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فهرست



منتشرمقاالتبرترینتپسلکالجگذشته،سالهایمانندنیزامسال،
دیجیتالبهعالقهمندانوفعاالنبرایراگذشتهسالدرشده

.میکندمنتشرمارکتینگ
دلیلهبگذشته،سالنوروزتعطیالتمانندهمامسالنوروزتعطیالت

زمانعمدهومیبرندسربهخانهدرمردماغلبکرونا،ویروسشیوع
وبیخفرصتشایدتعطیالتاین.میگذرانندآنالینفضایدرراخود
کردیمسعیایبوکایندردلیل،همینبه.باشدیادگیریبرای

ارائهشمابهبهرا13۹۹سالدرتپسلکالجمقاالتبرترینعنوانهای
کتینگ،ماردیجیتالزمینهدرعالقهتانموردموضوعاتبتوانیدتادهیم

انتخابرااینترنتیدرآمدزاییودیجیتالابزارهای،کسبوکاربازاریابی،
.کنیدمطالعهتپسلکالجدرو

نیست،پوشیدهکسیبرمارکتینگدیجیتالاصولییادگیریاهمیت
ندانشجویاکارآفرینان،مشاغل،صاحبان،حرفهایبازاریابانحتی

منبعیکبهنیزانسانیمنابعمدیرانومدیریتومهندسیرشتههای
سلتپکالج.دارندنیازدیجیتالمهارتهایتکمیلبرایکاملوجامع
شدربهکمکومارکتینگدیجیتالمفاهیمرایگانآموزشهدفباهم

سالراواخازراخودفعالیتمارکتینگ،دیجیتالصنعتبیشترهرچه
توجه،رمعتبومفیدمقاالتارائهباتوانستهحالبهتاوکردهآغاز۹4

.کندجلبراحوزهایندرفعالافرادازبسیاری
وگمارکتیندیجیتالبهعالقهمندانتمامیبرایموفقیتآرزویبا

.دارندفعالیتحوزهایندرکهکسبوکارهاییتمام

مقدمه



:ارنددذهندرکسبوکارهاصاحباناغلباحتماالاکهاستلیستیچکزیرموارد
.کردیدراهاندازیکاروکسبیک•
.کردیداستخدامتیمیک•
.کردهایدبرنامهریزیراروپیشکارهای•

کاروکسباینتداومبرایبعدیقدمنمیدانیدچوندارید؛استرسکمی
.چیست

وکارکسبهر!بیندازیددورراچکلیستاینکهاستاینشمابهماپیشنهاد
بهندمیتوانکسبوکارهاهمه.باشدداشتهراخودبهمخصوصلیستچکباید
یکیاندباشنفریهزارکمپانییککهنمیکندفرقیکنند؛پیشرفتخودشیوه
هرکهضرورینکته15پست،ایندر.نیرومحدودتعدادباکوچکشرکت

کند،رعایتموفقیتبهرسیدنواهدافشپیشبردمنظوربهبایدکسبوکاری
.استشدهدادهتوضیح

!نیدوکارتان بداکلیدی که باید برای کسبنکته15. 1
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دمطالعه کنی
دقیقه18:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/business-tips-you-need-to-read/


وواگیردارویروسجهانیشیوعازپسکسبوکارهاازبسیاریکهدرحالی
خانههایدرماندنواجتماعیفاصلهحفظبرایافراداجبارو1۹کوویدخطرناک

.شدترببشهمیشهازمردمزندگیدراپلیکیشنهانقششدند،ضررمتحملخود،
رااکارهخانهازمیشدچطوراسکایپیازومنظیربرنامههاییازاستفادهبدون

ییبرنامههابدونمدتایندرزندگیتصورقطعابرد؟پیشدورکاریبهصورت
ورانددر.استسختدنیامردمازبسیاریبرایپرایمآمازونونتفلیکسنظیر

فظحبهمنظورراههاییحتی.کردندراحتترراکارهاهمهاپلیکیشنهاقرنطینه
نقشبهپستایندر.شدمطرحبحراندوراندربازاریابیاستراتژی

راندوایندرچشمگیریرشدکهاپهاییبررسیوکرونادوراندراپلیکیشنها
.میپردازیمداشتند،

مقدمه

!پیروز شدند1۹که در مبارزه با کووید هایی اپلیکیشن. 2
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دمطالعه کنی
دقیقه8:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/the-role-of-applications-in-the-covid-19-pandemic/


اربرانککهمحبوبیرسانه.هستیدآشنااینستاگراماجتماعیشبکهباحتما
500حدوددر.میگذارنداشتراکبهآندرراخودکوتاهویدیوهایوعکسها
حسابهایاز٪80ازبیشومیکننداستفادهاینستاگرامازروزانهکاربرمیلیون
وبیعیطشرایط،اینبا.میکننددنبالراکسبوکارهابهمربوطصفحاتکاربری
ایهپبرراخودبازاریابیاستراتژیازبخشیبازاریابهاکهاستحیاتیحتی

.بچیننداینستاگراماجتماعیشبکهازاستفاده

اینتاستیدهکنجکاواگر.مشترکندویژگیهابرخیدراینستاگرامصفحاتبهترین
جذابافالوئرهبرایکافیاندازهبهاینستاگرامتانصفحهوبدانیدراویژگیها

رامطلباینحتماچیست،شماکارکهبدهیدنشانآنهابههمچنینوباشد
.کنیدمطالعه

هایی دارد؟صفحه اینستاگرام چه ویژگیبهترین . 3
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دمطالعه کنی
دقیقه18:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/the-features-of-a-perfect-instagram-profile/


