
چگونه با کمتر از یک میلیون تومان یک سایت پولساز داشته باشیم؟

 www.modiresabz.com :منبع
نویسنده: ژان بقوسیان مجله خالقیت شماره 88

موضوع: آموزش بازاریابی اینترنتی
برای خواندن جدیدترین مطالب مدیریت و 

بازاریابی به سایت مدیرسبز مراجعه کنید!
برای دانلود صدها مقاله مشابه این مطلب 

عضو سایت مدیر سبز شوید!

ژانبقوسیاندریادداشتیاختصاصی،دیدگاهشمارادربارهساختسایتودرآمداینترنتیزیرسوالمیبرد!
اولینقدمبرایراهاندازیکسبوکاراینترنتیورسیدنبهدرآمدپایدار،داشتنیکوبسایتاستتابتواناز
طریقآنبهارائهمحصوالتوخدماتپرداختودرآمدکسبکرد.دراینمقالهژانبقوسیانبهشمامیگوید
به پیامک ارسال آنالین، آنالینمحصوالت،پرداخت فروش مقاالت، ارسال امکان با سایتیحرفهای چگونه

مشتریو… داشتهباشید.

قدم های الزم برای داشتن یک سایت پولساز
۱.ثبت دامنه

که است شما سایت نام همان دامنه، یا دامین کنید. انتخاب خود سایت برای مناسب دامنه یک باید ابتدا
من سایت اسم مثال شود. داده نمایش شما سایت تا میشود تایپ فایرفکس یا کروم مثل مرورگرهایی در
modiresabz.comاست.کسیکهمیخواهدواردسایتشودباتایپایندامنهواردسایتمیشود.برای
ثبتدامینیادامنهسایتابتدابایداطمینانحاصلکنیدکهایننامقبالتوسطشخصدیگریثبتنشدهباشد.
اینکاررامیتوانیدبهکمکشرکتیکهدرزمینهثبتدامینفعالیتمیکندانجامدهید.دامنههافقطبهصورت
ساالنهیاچندسالهاجارهدادهمیشوند.نامدامنهشاملاسمیاستکهشماانتخابمیکنیدوهمچنینپسوندی
کهدرانتهایناممیآیدمثلcom.یاir.یاموارددیگر.بهتراستدرصورتممکنازدامنههایباپسوند
com.استفادهکنیدزیرااگرکسیپسوندسایتشمارافراموشکنداحتماالابتداcom.راتستمیکند.مبلغ
.irچیزیحدود۳۰تا۵۰هزارتوماناست.مبلغثبتدامنههای.comثبتساالنهاغلبدامنههایخارجیمثل

بسیارکمتراستوحدود۵هزارتوماندرسالاست.

اجاره هاست  .۲
پسازثبتدامیننوبتبهگرفتنفضایوبیااجارههاستمیرسد.اگرخیلیسادهبگوییمسایتشماشامل

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت مدیر سبز است و هرگونه کپی، برداشت و انتشار آن مطابق قوانین کپی رایت پیگرد قانونی دارد.
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تعدادیفایلاستکهکاربرباتایپآدرسسایتشما،آنرامیبیند.اینفایلهابایدبرکامپیوترینگهداری
شودکهبهصورتشبانهروزیروشنباشدوبهاینترنتپرسرعتمتصلباشد.شرکتهایارائهدهندهخدمات

میزبانییاهاستینگدقیقاهمینکارراانجاممیدهند.
برایاینمنظوربایدیکیازشرکتهایارائهدهندهخدماتمیزبانیوبرابرگزینید.اینشرکتهانیزخدمات
خودرابهصورتسرویسماهیانهیاساالنهارائهمیدهند.بهاینمعنیکهبایدهرسالبابتنگهداریفایلهاو

اطالعاتسایتخودرویکامپیوترهایشرکتمیزبانمبلغیبپردازید.

ساخت وب سایت توسط خودتان  .۳
برایساختسایتچندگزینهدارید.یکیازاولینراهکارهاییکهبهذهنهرکسیمیرسدآناستکهیک

برنامهنویسیاشرکتطراحیسایتبیابیموکلپروژهطراحیسایتراواگذارکنیم.
مشکلیکهدراینروشوجودداردآناستکهکارتانبهشدتبهبرنامهنویسوابستهاست!توسعهسایتکاری
استکهپایانندارد.شماهموارهبهبرنامهنویسسایتنیازداریدوبهاووابستههستید.دنیایوبمدامتغییر
میکندوشمامجبوریدسایترابااینتغییراتهمگامسازید.نکتهدیگرآناستکهیکبرنامهنویسیاشرکت
کوچکبهسختیمیتواندخودشرابهتغییراتدنیایوببرساند.دردنیایوبتغییراتآنقدرسریعاستکه

شایدیکبرنامهنویستماموقتهمنتواندکارهایالزمبرایبهروزنگهداشتنکدسایتراانجامدهد.
راهکاردیگربرایساختنسایتاستفادهازسایتسازهایپولیاست.سایتسازهابرنامهطراحیسایتیهستند
کهقبالنوشتهشدهودراختیارشماقرارمیگیردوشمابدونداشتندانشبرنامهنویسیمیتوانیدآنراسفارشی

کنیدوباایجادتغییراتالزمسایتدلخواهخودرادرستکنید.
تقریبابهمحضخریدسایتسازونصبآنرویهاست، بهروشقبلآناستکه اینروشنسبت مزیت
سایتتانآمادهاست.البتهباسلیقهشمامتناسبنیستوباتغییرتنظیماتآنمیتوانیدسایتدلخواهخودرا
بسازید.البتهاینسایتسازهامحدودیتهاییدارندوشایدامکاناتخاصیکهمدنظرشمااسترابرآوردهنسازد.
اگریکسایتسازبخریدوبعدازمثالیکسالشرکتتولیدکنندهازآنپشتیبانینکندیاحتیشرکتبستهشود

بامشکالتیجدیمواجهخواهیدشد.

