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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

غی  دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر ديباگران   درما همكاران تالش  است كه با "سركارخانم رهبر زارع" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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 مولف پیشگفتار  

اند تا محصوالت و خدمات خود را به بهترین شکل ممکـن   در بازار رقابتی امروز که همه برندها در تالش
دیگر اید به دنبال روشی جدید و خالقانه براي ارائه محصوالت یا خدمات خود باشید. عرضه کنند، شما ب

ي قـدیمی توقـع   هـا  توانید با بهـره از روش  هاي قدیمی پاسخگوي نیازهاي مردم نیست و شما نمی روش
. شما براي رسیدن به موفقیت و رشد بایـد روشـی جدیـد و خالقانـه فـارغ از زمـان و       رشد داشته باشید

به یکی از به مشتریان خود ارائه کنید. با فراگیري و پیشرفت اینترنت؛ وبینار مارکتینگ و وبکست  مکان
  افزایش فروش تبدیل شده است. درنتیجهو  Leadابزارهاي مهم براي تولید 

نـد خـود بـه    گ پیـام بر توانید با بهره از وبینـار مارکتینـ   وکار می مدیر یا صاحب یک کسب عنوان بهشما 
مخاطبینی که به آنان دسترسی فیزیکی ندارند، برسانید. در این حالت شـما بـا حـداقل هزینـه و زمـان      

 تـازگی  بـه وکـار بـزرگ هسـتید یـا      اگر صاحب یک کسـب توانید مشتریان بسیاري به دست بیاورید.  می
مارکتینگ براي جذب مشتري و هدایت آنهـا بـه    اید، از اهمیت وبینار کردهاندازي  راهاستارت آپ خود را 

  قیف فروش غافل نشوید.
آن  تـأثیر تینـگ و  کنویسنده، در این کتاب تالشم بر این است تا شما را با اهمیت وبینار مار عنوان بهمن 

این کتـاب   قصد من این است که به شما طی مطالب درواقعوکارتان بیشتر آشنا کنم.  بر گسترش کسب
  به مشتریان عرضه کنید. خوبی بهآموزش دهم تا بتوانید محصوالت و خدماتتان را 

عزیزم، پدر، مادر و خواهرم تشکر خواهم کرد که من را تـا بـه امـروز در     ةخانواداز  هر چیزيدر ابتداي 
  .ام هستند من در زندگیسرمایۀ  ترینبزرگمن، دة خانواوقفه حمایت کردند.  ام، بی تمامی مراحل زندگی

افراد زیادي هستند که در نوشتن این کتاب نقش داشتند و این کتاب اتفاقی نوشته نشده است. ابتـدا از  
اساتید و دوستان خوبم از جمله دوست عزیز و گرانقدرم خانم مهندس زهرا بینش کمـال تشـکر را    ۀهم

 هـا  سـال نوشتن دادند. ایـن کتـاب الهـام گرفتـه از     انگیزة ن را در این مسیر همراهی و به من دارم که م
  است. و مارکتینگ بازاریابیحوزة تجربه من در 
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  مقدمه
وکارهاي کوچک و بزرگ به فکر ارتقـا هسـتند. بـه     کسبهمۀ کنیم که  در روزگاري زندگی می دقیقاًما 

در  درواقـع  .ها هستند عبارتی همه مدیران یا کارفرمایان در تالش براي دستیابی به حداکثرها از حداقل
هـا و   وري و کارآمدي و کاهش مشـقت  شرایط اقتصادي و اجتماعی این روزها همه به دنبال افزایش بهره

  .هاي اضافی هستند فعالیت
مردم جهـان،   تمامی  بهاین راستا کمک شایانی در هور خود اینترنت یکی از ابزارهایی است که از زمان ظ

هاي امـروز بشـر    حقیقت بسیاري از پیشرفتدر .وکارها و کارفرمایان کرده است مدیران کسب خصوص به
کارآمدي چنـدین برابـري اسـت کـه اینترنـت بـراي مـا بـه ارمغـان           حال درعینمرهون همین راحتی و 

  .دآور می
سـایه افکنـده، مبحـث برگـزاري و شـرکت در       بـر آن هایی که این ابزار و رسانه قدرتمنـد   یکی از عرصه

در این کتاب سعی بر آن داریم تا شما را با سمینارهاي اینترنتـی   .ها و سمینارهاي مختلف است همایش
وزش خـواهیم داد کـه   شما (موسوم به وبینار یا وبکست) بیشتر آشنا کنیم. بـه شـما در ایـن کتـاب آمـ     

وکار (مارکتینگ) خود استفاده کنید. اساسـاً در ایـن کتـاب     چگونه از این روش در راستاي اهداف کسب
  طرز کار و روش اجراي وبینار را توضیح خواهیم داد.

  این کتاب را مطالعه کنید. حتماًهستید  سؤاالتاگر شما هم به دنبال پاسخ این 
امروز فکر کردید که چگونه با برگزاري یک وبینار چگونه محصول یا خدمات خودتان را  هم تا بهآیا شما 

  به دیگران ارائه دهید؟ آیا دوست دارید افراد بیشتري را عضو وبینار خود کنید؟
هـا   براي کشف رازهاي بازاریابی وبینار یا همان وبینار مارکتینگ همراه ما باشید تا بتوانید تمامی تکنیک

کند تا مخاطبین گذراي خود را به مشتریان وفادار یا دائمـی تبـدیل کنیـد،     هایی که کمک می مولیا فر
هـاي   هاي آن، مزایا و چالش نشان دهیم. در این کتاب درباره صفر تا صد مسائل مربوط به وبینار، ویژگی

  نیم.ک هاي مناسب براي استفاده و بسیاري از مباحث دیگر صحبت می استفاده از آن، زمینه
هـاي الزم را بـه    به دنبال راهی هستید تا یک سـري آمـوزش   حال درعیناگر صاحب یک برند هستید و 

هاي آنهـا اسـتفاده کنیـد، کارمنـدان خـود را از راه دور آمـوزش دهیـد، از         مشتریان خود بدهید، از ایده
  ندهید.را از دست  کتابمحصول جدید خود رونمایی کنید و غیره، مطالعه این 

  
  
  
  