سوبمحتکنولوژیحوزهدرصنایعپردرآمدترینازیکیویدئوییبازیصنعت
داشتهدنیاکشورهایاغلبدرتوجهیقابلرشداخیرسالهایدرومیشود
در(سپتامبر12)ویدئوگیمجهانیروزمناسبتبهکهاینفوگرافیکایندر.است
درییویدئوبازیهایصنعتبهمربوطارقاموآمارکردهایم،منتشرتپسلکالج

.استشدهارائهوگردآوریجهانسرتاسر

آمار و ارقام صنعت بازی ویدئوییاینفوگرافیک . 4
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دمطالعه کنی
دقیقه5:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/video-game-industry-infographic/


اولصفحهدرگرفتنقرارگوگل،جستجویموتوردرباالرتبههایتصاحب
دریرقابتموضوعاتمهمترینازیکیشدن،دیدهبیشترآنبهطبعوجستجو
اماد؛میشونمنتشروبفضایدربسیاریمحتواهایروزانه.استآنالینفضای
ونهچگاما.میشونددیدهمخاطبانتوسطکهمیشوندبرندهمحتواهاییتنها

تبهرمیتوانچگونهشد؟دیدهکافیاندازهبهمحتوامیلیونهامیاندرمیشود
؟آوردبهدستراگوگلجستجویموتوردراول

خصیمشدستورالعملهاییادگیریبهنیازموقعیتیچنینآوردنبهدستبرای
ازالبته.میشودگفتهSEOهمانیاجستجوموتوربهینهسازیآنبهکهدارید
روزبهراآنالینجستجویبهمربوطالگوریتمهایمداومطوربهگوگلکهآنجا

احبصاگر.کنیدبهروززمینهایندرراخوداطالعاتهمیشهاستبهترمیکند،
نشداافزایشبهمطلباینتوصیههایبهکردنعملوخواندنهستید،بالگ
.میکندکمکحیطهایندرموفقیتکسبنتیجهدروشما

اول گوگل پست بالگی بنویسیم که در صفحهچگونه . 5
قرار گیرد؟

۹

دمطالعه کنی

دقیقه20:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/how-to-write-blogs-that-rank-on-page-1-of-google


پوششرامتنوعرسانههایکهاستمختلفیاجزایشاملمارکتینگامروزه
فاکتورهایتمامیاستالزممارکتینگکمپینیکشدنموفقبرای.میدهد
خدماتبررسی.کنیداستفادهدرستآنهاازوبگیریدنظردررااجراوطراحی
استعواملیضروریترینازیکیعکاسیمیدهدنشانبازاریابیبهصرفهمقرون

زمانیدشای.میکندایفاپررنگینقشمارکتینگدیجیتالاستراتژیهایدرکه
مراه،هتلفنگوشیهایمددبهامروزهامانبودسادهچنداندوربینبهدسترسی
.استشدهفراهمافرادبیشتربرایلحظههاثبتوباکیفیتدوربینبهدسترسی

دستخوشگذشتهسال50بهنسبتاخیرسال5درمارکتینگدنیایاگرچه
چنانهمعکاسیخدمات،ومحصوالتبرندها،تبلیغدراماشدهبزرگیتغییرات
مختلفجنبههایدرعکاسیپررنگنقشهمینودارداساسیومهمجایگاهی
.استشدهعکاسیجهانیروزایجادباعثزندگی،

بازاردراتمیکندکمکشماکسبوکاربهتبلیغاتدرعکاسیازدرستاستفاده
عکاسیتاهمیسببکهدالیلیباپستایندر.بمانیدباقیسربلندرقابت،داغ

.شدخواهیدآشنامیشود،بازاریابیدرآنبرتمرکزوتبلیغاتی

عکاسی در تبلیغات و بازاریابی دیجیتالاهمیت . 6
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دمطالعه کنی
دقیقه12:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/the-importance-of-photography-in-advertising-and-digital-marketing/


کاریمینهزدرکهتخصصیدلیلبهمعموالکههستندعادیافرادیاینفلوئنسرها
ندفرآیبه.میکنندخودصفحاتجذبرافالوئرقابلتوجهیمیزاندارند،خود
ئنسراینفلومشتریبهاوتبدیلواینفلوئنسرفعالیتهایبهمخاطبجذب

کهوریمشهافرادبرخالف.میشودگفتهتاثیرگذارافرادبازاریابییامارکتینگ
اراییکیاکیفیتوکردهمعرفیخوداجتماعیصفحاتدررامختلفمحصوالت

کهیباارزشاطالعاتخاطربهراخودشهرتاینفلوئنسرهامیکنند،تاییدراآنها
سانکارشنادلیلهمینبه.میکنندکسبمیگذارند،مخاطبینشاناختیاردر

افزایشبهروبازاریابیازنوعاینکهمیکنندپیشبینیمارکتینگاینفلوئنسر
رایشگروشاینبهبیشتریافرادروزبهروزکهنیستتعجبجای.رفتخواهد
.کنندپیدا

رااعیاجتمرسانههایاینفلوئنسریکیهشدنتبدیلبرایروش10پستایندر
ارآنبسازید،راخودبرندمیکندکمککهروشهایی.میدهیمشرحشمابرای
اگر.ویدشتبدیلاینفلوئنسریکبهخودصنعتدروکنیدمعرفیمخاطببه

ستددرمخاطببرتاثیرگذاریبرایقدرتمندیابزارکنید،رعایترانکاتتمام
.داشتخواهید

ویم؟به یک اینفلوئنسر در صنعت خود تبدیل شچگونه . 7
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دمطالعه کنی
دقیقه20:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/how-to-be-influencer/


