴. سرمایه اولیه برای شروع کار مشخص کنید
ـی کم تــر از همیشــه اســت  ایــن روزهــا موانــع ورود بــه کارآفریـن
خیلــی از کســب وکارهای آنالیــن موفــق بــا بودجه هــای بســیار کــم 

شــروع کرده انــد. 

بــا ایــن وجــود، شــما حداقــل بــه کمــی پــول بــرای شــروع نیــاز داریــد.
ــه،  ــام دامن ــد ثبت ن ــواردی مانن برخــی از هزینه هــای شــما شــامل م
ــزاری  ــر اب ــرای ه ــول ب ــدازی میزبانــی وب ســایت، و پرداخــت پ راه ان
اســت کــه ممکــن اســت بــه آن نیــاز داشــته باشــید و نمی توانیــد 

آن را رایــگان دریافــت کنیــد.

۵. یک وب سایت عالی بسازید
بــرای ایجــاد یــک وب ســایت و شــروع کســب وکار آنالین خــود اولین 

چیــزی کــه نیــاز داریــد انتخــاب نــام دامنه اســت.
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ــا  ــه م ــد ک ــک cms داری ــه ی ــاز ب ــه نی ــام دامن ــد از انتخــاب ن بع
وردپــرس را بــرای ســاخت و ایجــاد ســایت خود توصیــه می کنیم.

 شــما می توانیــد قالــب وردپرســی را شخصی ســازی کنیــد و یــک 
ســایت منحصــر بــه فــرد خــود را داشــته باشــید.

بــا ایــن حــال، بــه طــور کلــی، وردپــرس اســتاندارد طالیــی اســت. 
مــا توصیــه می کنیــم کــه از cmsهــای دیگــر اســتفاده نکنیــد.

اگرچــه ممکــن اســت اســتفاده از آن هــا راحــت و ســاده باشــد، 
امــا معایــب زیــادی دارد، به خصــوص وقـتـی صحبــت از ســئو 

ــد. SEO باشــد دارن
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6. محصوالت اولیه تولید کنید
تولیــد محصــول به طــور کلــی در مــورد کســب و کار اینترنـتـی و 
همــکاری در فــروش اســت.اگر در حــال ســاختن فروشــگاه آنالیــن 
هســتید، بایــد بــه دنبــال محصوالتــی بــرای فروشــگاه آنالیــن خــود 

ــد. بگردی

اگــر در حــال برنامه ریــزی بــرای اســتفاده از سیســتم های همــکاری 
در فــروش بــه عنــوان یــک اســتراتژی کســب درآمــد هســتید.

 بایــد بــه ایــن فکــر کنیــد کــه چــه محصوالتــی را می توانیــد تبلیــغ 
کنیــد کــه مخاطبیــن شــما بــه آن هــا عالقه منــد باشــند.

)CTA( 7. یک اقدام به عمل ایجاد کنید
اقــدام بــه عمــل خدماتــی هســتند کــه شــما می توانیــد بــه مخاطبین 
خــود به صــورت رایــگان ارائــه دهیــد و در قبــال آن آدرس هــای ایمیل 

مخاطبــان خــود را دریافت کنید.
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 ایــن یــک عامــل کلیــدی در تهیــه لیســت ایمیلتــان است.لیســت 
ـی کــه شــما  ایمیــل ارزشــمندترین داراـیـی هــر کســب وکار آنالیـن

می توانیــد کمپین هــای تبلیغاـتـی را ارســال کنیــد. 

معامــالت و تخفیف هــا را ارائــه دهیــد، و پیشــنهادهای همــکاری 
در فــروش را ارســال کنیــد کــه همــه ایــن کارهــا بــرای مخاطبــان 

ــوه شــما هســتند مشــتری بالق

ــل  ــه عم ــدام ب ــف از تکنیک هــای اق ــوع مختل ــد ن ــه چن  در اینجــا ب
اشــاره می کنیــم کــه می توانیــد از آن هــا اســتفاده کنیــد:

ساخت کتاب های الکترونیکی
ساخت چک لیست برای هر کسب وکاری

ایجاد کد تخفیف در محصوالت
ارسال رایگان محصوالت فیزیکی

دانلود نرم افزار رایگان
استفاده آزمایشی از سرویس به صورت رایگان
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اقــدام بــه عمل هــای موفــق معمــواًل چنــد ویژگــی کلیــدی مشــترک 
دارند.آن هــا خــاص هســتند، درک و اســتفاده از آن هــا آســان اســت، 
مخاطــب خــاص شــما را هــدف قــرار می دهنــد، عمــل محــور هســتند 
و از همــه مهم تــر، مشــکلی را حــل می کننــد کــه مخاطــب شــما 

دارد.

