
 

 
 

 پول بدون یا پول با – 2021 سال در خود کار تبلیغ برای برتر روش 30

 

 ایده های بازاریابی

خود را با روش های مختلف تبلیغ و  تجارت برای بقا و رشد، تجارت شما به مشتری نیاز دارد. برای جلب مشتری باید

روزهای خوب گذشته، این مسئله تصمیم گیری بین یک بروشور، کارت پستال یا آگهی در روزنامه بازاریابی ارتقا دهید. در 

 .محلی بود

 .اما در دنیای دیجیتال امروز، این امکانات بی پایان هستند

 دنقشه استراتژی های بازاریابی دیجیتال برای بهترین راه ها برای ارتقا تجارت خو

راه های ارتقا تجارت خود را دریابید؛ یا حتی فقط گزینه های شما چیست، )الف( تنها نیستید بنابراین اگر می خواهید بهترین 

 .و )ب( در جای مناسب قرار دارید

شما را شرح خواهم داد، چه بودجه ای ندارید، چه بودجه محدودی  کسب و کار روش موثر برای ارتقا 30در این پست، من 

 دارید و چه یک اتاق دارید.

 ی انتشار این کلمه را با توجه به موارد زیر بررسی خواهیم کرد:ما چگونگ

https://www.hamedprint.ir/30-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%da%a9%d8%a7%d8%b1/


 

 
 

 .(Mapsو  Google Searchموتورهای جستجو )یعنی 

و  LinkedIn ، YouTube  ،TikTok، اینستاگرام، توییتر، بوک فیس هکانال های رسانه های اجتماعی )از جمل

Pinterest). 

 (لیست های فهرست آنالین )بیشتر از آنچه فکر می کنید در آنها وجود دارد

 .جامعه محلی شما )رویدادها ، حمایت های مالی و مطبوعات(

ت خود ضروری است، بنابراین بیایید با اگر می خواهید جدا از رقبای خود باشید و در مقابل مشتریان خود باشید، ارتقا تجار

 شروع به کار کنیم. Googleمحبوب ترین کانال: 

 تبلیغ کرد Googleچگونه می توان تجارت خود را در 

از سهم بازار، این یکی از  ٪90استفاده از گوگل برای تبلیغ مشاغل خود کاری منفرد نیست. با به دست آوردن بیش از 

 در مقابل مشتریانی است که فعاالنه در جستجوی راه حل هستند.بهترین راه ها برای حضور 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivp7m-hYPyAhW3BGMBHd5-CtMQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25A8%25D9%2588%25DA%25AF-102639947936344%2F&usg=AOvVaw3Ecpk7ToIqpsobbKoMkL4S
https://www.youtube.com/


 

 
 

 

 برای معرفی نام شما وجود دارد: Googleدر اینجا بهترین روشها برای استفاده از 

 خود را ایجاد و تأیید کنید Google Business. نمایه 1

شما( همان چیزی است که به شما امکان می دهد  Googleبرای لیست  Google)اصطالح  شما Business Google هنمای

و همچنین وقتی شخصی نام و موقعیت مکانی شما را تایپ  Google، بخش محلی نتایج جستجوی Google Mapsدر نتایج 

 می کند، در سمت راست نشان داده شود. پنل دانش در نتایج جستجو.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb0OrLhYPyAhWGDxQKHQZxCbwQFjAAegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbusiness%2F&usg=AOvVaw00Gjmi7RV4vCJ30118Yrzg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb0OrLhYPyAhWGDxQKHQZxCbwQFjAAegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbusiness%2F&usg=AOvVaw00Gjmi7RV4vCJ30118Yrzg


 

 
 

تهیه اطالعات خود نسبت به مکان جستجوگر بهتر و بهتر می شود، این لیست رایگان باید از  در Googleهمانطور که 

 .اولویت های اصلی باشد

مشاغل خود تأیید مالکیت لیست خود از طریق حساب  promoteکلید استفاده از نمایه کسب و کار شما برای ارتقا 

Google My Business .رایگان است 

می توانید لیست خود را بهینه کنید تا در نتایج جستجو باالتر و برای جستجوهای مرتبط تر نشان داده پس از داشتن مالکیت، 

 .شود

 یبهترین روشها برای ارتقا رتبه بندی مشاغل خود در نتایج جستجوی محل

اال مشاهده )همانطور که در ب Pack Packرتبه بندی می کنید یا در صفحه محلی نتایج منظم در  Google Mapsاگر در 

 روزانه خود را تبلیغ می کند. 24/7می شود( ظاهر می شوید )این کار بسیار عملی است( ، اساساً تجارت شما 

خود منتشر کنید، تبلیغات جذابی را در زمانی که هدف  Googleحتی بهتر، شما می توانید پست ها را مستقیماً در لیست 

 دهید.باالیی دارند، جلوی چشم مخاطبان خود قرار 

 . یک وب سایت دریافت کنید2

هر کسب و کاری به یک وب سایت احتیاج دارد، مهم نیست که شغل و مشتری شما از چه روشی قدیمی برخوردار است. 

 وب سایت شما برای مشتریان فعلی و احتمالی مفید است.