ابزارازیکیبهاینستاگرامامروز،تا201۹سالازبهخصوصواخیرسالهایدر
ازبیشکنوناپلتفرماین.استشدهتبدیلدنیادربازاریابییامارکتینگقدرتمند

ازیکیاهجایگاینستاگرامشدهباعثموضوعهمینوداردفعالکاربرمیلیاردیک
ردامروزهمیگویدهاباسپات.کندخودآنازرااجتماعیشبکههایبزرگترین
اینردکهداردوجودشبکهایندرکسبوکاربهمربوطصفحهمیلیون25حدود
رسانهیکزیادمحبوبیتاگرچه.شدهاندآشناخاصخدماتییامحصولبارسانه

فحهصاینهمهمیانازبتوانندکهمیکنددشوارکسبوکارهابرایراکاراجتماعی
کهاستخوشحالیجایاما.بمانندباقیفعالوکنندجذبراخودهدفکاربران
یجستجوصفحهراه،آنوداردوجودتازهمخاطبانبهسریعرسیدنبرایراهی

(Explore)استاینستاگرام.

شماباراترفند6ومیپردازیماینستاگرامجستجویصفحهبهمطلبایندر
ژگیویشمااستوریهایوپستهاآنها،رعایتودانستنباکهبگذاریمدرمیان
.آورندبهدسترااینستاگرامجستجویصفحهدرشدندادهنمایش

م چطوور در صوفحه تسوتجوی اینسوتاگرابرندمان . 8
شود؟دیده می

12

دمطالعه کنی

دقیقه11:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/how-to-get-on-instagrams-explore-page/


.داریدیآشنایوبینارهاوپادکستهاباحتماباشیدفعالاینترنتدنیایدراگر
فراهممخاطبجذببرایاستثناییفرصتهاییکهدیجیتالدنیایدرامکاناتی
راستایدرمجزاییخدمتهرکداموداردوجودآنهادرتفاوتهاییاما.کردهاند
است،محدودمنابعوقتیاما.میدهندارائهشمادیجیتالاستراتژیاهداف
ییکخود،اهدافجهتدرتالشهایتانتمرکزبهخاطرشویدمجبوراستممکن

ارائهغیرمتعواملبررسیازکلینماییاینفوگرافی،ایندر.کنیدانتخابراآنهااز
رفعاببهترگزینهکدامبگیریدتصمیمکندکمکشمابهمیتواندکهشده

.داردهمخوانینیازهایتان

پادکست و وبینارمعایب مزایا و اینفوگرافیک . ۹
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دمطالعه کنی
دقیقه4:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/the-pros-and-cons-of-webinars-and-podcasts/


فراموشراچینووهاندرکروناویروسشیوعآغازو201۹دسامبرهرگزتاریخ
معلیرغوکردپیداانتشارجهانسراسردرسرعتبهویروساین.کردنخواهد

ستاافتادهاتفاقتکنولوژیودانشدراخیرسالهایدرکهپیشرفتهاییهمه
.دنداروجودبیماریاینبرایقطعیدرمانسالیکحدودگذشتازپسوهنوز
اعمالوقرنطینهبهاقدامناگریزکشورهاازبسیاریپاندمی،دورهایندر

به.کردندبیماریانتقالزنجیرهقطعوجلوگیریجهتمختلفیمحدودیتهای
لهمسئهمیناما.شدواردکسبوکارهاازبرخیبهزیادیآسیبهایدلیلهمین

وخانهدرماندنبهافرادترجیحماننددالیلی.استبودههمرشدزمینهساز
اززیادیتعداددورکاریدانشگاهها،ومدارسشدنمجازیمنزل،ازکمترخروج

ودورههاازبسیاریشدنآنالینمجازی،صورتبهارتباطبرقراریکارمندها،
رشدموجبدیگرمواردازبسیاریوآنالینخریدمیزانافزایشسمینارها،
.استشدهآنالینفضایبستربرفعالیتچشمگیر

وسویرپاندمیدرآنهارعایتباکهمیپردازیممواردیتوضیحبهمطلبایندر
.دهیدتوسعهقبلازبیشترراخودکسبوکارمیتوانیدکرونا،

د را وکار خودر پاندمی ویروس کرونا کسبچگونه . 10
توسعه دهیم؟

14

دمطالعه کنی

دقیقه4:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/business-development-in-the-corona-pandemic/


عشروصرفکهاستسرمایهایبازگشتکسبوکاری،هرصاحباصلیدغدغه
هکنتایجیبهرسیدنوموفقیتکسبقطع،طوربهآنازپسوکردهکارش
ارکندرخدمترسانیروبهرشدروندحفظوانداختهراهراکسبوکارآنبهخاطر

یکصاحبازراجملهایچنینهرگزشمامثالعنوانبه.استسوددهی
خودکارکسبودربیشترسودکسببهتمایلیمن»:شنیدنخواهیدکسبوکار

«.ندارم

وممکندرآمدبیشترینآوردنبهدستمشاغلصاحباناصلیهدفمعموال
زاآگاهی.استزمانگذرطیدرکسبوکارشاندردرآمدزاییظرفیتهایافزایش
رایبکافیاطالعاتیتنهاییبهدرآمدمیزانامااستمهمیموضوعشرکتدرآمد

.نمیدهدبهدستشماکوچککسبوکارظرفیترشدمقداراندازهگیری

دانستنشرکت،نهاییترازنامهوحسابهاازجامعیدرکآوردنبهدستبرای
.میشودمحسوبضروریومهمنکتههایازسودحاشیهبهمربوطدادههای

