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آینده کسب و کارهای اینترنتی
ژان بقوسیان - مجله موفقیت 321

در این مقاله به آینده کسب و کارهای اینترنتی یا 5 تغییر بزرگ در دنیای وب پرداخته 

می شود.

1. تلفن های همراه و تبلت
پیش بینی های صورت گرفته بیان می کند که تا سال 2017 حدود 90 درصد وبگردی ها 

و استفاده از اینترنت با تلفن همراه و موبایل خواهد بود؛ بنابراین تا حدود سه سال 

آینده از هر 10 نفری که از اینترنت استفاده می کنند 9 نفرشان از طریق موبایل یا تبلت 

به اینترنت دسترسی خواهند داشت. پس اینجا با سوال مهمی روبه رو هستیم که 

وب سایت یا منابع آنالینی که داریم برای استفاده روی موبایل و تبلت بهینه سازی 

شده است یا خیر؟
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روی  یعنی  سازید؛  ریسپانسیو  یا  واکنش گرا  را  خود  سایت  قالب  می توانید  شما 

کامپیوتر سایت اصلی دیده شود و وقتی سایت روی موبایل باز می شود نسخه 

آسان تر  موبایل  بر  را  سایت  مشاهده  کار  این  شود.  داده  نمایش  موبایل  خاص 

می سازد. اگر از سایت سازهای استانداری مثل وردپرس استفاده می کنید، پوسته یا 

قالب هایی دارند که این امکان پیش بینی شده است.

تغییر مهم دیگر این است که اغلب افراد در استفاده از مرورگرها تنبل تر می شوند 

این  آن ها سخت تر می شود.  از  استفاده  و  کم رنگ تر می شوند  مرورگرها هرروز  و 

اینترنت استفاده خواهند کرد؟ می توان  از  افراد چگونه  سوال مطرح می شود که 

گفت چون اغلب افراد به گوشی موبایل و تبلت دسترسی دارند ترجیح می دهند از 

اپلیکیشن هایی استفاده کنند که اطالعات الزم را از طریق اینترنت دریافت می کند 

و در قالب یک اپلیکیشن به مخاطب نمایش می دهد.

بنابراین اولین تغییر این است که سایت و منابع مان را برای تلفن های همراه یا 

تبلت طراحی کنیم یا کاری کنیم که با آن ها سازگار باشد، چون آینده استفاده از 

اینترنت بر موبایل و تبلت خالصه شده است.

2. کم تر شدن مقاالت متنی
دومین تغییر این است که مقاالت متنی روزبه روز کم تر خوانده می شوند و استقبال 

مردم از مقاالت متنی کم تر می شود و روزبه روز حوصله و تمرکز مردم در اینترنت 

کم تر می شود؛ بنابراین اگر دو یا سه سال پیش افراد با عالقه یک مقاله چند هزار 

کلمه ای را می خواندند، امروزه بعید است که افراد برای چند دقیقه به  طور پیوسته 

را بخوانند؛ در نتیجه مقاالت روز به روز کوتاه تر می شود و  یک مقاله 1000 کلمه ای 

عکس ها جایگزین متن ها می شوند. مقاالت جدیدتر معموال عکس محور می شوند 

و تا حد ممکن از عکس هایی استفاده می شود که نه تنها تزیینی باشد بلکه بخش 

اصلی مطلب را منتقل کند و مخاطب با دیدن عکس ها به محتوا پی ببرد.
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همچنین استفاده از اینفوگرافیک ها روزبه روز مرسوم تر می شود. در واقع ما به جای 

نوشتن یک مقاله مفصل در خصوص اینکه »افراد وقت خود را در اینترنت چگونه 

سپری می کنند؟« می توانیم این اطالعات را در یک نمودار گرافیکی طراحی کنیم که 

این نوع گرافیک ها که در واقع مطلب ما را بیان می کند اینفوگرافیک نام دارد و 

در واقع با این روش می توانیم در زمان کمی اطالعات زیادی را به مخاطب انتقال 

دهیم.

بنابراین یکی از مطالبی که باید پیش بینی کنیم این است که مطالب متنی خودمان 

را کم تر کنیم و از روش های جدیدتر مثل اینفوگرافیک و عکس هایی که خودشان 

آموزش می دهند استفاده بکنیم.

در مقاالت متنی بهتر است موارد زیر را رعایت کنیم:

1. کوتاه تر کردن مقاالت و بندهای مقاله

2. استفاده از عکس های بیشتر در مقاله

3. استفاده از اینفوگرافیک

3. رسانه های اجتماعی موبایلی
این یک تغییر  از رسانه های اجتماعی موبایل  است.  سومین تغییر مهم استفاده 

بسیار بزرگ و جهانی است که حتی کارشناسان اینترنت چنین چیزی را پیش بینی 

نمی کردند. رسانه ها اجتماعی موبایلی با سرعتی حیرت آور بین مخاطبان محبوب 

شده و حتی رقیبانی جدی مثل فیس بوک را دچار ترس و وحشت کرده است. نکته 

جالب این است که رسانه های اجتماعی سنتی روز به روز در حال افت هستند که 

این موضوع بدین دلیل است که اغلب افراد از موبایل استفاده می کنند و ترجیح 

می دهد کارها را با موبایل خود انجام دهند. رسانه های اجتماعی موبایلی مزایای 

خاصی دارند مثال رسانه هایی مانند وایبر، الین، واتس آپ که روی گوشی نصب 
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می شوند می توانند به  راحتی از روی فهرست مخاطبان گوشی شما دوستانتان را 

پیدا کنند و آن ها را به رسانه اجتماعی اضافه کنند و تماس شما با آن ها آسان تر 

شود.

