چگونه یک کسب و کار آنالین سودآور بدون فروش محصول بسازیم؟
نویسنده :علی اکبر فرج
بازاریابــی مُ َعــرف یــا ارجــاع یــا بــه عبارتــی بازاریابــی پورســانتی یــک مــدل کســب و
کاری اســت کــه شــخص ســومی بــه عنــوان همــکار در فــروش وارد عمــل مــی شــود.
اگــر تــا بــه حــال نــام آن را نشــنیده ایــد نگــران نشــوید .شــما ســه اســتراتژی خواهیــد
داشــت کــه مــی توانیــد بــرای ســاخت یــک کســب و کار ســودآور بــدون هیــچ فروشــی
از آن اســتفاده کنیــد و بســیار خــوب بــه نظــر مــی رســد .پــس در زیــر آنهــا را ببینیــد.
بازاریابی معرف یا ارجاع چیست؟
بگذارید در سه قسمت آن را توضیح دهم:
یــک بازدیدکننــده بــه وب ســایت شــما ســر مــی زنــد .شــما ابــزار ،محصــوالت یــا
خدمــات مربوطــه را از طریــق لینــک هــای ارجاعــی در محتویــات خــود پیشــنهاد مــی
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دهیــد .اگــر ایــن بازدیدکننــده بــر روی هرکــدام از لینــک هــا کلیــک کنــد و یــک خریــد
انجــام دهــد شــما یــک کمیســیون دریافــت مــی کنیــد.
در واقــع شــما «رابــط» بیــن مخاطــب و خالــق محصــول یــا ارائــه کننــده خدماتــی
هســتید کــه از آن اســتفاده کــرده ،دوســت داریــد یــا آن را بــاور داریــد .حتــی جالــب تر
اینکــه کمیســیون هــا مــی تواننــد بســته بــه صنعــت و پیشــنهاد از چهــار درصــد ماننــد
 Amazonتــا  75درصــد ماننــد فــروش محصــوالت دیجیتالــی از طریــق clickbank
متغیــر باشــند.
چگونــه شــروع کنیــم؟ ابتــدا شــما بایــد یــک برنامــه معــرف یــا پورســانتی را پیــدا
کــرده و در آن عضــو شــوید .آســان تریــن راه بــرای شــروع ،وصــل شــدن بــه شــبکه
هــای معــرف یــا پورســانتی مرتبــط بــا صنعــت خودتــان اســت.
استراتژی :1بررسی محصول برای کسب و کار آنالین سودآور
خبرهــای خــوب :انجــام یــک بررســی متقاعــد کننــده محصــول بســیار ســاده اســت.
چــرا؟ چــون میلیونهــا نفــر وجــود دارنــد کــه بــه دنبــال بررســی هــای صادقانــه
محصــوالت مــورد عالقشــان در هنــگام خریــد هســتند .دربــاره آن فکــر کنیــد :آیــا تــا
بــه حــال محصولــی کــه قصــد خریــدش را داشــتید بــرای دیــدن نظــرات دیگــران در
گــوگل جســت و جــو کــرده ایــد؟
اینجــا جایــی اســت کــه محصــول شــما مفیــد اســت .اگــر شــما بتوانیــد یــک بررســی
هدفمنــد بــا کیفیــت بــاال داشــته باشــید ،مــی توانیــد در صفحــه اول گــوگل رتبــه
بیاوریــد و ایــن بــه شــما اجــازه مــی دهــد تــا کمیســیون هایــی را از یــک پســت واحــد
دریافــت کنیــد .همیشــه یادتــان باشــد بهتریــن کار ایــن اســت کــه صادقانــه دربــاره
محصولــی کــه اســتفاده کــرده ایــد صحبــت کنیــد.
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استراتژی  :2مشارکت های استراتژیک
واقعیــت جالــب :طبــق آمــار انتظــار مــی رود فــروش تجــارت الکترونیــک تــا ســال 2021
نزدیــک بــه پنــج تریلیــون دالر در سراســر جهــان باشــد .پنــج تریلیــون دالر! لحظــه ای
بــه آن فکــر کنیــد .بــا توجــه بــه اینکــه هیــچ کمبــودی در صنایــع یــا محصــوالت جدیــد
بــرای عرضــه بــه بــازار وجــود نــدارد ،چــرا بــا شــرکت هایــی کــه ارزش یکســانی دارنــد
همــکاری نمــی کننــد؟
یکــی از روش هایــی کــه مــا در حــال انجــام آن هســتیم انجــام مشــارکت هــای
اســتراتژیک بــا خالقــان دوره آموزشــی فعلــی در فضــای ماســت و از آنجــا کــه بــازار
جهانــی یادگیــری الکترونیــک قصــد دارد تــا ســال  ،2025بــه  331میلیــارد دالر برســد،
هــزاران فرصــت بــرای همــکاری و مشــارکت وجــود دارد .تعجــب آور اســت کــه چگونــه
ایــن کار انجــام مــی شــود؟ یــک مثــال از کســب و کار خودمــان مــی زنــم.
در فضــای مــا یــک شــخص کارافریــن وجــود دارد کــه یکــی از بهتریــن دوره هــای
آموزشــی آنالیــن دربــاره نحــوه اســتفاده از وبینارهــا را بــرای رشــد کســب و کار خلــق
کــرده اســت .چــون مــا دربــاره خلــق هــر کــدام از دوره هــای ایــن موضــوع طراحــی
نداشــتیم ،تــاش کردیــم تــا بــا او ارتبــاط برقــرار کنیــم تــا ببینیــم آیــا مــی توانیــم
مشــتریان راغبــش را بــرای دوره او بفرســتیم .زمانــی کــه مــا چــراغ ســبز را دریافــت
کردیــم ،یــک پســت وبــاگ نوشــتیم کــه مــا مشــتریان راغــب واجــد شــرایط را بــرای
وبینــار او مــی فرســتیم .از آن پــس اگــر کســی از دوره وبینــار او یــک خریــد انجــام
دهــد مــا کمیســیون دریافــت خواهیــم کــرد.
استراتژی  :3معرفی محصول
ایــن اســتراتژی بــه صنعــت شــما بســتگی دارد .چــرا؟ زیــرا تنهــا چنــد صنعــت وجــود
دارد کــه بــرای فــروش محصــوالت و برنامــه هــا معرفــی مــی شــوند .ماننــد:
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•