.ویدشمطلعسودمحاسبهبموزیراطتاکنیدمطالعهرامطلباینادامهپس

نه وکارمان چقدر است؟ چگوخوب برای کسبسود . 12
باید این سود را محاسبه کنیم؟

16

دمطالعه کنی

دقیقه7:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/good-profit-margin-for-product/


کهکسانیبرایموضوعاین.نیستیدتنهاکهبدانیدهستید،شدندیدهنگراناگر
کهدادنشان2018سالدربررسییک.استمهممانعیکمیکننددورکاری
انعمکارسبکاینمعتقدندمیکننددورکاریکهشرکتهاییکارمنداناز37٪
.استشدندیده

دیدگاهد،میکنیکاردورازوهستیدخودکامپیوترسیستمپشتمدامکهدرحالی
دردنشدیدهبیشتردرشمابهکمکبرایمیدانید؟چطورخوددربارهراکارفرما

ازمانسیاشرکتبادورکاریبهصورتکهاشخاصبرخیارزشمندتجربهدورکاری،
ازجهانیآماریسپس.میکنیممطرحمطلبایندررامیکنندهمکاریخود

اینربمبنیکهگزارشهاییطبقراداشتهانددورکاریتجربهکهافرادیوضعیت
سیاریبدورکاریوکروناگستردهشیوعبهتوجهبا.میدهیمارائهدادهاند،تجربه

دربازدهیافزایشبهمیتواندپستاینمطالعهجهان،سرتاسردرشرکتهااز
.کندبسیاریکمکشمادورکاری

آماری از دورکواری + بازدهی در دورکاری افزایش . 13
در تهان

17

دمطالعه کنی

دقیقه15:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/remote-work-benefits/


همچنین،و13۹8سالدرتپسلبرنامهایدرونتبلیغاتارقاموآمارگزارش،این
.ندمیکارائهراشدهاجراتپسلآژانستوسطکهبازارجستجویدرتبلیغات

نوعارهدربتامیکندکمککسبوکارصاحبانوبازاریابانبهگزارشاینمطالعه
آیندهدردخوتبلیغاتیکمپینهایبودجهبندیوتبلیغاتزمانیبازهتبلیغات،

ایرانیاپلیکیشنهایتوسعهدهندگانبههمچنین،وبگیرندبهتریتصمیمات
کسبتبلیغاتنمایشازبیشتریدرآمدنکات،برخیرعایتباتامیکندکمک
بلیغاتتصنعتازروشنترتصویریایجادهدفباتپسلدلیل،همینبه.کنند

اختیاردرراعرصهاینمختلفابعادازجامعگزارشیتااستکردهتالشموبایلی
بهاندبتوگزارشهاییچنینامیدواریم.دهدقرارمارکتینگدیجیتالعالقهمندان

جربهتبتوانندکند،کمکدیجیتالحوزهدرایرانیکسبوکارهایبهترفعالیت
طریقنایازچشمگیریرشدبهوآورندبدستدیجیتالتبلیغاتاجرایازخوبی
.یابنددست

13۹8تپسل در سال گزارش . 14

18

دمطالعه کنی
دقیقه20:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/tapsell-report98/


کیدارد،کهمزایاییهمهبامارکتینگ،دیجیتالشاخههایازیکهردرفعالیت
.استفعالیتهادستایندراسترسزاچالشهایوجودآنوداردبزرگعیب

یجیتالدشخصیزندگیحتیگاهیوکاریزندگیمارکتینگدیجیتالچالشهای
المثبرای.میکنندوارداسترسآنهابهومیدهندقرارتاثیرتحترامارکترها

وخوابازشودمواجهمشکلبامشتریسایتکهزمانیسئوکارشناسیک
وینپیششرایطبهراسایتوکندحلرامشکلآنبتواندتامیافتدخوراک
یشترینببتواندبایداجتماعیشبکههایبازاریابیکیابازگرداند؛خودمناسب

استرسمسیرایندروبزندرقممتفاوتروشهایباراسرمایهبازگشتنرخ
.کردخواهدتجربهرازیادی

دراستممکنکهاسترسیمنابعوچالشهامهمترینازتعدادیمطلبایندر
گراننالبته.آوردهایمرابیایندشماسراغبهمارکتینگدیجیتالفعالیتهای

ازناشیاسترسبامقابلهبرایروشیچالشهااینازیکهرکناردر.نباشید
دنیایبهراآرامشبتوانیمآنهاکمکبهشایدتادادهایمقرارنیزراآنها

.بازگردانیممارکترهادیجیتال

ی هایها و استرسمارکترها با چه چالشدیجیتال . 15
شوند؟روبرو می

1۹

دمطالعه کنی

دقیقه13:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/causes-of-stress-for-digital-marketers/


ازبازاریابیاستراتژیتدوینبرایکسبوکارهابازاریابی مدیرانوصاحبان
رینشدهتشناختهومتداولترینازیکی.میکننداستفادهمختلفیمدلهای
مراحلهمهبرایکهاستSOSTACمدلبازاریابی،استراتژیتدوینمدلهای
1۹۹0سالدرSOSTACمدل.استمناسبفعالیتهابهینهسازیواجراشروع،
PRآقایتوسط Smithکتابدر2004سالدرومعرفیStrategic Marketing

Communicationمعتبرموسسهنظرسنجیطبقمدلاین.شدمنتشرChartered
Institute of Marketingکهاستبازاریابیمدلهایمیاندرمحبوبمدلسومین

