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 ن یراه توسعه و گسترش کسب و کار آنل  5توسعه کسب و کار؛ 

اگر صاحب یک کسب و کار آفلین و سنتی هستید، احتماال با روش های    توسعه کسب و کار چیست؟
فضای  بیگانه نیستید؛ اما رشد کسب و کارهای آنلین در    توسعه کسب و کار   بازاریابی و استراتژی های 

متفاوت است. پیدا کردن جامعه هدف ، جذب و نگهداری مخاطبین،   دیجیتال مارکتینگ  اینترنت و حوزه
و آفلین به شمار می  هدایت مشتریان به خرید و ... از جمله تفاوت های اساسی در کسب و کارهای آنلین  

  روش های توسعه کسب و کار   آیند؛ در نتیجه برای رشد و گسترش بیزینستان در دنیای آنلین، آشنایی با 
  .و استراتژی های دیجیتال مارکتینگ یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است 

اری در فضای  ، بخش مهمی از روند کرشد و توسعه کسب و کار  سایت و داشتن امید برایساخت یک وب 
آنلین است، اما موارد مهم دیگری نیز وجود دارد. حضور شما در فضای کسب و کار آنلین باید فراتر  

 .از داشتن یک سایت باشد. رشد کسب و کار به معنای افزایش کسب درآمد خواهد بود 

کار را به  البته همیشه »توسعه و گسترش کسب و کار« همراه با کسب درآمد بیشتر نیست. ممکن است  
 .صورت غیر اصولی پیش ببرید و شکست بخورید 

سازی کنید. حضور شما در فضای آنلین باید  ها را اجرا و پیادهبرای افزایش مخاطب باید انواع کمپین 
و… نیز  Google Ads    چنین حضور درهای اجتماعی و هم سایت با اپلیکیشن، شبکه علوه بر وب 

 .همراه باشد 

 .کارهایی از طرح توسعه کسب و کار با شما هستیم در ادامه با ارائه راه

 توسعه کسب و کار چیست؟ 

اقداماتی است که در جهت رشد یک کسب و کار صورت   بطور خلصه توسعه کسب و کار مجموعه 
میگیرد. این اقدامات شامل ایده ها، تفکرات، ابتکارات و فعالیت های گوناگونی میشود. توسعه کسب و کار  

  سود و درامد، رشد تجارت، ایجاد مشارکت استراتژیک و تصمیمگیری درست درباره در جهت افزایش  
 .استراتژی های کسب و کار است

 استراتژی های توسعه کسب و کار 

 :در این قسمت میخواهیم بصورت تیتروار به شما استراتژی های توسعه کسب و کار را معرفی کنیم 

 استخدام پرسنل مناسب در زمان مناسب  •
 رصت مناسب انتخاب ف •
 سکوت در زمان مناسب  •
 تمرکز روی رضایت مشتری  •
 ارائه خدمات برتر  •
 رویکرد کیفی در برابر کمی •
 داشتن نوآوری  •
 مهم جلوه کنید  •
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 مدیریت زمان  •

 !آنچه توسعه دهنده کسب و کار باید بداند

را آورده   توسعه دهنده کسب و کار حرفه ای باید قدرت تصمیمگیری باالیی داشته باشد که در ادامه موارد 
 :ایم 

 تحلیل کامل نقاط ضعف و قدرت •
 تحلیل وضعیت کنونی صنعت و داشتن قدرت پیش بینی •
 تحلیل رقبا از منظر تحوالت و توسعه ها  •
 تحلیل درآمد و سود کسب و کار کنونی و منابع اولیه فروش  •
 ریز مشخصات مشتری  •
 شناخت فرصت ها در بازار •
 داشت دید وسیع به آینده •
 ا و مدیریت مالی برای کاهس هزینه ها پیش بینی هزینه ه •