به وب سایت شما مراجعه کنند و مانند  پیدا کنن، آنها می خواهند Googleحتی اگر آنها شما را در شبکه های اجتماعی یا 

 شما، به شما کمک می کند تا تجارت شما را به صورت شبانه روزی انجام دهد. Googleلیست 



 

 
 

 

این داستان مربوط به تجارت  –یک وب سایت تجاری خوب نه تنها به عنوان یک ابزار تبلیغاتی به خودی خود عمل می کند 

شما و آنچه شما ارائه می دهید ، اطالعات تماس را ارائه می دهد ، و نشان دهنده شخصیت و ویژگی های متمایز 

 ا.شم تبلیغاتی ی، بلکه برای اندازه گیری و بهبود آن نیز ضروری است. موفقیت در سایر روشها شما است تجاری نام

 وب سایت یکی از بهترین راه ها برای ارتقا تجارت شما است

به عنوان مثال، هنگام اجرای تبلیغات، به صفحات فرود نیاز دارید که در وب سایت شما زندگی می کنند. وقتی اطالعات 

 در شبکه های اجتماعی ارسال می کنید، باید به خانه خود در وب سایت شما پیوند داده شود. مفیدی را

با ورود همه کانال های بازاریابی به وب سایت شما، می توانید از تجزیه و تحلیل استفاده کنید تا ببینید کدام یک از استراتژی 

 خود دریافت می کنید.ها بهتر کار می کنند و اطالعات بی نظیری درباره مخاطبان 



 

 
 

اگرچه راه حل های کامالً رایگان برای ایجاد یک وب سایت برای محل کار شما وجود دارد ، اما اگر در ارتقا تجارت خود 

جدی هستید، ناگزیر باید به نوعی وب سایت پرداخت شده بروید. داشتن نام دامنه ، ظاهر و احساس حرفه ای و توانایی 

 ویژگی ها در صورت لزوم ، همه برای رشد ضروری است.مقیاس گذاری و افزودن 

 . بهینه سازی موتور جستجو را پیاده سازی کنید3

باید تجارت شما را تبلیغ  Googleاین یک چیز برای شما است که تجارت خود را ارتقا دهید؛ این امر دیگری است که 

 همسو می کند. Googleرتبه بندی مجموعه عملکردهایی است که تجارت شما را با الگوریتم  SEO کند.

اما از آنجا که این الگوریتم با استفاده از یادگیری ماشین و رفتار کاربر برای تولید دقیق ترین و با کیفیت ترین نتایج برای 

به  –در واقع فقط بهینه سازی برای جستجوگران است  موتورهای جستجو جستجوگران تکامل یافته است، بهینه سازی برای

 .ویژه کسانی که در جستجوی آنچه شما ارائه می دهید

سئو تنها یک تاکتیک نیست، بلکه بسیاری از تاکتیک هایی است که به طور جمعی کار می کنند با هم برای ارتقا رتبه خود. 

دارد، شما به همان اندازه خرده فروشان بزرگ فرصت دارید که نتایج عالی مبتنی بر مکان  Googleهمچنین، از آنجا که 

 .بدون اینکه هزینه ای بپردازید! )البته به استثنای هزینه های تهیه وب سایت( –ظاهر شوند  Googleدر صفحه اول 

 شما رونق کسب و کار بهترین راه برای –ظاهر می شوند  SERPمشاغل کوچک در 

 بلیغ کار شما عبارتند از:تاکتیک های جستجوگرها برای ت

 .افزودن کلمات کلیدی مرتبط )مبتنی بر صنعت و مکان( به مکان های خاص در وب سایت شما

 .تولید محتوای اصلی و با کیفیت به طور منظم، همراه با تصاویر دارای برچسب

 .باالی بارگذاری صفحه سرعت و امنیت حفظ

و نه فقط  –اساساً تجارت شما را برای شما تبلیغ می کند  Googleر دارد ، نگامی که کسب و کار شما در نتایج باالیی قرا

 برای هر کسی ، بلکه برای افرادی که به دنبال آنچه شما می خواهید جستجو می کنند. خیلی بهتر از این نیست

 یک وبالگ تجاری ایجاد کنید -4



 

 
 

ما در استراتژی قبلی فقط به این موضوع پرداختیم، اما محتوا چنان محرک مهمی در سئو است که واقعاً مستحق دسته بندی 

خاص خود به عنوان یک استراتژی تبلیغاتی است. مطمئناً، شما می توانید برخی از پست ها را درباره نقاط عطف و 

کاری است که محتوای آموزشی را با صدای نام تجاری شما تولید می کند، رویدادها ایجاد کنید، اما وبالگی سودآور کسب و 

 .جستجو می کنند Googleدر مورد سواالت و اصطالحاتی که مشتریان ایده آل شما در 

 ابهترین راه ها برای تبلیغ پست وبالگ کسب و کار شم

رای هدف قرار دادن این کلمات کلیدی تولید این سواالت و اصطالحات را کلید واژه می نامند، و هرچه محتوای بیشتری ب

 کنید، فرصت های بیشتری برای نمایش کسب و کار خود در صفحات نتایج موتور جستجو ایجاد می کنید.

 پست های عالی وبالگ می تواند یکی از موارد زیر باشد:

 ینحوه ارسال و پست های آموزش

 (مورد مهم و غیره 3ن ، بهتری 5مورد برتر ،  10لیست استراتژی ها و منابع )

 تپرسش و پاسخ یا نوشتن مصاحبه با یک متخصص صنع

 رپست های رهبری فک

 لپست / الگو / مثا

 نپست های مهما

 یتوصیفات مشتری یا مطالعات مورد

 (پست های فصلی )مانند این پست

 وچیست؟ راهنمای ایجاد محتوا برای سئ SEOمحتوای 

 د غیر سئونکاتی درباره سئو وبالگ برای افرا



 

 
 

 

 . مطالب خود را به اشتراک بگذارید5

وبالگی که تخصص، قابلیت دسترسی و تمایل واقعی شما برای کمک به مخاطبان را نشان می دهد، ابزار تبلیغاتی عالی 

آنها را تبلیغ کنید! در شبکه های اجتماعی، از طریق  –منتشر نکنید برای یک کسب و کار است. بنابراین فقط پست ها را 

 خبرنامه های ایمیل ، یا حتی آنها را به راهنماهای قابل بارگیری تبدیل کنید تا به شما در جمع آوری هدایا کمک کند.