وشیالسودیجیتالفضایدربازاریابیاستراتژیهایتعریفبرایآنازاستفاده
.میشوداستفادهنیزمدیا

استراتژیهایاجرایوتعییندرSOSTACمدلازاستفادههدفباحتواماین
ونظمدهیدرمدلکاربردبرآنتمرکزواستشدهتدوینمدیاسوشیال

بهراماینستاگپیجیکمطلبایندر.استمدیاسوشیالدرهدفهابرنامهریزی
وبردیکارمثالهایازاستفادهباوشدهگرفتهنظردراجتماعیرسانهیکعنوان

.شدهاستدادهنشانمدلاینکاراییملموس

تودوین اسوتراتژی در برای SOSTACاز مدل چگونه . 16
سوشیال مدیا استفاده کنیم؟

20

دمطالعه کنی

دقیقه15:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/use-sostac-model-in-social-media-strategy/


هدافابهتوجهباسالهردربایدبازاریابیبرنامهومارکتینگتیماستراتژی
کهجدیدیپیشرفتهایوگذشتهسالدرتیماینعملکردنوعسازمان،جدید
بهاالنهسبازاریابیبرنامهیکداشتن.شودبررسیوبهروزرسانیشدهاند،حاصل
عالفآندرکهشرکتیوسازمانتجاریاهدافآسانتروسریعترتحققدرشما

.میکندکمکهستید،

Marketingهمانیابازاریابیبرنامه Planنیازصورتدروبازبینیسالهردرباید
وینتدکهآنجاییازمیکنید؟راکاراینواقعاشماازدرصدچنداماشوداصالح
پشتراکارایندائمامارکترهادیجیتالنیست،راحتیکاربازاریابیبرنامهیک

رنامهبنوشتنچگونگیباراشمامقالهایندردلیلهمینبهومیاندازندگوش
تدویناتدهیمقرارشمااختیاردررایگانتمپلیتیکومیکنیمآشنابازاریابی

.نماییمآسانترشمابرایرابازاریابیبرنامهاین

؟بنویسیم(Marketing Plan)برنامه بازاریابی چگونه . 17

21

دمطالعه کنی
دقیقه15:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/marketing-plan/


مبحثگمارکتیندیجیتالمیشوند،کاربازارواردتازهکهجوانیمتخصصانبرای
شبکههایوویدئوایمیل،ماننددیجیتالرسانههایازاستفاده.استجالبیبسیار

تلفیمخجنبههایفروش،عناصربهبستهمشتریجذبتسهیلراهدراجتماعی
استراتژیهایوتاکتیکهابهشدتبهفروش،درموفقیتاوقاتگاهی.دارد

رخیبداشتنهستید،آندنبالبهاگرواستمتکیدیجیتالبازاریابیخاص
.میکندکمکشمابهزمینهایندرخاصتجربهودانشمهارتها،

نهزمیدرشدنحرفهایبرایاستالزمکهاساسیاصولبرخیبهمطلبایندر
.پرداختخواهیمبدانیددیجیتالبازاریابیبافروش

گام کلیدی برای فروش با بازاریابی دیجیتال5. 18

22

دمطالعه کنی
دقیقه8:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/the-5-key-steps-to-starting-a-sales-career-in-digital-marketing/


تمامیبامیخواهیدشماکههستندافرادیحقیقتدرهدفمخاطبان
حتتراآنهامیدهیدانجامکهمارکتینگیدیجیتالومارکتینگیفعالیتهای

ودارندشماسرویسیامحصولبهراعالقهبیشترینافراداین.دهیدقرارتاثیر
ینا.استزیادبسیارمشتریبهمختلفلیدهایطریقازآنهاتبدیلاحتمال
با.دهستنشماسرویسیامحصولازاستفادهگزینهمختلفیدالیلبهافراد
آنهابهمناسبپیامرساندنوخودمخاطبانازخاصگروهاینبرتمرکز

.یدبگیرقرارخوداهدافتحققمسیردروداشتهزیادیتاثیرگذاریمیتوانید

رینبهتمیتواندمیکنیدفکرکهرافردیبایدخود،هدفمخاطبتعریفبرای
باشدتهداششماسرویسیامحصولازرااستفادهبیشترینوباشدشمامشتری
اههایرترینبهروزبهمطلبایندر.بپرسیداوازراسوالتعدادیوکنیدتصور

.ندهیددستازرامطلباین.پرداختهایمتبلیغاتهدفمخاطبشناخت

مخاطب هدف تبلیغات خود را پیدا کنیم؟چگونه . 1۹

23

دمطالعه کنی
دقیقه7:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/how-to-find-the-target-audience-for-ads/


لحراهیکرامصنوعیهوشآنهابازاریابیواحدویژهبهوشرکتهاازبسیاری
با.اندگرفتهنظردرخودمشتریانکاربریتجربهارتقاوپیشرفتبرایکارساز

دفهمخاطبانازکاملتریدرکمیتوانندبازاریابانمصنوعی،هوشازاستفاده
ودبهبباعثمیتواندمشتریدرکوآمدهبدستاطالعات.باشندداشتهخود

ار،کاین.دهدافزایشرامشتریبهمخاطبتبدیلنرخوشدهفرایندهاطراحی
.میکندتسهیلنیزرابازاریابیواحدفعالیتهایهمزمان

برایمصنوعیهوشفناوریهایازمصنوعی،هوشازاستفادهبابازاریابی
ودادههاتحلیلوتجزیهدادهها،جمعآوریاساسبرخودکارتصمیمگیری
ممکنکهمیکنداستفادهاقتصادیترندهاییامخاطبانازدقیقمشاهدات

