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3 منبع درآمد اصلی همایش
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

در همایش ها افراد بیشتری را در یک سالن جمع می کنیم و برای آن ها سخنرانی 

می کنیم. تعداد شرکت کنندگان همایش می تواند بین 100 تا چند هزار نفر باشد. در 

همایش ها معموال این امکان وجود ندارد که حضار مشارکت کنند یا سوال بپرسند. 

مدت زمان همایش می تواند از چند ساعت تا چند روز کامل باشد.

اگر همایش های چهار ساعته برگزار کنید، دیگر نیازی به پذیرایی ناهار نیست. ساعت 

همایش می تواند از 9 صبح تا 13 باشد. یا از 15 تا 19 بعدازظهر باشد. این موارد کامال 

به سلیقه شما بستگی دارد. ولی معموال همایش هایی که صبح آغاز می شود رضایت 

بیشتری ایجاد می کند.
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هر همایش سه منبع درآمد دارد که بسیاری از مدرس ها از این سه مورد به خوبی 

استفاده نمی کنند.

1. بلیت ورودی
می توانید از هر شرکت کننده برای شرکت در همایش مبلغی دریافت کنید. اگر اول 

کار هستید و هدف شما شناساندن خودتان و برندسازی است، این مبلغ را بسیار 

کم یا حتی رایگان درنظر بگیرید. البته اگر همایش رایگان نباشد در کیفیت حضار 

تاثیر می گذارد و افراد ارزشمندتری شرکت خواهند کرد.

وقتی معروف تر شدید می توانید مبلغ را افزایش بدهید. البته شاید استراتژی کامال 

متفاوتی را در پیش بگیرید. مثال تصمیم بگیرید قیمت همایش بسیار باال باشد تا 

باعث جلب توجه افرادی شود که شما را نمی شناسند.

 

2. محصوالت سخنران
شاید یکی از تفاوت های مهم مدرس معمولی با مدرس مرجع در همین مورد باشد. 

بعدا  و  کنند  خریداری  می توانند  حضار  که  دارد  محصوالتی  حتما  مرجع  مدرس 

استفاده کنند. موضوع فقط آن نیست که با فروش محصوالت سود بیشتر ایجاد 

کنیم. نکته مهم آن است که وقتی مخاطب عالقه مند به یادگیری بیشتر است و 

محصوالتی نداریم، روند یادگیری او را کند می کنیم و او را وسط کار رها می کنیم.

شخصا در همایش های زیادی شرکت کرده ام که سخنران تابه حال هیچ محصولی 

مراجعه  به سخنران  پایان همایش حضار عالقه مند  در  وقتی  نکرده است.  تولید 

می کنند و درخواست آموزش های بیشتر می کنند سخنران می گوید هنوز فرصت 

نکرده محصوالتی تولید کند.

اگر می خواهید مدرس مرجع باشید، باید محصوالتی تولید کنید و در همایش ها 
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سالن  انتهای  در  می گویند.  سالن«  ته  »فروش  فروش،  نوع  این  به  کنید.  عرضه 

قسمتی وجود دارد که میزهای بزرگی قرار دارد و محصوالت روی آن چیده شده 

است. سخنران می تواند توصیه کند که حضار محصوالت خاصی را تهیه کنند. البته 

اگر پیشنهادی هم ارائه ندهد عالقه مندان خودشان محصوالت را خریداری می کنند.

اگر تازه کار هستید و می خواهید از همایش بیشترین سود را ایجاد کنید می توانید 

را بسیار پایین بگذارید، در حدی که هزینه ها پوشش داده شود و  مبلغ ورودی 

استراتژی  دنیا  از مدرسان مرجع  بسیاری  بگذارید.  فروش محصوالت  بر  را  تمرکز 

افرادی  برگزار کرده اند.  رایگان  یا حتی  ارزان  بوده که همایش هایی  این  آغازشان 

که اصال مدرس را نمی شناسند، به دلیل قیمت پایین یا رایگان بودن همایش در 

آن شرکت می کنند و تحت تاثیر قرار می گیرند. حضار به این نتیجه می رسند که 

سخنران بر موضوع تسلط دارد. همین باعث می شود محصوالتی را خریداری کنند 

و کم کم به هواداران آن مدرس بپیوندند.

3. حامیان همایش
اگر تعداد شرکت کنندگان همایش قابل توجه باشد، برخی از شرکت ها و سازمان ها 

حاضر می شوند برای معرفی بیشتر و برندسازی خودشان، از همایش شما حمایت 

کنند.

محل  در  احتماال  و  بپردازند  شما  به  مبلغی  یعنی  باشد،  مالی  می تواند  حمایت 

همایش، تبلیغاتی از خودشان را به نمایش بگذارند. البته شاید از شما بخواهند 

کاغذها و اقالم تبلیغاتی را در کیف شرکت کنندگان همایش قرار بدهید.

البتـه حمایـت می توانـد گونه هـای دیگـری داشـته باشـد. مثـال حامـی، سـالن 

همایـش را بـرای شـما تهیـه کنـد و هزینه هـای آن را متقبـل شـود. برخـی از 

حامیـان حاضرنـد تمـام شـرکت کنندگان همایش را تامیـن کنند. یعنـی مثال قول 
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می دهنـد از طـرف آن هـا 300 نفر در همایش شـرکت خواهند کـرد و مبلغی بابت 

ایـن موضـوع بـه شـما می پردازند.

گاهی رسانه ها و خبرگزاری ها حاضر می شوند حامی رسانه ای همایش شما شوند. 

تبلیغ  رسانه های خودشان  در  را  ولی همایش شما  نمی پردازند  پولی  یعنی هیچ 

می کنند.

تعیین استراتژی مناسب
دیدیم در برگزاری همایش سه منبع اصلی درآمد داریم که مجموع آن ها باید سود 

مناسبی ایجاد کند. برای افزایش سود یکی از این سه مورد شاید الزم باشد سود 

حاصل از موارد دیگر را کاهش دهیم. البته این موضوع الزامی نیست.

را  بیشتری  افراد  بتوانیم  تا  باشد  کمی  بسیار  مبلغ  می تواند  همایش  بلیت  مثال 

برای  بیشتری  عالقه  مالی  حامیان  بیشتر،  ثبت نام های  تعداد  با  کنیم.  ثبت نام 

همکاری با ما خواهند داشت. البته یک راهکار این است که مبلغ بلیت را افزایش 

دهیم و حامی مالی نداشته باشیم.

https://modiresabz.com

