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تقديم

السظظهل أم الطريظظق” "هل ستختار أن تعيش حياتك بناء معلظظى الطريظظق  " 
!الحسن كل إنسان في الحياة لديه الحرية أن يختار طريق حياته " "“

أحمد الشقيري
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةتقديم 

. نفثات قلم1 .
هل لك أن تغمض معينيك لدقيقة وتتخيل كيف يمكن أن تكون حياتك بل إنترنت؟

ششوجظود النظظترنت يعنظظي فقظدان التواصظظل شم  تد شن أمورا كثيرة قد أتت إلى مخيلتظك، فعظظ   بالتأكيد أ

شكظظل مفيظديو و شصظور وال شمشاركة ال شقدرة معلى  تمعدم ال  مع الهل والصحاب معبر برامج التصال الفوري، و

ظعقيظدا مظن تت تأكثر  تأكبر و شأخرى  شأمورا  شهناك  تأن  تبل  ظجتمامعية،  تبكات ال تش مخلل ال ممن  تلصدقاء   تجديد مع ا

شلظتي شتظى فظظي المعظظاملت الحكوميظة ومعمليظظات التجظظارة العالميظظة وا تخلظل كظبير ح تيحصظل  تس تحيظث   ذلك 

شجظظزء تدخلظظت إلظظى ال تبكة النظظترنت  تشظ مإن  لل شظيء تقريبظظا  تشظظبكة النظظترنت فظظي كظظ تتعتمظظد معلظظى   .أصظظبحت 

تبشظرية نحو الفضظل، وحظتى مظع معرفتنظا بوجظود بعظض تطورت حيظاة ال تحياتنظظا و لونظات  شمك تلكبر من   ا

شن تلظظك الجظظوانب ل تظظوازي ولظظو بنسظظبة بسظظيطة اليجابيظظات ششظظبكة؛ إل أ مسظظلبية فظظي هظظذه ال تجظظوانب ال  ال

تنعيظظش  الكظظثيرة للنظظترنت، ومظظع كظظثرة المعتمظظاد معليهظظا فظظي مختلظظف المجظظالت أصظظبح مظظن الصظظعب أن 

.مبدونها

اا شمختلظظف الصظظعدة، فإنهظظا أيضظظ معلظظم معلظظى  تنشظظر الثقافظظة وال تشظظبكة النظظترنت فظظي  تسظظاهمت  تكمظظا   و

اا كظظظبيرة تفتحظظظت فرصظظظ متجاريظظظة، و تعمليظظظة ال تتطظظظور ال شلمظظظور الخظظظرى ومنهظظظا   سظظظاهمت فظظظي العديظظظد مظظظن ا

تنشاطهم التجاري شتى الفراد لتوسيع  تشركات وح .لل

اا شمناسبة أمرا صعب توظيفة  شحصول معلى  تأسواق العمل أصبح ال تشديدة في  تتنافسية ال  مفي ظل ال

تمجمظظوع ممظظن  تأكظظبر  توظظظائف  تطلظظظب معلظظى ال شمجتمعظظظات يكظظظون ال تألغلظظظب ال تلحيظظان، ففظظي  تكظظظثير مظظظن ا  فظظظي 

تخلظظق شصظظة، وهظظذا   الوظظظائف الظظتي تعرضظظها الشظظركات والمنظمظظات المختلفظظة سظظواء الحكوميظظة أو الخا

توظيفظظة مناسظظبة، وفظظي نفظظس شحصظظول معلظظى  تكثيرين، فهم لغير قادرين معلظظى ال ملحباط لدى ال اة من ا  حال
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةتقديم

تخاص شتؤهلهم للبدء في إنشاء مشرومعهم ال .الوقت قد ل يمتلكون المكانيات المادية والفنية التي 

شطموحظظك توظيفظظة ولكظظن  تكظظانت لظظديك  اا مظظن أولئظظك أو حظظتى إن لظظم تكظظن منهظظم و شكنظظت واحظظد تذا   إ