توجه سایر وب سایت های بهتر از این، اگر محتوا با اشتراک پذیری تولید کنید ، پست های وبالگ شما احتماالً مورد 

معتبری قرار خواهد گرفت که از سایت شما یا منابع خبری رسانه های اجتماعی سایت شما را ذکر کرده و به آن لینک می 

 تجارت شما را برای شما تبلیغ می کنند. –دهند 

6 .Google Ads را اجرا کنید 

بگیرید ، این یک استراتژی طوالنی مدت است که شروع به شما کمک می کند تا در باالی صفحات نتایج قرار  SEOگرچه 

 به دیدن نتایج می تواند هفته ها، حتی ماه ها طول بکشد.

راهی است که باید دنبال کنید. تبلیغات  Google Adsبرای قرار گرفتن در معرض فوری بیشتر، و اگر بودجه دارید، 

Google Ads  از لیست های ارگانیک و محلی نشان داده می شود.در باالی صفحه نتایج موتور جستجو ، باالتر 

نه تنها به دلیل کنترل بیشترین سهم بازدیدکننده از موتورهای جستجو ، بلکه  Googleو از بین موتورهای جستجو موجود، 

 به دلیل انعطاف پذیری باال ، ویژگی های ایجاد آگهی و معیارهای دقیق عملکرد ، بسیار محبوب ترین است.

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/


 

 
 

 googleتبلیغات  –راه ها برای تبلیغ تجارت خود  بهترین

به زمان و آزمایش و خطای زیادی نیاز دارد ، اما یک کمپین بهینه شده ارزش سرمایه  Google Adsگرچه تسلط بر 

می تواند از طریق تبلیغات متنی در شبکه جستجو یا تبلیغات بنر مارک دار در شبکه  Googleگذاری را دارد. تبلیغات در 

 .را در اینجا بررسی کنید Google Adsنمایش باشد. می توانید دوره خرابی 

 دچگونه می توان با استفاده از دایرکتوری های آنالین تجارت خود را ارتقا دا

مصرف کنندگان به طور معمول برای جستجوی مشاغل متناسب با نیازهای خاص خود به دایرکتوری های آنالین مراجعه 

یت ها معموالً وب سایت های پربازدید و دیرینه ای هستند که دارای دامنه باالیی هستند ، بنابراین غیر می کنند. این سا

نشان داده شود.  Googleمعمول نیست که صفحه نمایه یا نام تجاری شما از طریق یکی از این دامنه ها در صفحه اول 

ه تقویت حضور آنالین شما ، ارتقا تجارت شما به مشتریان ایجاد لیست های آنالین مدت زیادی طول نمی کشد و می تواند ب

 .نزدیک و پرمصرف کمک کند

 SERPلیست های محلی در  –بهترین راه ها برای تبلیغ کسب و کار شما 

 . ایجاد لیست در فهرست های اصلی7

با ایجاد لیست در سایت  سایت های دایرکتوری کوچکتر داده ها را از سایت های بزرگتر می گیرند، این بدان معناست که

های اصلی ، احتماالً به طور خودکار نمایش در دایرکتوری های کوچکتر را شروع خواهید کرد. در زیر لیستی از فهرست 

 .اصلی برای شروع وجود دارد. همه آنها رایگان هستند ، اما اغلب گزینه های پولی برای ویژگی های پیشرفته دارند

Google (مراجعه کنید 1 )به تاکتیک شماره 

Yelp 

 کفیس بو

 هو غیر TripAdvisor  ،Angie’s Listدایرکتوری های طاقچه قابل استفاده مانند 

 ردفتر تجارت بهت

 یدر شیشه ا

چهار ضلعی )حتی اگر بعنوان یک بستر اجتماعی مرده باشد ، اما داده های آن توسط هزاران سیستم عامل مورد استفاده 

 (قرار می گیرد.



 

 
 

 دزرد / سفیصفحات 

 بینگ

 . لیست های خود را بهینه کنید8

ایجاد لیست یک چیز است، اما بهینه سازی آن یک چیز دیگر است. با پر کردن هر قسمت در نمایه های خود ، افزودن 

 عکس و جمع آوری نظرات ، می توانید جذابیت کسب و کار خود را بهبود بخشید و در جستجوها از رقبا باالتر باشید.

نین مهم است که اطمینان حاصل کنید که اطالعات شما در تمام لیست های شما با اطالعات وب سایت شما سازگار همچ

است. ناسازگاری باعث می شود که گوگ در مورد قابل اعتماد بودن شما ابرویی ایجاد کند. در آخر ، حتماً لیست خود را 

ت جمع شدن خودکار لیست ها رخ دهد ، برطرف کنید. برای کنترل کرده و هرگونه نادرستی را که می تواند در صور

روش های بیشتر برای بهینه سازی لیست های خود ، از همان پستی که در باال به آن پیوند دادم استفاده کنید )اما من آن را به 

 اینجا پیوند می دهم فقط به این دلیل(.

