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5اشتباهبزرگمدرسها
نویسنده و سخنران: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

5 اشتباه بزرگ مدرس ها که باعث می شود نه خیلی معروف شوند و نه بتوانند درآمد 

خوبی داشته باشند:

1.زنجیرهمحصوالتندارند
منظور این است که اگر محصول اصلی داریم و آن را می فروشیم، الزم است که در 

کنار آن 3 محصول دیگر هم داشته باشیم:

1. محصول کامال رایگان. شاید ویدیوهای اینستاگرام یا مقاله ای در سایت است.

2. محصول رایگان. می تواند ویدیو یا هر فرمت دیگری باشد که به ازای دریافت آن 

ایمیل یا اطالعات تماس می گیریم.

3. محصول ارزان. شاید بهترین گزینه می تواند کتاب یا … باشد.

4. محصول اصلی. که قیمت بیشتری دارد و مهم تر است.

https://modiresabz.com


2

گزینه های  با  بتوانیم  تا  باعث می شود  باشیم،  داشته  کنار هم  را  این 4 مورد  اگر 

پایین تر یعنی ارزان تر و رایگان، محصول اصلی را خیلی بیشتر بفروشیم.

داشته  دیگر،  محصول   3 داشتن  بدون  اصلی  محصول  تک  نمی توانیم  بنابراین 

باشیم. به این مورد زنجیره محصوالت می گویند.

2.باصنعتآموزشآشنانیستند
آموزش مانند همه موارد دیگر یک صنعت است. مثال در صنعت آموزش همیشه 

کوچک  کارگاه  یک  یا  ویدیو  از  بیشتر  خیلی  همایش حضوری  یک  ذهنی  ارزش 

است؛ مثال در صنعت آموزش، کتاب جایگاه شما را باالتر می برد. باوجوداینکه در 

اصل فرقی ندارد که محصول آموزشی شما ویدیو باشد یا کتاب،  ولی کسانی که 

با این صنعت آشنا هستند، می دانند که کتاب باعث برندسازی بهتری برای شما 

می شود.

3.محصوالتجامعندارند
محصول جامع یک محصول بسیار کامل، فکر شده و با تمام جزئیات الزم است که 

مسیر یا فرایندی را از صفر تا صد توضیح می دهد.

بنابراین نمی توانیم یک مدرس خیلی موفق باشیم و کل امیدمان به وبینارهایی 

چند  که شاید  یا محصوالت جسته وگریخته ای  می کنیم  برگزار  هفته  هر  که  باشد 

ساعت آموزش می دهیم.

باید محصوالت جامعی داشته باشیم تا شخص با خرید آن بداند که هر چیزی در 

آن حوزه الزم است دریافت می کند.
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4.یادنمیگیرند
من در دوره کارخانه تولید اطالعات توضیح می دهم که یک مدرس هر روز باید 3 

کار انجام دهد:

1. یادگیری

2. تولید محتوا

3. رشد کسب وکار

اگر هر روز یاد نگیریم بعد از مدتی مثال ها، مطالبمان،  اسالیدها و… تکراری می شود 

و افراد دیگر با ما همراه نخواهند شد.

5.برساختتریبونتمرکزنمیکنند
منظور از تریبون هر رسانه ای است که هواداران ما جمع شده اند و ما هر لحظه 

که بخواهیم می توانیم، اطالع رسانی جدیدی انجام دهیم. مثال اکانت اینستاگرام 

می تواند یک تریبون باشد،  سایت یا ایمیل هایی که جمع می کنیم می تواند تریبون 

باشد و وقتی هواداران زیادی را در این تریبون جمع می کنیم، وقتی کتاب جدیدی 

نوشتیم یا محصول جدیدی ارائه دادیم کافی است در آن تریبون ها اعالم کنیم و از 

همان لحظه اول می توانیم فروش های خوبی داشته باشیم.
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