۸. ایمیل مارکتینگ را شروع کنید
ایمیــل مارکتینــگ ابــزاری عالــی بــرای هدایــت و بیشــتر نگاه داشــتن 
افــراد در ســایت کــه در مرحلــه اقــدام بــه عمــل ایمیــل خــود را بــه 

مــا داده انــد.
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خوشــامدگویی  ایمیل هــای  جدیــد  مشــترکین  بــرای   .۹
بفرســتید

شــما می توانیــد یــک ســری از ایمیل هاـیـی کــه بایــد، طبــق یــک 
برنامــه زمانــی کــه آن هــا در لیســت ایمیل هــای شــما قــرار می گیرنــد 

را بــرای هــر کاربــر ایجــاد و ارســال کنیــد.

 شــما نمی توانیــد به تنهایــی از طریــق یــک حســاب کاربــری عــادی 
ــوه ارســال کنیــد. بیشــتر اوقــات، به عنــوان  ــای انب Gmail ایمیل ه

ــه شــناخته می شــوند. هرزنام

سرویســی  از  بایــد  شــما  انبــوه  ایمیل هــای  ارســال  بــرای  پــس 
ــدی، و ارســال  ــرای ایجــاد، زمان بن ــت )mailerlite( ب ــر الی ــد میل مانن

کنیــد. اســتفاده  خــود  ایمیل هــای 
 در اینجــا مــواردی را آورده ام کــه بایــد هنــگام ایجــاد و ایمیــل خــود 

در نظــر بگیریــد:

۱. هدف اصلی ایمیل خود را مشخص کنید.
شما چه محصول یا سرویسی ارائه می دهید؟

چه مشکلی را برای مخاطبین خود حل می کنید؟
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۲. یک چارچوب کلی برای کارتان ایجاد کنید.
شــما بایــد زمان بنــدی، و نیــز پیام رســانی را تعییــن کنیــد ایــن 
می توانــد بــه عوامــل مختلفــی ماننــد طــول چرخــه فــروش شــما 

بســتگی داشــته باشــد.

برخــی از محصــوالت و خدمــات یــک چرخــه فروش طوالنــی دارند که 
شــامل ایجــاد محتواهــای اقــدام بــه عمــل زیــادی اســت، درحالی کــه 
بــرای مــوارد دیگــر، مــردم به احتمــال زیــاد ظــرف یــک یــا دو روز 

ــد. ــد می کنن خری

۱۰. بــرای گرفتــن ترافیــک بیشــتر شــروع بــه تولیــد محتــوا 
کنیــد!

محتــوا یکــی از روش هــای بســیار مهــم اســت کــه شــما می توانیــد 
ترافیــک را بــه ســمت وب ســایت و کســب وکار آنالیــن خــود هدایــت 

 . کنید

هــر چیــزی کــه شــما می فروشــید و یــا آن را تبلیــغ می کنیــد، 
محتــوای صحیــح می توانــد بــه هدایــت افــراد مناســب و آن هایــی 
ــد. ــد در فــروش شــما کمــک کن ــد می کنن ــاد خری کــه به احتمــال زی
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۱۱. ایجاد لیست ایمیل برای کسب درآمد
تهیــه لیســت بــا پیشــنهاد انتخابــی شــما شــروع می شــود، معمــواًل 
یــک اقــدام بــه عمــل می توانــد بــرای مخاطبیــن شــما جــذاب باشــد 

تــا بتوانیــد لیســت ایمیــل خــود را تکمیــل کنیــد. 

ــه از  ــد ک ــاد کنی ــرم انتخابــی ایج ــک ف ــد ی ــود، بای در وب ســایت خ
ــد. ــه لیســت شــما بپیوندن ــد ب ــوت کن ــراد دع اف

بــا گذشــت زمــان، می توانیــد لیســت قابل توجهــی از مشــترکانی 
ــد.  ــه کنی ــد هســتند تهی ــه کســب وکار شــما عالقه من ــه ب ک

خواننــدگان  می کنیــد،  برقــرار  رابطــه  آنهــا  بــا  کــه  همان طــور 
پیشــنهادهای شــما را دریافــت می کننــد و می توانیــد لیســت خــود 

را بــه درآمــد تبدیــل کنیــد