 رای کسب و کار شمابهترین راه ها برای تبلیغ لیست تجاری گوگل بهینه شده ب



 

 
 

 

 . نظرات مشتری آنالین را دریافت کنید9

ما فقط به جمع آوری نظرات اشاره کردیم، اما از آنجا که بررسی برای مشاغل کوچک و محلی بسیار مهم است ، شایسته 

 .بخش ویژه خود هستند

به افراد مناسب است. توصیفات در وب سایت خود  دهان به دهان یکی از، شاید قدرتمندترین راه برای ارتقا تجارت شما

 .حتی بهتر است Yelpو  Google  ،Facebookعالی هستند ، اما بررسی در سیستم عامل های رسمی مانند 

این وب سایت ها می توانند میزان مواجهه شما را افزایش دهند و از آنجا که اقدامات الزم برای جلوگیری از بررسی های 

امه را انجام داده اند، مردم بیش از هرجای دیگر به بررسی های اینجا اعتماد می کنند. بعالوه ، بررسیها جعلی یا هرزن

 :عامل اصلی رتبه بندی برای نتایج جستجوی محلی هستند. برای دریافت نظرات ، این پست ها را بررسی کنید

 (نحوه درخواست بررسی )به عنوان مثال

 دریافت کنید Googleو درست، مرورهای بیشتری در  تاکتیک آزمایش شده 16با این 



 

 
 

 . بررسی ها را کنترل کرده و به آنها پاسخ دهید10

بسیاری از دایرکتوری های آنالین به هر کسی امکان اضافه کردن لیست را می دهند، بنابراین حتی اگر کسب و کار خود را 

 ر آنجا باشد.لیست نکرده باشید ، ممکن است با جمع آوری نظرات همچنان د

حتماً لیست های خود را هر جا که ممکن است ادعا کنید و مرتباً بر این سایت ها نظارت داشته باشید. از این طریق می 

که یکی دیگر از روشهای عالی برای تبلیغ کار شماست. نه تنها می توانید بررسی های  –توانید به بازبینی ها پاسخ دهید 

ها را معکوس کنید( ، بلکه نحوه پاسخ دادن به نظرات )مثبت و منفی( می تواند ارزش های برند منفی را حل کنید )و حتی آن

 .شما را نشان دهد و به مشتریان بالقوه ایده ای درباره تجارت با شما بدهد

 دچگونه می توان تجارت خود را در شبکه های اجتماعی تبلیغ کر

ن برای تبلیغ اخبار در مورد تجارت کوچک شما است. مشهورترین رسانه های اجتماعی یکی دیگر از راه های رایگا

حساب های تجاری فیس بوک ، اینستاگرام ، لینکدین و توییتر هستند ، اما اطمینان حاصل کنید که از سایت های دیگری 

 استفاده کنید. Redditیا  Pinterestمانند 

 . فیس بوک را در اولویت قرار دهید11

بکه اجتماعی آنالین است و می تواند راهی عالی برای برقراری ارتباط با مشتریان موجود و فیس بوک بزرگترین ش

دستیابی به مشتریان جدید باشد. ارتقا تجارت شما در فیس بوک بسته به صنعت شما می تواند تفاوت چشمگیری داشته باشد ، 

 :اما موارد زیر در اینجا ذکر شده است

 .ک صفحه کسب و کار در فیس بوک ایجاد کنیدخود ی CTAبا اطالعات تماس و 

 .از رویدادهای فیس بوک برای تبلیغ و حداکثر حضور در رویدادهای خود استفاده کنید

 .جلسات زنده فیس بوک را از برنامه های آموزشی یا پشت صحنه تماشا کنید

 دهبهترین راه ها برای تبلیغ کار خود با یا بدون پول اجرای فیس بوک به صورت زن

 متصل شوید و مشارکت کنید LinkedIn. در 12

LinkedIn  چیزی فراتر از مکانی برای ارسال رزومه آنالین شما شده است. همچنین مکانی برای شرکت در بحث های

 گروهی ، ارتباط با مشتریان بالقوه ، تشکیل مشارکت های جدید یا فقط برای انجام شبکه های آنالین بصورت عمومی است.



 

 
 

ان بالقوه می توانند قبل از اینکه با شما معامله کنند ، شما یا شرکت شما را بررسی کنند تا از تعداد کارمندان خود مشتری

 .مطلع شوند و اطالعات بیشتری درباره سوابق پرسنل شرکت کسب کنند

ی مرتبط در وب سایت خود ، همچنین می توانید با ارائه چشم اندازهایی در بحث های گروهی و یا ارائه پیوندهایی به محتوا

 تجارت خود را ارتقا دهید. فقط مطمئن شوید که همیشه محتوای خود را تبلیغ نمی کنید. LinkedInبه طور غیر مستقیم در 

 بارگذاری کنید YouTube. فیلم ها را در 13

هد این کار را به صورت به شما امکان می د YouTubeبازاریابی ویدئویی یک روش عالی برای تبلیغ تجارت شما است و 

روشی موثر برای کمک به مشتریان یا مشتریان  YouTubeمشاغل خود از طریق  businessرایگان انجام دهید! ارتقا 

، یک ابزار  YouTubeبالقوه در ارتباط با تجارت شماست. تهیه یک فیلم خالصه از کسب و کار خود و بارگذاری آن در 

ار می دهد که می توانید آن را در صفحه اصلی وب سایت خود ارسال کنید یا در ایمیل فروش خوب را در اختیار شما قر

 .های مشتری های احتمالی خود پخش کنید

خود قرار دهید تا توسط  YouTubeهمچنین می توانید فیلم ها ، آموزش ها یا نحوه اطالع رسانی آموزشی را در کانال 

 هستند کشف شود.افرادی که به دنبال پیشنهادات کاری شما 

گزینه های مقرون به صرفه زیادی برای ساخت فیلم وجود دارد. همچنین می توانید فیلم هایی به پست های وبالگ خود 

 :در زیر WordStreamآنها را افزایش دهند ، مانند این پست  SEOاضافه کنید که می توانند کیفیت 

 تخود که در پست وبالگ تعبیه شده اس YouTube-businessبهترین راهها برای تبلیغ ویدیوی 

همچنین توجه داشته باشید که ویدئوها برای جستجوی بسیار دقیق ، گاهی اوقات در باالی صفحه ، مانند این یکی ، در نتایج 

 نشان می دهند:

 تبلیغ کنید YouTube. در 14

می تواند سرمایه گذاری باشد که اگر به  YouTubeهمانند سایر استراتژی های پرداختی ذکر شده در این پست ، تبلیغات 

درستی انجام شود ، نتیجه خوبی خواهد داد. با ایجاد تبلیغات ویدیویی که قبل از فیلم ها در دسته های مربوطه پخش می شوند 

 تبلیغ کنید. YouTubeیا از طریق تبلیغات متنی که در نتایج جستجو ظاهر می شوند ، می توانید در 



 

 
 

 را در اینستاگرام درگیر کنید . مخاطبان خود15

اینستاگرام با وجود اینکه یکی از سیستم عامل های اخیرا رسانه های اجتماعی است ، سومین پلتفرم محبوب در آن است. با 

، جلسات زنده ، موارد برجسته  IGTVفرمت های ارسال متنوع )تصاویر دائمی ، داستان های کوتاه مدت ، مجموعه های 

 د دیگر( ، روش های مختلفی برای استفاده از اینستاگرام برای جذب مخاطب و ارتقا تجارت شما وجود دارد.داستان و موار

 .فروش و معامالت خود را با هشتگ ها گسترش دهید تا دامنه خود را گسترش دهید

 لیستی از آگهی های مسابقات را با یک محصول / خدمات رایگان یا تخفیف دار تولید کنید تا وزوز مثبت ایجاد کنید )و

 .دستیابی به آن را بدست آورید(

 مشاوره و آموزش را ارائه دهید تا به عنوان منبع اصلی شناخته شود.

 . در توییتر به اشتراک بگذارید16

 ر عمده اگربه طو –توییتر کانال رایگان دیگری است که می تواند برای تبلیغات آنالین تجارت شما مورد استفاده قرار گیرد 

ساله تشکیل شده باشند. برای ایجاد مخاطب نیاز به فعالیت کمی بیشتر است ، اما اگر به  24تا  18مخاطبان شما از جوانان 

 طور مداوم فعال باشید ، می توانید بر این پلتفرم مسلط شوید و مزایای آن را تجربه کنید.

 :شما می توانید محصوالت یا خدمات خود را تبلیغ کنید

 رتوییت –ه ها برای تبلیغ کار خود بهترین را

 :یا به سادگی از مشتریان نزدیک دعوت کنید تا در آنجا توقف کنند

 بهترین راه ها برای تبلیغ کسب و کار خود در توییتر ارسال دعوت از مشتریان به توقف

 . به پینترست ضربه بزنید17

مرکز است ، این واقعیت که عکس های شما می توانند اساساً بر روی به اشتراک گذاری عکس مت Pinterestدر حالی که 

 .تجارت شما و ایجاد بازدید بیشتر به سایت شما ایجاد می کند businessبه وب سایت شما پیوند دهند فرصتی برای ارتقا 

Pinterest بران رمخصوصاً برای مشاغل تجارت الکترونیکی که به دنبال جلب مخاطبان زن هستند بسیار قدرتمند است )کا

Pinterest .)به شدت نسبت به جمعیت شناختی زنان انحراف دارند 



 

 
 

 باشید. Pinterestاگر این متناسب با نمایه شما است ، ممکن است بخواهید به فکر فعال شدن در شبکه 

18 .TikTok را امتحان کنید 

TikTok  راه اندازی شد، اما در حال حاضر در کاربران فعال از  2016فقط در سالTwitter  ،LinkedIn  ،

Snapchat  وPinterest  پیشی گرفته است. سهولت استفاده در ایجاد فیلم های جذاب با جلوه های ویژه ، آن را به یک بستر

. می توانید برای تهیه ویدئوهای چگونگی راهنما ، Zillenialsو نه فقط برای  –عالی بازاریابی ویدیویی تبدیل می کند 

جدید خود را در شبکه  Tik Tokآموزش یا پشت صحنه ، مستقیماً روی سکو پرش کنید ، اما ممکن است بخواهید کانال 

 :های دیگر ارتقا دهید ، مانند مثال زیر

 بوک به اشتراک گذاشته شده استکه در فیس  Tiktokویدئو  –بهترین راه ها برای تبلیغ کار خود 

 . به انجمن های آنالین بپیوندید19

یکی از بهترین راه ها برای باال بردن دستی ، دستیابی به دیگران است. به انجمن ها و گروه های مرتبط با تجارت یا صنعت 

و پیشنهادات خوبی به  بپیوندید و در صورت داشتن مشکل یا سوال ، مشاوره Facebookو  LinkedIn  ،Redditخود در 

 مردم ارائه دهید.

 .)مطمئناً اطمینان حاصل کنید که اطالعات نمایه شخصی شما به تجارت شما بازمی گردد(

 طانجمن های آنالین مانند گروه های مرتب –بهترین روش ها برای تبلیغ مشاغل شما 

افراد مرتبط با کار شما است. آنچه دور و بر می  این یک روش عالی برای ایجاد اعتبار واقعی و ایجاد ارتباطات محکم با

 رود ، عموماً دور می زند.

و به یاد داشته باشید که در حالی که به یک نفر در جستجوی خود کمک می کنید ، هزار نفر ساکت دیگر که نام شما و 

 کارهایی که می کنید را مشاهده می کنند.