هبمطلبایندر.دهدقرارتأثیرتحترابازاریابیواحدفعالیتهایرونداست
.استشدهپرداختهبازاریابیدرمصنوعیهوشازاستفادهمزایایوکاربرد

(!AI)هوشمندانه با هوش مصنوعی بازاریابی . 20

24

دمطالعه کنی
دقیقه13:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/ai-marketing/


تیعبارکهزمانهر.میپرسیمآنازراخودسواالتومیشناسیمراگوگلماهمه
باعثیچیزچه.میدهدنشانمابهمتفاوتینتایجمیکنیم،جستجوگوگلدررا

گوگلیم؟کنپیدادسترسیمرتبطنتایجبهبتوانیمثانیهازکسریدرمیشود
؟میکندمشخصرادادهشدهنمایشصفحاتترتیبمعیاریچهبراساس

امانجرااقداماتینیزسایتهرولیمیگیردنظردرراگوناگونیعواملگوگل
ئوسمعنایبهاقداماتاین.گیردقرارباالترگوگلنتایجصفحهدرتامیدهد
وعموضاینبهودادهایمشرحراسئومفاهیممطلبایندر.استسایتکردن
متفاوتینتایجگوگل،درگوناگونکلماتجستجویبامیشودباعثعاملیچهکه
.پرداختهایم.کنیممشاهدهرا

چیست؟ چرا سئو اهمیت زیادی دارد؟سئو . 21

25

دمطالعه کنی
دقیقه8:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/learning/what-is-seo/


اربرکتجربهبهدادنشکلدرمشخصههامهمترینازیکیوبسایتیکسرعت
رابالقوهتانانمشتریبلکهبازدیدکنندگان،تنهانهباشدُکندشماسایتاگر.است
ایتسسرعتگوگل،مانندجستجوموتورهایرتبهبندیدر.میدهیددستازنیز

ودخوبسایتبهینهسازیهنگامروهمیناز.استتعیینکنندهومهمعاملی
در.رددااهمیتمسئلهایندرمیلیثانیههر.بگیریدنظردرراموضوعاینباید
آشناآنعملکردبهبودوسایتسرعتبهینهسازیروشهایبامطلباین

.شدخواهید

تافزایش سرعت سایو کاربردی برای نکته ساده 10. 22

26

دمطالعه کنی
دقیقه8:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/10-tips-for-optimizing-your-websites-speed/


اینردومیشودگستردهترروزبهروزسرمایهگذاریوبانکداریشدندیجیتالی
درلیککچندباتنها.گرفتنادیدهراهمراهتلفنهایتاثیرگذارینمیتوانزمینه

د،کنیبررسیراموجودیهامیتوانید(مالیفناوری)فینتکاپلیکیشنهای
.رستیدبفپولکسیبراییادهیدانجامسرمایهگذارینمایید،پرداختراقبضها

زیراهنشدمواجهحداکثریاقبالباهنوزمالیاپلیکیشنهایازاستفادهاگرچه
درریکاربتجربیاتازیاوکنندمراجعهشعببهمیدهندترجیحافرادبسیاری
دستگاههایجهان،درپاندمیشیوعزمانازاما.نماینداستفادهدسکتاپ
دلیلبه1۹کووید.شدندفراگیرترجهانباارتباطبرایابزاریعنوانبههوشمند
تنشنریوفینتکاپلیکیشنهایرشدبابدرمکالماتشدنترندبرایاصلی
.شدتبدیل

درکفینتاپلیکیشنهایبازاریابانبرایمیتواندکهترندهاییمطلبایندر
.استشدهدادهشرحباشد،اهمیتحائزموبایل

نتوک هوای فیترند تهانی که بر رشد اپلیکیشن3. 23
!گذارندتاثیر می
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دمطالعه کنی

دقیقه8:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/3-trends-impacting-growth-for-fintech-apps/


یاتقدیمیهاسازمیکند،فعالیتعرصهایچهدرشماکسبوکارکهنیستمهم
ارآغازینقدمهایهنوزیااستکهنهکاروبزرگاست،شدهبازارواردتازگیبه

وتاثباتشدهاسشرایطاینتمامیدرویدیوییتبلیغاتاثرگذاریبرمیدارد،
ویی،ویدیتبلیغاتآنالینانتشاربرایاقدام.داردراسرمایهگذاریارزشمطمئنا
ازتدرساستفادهصورتدروبودخواهدشماکسبوکاربرایسرمایهگذارینوعی
.میشودشمابرندپیشرفتورشدباعثمدتدرازدربازاریابیشیوهاین

ارزشگذاریهمهایندلیلکهاستمطرحشمابرایسوالاینهنوزاگراما
اینرید،بببهرهکسبوکارتانبرایویدیوییتبلیغاتازبایدچگونهوچیست
مطالعهرااست2021سالدرویدیوییتبلیغاتبرایجامعیراهنمایکهمطلب
میدهیمپاسخآنالینتبلیغاتپیرامونشماسواالتتمامبهمقالهایندر.کنید
هسازیپیادطریقهشوید،تبلیغاتازدستهایناهمیتچراییمتوجههمشماتا
برایآناز2021سالباقیماندهماههایدروبیاموزیدراخودکسبوکاربرایآن

.کنیداستفادهخودکسبوکار

2021در سال ویدئویی تامع تبلیغات راهنمای . 24
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دمطالعه کنی
دقیقه12:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/a-guide-to-online-video-advertising/