 فعالیت های توسعه کسب و کار چیست؟ 

با توجه به پهناوری دنیای کسب و کار، جواب صریحی برای این سوال وجود ندارد. اگر بخواهیم در این  
یافتن فرصت های جدید، زیر مجموعه   زمینه نظر بدهیم، تحقیق در بازار های داخلی و خارجی برای 

،نیاز به ایده های  فعالیت های توسعه کسب و کار خواهد بود. اگر شما نیز مشتاق توسعه کسب و کار هستید 
و نوآورانه دارید؛ اما همانطور که میدانید، پیشنهادات در این زمینه ممکن است غیر واقعی و غیر     جدید 

 .را میزند و باید به آن توجه ویژه ای شود   عملی باشد. پس انعطاف حرف اول

بدنبال انتقاد باشند آن  همچین دانستن این مورد ضروری است که بدانیم، توسعه دهندگان کسب و کار باید  
 .هم از نوع سازنده، نه مخرب 

 خدمات توسعه کسب و کار 

با توجه به پیچیده شدن شرایط، سازمان ها و شرکت های بسیاری در راستای ارئه خدمات توسعه کسب و  
کارب بوجود آمده اند. این شرکت ها با ارائه تجربه های شخصی خود یا با انتقال دانش کسب کرده خود،  

 .ه تجارت های بسیاری در زمینه رشد و ارتقا کمک میکنند ب

اگر شما نیز صاحب استارت آپ یا شرکت تازه تاسیس هستید، می توانید از خدمات توسعه کسب و کار  
 .برای دستیابی به برنامه منظم توسعه کسب و کار استفاده کنید 

دمات توسعه کسب و کار به شما در  دانستن این نکته خالی از لطف نیست که شرکت های ارائه دهنده خ
 .جهت رشد، نفوذ در بازار داخلی و خارجی و همچنین مواردی از همین نوع راه حل هایی ارائه میدهند 
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بهترین توصیه برای کسب و کار نوپای شما این است که به محض بلوغ کسب و کارتان، برنامه ای در  
بهتر از شما کسب و کارتان را نمیشناسد. در آخر  جهت رشد و توسعه آن تنظیم کنید؛ چراکه هیچ فردی  

 !استفاده از مشاوره و یا کتب مدیریت توسعه کسب و کار فراموش نشود 

 طرح توسعه کسب و کار 

مرحله در این قسمت وجود دارد که هر کدام از    5در این قسمت به طرح توسعه کسب و کارپرداختیم.  
  .اهمیت ویژه ای برخوردار است 

 ا سایر برندهاهمکاری ب 1.

 

مشارکت و همکاری برندها و کسب و کارهای مرتبط با یکدیگر باعث پیشرفت و توسعه کسب و کار هر  
ندهایی که فعالیت های مکمل یکدیگر دارند، می توانند با مشارکت صحیح و  دو نقش همکار خواهد شد. بر

اصولی به توسعه و رشد یکدیگر کمک کنند. پست های مهمان و تبلیغات تبادلی از جمله مشارکت های  
  .کارگشا در فضای دیجیتال مارکتینگ و کسب و کارهای آنلین به حساب می آید 

 .است  سیستم همکاری در فروش  های همکاری،یکی از بهترین مدل

به وسیله همکاری در فروش میتوانید محصوالت دیگران را بفروشید و کمیسیون خود را دریافت کنید.  
آل و  ای ایده نیز می تواند گزینه  گرفتن اسپانسر مشترک  های اجتماعی و انتشار محتوای یکدیگر در شبکه 

 .اسب برای این کار باشد من

کسب  چند  همکاری  نیز  دیگر  عالی  سایر  نمونه  با  همکاری  کلی  به طور  است.  یکدیگر  با  محلی  وکار 
هایی از پیشرفت و تکامل را بر روی شما  دهند، دریچه برندهایی که خدماتی مناسب مخاطب شما ارائه می 
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تر از بقیه باشند؟  د برای همکاری با شما مناسب تواننباز خواهد کرد. به این فکر کنید که چه برندهایی می 
 توان تعداد مخاطبان و حضور در دنیای آنلین را بهبود بخشید؟ چگونه می 

 تولید و بازاریابی محتوایی باکیفیت و با ارزش بال  2.