تدخل شتحقظظق المزيظظد مظظن الظظ شر ل شحظظ توظيفظظة فقظظط وأردت أن تبظظدأ معملظظك ال  يمنعظظك مظظن المعتمظظاد معلظظى ال

ترقميظظة شمنتجظظات ال تصظظر بتمعظظن لتتعظظرف معلظظى ال  والسظظتقللية، فأنظظا أدمعظظوك لقظظراءة هظظذا الظظدليل المخت

شدون رأس مظظال فظظي شيمكنظظك أن تبظظدأ بالعمظظل مظظن  شسظظارة أنظظه  شيمكنظظك البظظدء ببيعهظظا، والمفاجظظأة ال  وكيظظف 

لل مظا تحتظاج إليظه لتتمكظن مظن البظدء ،جهظاز كمظبيوتر وخظط اتصظال بظالنترنت  تكظثير مظن الحيظان، فكظ

شرلغبة بالنجاح تعمل الجاد وال .بالضافة إلى ال

شمجديظظة، فأنظظا أدمعظوك لن ل تتعجظل، شنهظظا لغيظظر  شتؤمن بهذا النوع من المعمال وتعتقظد أ تذا كنت ل   إ

تجاح ستغير دون شظك مظظن هظذا المعتقظاد ولكظظن بعظد أن نسظظتعرض  فبعد قليل سأطلعك معلى قصص ن

متجاريظظة فظي شظظبكة النظظترنت، بالضظظافة تعمليظظة ال تض المحطظظات الرئيسظظية لتطظظور ال  بشظظكل مختصظظر بعظظ

تعالم العربي .إلى لمحة معن وضع الشراء اللكتروني في ال

تملك بكظظل نشظظاط وتركيظظز شكوب من القهوة لتبدأ مع ملزمعاج وإمعداد   أنصحك بالبتعاد معن مصادر ا

شمستقبلك  اا معلى البدء في بناء  .وتكون قادر

ععنكبوتية2 ششبكة ال شثورة التجارية في ال . ال .
شعظظام فظظي سظظنة   World Wide فظهظظرت الشظظبكة العالميظظة 1991أتيحظظت النظظترنت للسظظتخدام ال

Web (WWW)شمصظظطلح لتجاريظظة، وبظظدأ  شتظظى بظظدأت تسظظتخدم فظظي المعمظظال ال  ، وتطظظورت سظظريعا ح

ملنظظترنت بالنتشظظار، لتجاريظظة معظظبر شظظبكة ا شيشظظير إلظظى إجظظراء العمليظظات ال لتجظظارة اللكترونيظظة والظظذي   ال

متجارة اللكترونية تمحات حول ال .ودون الخوض في كثير من التفاصيل سنتطرق إلى ل
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةتقديم 

تعظظظالمي  شنظظظك تعظظظرف الموقظظظع ال تمشظظظاريعAmazon.comبالتأكيظظظد أ شيعتظظظبر مظظظن أوائظظظل ال  ، حيظظظث 

متجاريظظة معلظظى شظظبكة النظظترنت وقظظد أسسظظه المريكظظي جيظظف بيظظزوس فظظي العظظام   ، وسظظرمعان مظظا1994ال

شمستوى العظظالم، وقظد يدهشظظك اا وأصبح أحد أهم الشركات التجارية معلى  تموقع نموا كبير  حقق هذا ال

25أن تعظظرف أن الشظظركة قظظد حققظظت دخل مقظظداره  اا فظظي الربظظع الخيظظر فقظظط مظظن العظظام.6   بليظظون دولر

! حسب تقرير منشور معلى موقع فوربس201٣

شن النجظظاح الهائظظل الظظذي حققظظه    ولغيرهمظظا مظظن المواقظظع التجاريظظةeBay و Amazon ل شظظك بظظأ

ملقبظظال الكظظبير معلظظى الشظظراء اللكظظتروني، وهظظذا مظظا نرلغظظب شيشظظير إلظظى ا شكظظبرى معلظظى شظظبكة النظظترنت   ال

