
 

 
 

 رایگان صورت به خود تجارت آنالین تبلیغات برای راه 7

 

 .کنید جوجست کجا بدانید باید فقط –تبلیغات اینترنت مملو از سیستم عامل های بازاریابی است که حتی برای شما هزینه ندارد 

یست که ممکن است شما در مراحل اولیه راه اندازی خود وجوه نقدی برای خرید در بازاریابی نداشته باشید، اما این بدان معنا ن

 .روش های موثری برای معرفی برند شما وجود ندارد

قبل از اینترنت، مشاغل کوچک فقط چند روش برای تبلیغات و بازاریابی ارزان محصوالتشان داشتند، از طریق روش هایی 

 بدانید باید فقط شما –فالیر یا حمایت از رویدادهای محلی کوچک. اکنون انواع مختلفی از فرصت ها در وب وجود دارد  چاپ مانند

 .کنید جستجو را کجا که

 در اینجا هفت روش برای ارتقا تجارت خود به صورت آنالین آورده شده است که هزینه ای هم برای شما صرف نمی کند:

 ت محلی استفاده کنید. از سه سرویس بزرگ لیس1

 Google در و شود پیدا راحتی به Google این امکان را می دهد که در جستجوهای Google Placesثبت مشاغل خود در 

Maps  نشان داده شود. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که فرم را پر کنید و ثبت نام کنید، سپس کسب و کار خود

تماس تلفنی یا نامه انجام شود. یاهو همچنین پایگاه داده بزرگی از مشاغل  را از طریق مراحل تأیید کنید، این کار می تواند با یک

https://www.hamedprint.ir/7-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b5/
https://www.hamedprint.ir/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjak_jXiYHyAhVzEFkFHR-yC0AQFjAAegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&usg=AOvVaw1xDfJh-YduXzT4-Mrql0P3


 

 
 

سرویس  Microsoft Bing! محلی این برنامه رایگان است و مطمئناً چند دقیقه طول نمی کشد تا تنظیم شود. Yahoo به نام

 مشابهی دارد که ثبت نام در آن آسان است.

 

 نلیوا چاپ انالین سفارش

 یگالر

 . تبلیغات رسانه های اجتماعی را در آغوش بگیرید2

 اغلمش هر انجام برای الزم زمانی گذاری سرمایه به اکنون – نیستند توجه جلب برای ابزاری فقط اجتماعی های رسانه تبلیغات

تریان خود با مش مستقیمی کانال و بسته خود بوک فیس صفحه در را خود پیشنهادات و تبلیغات توانید می شما. است شده تبدیل

 برای دیگری راه تواند می – شرکت سطح در چه و شخصی سطح در چه – LinkedInدر توییتر داشته باشید. شبکه سازی در 

 .باشد شما آپ استارت به کمک

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ0MnviYHyAhUMEVkFHcQZCsUQFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.yahoo.com%2F&usg=AOvVaw0MQC6fgH8373kdmIiAJh2f
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/gallery/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/


 

 
 

 . یک وبالگ راه اندازی کنید3

ا بلکه راهی برای ارتباط مستقیم تر ب یک وبالگ نه تنها به شرکت شما کمک می کند تا نام خود را از طریق پیروان منتشر کند ،

مصرف کنندگان است. اما به یاد داشته باشید که یکی از کلیدهای اصلی وبالگ نویسی این است که جریان خود را هرچه بیشتر 

 .مرتب به روز کنید. یک وبالگ خاموش و رها شده هیچ ارزشی ندارد

 دم کنید، در ماه های آینده شروع به کار می کنبرای دریافت خبرنامه جدید و بهبود یافته خود ثبت نا

 دآدرس ایمیل خود را وارد کنی

 American Expressرا از  Business Classبا ارائه آدرس پست الکترونیکی خود ، شما موافقت می کنید که خبرنامه 

 یانیه حریم خصوصی ما را بخوانید.دریافت کنید. برای اطالعات بیشتر در مورد چگونگی محافظت از حریم خصوصی شما ، لطفاً ب



 

 
 

 

 نلیوا چاپ آنالین سفارش

 یگالر

 قرار دهید Flickrو  YouTube. چند رسانه ای را در 4

YouTube هیدد قرار را محتوایی باید موفقیت برای اما دهد، می ارائه خالقانه تبلیغاتی های فیلم توزیع برای رایگان روش یک 

