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بازاریابی کتاب به روش اسالیس پیتزا
ژان بقوسیان - مجله موفقیت 327

تا به حال 8 کتاب تالیف کرده ام و بیش از 20 کتاب را ترجمه کرده ام. برخی از این 

کتاب هایم  از  نسخه   150000 از  بیش  تاکنون  است.  رسیده  دهم  چاپ   به  کتاب ها 

در  کتاب ها  این  از  هیچ کدام  تقریبا  که  است  آن  جالب  نکته  است.  شده  فروخته 

و  بازاریابی  برای  بهتری  بسیار  روش های  است!  نشده  فروخته  کتاب  فروشگاه های 

فروش کتاب وجود دارد. این مقاله بخشی از دوره »کارخانه تولید اطالعات« است که 

تقدیم خوانندگان مجله موفقیت می شود. اگر ناشر یا نویسنده هستید و به نحوی 

با بازاریابی کتاب سروکار دارید با نکات کاربردی این مقاله، فروش کتاب های خود 

را افزایش دهید. البته نکات گفته شده بیشتر برای کتاب های تخصصی و آموزشی 

قابل استفاده است.

من معتقدم که بدترین جا برای فروش کتاب، کتاب فروشی است. در کتاب فروشی ها 
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نمی آید.  چشم  به  و  می گیرد  قرار  دیگر  کتاب  هزاران  یا  صدها  کنار  شما  کتاب 

همچنین احتمال پیدا شدن آن توسط عالقه مندان واقعی بسیار کم است. بهترین 

راه افزایش فروش کتاب، بازاریابی مستقیم است. برای بازاریابی مستقیم از ایده 

اسالیس رایگان پیتزا استفاده کنید!

ایده اسالیس رایگان پیتزا!
یکی از مهم ترین اصول در بازاریابی کتاب آن است که اغلب یک نکته جالب در 

کتاب  به صورت حضوری  که  بخرد. کسانی  را  آن  باعث می شود مخاطب  کتاب 

اتفاقا به یک نکته جالب و جذاب برسند که  اگر  را ورق می زنند.  می خرند کتاب 

توجهشان را جلب کند، کتاب را تهیه می کنند.

از  را به فروش پیتزا تشبیه می کنم. یکی  فروش کتاب و کال محصوالت آموزشی 

راحت ترین راه های فروش پیتزا آن است که با دادن یک قطعه رایگان پیتزا، افراد 

را عالقه مند کنیم، اشتهای آن ها را بیشتر کنیم تا جایی که حاضر شوند یک پیتزای 

کامل از ما بخرند. شما هم به عنوان نویسنده کتاب باید اسالیس هایی از پیتزا تهیه 

کنید و آن را به صورت رایگان در اینترنت و به صورت آفالین منتشر کنید.

افراد بسیار کمی این فرصت را خواهند داشت تا به کتاب فروشی بروند و اتفاقا 

کتاب شما را ببیند، آن را ورق بزنند و اتفاقا به نکته جالب برخورد کنند و کتاب 

الکترونیکی کوچکی  کتاب های  آن است که خودتان  راه بسیار ساده تر  بخرند!  را 

تهیه کنید و آن ها را در اینترنت به صورت رایگان منتشر کنید. همچنین می توانیم 

ویدیوها یا فایل های صوتی درست کنید و از آن ها برای بازاریابی کتاب استفاده 

کنید.

از ایده های زیر استفاده کنید
1. یک فصل کتاب را به کتاب الکترونیکی تبدیل کنید و در صفحه آخر آن فصل، 
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را منتشر نکنید!  اول کتاب  بهتر است فصل  را اضافه کنید.  اطالعات کتاب کامل 

نیست؛  نوعی مقدمه است و حاوی مطالب جذاب  به  کتاب ها  اغلب  اول  فصل 

بنابراین به اندازه کافی اثرگذار نخواهد بود. بهترین فصل کتاب را منتشر کنید و به 

صورت رایگان در اختیار همه قرار بدهید. با توجه به تجربه شخصی ام، بهتر است 

جلد کتاب الکترونیکی جلد اصلی کتاب نباشد تا ابهام ایجاد نکند. یک جلد متفاوت 

طراحی کنید.

2. گزینه دیگر آن است که خالصه کتاب را به صورت الکترونیکی منتشر کنید و 

در اختیار همه قرار دهید. بسیاری از نویسندگان نگران هستند که با ارائه رایگان 

ولی  یافت؛  خواهد  کاهش  کتاب  فروش  کتاب،  خالصه  یا  کتاب  از  بخش هایی 

تجربه نشان داده که معموال عکس این موضوع اتفاق می افتد. یعنی افراد موقع 

خرید کتاب وقتی احساس می کنند با کتاب و مطالب آن آشنا هستند، راحت تر 

آن را می خرند. یادتان نرود در انتهای این خالصه کتاب، روش تهیه کتاب کامل را 

توضیح دهید. روش تهیه کتاب می تواند مراجعه به سایت شما یا ارسال عددی 

خاص به سامانه پیامکی تان باشد.