شاید یکی از اتفاق های مهم در حوزه بازاریابی اینترنتی همین موضوع باشد که 

در سال های آینده یکی از قوی ترین رسانه های بازاریابی برای کسب وکارها، رسانه 

اجتماعی موبایل خواهد بود. شما می توانید در این رسانه ها گروه هایی را تعریف 

برسانید. در  به آن ها  را  پیامی  این گروه ها اضافه کنید و  به  زیادی  افراد  کنید و 

ایمیل  از  حداقل  نشود  مارکتینگ  ایمیل  جایگزین  روش  این  اگر  آینده  سال های 

مارکتینگ قدرتمندتر خواهد شد. البته این بدان معنی نیست که ایمیل مارکتینگ از 

رده خارج خواهد شد ولی اگر بخواهیم به افراد در زمان کم تر و با سرعت بیشتری 

دسترسی پیدا کنیم از رسانه های اجتماعی موبایلی استفاده خواهیم کرد و اغلب 

اپلیکیشن های موبایل این قابلیت را دارند که دوستان فیس بوک، توییتر و دیگر 

رسانه ها را در فهرست رسانه های اجتماعی خود اضافه کنید و با این افراد در تماس 

باشید و بازاریابی خودتان را از طریق گوشی یا تبلت و خیلی مستقیم تر و راحت تر 

انجام دهید.

4. افزایش محبوبیت ویدیو
چهارمین تغییر مهم افزایش خیلی سریع محبوبیت ویدیو است. روزی سه میلیارد 

فیلم در یوتیوب مشاهده می شود. 

نکته قابل  توجه این است که اغلب افرادی که وارد سایت های ویدیویی می شوند 

بیش از یک ویدیو را مشاهده می کنند. اکنون در کشورهای با اینترنت پرسرعت، 

یا  متنی  مقاالت  نه  است  فیلم  جست وجوی  جست وجوها،  از  درصد   50 حدود 

روزبه روز  ویدیو صورت می گیرد  از طریق  که  آموزش هایی  به  مردم  عکس! عالقه 

بیشتر می شود.
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بنابراین تغییر عمده ای که باید در کار و سایت تان ایجاد کنید ساختن ویدیوهایی 

است که به افراد کمک می کند مشتری سایت تان شوند.

فرض کنید می خواهید روش تهیه یک کیک شکالتی را از اینترنت بیابید. آیا ترجیح 

می دهید مقاله ای بیابید که مراحل را به ترتیب توضیح می دهد یا فیلمی که دقیقا 

روش تهیه این کیک را نشان می دهد؟

اغلب  نیست.  پیچیده ای  و  سخت  کار  هیچ وجه  به  کوتاه  ویدیوهای  ساخت 

موبایل های هوشمند دوربین مناسبی دارند که برای فیلم برداری کیفیت قابل قبولی 

برای ویرایش فیلم روی تلفن همراه وجود  زیادی  اپلیکیشن های  دارد. همچنین 

دارد. شما در چند دقیقه می توانید یک ویدیو تولید کنید و در سایت یا رسانه های 

اجتماعی منتشر کنید.

5. سنسورهای موبایل
شاید جذاب ترین تغییر بزرگ در دنیای اینترنت، اضافه شدن سنسورهای مختلف 

به موبایل باشد. اغلب موبایل های هوشمند جدید سنسورهایی دارند که عبارت اند 

از:

1. شتاب سنج

2. رطوبت سنج

3. دماسنج

4. تشخیص حالت  چهره

5. ضربان قلب

6. سرعت

این  با  موبایل  یک  که  دید  می توان  می کنیم  بررسی  را  باال  موارد  ترکیب  وقتی 
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سنسورها می تواند تشخیص دهد شما در شرایط خوبی قرار دارید یا خیر و آیا این 

لحظه زمان مناسبی است که روی شما بازاریابی انجام گیرد یا نه؟

آینده بازاریابی اینترنتی در اپلیکیشن های موبایلی خالصه می شود که قبل از اینکه 

یک پیام بازاریابی به مشتری ارسال کنند با سنسورهای مختلف شرایط مشتری را 

بررسی خواهند کرد و در بهترین زمان و لحظه ممکن و در بهترین شرایط ممکن 

پیام بازاریابی را روی گوشی شما نمایش خواهند کرد.

در این مقاله از 5 تغییر مهم در وب سخن گفته شد که اگر از آن ها غافل باشید 

می توانید فرصت های بزرگ پول سازی در اینترنت را از دست بدهید.
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