بهسرعتبهبحثمیشود،مطرحدیجیتالفروشازصحبتیهرگاه
مشابهاردمویافیسبوکتبلیغاتجستجو،موتوربهینهسازیمثلسرفصلهایی

آخرینیاواجتماعیرسانههایبازارهایبحثدیگرموارددر.میرسددیگر
تنهایدر.میشودمطرحشدهحاصلالکترونیکتجارتدرکهپیشرفتهایی

.هستندمرتبطمارکتینگدیجیتالمبحثبهبحثهااینتمامی

تمامبرایتفاوت،ایندرکواستمتفاوتیموضوعدیجیتالفروشاما
سانندبرحداکثربهراخودفروشبامرتبطتالشهایدارندقصدکهسازمانهایی

.استضروریومهم

دیجیتالبازاریابیباآنرابطهودیجیتالفروشنکاتبهمطلبایندر
.پرداختهایم

توال رابطه فروش دیجیتال و بازاریابی دیجینقش . 25
در موفقیت فروش

2۹

دمطالعه کنی

دقیقه8:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/the-relation-between-digital-selling-and-digital-marketing-to-win-sales/


بلیغاتتآنالین،صورتبهبرندباآشناییمیزانافزایشراههایبهترینازیکی
ههایراخدماتیامحصوالتبرند،تبلیغبرایاگرچه.استموبایلدرویدئویی
نتایجکهآمدهبهوجودتبلیغاتدرروشهاییاخیرااماداردوجودمتعددی
.تاسکردهاثباتروشهادیگربهنسبترابودنشاناثرگذارترآنها،ازحاصل

جهاندرهوشمندتلفنهایکاربرانتعداد2021سالپایانتاکهشدهپیشبینی
موبایلتبلیغاتگسترشبازیادیارتباطرقماین.برسدنفرمیلیارد4حدودبه

ردتنهاگرفتهاندپیشدربازاریابهاکهرویهایبامیدهدنشانبرآوردها.دارد
یزنایراندر.میشودموبایلتبلیغاتصرفدالرمیلیارد2022،25سالتاآمریکا

ویدئویبخشدرتبلیغاتطوریکهکرده،پیداروزافزونیرشدویدئوییتبلیغات
ویدئویبخش.میدهدقرارمخاطبراکاربرمیلیون45بازار،کافهاپلیکیشندر

برایاست،ایراندراندرویدبرنامههایفروشگاهبزرگترین،کهکافهبازار
خودرندبگسترشبهپیشازبیشتااستکردهایجادویژهفرصتیکسبوکارها

رندبازآگاهیافزایشبرایتبلیغاتاینازاستفادهبهمقالهایندر.بپردازند
.میپردازیم

ازار برای توان از تبلیغات ویدئویی کافه بمیچگونه . 26
افزایش آگاهی از برند استفاده کرد؟
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دمطالعه کنی

دقیقه1۹:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/mobile-video-advertising/


بررسیبهرازمانیفروشرهبرانمعموالسال،پایانبهشدننزدیکهنگام
ردخوبیعملکردکارهاییچهاینکهمیدهند؛اختصاصگذشتهسالعملکرد
باندمیتوانفروشمسئوالن.استنکردهکاردرستچیزهاییچهوداشتهفروش
چهنهاآدیدازاما.کنندتنظیمراخودآیندهسالبرنامهتجربیات،اینبهتوجه

دارد؟اهمیتبیشترمواردی

RAINفروشتحقیقاتمرکز Groupتن423ازپرسشاینپاسخکردنپیدابرای
کهیکسانبهافراداینپاسخ.استکردهپرسوجوزمینهایندرفروشرهبراناز
عتصنپیشرفتازچشماندازیتامیکندکمکفعالند،شغلیزمینهایندر

.بیاورندبهدست
شدهعنوانآیندهسالبرایفروشرهبرانبرتراولویت10اینفوگرافیک،ایندر

.است

اولویت رهبران فروش10اینفوگرافیک . 27
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دمطالعه کنی
دقیقه12:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/the-top-10-priorities-for-sales-leaders/


سنتی،کسبکارهایافولو2020سالدرکروناویروسگستردهشیوعبهتوجهبا
.استهکردپیدازیادیبسیاراهمیتمارکتینگدیجیتالودیجیتالتبلیغات
وزرگبکسبوکارهای.استگسترشحالدرزیادیسرعتبامارکتینگدیجیتال
کارتوردسدرراآنازاستفادهوبردهاندپیمارکتینگدیجیتالاهمیتبهکوچک
ادهها،دبرمبتنیبازاریابیمصنوعی،هوشمثلجالبیمفاهیم.دادهاندقرارخود

بلندپروازانهایوجدیدمفاهیم...و(VSEO)صوتیجستوجویموتوربهینهسازی
وغهدغدبهمیتوانندنوآورانهمفاهیماین.شدهاندمطرحتازگیبهکههستند
تجارتاتداریدقصداگر.شوندتبدیلروپیشسالدرکسبوکارصاحبانالویت
فاقاتحوزهایندرتغییراتیبابایددارید،نگهامروزرقابتیفضایدرراخود

.دهیدامانجآنهامقابلدرمناسبیالعملعکسوباشیدداشتهآشناییمیافتد،

اشاره2021سالدرآنالینتبلیغاتومارکتینگدیجیتالترند7بهمطلبایندر
هربرنامهریزیهایوسیاستگذاریدرمیتواندترنداینباآشنایی.میکنیم

.باشدتاثیرگذارکسبوکاری

2021متفاوت دیجیتال مارکتینگ در سال ترندهای . 28
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دمطالعه کنی
دقیقه12:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/digital-marketing-trend-in-2021/