 بالوصول إليه، فلو لم يكن الكثير من المستهلكين مقبلين معلى الشراء من النظترنت؛ لمظا اسظتطامعت

شمسظظتهلك هظظو المحظور  هذه الشركات ولغيرها من الجهات التجاريظظة والفظظراد تحقيظق النجظظاح أبظظدا، فال

.وهو من يصنع الربح لي جهة تجارية

29   بليون دولر هي مجموع المبالغ التي دفعت معلظى مسظتوى العظالم فظي معمليظات.٣
. وفقا لتقرير المدفومعات الدولي201٣التجارة اللكترونية للعام 

ا إذا معرفنظا أن  تجلي تتضح هذا  لدوليوي الغ المدفومعةتقرير المدفومعات ال   ذكر بأن مجموع المب

29 حظول العظظالم قظظد بلغظظت 201٣لعمليات التجارة اللكترونية في العظظام    بليظون دولر بزيظظادة قظدرها.٣

٣ ٣8، ويتوقظظع التقريظظر نفسظظه أن يصظظل المبلظظغ إلظظى 2012 بليظظون دولر معظظن العظظام .9   بليظظون دولر فظظي.5

تشظظبكة النظظترنت فظظي معمليظظات2015العظظام  ملمعتماديظظة معلظظى  تلهظظا دللظظة كظظبيرة معلظظى زيظظادة ا  . هظظذه الرقظظام 

شمستوى العالم .الشراء معلى 
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةتقديم

تتجارة اللكترونية في العالم العربي3 . ال .
تزالت بعيدة معظظن تعالم العربي وأن دولنا العربية ل   قد تقول بأن ما ذكر بالمعلى ل ينطبق معلى ال

تصحيح أبظظدا، فمظظن ناحيظظة معظدد  الدول الخرى في الشظراء اللكظتروني، والحقيقظة أن هظظذا المظر لغيظظر 

  مظظظن الموقظظظع العربظظظي بيفظظظورتتقريظظظر المظظظدفومعاتمسظظظتخدمي النظظظترنت فظظظي العظظظالم العربظظظي يشظظظير 

Payfort شمستخدم في141 إلى 2004 مليون مستخدم في العام 20 إلى أن العدد قد قفز من   مليون 

. مليونا خلل معشر سنوات121 أي بزيادة قدرها 2014العام 

مزيظظادة فظظي معظظدد مسظظتخدمي النظظترنت لعبظظت دورا كظظبيرا فظظي تطظظور التجظظارة اللكترونيظظة فظظي  ال

اا بأن العالم العربي هو الكثرPayfortالعالم العربي، فقد يدهشك أن تعرف أن تقرير    قد ذكر أيض

 % فظي العظام45والسظرع نمظوا فظي مجظال التجظارة اللكترونيظة فظي الظوقت الراهظن بنسظبة نمو بلغظت 

شنمظظظو خلل السظظظنوات الثل ث القادمظظظة خاصظظظة مظظظع زيظظظادة انتشظظظار201٣ تيسظظظتمر ال  ، ومظظظن المتوقظظظع أن 

مبطاقات الئتمانية .ال

اا فظظظي مجظظظال التجظظظارة اللكترونيظظظة، شيشظظظير إلظظظى أن العظظظالم العربظظظي يشظظظهد نمظظظوا كظظظبير تواقع   إذا فظظظال

شيقبظظل بشظظكل كظظبير معلظظى الشظظراء اللكظظتروني فظظي المجظظالت  والمسظظتهلك العربظظي بعكظظس المعتقظظاد السظظائد 

شلتي تشير إلى سرمعة نمو التجارة اللكترونية في الوطن العربي .المتعددة، وهناك الكثير من التقارير ا

 العالم العربي هو السرع نموا في مجظال التجظظارة اللكترونيظظة معلظظى مسظظتوى العظظالم،
.2014% في العام 45وقد بلغ معدل النمو 

شير ذلك من رأيظك؟ تفضظل الن بقظراءة مظا تبقظى مظن صفحات هظذا الكتظظاب فظي صظفحاته  هل لغ