 ن کنید. یک همکاری بازاریابی تأثیرگذار را امتحا20



 

 
 

مشاغل شما می تواند بخشی از جوامع هم از نظر جغرافیایی و هم طیف متمرکز باشد، و افراد تأثیرگذار افراد مشهوری در 

تو هستند. آنها روی فرش قرمز یا میزبان برنامه های گفتگوی خود نیستند، اما از نظر متخصصان بسیار مورد احترام، 

 تماد هستند.محبوبیت بسیار زیاد و بسیار قابل اع

اینفلوئنسرها دارای رسانه های اجتماعی و / یا وبالگ زیادی هستند ، به این معنی که ذکر شدن یا برجسته شدن توسط یکی 

 .از این افراد می تواند تجارت شما را به مخاطبان گسترده و مرتبط ارتقا دهد

ا با ینکه با یک تأثیرگذار تماس بگیرید ، وقت بگذارید تبا این وجود بازاریابی تأثیرگذار یک استراتژی دقیق است. قبل از ا

حساب های آنها در تمام شبکه ها آشنا شوید. در مورد آنها نظر دهید ، آنها را الیک کنید و به اشتراک بگذارید. و مطمئن 

ممکن است در  باشید که در ازای آن با یک سوال خاص و چیزی با ارزش برابر به آنها نزدیک شوید. به عنوان مثال ،

ازای بررسی در وبالگ و ذکر آنها در شبکه های اجتماعی ، به آنها یک ماه کالس رایگان بدهید. یا ممکن است پیشنهاد کنید 

که در وبالگ آنها پست مهمان با کیفیت باال بنویسید که به نفع مخاطبان آنها باشد و در عین حال لینک جدیدی برای سایت 

 شما فراهم کند.

 ر تبلیغات شبکه های اجتماعی سرمایه گذاری کنید. د21

 یتبلیغات در شبکه های اجتماع

میلیارد میلیارد نفر از آن  3.6آینده نگرترین، پر استفاده ترین و سودآورترین شکل تبلیغات دیجیتال امروزی. بیش از 

استثنایی را برای دالر تبلیغاتی شما استفاده می کنند و به طور مداوم در حال پیشرفت است تا یک کاربرد آسان و ارزش 

 ارائه دهد.

 :هنگامی که به درستی انجام شد، اجتماعی پرداخت شده با این مزایا تجارت شما را به مخاطبان بسیار هدفمند ارتقا می دهد

 .آشنایی: در کانالهایی که بیشترین استفاده را دارند با مردم مالقات کنید

 .ی پیشرفته تضمین می کند تبلیغات شما فقط به مخاطبان مرتبط نشان داده می شودمقرون به صرفه بودن: هدف گذار

 .پشتیبانی از مطالب: پست های ارگانیک شما برای پشتیبانی از پست های حمایت شده شما کار می کنند

سب و کار شما وفاداری به مارک تجاری: جذب پیروان بیشتر به حساب های شما به ایجاد جامعه و وفاداری در اطراف ک

 .کمک می کند



 

 
 

Analyticsبدانید چه چیزی کار می کند تا بتوانید بودجه خود را متناسب با آن اختصاص دهید :. 

 دچگونه می توان تجارت خود را در جامعه خود ارتقا دا

 برای مشاغل محلی، جامعه یکی از ملفه های مهم موفقیت آنهاست.

ا به طور ضمنی می فهمند و حتی آن دسته از مشاغل که بیشتر به دنیای گسترده البته خرده فروشان و رستوران ها این ر

متمرکز شده اند هنوز وابستگی قابل توجهی به مکان یا مکان هایی که در آن فعالیت می کنند دارند. با این اوصاف ، بیایید 

 در مورد چند راه برای ارتقا تجارت خود در جامعه صحبت کنیم.

 طبوعات محلی را بدست آوریدتالش کنید م -22

به دالیلی، فکر کردن رویدادهای تجاری شما برای مطبوعات محلی ترسناک است، اما واقعیت این است که وبالگ های 

 .محلی ، روزنامه ها ، نشریات آنالین همیشه در جستجوی محتوای تازه هستند

خواه یک مقاله رهبری فکر باشد ، یا  –قاله ای را ارائه دهید به منابع خبری محلی خود مراجعه کنید و ببینید آیا می توانید م

لیستی از منابع یا یک به روزرسانی ارزشمند درباره کسب و کار شما باشد. اگر داستان کسب و کار شما به اندازه کافی 

 جذاب باشد ، حتی ممکن است بتوانید شخص دیگری را مجبور کنید که نوشتاری ویژه را منتشر کند.

 رین راه ها برای تبلیغ مطبوعات محلی کسب و کار شمابهت

همچنین می توانید بخواهید درمورد رویدادی که در جامعه خود میزبانی می کنید بنویسید ، یا در ازای خالصه یک نویسنده 

 .محلی را به حضور رایگان در آن دعوت کنید

اگر کمی بیشتر بودجه داشته باشید، حتی می توانید یک شریک روابط عمومی ، شرکت یا برنامه در نظر بگیرید تا داستان 

های خود را در چندین منبع رسانه ای منتشر کنید. اگر بودجه شما کمی کمتر است، می توانید اطالعیه مطبوعاتی خود را از 

تشر کنید. این انتشارات مطبوعاتی ممکن است توسط برخی رسانه ها من www.prweb.comطریق شرکت هایی مانند 

 مورد توجه قرار گیرد و همچنین می تواند با ارائه پیوندهایی به وب سایت شما به بهینه سازی موتور جستجو کمک کند.