تواند نوع منحصر به فردی از حضور شما در فضای آنلین باشد. در این صورت،  می  یابی محتواییبازار
 .شود بلگ شما به عنوان یک منبع بسیار باارزش از اطلعات برای جذب و نگهداری مخاطب شناخته می 

اشید و کاربر را  دهد که بر روی کلمات مختلفی حضور داشته ببازاریابی محتوایی به شما این اجازه را می 
  .جذب خود کنید 

توانند در جهت تولید محتواهایی مرتبط و با نرخ تعامل باال کمک بسیار  این کلمات و عبارات کلیدی می 
  .زیادی کنند 

یابد، چیزی  گذاری آن نیز افزایش می علوه بر این زمانی که محتوای شما باارزش باشد، میزان به اشتراک 
  .وان موفقیت یاد کرد توان از آن به عن که می 

ای معرفی  توانید روابط مختلفی را با خواننده ایجاد کنید و خود را به عنوان یک برند حرفه به این وسیله می 
 .شتریان را جذب و تبدیل به خریدار نمایید خود م طراحی قیف فروش توانید طبقنمایید. شما حتی می 

  .کند که به مخاطب بگویید تخصص شما دقیقاً در چه چیزی است بازاریابی محتوایی به شما کمک می 

های بسیار قوی  توانید پست مهمان طراحی کرده و به سایت علوه بر این به کمک بازاریابی محتوایی می 
  .شود ان اغلب به عنوان رپورتاژ آگهی شناخته میو معتبری ارسال کنید، چیزی که در ایر

درست است که شاید این حرکت باعث افزایش چشمگیر ترافیک سایت، آن هم به طور مستقیم نشود، اما با  
 .طور بهبود جایگاه سایت، بهبود ترافیک را به دنبال خواهد داشت و همین  SEO تأثیر بر روی 

 و با تعامل بال های پر بازدید ستفاده از پلتفرم ا3.
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طور که گفتیم حضور شما در بستر آنلین نباید محدود به سایت شود، بلکه باید از هر فضای آنلین  همان 
  .ا حضوری پررنگ و البته مشتریان زیادی داشته باشید، استفاده نمایید هتوانید در آن ممکن که می 

 Google My گیر است. در این میان ها چشم هایی باشید که حضور مردم در آن شما باید به دنبال پلتفرم 
Business  یک مثال بسیار مناسب است.  

درست است که شاید بهترین پلتفرم نباشد، اما قطعاً   .فروشان دارای این حساب هستند % از خرده 44تنها 
توانید اطلعات خود را کامل بنویسید  سازی این بخش باید تا جایی که می هاست. برای بهینه یکی از بهترین 

 .های مختلف نیز استفاده کنید و از نظرات و عکس 

العاده برای این کار هستند. فیسبوک تقریباً برای همه مشاغل ارائه شده  ز بستری فوق های اجتماعی نیشبکه 
  .های اجتماعی است های تعامل بین سایر شبکه است و اینستاگرام نیز دارای یکی از باالترین نرخ 

  .داشته باشند  Linkedin باید همواره حضور پررنگی در B2B وکارهایکسب 

کسب  این،  بر  دروکار علوه  باید  نیز  هستند  جذاب  ظاهری  و  بصری  نظر  از  محصوالتشان  که   هایی 
Pinterest  فعال باشند.  

ها کافی نیست و شما باید در چند شبکه حضور فعالی  البته یادتان بماند که فعالیت در یکی از این شبکه 
  .باشید 

ت که ذهن خود را محدود نکنید.  بنابراین ابتدا توان و مخاطبان خود را بررسی و سپس اقدام کنید. بهتر اس
حضور داشته باشند یا حتی به ویدئو   Quora های پرسش و پاسخی مثلممکن است مخاطبان شما در پلتفرم 

 .مند باشند و در آپارات حضور پیدا کنند علقه 
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 پیدا کردن کاربر با استفاده از استراتژی بازاریابی خارجی4.

