دور آموزشی راه اندازی کسب و کار اینترنتی  %011توسط خودتان بدون نیاز به حتی  0خط کدنویسی و بدون نیاز
به هیچ دانش فنی و تخصصی!

شاید این عنوان برای خیلی ها بیشتر شبیه به یک رویا باشد اما واقعیت این است که با پیشرفت تکنولوژی دیگر نیازی نیست
که شما متخصص باشید ،فقط کافیست راه انجام کار را بدانید.





آیا تا به حال به کسب و کار خود اینگونه نگاه کرده اید که بدون اینکه در محل کارتان باشید و حتی بدون اینکه در
حال انجام کاری باشید کسب درآمد کنید؟
آیا تا کنون این احساس را داشته اید که فقط با داشتن یک وب سایت و چند ساعت کار روزانه درآمدی چند برابر
حقوق ثابت کارمندی داشته باشید؟
آیا می توانید تصور کنید که زمانی که در حال تفریح و در مسافرت هستید پیامک های واریز پول به حساب آنلاین
سایت شما پیوسته برایتان ارسال شود؟

خیلی ها تصور می کنند داشتن کسب و کار اینترنتی یک کار بسیار دشوار است و یا سوالات بالا فقط امید واهی و شعارهای
تبلیغاتی است که برای فروش این محصول به کار رفته است!
باید این موضوع را بدانید که این گفته ها حقیقت است ،همین الان که شما در حال مطالعه این متن هستید تعداد زیادی از
صاحبان کسب و کار اینترنتی در حال تجربه گفته های بالا هستند!
حال اگر حتی تصمیم بگیرید که کسب و کار اینترنتی خود را آغاز کنید شاید برایتان سوالات زیر پیش بیاید:















آیا راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی نیاز به متخصص دارد؟
آیا هزینه و سرمایه گذاری زیادی برای شروع آن لازم است؟
بدون دانش کدنویسی امکان ندارد یک سایت فروشگاه آنلاین راه اندازی شود؟
مگر فقط شرکت های طراحی سایت توانایی پیاده سازی یک فروشگاه آنلاین را ندارند؟
اگر فروشگاه ام را راه اندازی کردم محصولات ان را از کجا تهیه کنم؟
برای انبار کردن این محصولات چقدر هزینه لازم است؟
اصلا چرا باید محصولات من را از فروشگاه من خریداری کنند؟
چطور هم فرصت کنم سر کار خودم بروم و هم یک کار آنلاین داشته باشم؟
آیا فروشندگان محصولات به من اعتماد می کنند تا من محصولات آنها را بفروشم؟
چطور می توانم محصولات دیجیتالی (قابل دانلود) بفروشم تا همه مراحل آنلاین انجام شود؟
گرفتن درگاه پرداخت آنلاین برای من که فقط یک فرد هستم و شرکتی ندارم ممکن است؟
آیا می توانم از داخل منزل هم کار کنم یا حتما باید شرکت داشته باشم؟
آیا این کار را خانم ها هم می توانند انجام دهند؟ آیا ممکن است داخل منزل انجام شود؟
نماد اعتماد یا اینماد را چطور بگیرم؟ من شرکت ندارم و هیچ مجوزی هم برای کار ندارم!؟

پاسخ همه این سوالات و نحوه انجام کار به روش صحیح از  1تا  011در این دوره آموزش داده شده است.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟


برای مدیران وصاحبان کسب و کار



برای کارشناسان بازاریابی و مسئولین بخش تبلیغات



استارت آپ ها و کسب و کارهای کوچک



علاقه مندان و دانشجویان رشته های مرتبط با کسب و کارهای آنلاین

دوره راه اندازی کسب و کار اینترنتی به شما آموزش می دهد که چگونه یک کسب و کار اینترنتی کامل به همراه کلیه امکانات
مورد نیازی که یک فروشگاهی آنلاین نیاز دارد را 100%توسط خودتان و بدون نیاز به طراح وب سایت و برنامه نویسی پیاده
سازی کنید.
به طور خلاصه شما پس از دیدن این دوره چه چیزی بدست می آورید:












نحوه ایده یابی ،هدف گذاری و شناخت راه صحیح قبل از راه اندازی کسب و کار اینترنتی
برنامه ریزی مشخص و ساخت الگوی تولید محتوا
ثبت هاست و دامنه و تنظیمات اولیه مورد نیاز
انتخاب یک سیستم مناسب برای شروع کسب و کار اینترنتی
پیاده سازی و تنظیم فروشگاه ساز آنلاین
تنظیمات فروشگاه برای شروع
اضافه کردن محصولات و گالری عکس
فعال سازی نماد اعتماد و درگاه پرداخت آنلاین
راه اندازی یک سیستم جامع فروشگاهی
سئو و بهینه سازی محصولات قرار داده شده
تنظیمات کامل نهایی برای شروع فروش آنلاین

سرفصل های دوره فروشگاه آنلاین:
 -0محصولات و ویژه گی ها






تعریف ویژگی های محصول (به عنوان مثال رنگ ،اندازه)
تعریف تعیین قیمت بر اساس گروه مشتری ( به عنوان مثال :قیمت خاص برای نمایندگی ها)
امکان فعالسازی تعیین قیمت توسط مشتری
امکان فروش محصولات قابل دانلود

 -2فروش

 امکان مشاهده سفارشات و وضعیت سفارش
 امکان فروش کارت هدیه به صورت فیزیکی و مجازی
 امکان تعریف پرداخت های دوره ای برای تمدید خودکار کالاهای مصرفی یا سرویس های اشتراکی
 امکان گرفتن گزارش از بخش سفارشات (وضعیت سفارش،وضعیت پرداخت،وضعیت ارسال،روش های پرداخت
و)...
 -3بازاریابی و تبلیغات








سیستم امتیاز دهی بر اساس میزان خرید
امکان تعیین گروه مشتری برای ارسال رایگان،معاف از مالیات
پشتیبانی از کوپن تخفیف (همراه با امکان تعیین بازه زمانی)
آدرس های مناسب برای موتور های جستجو
هر محصول ،دسته بندی و صفحه تولید کننده می تواند تگ های متای مورد استفاده موتور های جستجوی
خود را داشته باشد
سیستم مدیریت محتوا
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