 . مشارکت را تشکیل دهید23



 

 
 

د راهی عالی برای ارتقا تجارت شما در شبکه مشارکت با مشاغل غیر رقابتی که به همان مشتری خدمت می کنند می توان

محلی شما باشد. پس از برقراری رابطه، می توانید از طریق لیست ایمیل های خود و بروشورها یا کوپن های داخل 

فروشگاه ، یا با درگیر کردن آنها از طریق رسانه های اجتماعی ، خدمات یکدیگر را ارتقا دهید. برای به حداکثر رساندن 

 تبلیغاتی مشارکت ، از خالقیت نترسید. ارزش

 . شبکه شبکه شبکه24

شرکت در رویدادهای شبکه محلی راهی عالی برای افزایش حضور شما در جامعه است. این برای برخی از مشاغل بهتر 

اداش تب پاز بقیه است. اگر مستقیماً به سایر مشاغل کوچک یا مصرف کنندگان خدمات ارائه می کنید ، شبکه محلی به مرا

بیشتری نسبت به فروش محصوالت بصورت آنالین خواهد داشت. با این حال ، هر نوع شبکه به شما کمک می کند ، حتی 

 .اگر فقط برای به اشتراک گذاشتن ایده و الهام با صاحبان مشاغل دیگر باشد

نند با انرژی حاصل از مشتریان و به صورت آنالین یا آفالین، تکنیک های ارزان قیمت بازاریابی از این قبیل می توا

 .مشتریان جدید ، به کسب و کار شما خاتمه دهند

و اگر در شبکه مشارکت دارید )سعی نمی کنم به شما بگویم چگونه زندگی خود را ادامه دهید ، اما باید این کار را انجام 

 دهید(.

 . در رویدادهای محلی شرکت کنید ، میزبان یا حمایت مالی کنید25

حتی در دنیایی که به طور فزاینده ای دیجیتال است ، شرکت در رویدادها ، میزبانی یا حمایت مالی از انجمن شما یک روش 

 .تجارت شما است ضمن اینکه ارتباط خود را با مشتریان محلی تقویت می کنید businessعالی برای ارتقا 

اد دهید در یک مدرسه، کتابخانه یا سایر مراکز محلی کالس شما می توانید در محل خود کالسی را برگزار کنید، پیشنه

 تدریس کنید، یا حتی فقط می توانید یک مراسم فصلی و / یا خانوادگی سرگرم کننده برگزار کنید.

زمانی را که برای ایجاد و تدریس کالس اختصاص می دهید با استفاده از یک دوست فیلمبرداری از شما در حال تدریس، 

 قرار دهید. YouTubeنید و سپس آن را در وب سایت و استفاده ک

 . پست مستقیم را امتحان کنید26



 

 
 

علی رغم تسلط رسانه های دیجیتال امروزه، ارسال کارت پستال ، بروشور ، نامه یا انواع دیگر نامه های پستی هنوز هم 

 می تواند راهی بسیار موثر برای تبلیغ تجارت شما به مشتریان نزدیک باشد.

کی از بزرگترین چالش های این روش تبلیغاتی این است که شما نمی توانید نامه های خود را دقیقاً هدف قرار دهید ، ی

 بنابراین برای دریافت پاسخ باید پست الکترونیکی زیادی را چاپ و ارسال کنید.

د به شما کمک کند مشتریان جدیدی فایده این است که اگر آن را درست درک کنید، ارتقا تجارت خود از طریق پست می توان

 .را با روندی کامالً تکرار شونده بدست آورید

 مپست الکترونیکی مستقی –بهترین راه ها برای تبلیغ کار خود 

شما همچنین می توانید در طول تعطیالت برای مشتریان وفادار خود بسته های کمکی هدیه ارسال کنید تا آنها دوباره 

 ل زیاد( تجارت خود را برای دوستان و خانواده آنها تبلیغ کنند.بازگردند و )به احتما

 . به صورت محلی و آفالین تبلیغ کنید27

روزنامه ها ، مجالت ، رادیو و حتی تلویزیون برخی دیگر از مکان های سنتی برای پرداخت هزینه برای تبلیغ کار شما 

ی یا هر یک از این راهکارهای آفالین تبلیغ کنید، نکته اصلی هستند. اگر می خواهید تجارت خود را از طریق تبلیغات چاپ

 این است که مطمئن شوید همه موارد را ردیابی می کنید تا بتوانید از اثربخشی آن مطلع شوید.

 ایده تبلیغات محلی موثر برای مشاغل کوچک 10برای دریافت نکات بیشتر درباره تبلیغات محلی ، به اینجا مراجعه کنید: 

 های موثر دیگر برای ارتقا تجارت شماروش 

آنها با توجه به نحوه گروه بندی استراتژی های  –این سه استراتژی تبلیغاتی آخرین هستند اما به طور قطع کمترین هستند 

 این پست ، کمی متفاوت هستند.

 . در نمایشگاه ها شرکت کنید28

ت خود را به خرده فروشان بفروشید، رفتن به یک نمایشگاه اگر مخاطب ملی را هدف قرار داده اید و می خواهید محصوال

بزرگ تجاری ممکن است منطقی باشد. اگر مطمئن نیستید که این نمایشگاه برای شما چقدر مفید خواهد بود و کمی وقت 



 

 
 

د کننده بازدیدارید که این نمایشگاه را کشف کنید ، ممکن است قبل از سرمایه گذاری پول در غرفه خود ، فقط به عنوان یک 

شرکت کنید. اگر رابطه خوبی با شرکتی دارید که از قبل قصد نمایشگاه در یک نمایشگاه تجاری را دارد ، ممکن است به 

کنید ، جایی که می توانید مشاهده و یاد بگیرید و حتی ممکن است تجارت ” پاتوق“شما اجازه دهند برای مدتی در غرفه خود 

 یغ کنید.خود را به صورت رایگان تبل

 . کمپین های بازاریابی از طریق ایمیل را اجرا کنید29

بازاریابی از طریق ایمیل از دیرباز وجود داشته است ، اما این استراتژی با گذشت زمان به هیچ وجه موثر نبوده است. در 

ر مقابل سایر روش های از افراد ترجیح می دهند پیام های تبلیغاتی مبتنی بر اجازه را از طریق ایمیل د ٪77واقع ، 