3. روش خالقانه تر تهیه مطالب مکمل برای خوانندگان کتاب است. فرض کنید 

کتابی درباره آشپزی نوشته اید. در این روش یک کتاب الکترونیکی تهیه می کنید که 

چند دستور غذای دیگر در آن موجود است و ابتدای کتاب الکترونیکی می نویسید 

که این کتاب برای خوانندگان کتاب آشپزی من تهیه شده است. پس از خواندن 

آن کتاب، چند نکته مکمل را در این کتاب الکترونیکی یاد بگیرید. اگر مطالب این 

معرفی  کتاب  نویسنده  عنوان  به  خوبی  به  را  خودتان  شما  باشد،  جذاب  ایبوک 

کرده اید. بخشی از عالقه مندان سراغ کتاب اصلی شما می روند.

4. روش بعدی تهیه فیلم برای خریداران کتاب است! شما یک یا چند فیلم 5 دقیقه ای 

تهیه می کنید و آن ها را در سایت های ویدیویی منتشر می کنید. در این فیلم هیچ 
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تبلیغی از کتاب خود نمی کنید! بلکه روی صحبتتان با خوانندگان کتاب است؛ مثال 

می گویید: »سالم. ژان بقوسیان هستم. نویسنده کتاب شکستن مرزهای فروش. 

تشکر می کنم که کتاب مرا تهیه کرده و خوانده اید. می خواهم برای شما خواننده 

گرامی کتاب، نکات مهم را دوره کنم.« چنین فیلم هایی هم رضایت خریداران کتاب 

را بیشتر می کند و هم افراد جدید را ترغیب می کند سراغ کتاب شما بروند و آن را 

تهیه کنند، حتی می توانید روی جلد کتاب لینک این فیلم را بنویسید تا کسانی که 

کتاب را نمی خرند هم بتوانند فیلم را دانلود کنند.

5. اگر کتاب شما آموزشی است، می توانید یک پاورپوینت درست کنید که حاوی 

نکات مهم کتاب است و آن را در سایت های به اشتراگ گذاری پاورپوینت منتشر 

کنید.

را  از کتاب  فایل صوتی است که مطالب مفید کوتاهی  تهیه یک  6. روش دیگر 

توضیح می دهد. فایل هایی که مستقیما توسط نویسنده کتاب ضبط می شود مورد 

توجه بسیار بیشتری قرار می گیرد و باعث می شود مخاطبان به آن گوش فرا دهند 

و در صورت مناسب بودن محتوا به کتاب شما عالقه مند شوند.

این اسالیس های پیتزا را کجا منتشر کنیم؟
کنید.  را جست وجو  کتاب«  »دانلود  عبارت  گوگل  در  که  است  آن  کار  ساده ترین 

وب سایت های زیادی را خواهید یافت که هزاران کتاب رایگان برای دانلود دارند. 

الکترونیکی خود  کتاب های  دارند.  را هم  کتاب  آپلود  امکان  این سایت ها  اغلب 

توسط  تا  می کشد  طول  روز  چند  معموال  البته  کنید.  آپلود  سایت ها  این  در  را 

مدیر وب سایت تایید شود و در سایت نمایش داده شود. اگر می خواهید کتاب 

الکترونیکی شما تایید شود تا جای ممکن تبلیغ نکنید. فقط در صفحه آخر در چند 

خط روش تهیه کتاب کامل را توضیح دهید.
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اولین کتابی که نوشتم  باشد.  زیاد  نباید خیلی  الکترونیکی  تعداد صفحات کتاب 

الکترونیکی 30 صفحه ای  ابتدا یک کتاب  نام داشت.  »شکستن مرزهای فروش« 

تهیه و منتشر کردم و فروش کتاب را افزایش داد. بعد 92 صفحه را کتاب را به 

صورت رایگان در سایت گذاشتم و فروش کم تر شد! شما نباید آنقدر قطعات پیتزا 

ارائه کنید تا مخاطب کامال سیر شود. مطالب کوتاه و جذاب که خواندنش کم تر از 

10 دقیقه زمان بخواهد فروش را افزایش می دهد!

روش دیگر استفاده از رسانه های اجتماعی است. حتما می دانید که مدتی است 

که می توان در اینستاگرام فیلم های 60 ثانیه ای منتشر کرد. از این فرصت استفاده 

کنید و در بخش های یک دقیقه ای، درباره کتاب خود نکاتی را منتشر کنید. جمالتی 

تلگرام  کمک  با  کنید.  منتشر  تلگرام  و  اینستاگرام  در  عنوان پست  به  را  کتاب  از 

پیام های صوتی ضبط کنید و برای دیگران ارسال کنید. کانال تلگرام درست کنید و 

مطالبی آموزشی درباره کتابتان منتشر کنید.

با  و  کنید  استفاده  لینکدین  مثل  تخصصی تر  اجتماعی  رسانه های  از  همچنین 

جست وجو افراد مرتبط را بیابید و مطالب مفید منتشر کنید.

نکته آخر اینکه به نظر من میزان فروش کتاب فقط به یک چیز بستگی دارد: انگیزه 

و تالش نویسنده آن! هیچگاه به امید ناشر نباشید تا برایتان کاری انجام دهد. 

شما به تنهایی می توانید کاری کنید که کتاب شما پرفروش شود. هیچ گاه خودتان 

را فریب ندهید که چون مطالب کتاب خوب است دیر یا زود تمام دنیا خواهند 

فهمید. خودتان پیش قدم شوید و به تمام دنیا نشان دهید چه نویسنده توانمندی 

هستید و کتابتان چقدر ارزشمند است!

https://modiresabz.com/