سالمت و بهداشت

•

تجارت

•

امور بازرگانی

•

عشق و روابط

احتمــاال حــاال مــی دانیــد کــه آیــا صنعــت شــما بــه ایــن اســتراتژی نیــاز دارد یــا نــه و
اگــر نیــاز دارد یــک فرصــت بــزرگ بــرای شــما وجــود داردکــه مــی توانیــد همیــن االن
از مزیــت آن بهــره ببریــد .در فضــای کســب و کار هــزاران فرصــت ایــن چنیــن وجــود
دارد.
بــرای اینکــه بدانیــد چقــدر پــول مــی توانیــد بدســت آوریــد مــا شــنیده ایــم کــه چنــد
مــورد از ارجاعــات برتــر ایــن برنامــه ســاالنه نزدیــک بــه یــک میلیــون دالر ســود بــه
دســت مــی آورنــد .آیــا واقعــا مــی خواهیــد وارد ایــن کار شــوید؟ در صنعتتــان یــک
تحقیــق انجــام دهیــد تــا ببینیــد آیــا هیــچ فــرد تاثیرگــذار یــا متخصصــی وجــود دارد
کــه نــه تنهــا محصوالتــش را معرفــی و روانــه بــازار مــی کنــد بلکــه یــک برنامــه شــریک
دارد.
از آنجــا کــه هــر کســب و کاری قــادر بــه بهــره گیــری از ایــن ســه اســتراتژی نخواهــد
بــود ،تصمیــم بگیریــد کــدام یــک از آنهــا مناســب صنعــت شماســت و از همیــن امــروز
ایــن درآمــد پورســانتی را شــروع کنیــد.
نتیجــه :مــا در ایــن مطلــب بــه اســتراتژی در کســب و کار آنالیــن ســودآور اشــاره کردیم
کــه بــا ایــن اســتراتژی هــا مــی توانیــد یــک کســب و کار آنالیــن ســودآور ایجــاد کنید.
نویسنده :جاش استانتون ،مجله خالقیت
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