قابلiOSواندرویدکاربرانبرایکهاستچینیاجتماعیشبکهیکتیکتاک
ازادهاستفمثلمتنوعیبسیارامکاناتاجتماعیشبکهاین.استدسترسی
ابرانکبرایرا…وجالباستیکرهایجذاب،فیلترهاانواعپسزمینه،درموسیقی

درکهاستویدئواشتراکگذاریبهاپلیکیشنیکواقعدر.استکردهفراهمخود
.استرشدحالدرباورنکردنیسرعتیباوکردهکاربهآغاز2017سال

کیشناپلیایندرحاضرافراددغدغهاکثرااآنهاباتعاملوفالوورتعدادافزایش
قابلتاکتیکدرمخاطبکردندرگیروبخشیآگاهیمثلاستراتژیهایی.است

درفالوورتعدادافزایشروش4بهمقالهایندر.استکاربردیواستفاده
.میپردازیمتیکتاک

ان تووچیسوت و چگونوه مویتوا  اپلیکیشن تیوک. 2۹
فالوورهای بیشتری در آن تذب کرد؟
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دمطالعه کنی

دقیقه12:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/tiktok-follower-increase/


وداردوجودتخصصیاصطالحاتوواژههامختلف،صنایعوحوزههاهمهدر
شناآواژههاآنباکهاستضروریوالزممیکنند،کارحوزهآندرکهکسانیبرای
وبایلمکلیطوربهومارکتینگاپلیکیشنموبایلی،تبلیغاتحوزه.باشند

خصصیتاصطالحاتوعباراتازپرونیستمستثناقاعدهاینازنیزمارکتینگ
سمتریکرو،همیناز.باشندآگاهآنازحوزهاینمتخصصاناستالزمکهاست
جمعآوریبات،اسموبایلیبازاریابیتحلیلزمینهدرپیشگامایرانیپلتفرمیککه

.تاسکردهمنتشررامارکتینگموبایلواژهنامهحوزه،ایناصطالحاتوواژگان

استتخصصیاصطالحوواژه150ازبیششاملمارکتینگموبایلواژهنامهاین
ویشنهااپلیکبرتمرکزباخودکسبوکاررشدصدددرکهکسانیتمامیبرایو

ارکتینگمدیجیتالحوزهدربههمشمااگر.استمفیدهستندموبایلیتبلیغات
.ندهیددستازراواژهنامهاینهستیدفعالمارکتینگموبایلمخصوصااو

2021مارکتینگ و اصطالحات موبایل نامه واژه. 30
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دمطالعه کنی
دقیقه12:زمانمطالعه

https://college.tapsell.ir/mobile-marketing-glossary/


های آموزشی کالج تپسلبلوک
بالگپستهاییادگیریوبلوکهایدرکالجتپسل،مطالبرادردودستهکلیما
یمهمتررینمهارتهرایبازاریرابیادگیری،بلوکهایدر.میکنیممخاطبینارائهبه

کهرایبلو.میشوندوبهصورتدقیقتوضیحدادهپیدرپی،درجلساتدیجیتال
:تزیراسیادگیریکهتابهاالندرکالجتپسلمنتشرشده،شاملموضوعات

35

ایمیل مارکتینگبازاریابی محتواییدیجیتال مارکتینگ

هک رشدنکسب درآمد از اپلیکیشوبایلبازاریابی اپلیکشن م

تبلیغات در جستجوی (SEO)سئو 
بازارکافه

اینستاگرام مارکتینگ

ویدئو مارکتینگ

https://college.tapsell.ir/learning_category/email-marketing/
https://college.tapsell.ir/learning_category/digitalmarketing-for-beginners/
https://college.tapsell.ir/learning_category/content-marketing/
https://college.tapsell.ir/learning_category/content-marketing/
https://college.tapsell.ir/learning_category/digitalmarketing-for-beginners/
https://college.tapsell.ir/learning_category/email-marketing/
https://college.tapsell.ir/learning_category/app-marketing/
https://college.tapsell.ir/learning_category/app-marketing/
https://college.tapsell.ir/learning_category/monetization/
https://college.tapsell.ir/learning_category/growth-hacking/
https://college.tapsell.ir/learning_category/monetization/
https://college.tapsell.ir/learning_category/growth-hacking/
https://college.tapsell.ir/learning_category/seo-course/
https://college.tapsell.ir/learning_category/seo-course/
https://college.tapsell.ir/learning_category/search-ads-in-play-stores/
https://college.tapsell.ir/learning_category/instagram-marketing-course/
https://college.tapsell.ir/learning_category/search-ads-in-play-stores/
https://college.tapsell.ir/learning_category/instagram-marketing-course/
https://college.tapsell.ir/learning_category/video-marketing/
https://college.tapsell.ir/learning_category/video-marketing/


99سالدرتپسلکالجهمراهانوهمکاران
بهتپسلکالجدر۹۹سالطولدرکهعزیزانیتمامیازمیخواهیمپایان،در

ودندبماهمراهمهماننویسندهعنوانبهیاداشتندهمکاریمابانویسندهعنوان
.کنیمتشکرگذاشتند،اشتراکبهراارزشمندشانتجربیاتو
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آیدااوالدزاده

غزلعسکری

گلنوشدیانترضاشاکری پگاهرهنما

College.tapsell.ir

Instagram.com/tapselladnet/

Info@tapsell.ir

نازنینقاسمی

https://college.tapsell.ir/
https://www.instagram.com/tapselladnet/
mailto:Info@tapsell.ir