 

توان منتظر ماند تا کاربر به سایت ما مراجعه کند. درست است که بازاریابی داخلی جزء  همیشه که نمی 
اما شما می ترین استراتژی اصلی تعداد کاربر خود   PPC هایتوانید از کمپین هاست،  افزایش  نیز برای 

  .استفاده کنید 

افزایش دهید. با این حال باید بدانید که ایجاد    توانید مخاطبان خود را به راحتی و در زمان بسیار کوتاهی می 
تواند مفید و کاربردی باشد. علوه بر این  این مدل ترافیک، به صورت ترافیک سرد است، اما باز هم می 

های خود را  افزارهای جذب مشتری نیز استفاده کنید تا در نهایت مخاطبان و مشتری توانید از نرم شما می 
  .افزایش دهید 

  .های بازاریابی داخلی و خارجی بسیار مهم است استفاده از استراتژی ترکیب 

می  که  زمانی  سریع اما  در  را  خود  ترافیک  خارجی  خواهید  بازاریابی  دهید،  افزایش  ممکن  زمان  ترین 
  .گیرد انتخابی است که پیش روی شما قرار می 

ی آنلین کمک بسیار زیادی خواهند  تر شما در فضا ها به حضور مستحکم شباید بدانید که تمامی این رو 
 .کرد 

 بهینه سازی برای موتورهای جستجو )سئو(  5. 

خود را در دنیای دیجیتال پیاده سازی کنید؟ در اکثر اوقات نیاز دارید که یک   ایده کسب و کار   قصد دارید 
ببرید و آن را در راستای اهدافوبسایت   اینکه از وبسایت خود سود  توسعه کسب     داشته باشید. برای 

  .کارتان استفاده کنید الزم که توجه به سئو را جدی بگیرید   و
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به معنای بهینه سازی وبسایت برای موتورهای جستجو است. به طور مثال اگر صاحب   SEO سئو یا 
شاک هستید، سئو کردن وبسایتتان باعث می شود که بیزینس شما در  کسب و کاری آنلین با محوریت پو

نتایج جستجوی کاربران در مورد پوشاک، رتبه باالتری داشته باشد و در نتیجه کاربران بیشتری با کسب  
 .و کار شما آشنا خواهند شد و مسلما شانس خرید و سودآوری برای شما افزایش خواهد یافت 

 . از دایان افیلیت را مطالعه کنید  سئو چیست  رد سئو، می توانید مقالهبرای مطالعه بیشتر در مو

سئو یکی از اصلی ترین راهکارهای برای رشد و توسعه کسب و کارهای آنلین است و ضروری است  
 .فعالیت های محتوایی، بکارگیری تکنیک های سئو را نیز مد نظر داشته باشید  که در کنار انجام

 سخن آخر 

در این مطلب شما متوجه شدید که توسعه کسب و کار چیست. همانطور که خواندید به بررسی روش های  
  توسعه کسب و کارهای آنلین پرداختیم. توسعه کسب و کار شرط لزوم بقا و سودآوری برای یک بیزینس 
است. از جمله پیش نیازهای اولیه برای طراحی و برنامه ریزی یک طرح توسعه کسب و کار خوب، شما  

تدوین   بیزینس پلن  خود را مشخص کرده و اهداف بیزینس را در سندی مکتوب به نام مدل کسب و کار   باید 
کنید. بعد از اینکه اهداف کسب و کار روشن شد، می توانید به بررسی راهکارهای رشد و توسعه، مراجعه  

  .استفاده کنید به شرکت های توسعه کسب و کار و یا از مشاوره برای رسیدن به این اهداف 
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