بهترین گزینه استفاده از وردپرس  .۴
کارهای برای کنیم فکر شاید و رایگانهستند برسند.چون نظر به جذاب خیلی شاید رایگان سایتسازهای
جدینمیتوانندمناسبباشند.ولیبهنظرمنبهترینگزینهبرایساختسایتاستفادهازسایتسازرایگان
WordPressاست.البتهساختهیچسایتیکامالرایگانتمامنمیشود.بااینکهخودسایتسازرایگاناست
ولیالزماستامکاناتیبهآناضافهشود.اینامکاناتخودشانبرنامههایآمادهکوچکیهستندکهبرنرمافزار
نامیده افزونه یا اغلبپالگین برنامههایکوچک این رابخرید. بایدآنها سایتسازنصبمیشوندومعموال

میشود.
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چگونه می شود کمتر از یک میلیون تومان؟  .۵
برایخریدهاستودامنهوهمچنینافزونههایالزمشایدنیازبهکمترازیکمیلیونتومانبودجهباشد!برای

ساختچنینسایتیتوسطدیگرانحداقلباید۵میلیونتومانبپردازید.
برخیازدوستانحرفهایترشایدبگویندسایتسازهایرایگانامنیتشانپاییناستوممکناستهکشوند،
از بدانیدبسیاری ایناحتمالخیلیکمترمیشود.درضمنخوباست ازهاستخوباستفادهکنند اگر ولی

سایتهایبرندهایبزرگدنیاباهمینسایتسازهایرایگانساختهشدهاست.

داستان سایت خودم؛ مدیر سبز  .۶
بیشاز۸سالاستکهبهصورتتخصصیبربازاریابیاینترنتیوآموزشآنکارمیکنم.ابتداسایتیداشتمکه
توسطدوستمطراحیشدهبودپسازمدتیاوبهخارجازایرانسفرکردوسایتمبامشکالتیمواجهشد.حدود
دهسایتسازمختلفرانصبکردموتستکردم.بابررسیهایزیاددیدمبرایفروشآنالینوکارهایحرفهای
هیچکدامبهخوبیوردپرسنیست.چندماهوقتگذاشتموباوردپرسسایتیساختمکهامکاناتشبسیاربیشتر
ازسایتقبلیبود.برایسایتقبلیچنددهمیلیونهزینهکردهبودم.آنراکنارگذاشتمواکنونسایتمدیر
سبزباوردپرسساختهشدهاست.تصمیماستفادهازوردپرسبرایسایتم،یکیازبهترینتصمیماتیبودکهدر

کارمگرفتم.

۷ مزیت ساخت سایت با وردپرس
۱. نصب و استفاده از آن نیازی به آشنایی با برنامه نویسی ندارد و به سادگی نصب و 

استفاده از یک نرم افزار ویندوزی است!
اغلبهاستهاامکانیدارندکهباکلیکیکدکمهوردپرسبرهاستنصبمیشودواینکارشایدکمترازیک

دقیقهطولبکشد!

۲. خیلی زودبه زود آپدیت می شود و نگرانی شما برای به روز بودن از بین می رود.

۳. اگر با مشکلی مواجه شدید با یک جستجوی ساده در گوگل می توانید راه حل مناسب 
را بیابید.

همچنینهرکسیکهبااینسایتسازهاآشنااستمیتواندکارسایتتانراادامهدهدومشکلوابستگیسایت
بهیکفردیاشرکتخاصحلمیشود.

۴. با زبان فارسی کامال سازگار است.
دیگرنگرانراستبهچپبودننوشتههاواستفادهازفونتهایفارسینباشید.
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۵. ده ها هزار پوسته یا قالب وجود دارد که با انتخاب یکی از آن ها می توانید سایتی با 
ظاهری جذاب و حرفه ای داشته باشید.

صدهاقالبزیبایفارسیوجوددارد.کافیاستدراینترنتعبارت»قالبوردپرس«راجستجوکنید.

۶. با کمک افزونه رایگانی به نام »ووکامرس« تمام امکانات یک فروشگاه آنالین حرفه ای 
به سایت تان اضافه می شود.

فارسیسازآنهموجودداردکهعالوهبرفارسیکردنتمامنوشتهها،واحدپولایرانرابهفروشگاهتاناضافه
میکند.

۷. ده ها هزار افزونه رایگان و پولی دارد که تقریبا هر امکان قابل تصور را به سایت اضافه 
می کند.

هرگاهبهامکانجدیدینیازداشتید،میتوانیدافزونهایمناسبرابیابیدوآنرانصبکنیدتاامکانجدیدیبه
سایتشمااضافهشود.

بازاریابی اینترنتی تنها عامل پولسازی سایت
اگربهترینسایتدنیاراهمداشتهباشیدشایدسایتتانپولسازنباشد.قدمبعدیانجامبازاریابیاینترنتیاست

کهباعثمیشودبهدرآمدبرسید.بازاریابیاینترنتیشاملبخشهایمختلفیاست:

نوشتنمتنهایتبلیغاتیحرفهایدرسایت
افزایشرتبهسایتدرگوگلیاسئو

ایمیلمارکتینگ
ایجادترافیکرایگانوپولی

ساختتبلیغاتوکمپینهایاینترنتی
تحلیلسایتوترافیکآن

نکتهدیگرآناستکهبایداینمطالبرابرایشرایطبازارایرانیادبگیرید.مثالنرخبازشدنایمیلدردنیا
حدود۱۵درصداستولیدرایرانگاهیتا۲۰درصدمیرسد.