 :ارتباطی دریافت كنند. ایمیل یک کانال محبوب برای مصرف کنندگان و مشاغل است

 .مردم دوست دارند در جریان باشند

 .افراد به طور مداوم ایمیل خود را چک می کنند

 .ایمیل گزارش دقیق ارائه می دهد

 .تقسیم بندی کنیدمی توانید لیست های خود را برای ایمیل های شخصی و هدفمند 

 .برابر در سرمایه شما ایجاد می کند 30بازاریابی از طریق ایمیل بازدهی متوسط 

 .سیستم عامل های ایمیل مارکتینگ انعطاف پذیری ، خالقیت و از همه مهمتر سهولت استفاده را ارائه می دهند

 لبازاریابی از طریق ایمی –بهترین راه ها برای تبلیغ کار خود 

ات بیشتر در مورد استفاده از بازاریابی ایمیلی، پست من را در مورد نحوه نوشتن ایمیل های تبلیغاتی دارای قابلیت برای نک

 حذف مجدد بررسی کنید.

 . از کارمندان خود مدافع بگیرید30

ی طوفان فکررهبری خوب و برخورد صحیح با کارمندان شما طبیعتاً آنها را به مدافع تجارت شما تبدیل می کند. جلسات 

برگزار کنید، مشارکت در ارسال مطالب وبالگ کارمندان، میزبانی چت در کنار آتش ، درگیر کردن آنها در رویدادهای 

برای آنها ارزش قائل شوید و آنها برای شغلی که در آن کار می کنند ارزش  –محلی ، اجرای تبلیغات خانوادگی و دوستانه 

 قائل خواهند شد.



 

 
 

به اشتراک گذاری شبکه های اجتماعی دلگرم کرده و آنها را به اخبار و ابزارهایی مجهز کنید تا بدون هیچ سپس می توانید 

 .زحمتی خبر خود را در مورد تجارت خود منتشر کنند

 دخط پایین: شما می توانید به طور موثر، با پول یا بدون پول، تجارت خود را ارتقا دهی

وجه به بودجه، گزینه های زیادی وجود دارد. اجرای استراتژی های موجود در این پست در مورد ارتقا تجارت شما، بدون ت

 مطمئناً نتیجه خوبی خواهد داشت، خصوصاً اگر مرتباً استراتژی خود را مرور و تجدید نظر کنید.

 :مما در این پست موارد زیادی را ارائه داده ایم ، بنابراین بیایید برای جمع بندی موارد خالصه کنی

 دخود را ایجاد و تأیید کنی Google Businessنمایه 

 دیک وب سایت دریافت کنی

SEO درا پیاده سازی کنی 

 دیک وبالگ تجاری راه اندازی کنی

 دمطالب خود را به اشتراک بگذاری

Google Ads درا اجرا کنی 

 دلیست ها را در فهرست های اصلی ایجاد کنی

 دلیست های خود را بهینه کنی

 دمشتری آنالین را دریافت کنینظرات 

 دبررسی ها را کنترل کرده و به آنها پاسخ دهی

Facebook درا اولویت بندی کنی 

 دمتصل شوید و مشارکت کنی LinkedInدر 

 دمنتشر کنی YouTubeفیلم ها را در 

 دتبلیغ کنی YouTubeدر 

 دمخاطبان خود را در اینستاگرام درگیر کنی

 دیدر توییتر به اشتراک بگذار

 دبه پینترست ضربه بزنی



 

 
 

TikTok درا امتحان کنی 

 دبه انجمن های آنالین بپیوندی

 رهمکاری با اینفلوئنس

 ددر شبکه های اجتماعی تبلیغ کنی

 دبه دنبال مطبوعات محلی باشی

 دمشارکت ایجاد کنی

 هشبکه ، شبکه ، شبک

 دی کنیرویدادهای محلی را میزبانی کنید ، شرکت کنید یا از آنها حمایت مال

 هارسال مستقیم نام

 دتبلیغات آفالین محلی را امتحان کنی

 ددر نمایشگاه ها شرکت کنی

 دایمیل های بازاریابی ارسال کنی

 از طرفداران کارمند تشکیل دهید



 

 
 

 

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/


 

 
 

amedprint :ارائه دهنده خدمات آنالین 

 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 ترجمه و تایپ و… و بروشور

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

 ما ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیرید

 

 

 

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

 لیوان تهیه طرز

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/how-to-make-mugs/
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/how-to-make-mugs/


 

 
 

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

 

 عکس لیوان تهیه طرز

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

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 برای ارائه... PDFدانلود  نکته و ترفند سابلیمیشن 30

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/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%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/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/


 

 
 

 

 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDFدانلود   Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

 مکنی تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 

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/%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%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/%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/


 

 
 

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDFتاریخچه ساخت لیوان های قهوه دانلود  

 

 چیست؟ رنگ دهنده تغییر جادویی لیوان

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

 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری یخچهتار

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/%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/%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/%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/


 

 
 

 آیا... PDFتاریخچه چاپ روی صفحه نمایش تیشرت دانلود 

 

 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 

https://www.hamedprint.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 

 سفارشی لیوان چاپ

 بسیار پیش آمده که... PDFچاپ لیوان سفارشی دانلود 

 

 دستی بصورت لیوان چاپ

 چاپ لیوان بصورت دستی بسیار پیش آمده... PDFدانلود 

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c/


 

 
 

 

 کنم؟ انتخاب را قهوه لیوان چگونه

 2021, 3جوالی 

 «لیوان و ماگ»در 

 

 برتر سرامیکی های لیوان روی عکس چاپ کیفیت بهترین

 2021, 13ژوئن 

 «لیوان و ماگ»در 

 

 چاپ روشهای و سفارشی قهوه لیوانهای برای شما راهنمای
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