 با واندت می همچنین فلیکر نمایه. کند نمی کار ساده تبلیغ یک –شما است  تجارت به مربوط و کنند مشاهده خواهند می افراد که

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/gallery/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix9pOPioHyAhVLKVkFHeY0CTYQFjAAegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F&usg=AOvVaw0usXxGa_x5y1xoI_LaL0-1
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

 پیوند خود سایت وب به و کند کمک شما به شما، کار و کسب برای ها عکس تمام آوری جمع برای مکان یک دادن قرار اختیار در

 .دهید

 . وب سایت شرکت خود را جستجو کنید5

مداوم دست کم گرفت. کتابی را انتخاب کنید یا به راهنمای آنالین  Googlingر دنیای بهینه سازی موتور جستجو را نمی توان د

SEO .بپردازید و مطمئن شوید که سایت شما برای عملکرد در موتورهای جستجو بهتر است 

 . اطالعیه های مطبوعاتی6

 از افراد دشای –انیه مطبوعاتی را شلیک کنید هر بار که کسب و کار شما کار قابل توجهی را انجام می دهد ، دریغ نکنید که یک بی

. دارد ایزهج آنها رایگان توزیع داشتن و هستند تبلیغات ایجاد برای ها رسانه در استفاده برای قدرتمند ابزاری آنها کنند استفاده آن

 .24/7و بیانیه  PRLogانند م ، کنید استفاده خود مطبوعاتی های بیانیه برای آنها از توانید می که دارد وجود سایت وب دهها



 

 
 

 

 لکریستا قاب چاپ آنالین سفارش

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/


 

 
 

 یگالر

 . به یک انجمن آنالین مرتبط بپیوندید و مشارکت کنید7

هر مکان دارای انجمن های آنالین است که می توانید در آن شرکت کنید. اما فقط ثبت نام در یک انجمن و ارسال هر چند وقت 

برای هیچ کس مفید نیست و احتماالً مردم را آزار می دهد. در حالی که تجارت خود را از آن دور نگه  یکبار در مورد تجارت خود

داشته اید ، به طور فعال با جامعه همکاری کرده و با آن رابطه برقرار کنید. با قرار دادن پیوندی در امضای خود یا ذکر آن فقط در 

 د را تبلیغ کنید.خو تجارت صورت مناسب بودن زمینه ، منفعالنه

amedprint آنالین خدمات دهنده ارائه: 

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . تیشرت روی چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش
 کاتالوگ، تراکت، ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی جمهتر و تایپ و …و بروشور

 ارسال ام برای را خود آنالین سفارشات میتوانید. است آورده فراهم عزیزان شما برای قیمت ترین مناسب و کیفیت باالترین با را …و

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده

 

 

 

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

https://www.hamedprint.ir/gallery/
https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/rock/
https://www.hamedprint.ir/puzzle/
https://www.hamedprint.ir/pillow/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/plate/
https://www.hamedprint.ir/%d9%85%d9%8f%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%98%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

 

 عکس لیوان تهیه طرز

 یه لیوان عکس مواد و روش...طرز ته pdfدانلود 

https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/


 

 
 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 برای ارائه... PDFدانلود  نکته و ترفند سابلیمیشن 30

 

 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/


 

 
 

 

 مکنی تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDFتاریخچه ساخت لیوان های قهوه دانلود  

https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 

 چیست؟ رنگ دهنده تغییر جادویی لیوان

 لیوان... PDFلیوان جادویی تغییر دهنده رنگ چیست؟ دانلود 

 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری یخچهتار

 آیا... PDFتاریخچه چاپ روی صفحه نمایش تیشرت دانلود 

https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

 

 قهوه های لیوان املتک

 آیا تا به... PDFتکامل لیوان های قهوه دانلود 

 

 دهید انجام باید که کارهایی کنید: شروع را خود چاپ کار و کسب

 کسب و کار چاپ سابلیمیشن خود را شروع کنید...

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/


 

 
 

 

 تبلیغاتی بازاریابی

 تکنیک محبوب... PDF 5بازاریابی تبلیغاتی چاپ لیوان دانلود 

 

 لیوان چاپ های تکنیک

 لیوان و فنجان... PDFتکنیک های چاپ لیوان دانلود 
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 سفارشی لیوان چاپ
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