شمفاجآت !القادمة فل زالت هناك الكثير من ال

11|▲

★

http://marketing.payfort.com/mailshots/08_PAYFORT_report/


من قصص الناجحين1

اا في حياته، فهذا يعني أنه لم يجظظرب”  إذا أحس أحد أنه لم يخطأ أبد
“!أي جديد في حياته

ألبرت اينشتاين
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةمن قصص الناجحين

تبعض النقاط العامة حول التجارة اللكترونية، والحصظظائيات شمقدمة حول   جرى الحديث في ال

 التي وردت فيها تشمل جظوانب متعظددة ومختلفظة، وهظي قظد ل تعكظس بالضظرورة الصظورة الحقيقيظة

شلتي هظي محظظور حظديثنا هنظظا، ولكظن مهل فهنظاك اا وا  لمدى القبال معلى شراء المنتجات الرقمية تحديد

لد هنظظا أن أسظظتعرض بعظظض تكظظبيرة فظظي مجظظال بيظظع المنتجظظات الرقميظظة، وأو  الكظظثير ممظظن حقظظق نجاحظظات 

تتركيظظز تدافعظظا لظظك معلظظى ال  النمظظاذج كشظظاهد وإثبظظات معلظظى مظظدى مظظا يمكظظن تحقيقظظه فظظي هظظذا العظظالم ليكظظون 

مبجدية شلومات الواردة فيه  مقراءة هذا الكتاب وأخذ المع .بشكل أكبر في 

. فؤاد بدوي  مصمم1 - .
شيحققظظه  تعمظظدت البظظدء بمثظظال معربظظي كظظي ل تظظظن بظظأن النجظظاح 

اا مظظظن مسظظظتخدمي منصظظظة التظظظدوين  !الجظظظانب فقظظظط إذا كنظظظت واحظظظد

صظظحيفة "الشظظهيرة وورد بظظرس فإنظظك قظظد تكظظون سظظمعت معظظن قظظالب  " 

اا فظظظظظظظي الموقظظظظظظظع العظظظظظظظالمي اا بظظظظظظظاهر  الشظظظظظظظهير والظظظظظظظذي حقظظظظظظظق نجاحظظظظظظظ

ThemeForest تقظظظالب حظظظتى الن تمبيعظظظات ال تتجظظظاوزت   12000، فقظظظد 

شفؤاد بظظدوي، شمختلف دول العالم، وهذا القالب من إبداع المصمم المصري الشاب   نسخة لمشترين من 

تخمظس  تووفقا لحصائيات الموقع؛ فقد تجاوز إجمالي مبيعات فؤاد بدوي المليون دولر في أقل من 

تقظظظوالب الخظظظرى وبعظظظض إضظظظافات الظظظوورد بظظظرس وهظظظذا حسظظظب  سظظظنوات لهظظظذا القظظظالب والعديظظظد مظظظن ال

 ، وبظظالرلغم مظظن أن المصظظمم يظظبيعThemeForestالحصظظائيات المتظظوفرة معلظظى صظظفحة المصظظمم فظظي 

اا اا فقط ،بل أن هناك الكثير من العرب أيض شن المشترين ليسوا أجانب تموقع أجنبي؛ إل أ .قوالبه معلى 
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةمن قصص الناجحين 

. آدم هورويتز  مسوق إلكتروني2 - .
تت كظظان آدم هورويظظتز   Adam Horwitzقبظظل خمظظس سظظنوا

شعمر، وقد قام الشاب اليافع فظظي ذلظظك الظظوقت تثامنة معشر من ال  في ال

تطاع تحقيظظق مبلظظغ مظظالي شمنتظظج رقمظظي يشظظرح فيظظه كيظظف اسظظت  بإمعداد 

شمنتجظظه شقظظال، وقظظد معظظرض  تن تهظظاتف ال تتسويق معبر ال  ضخم باستخدام ال

تتسويق بالعمولةMobile Monopolyالذي أسماه  ممنصة ال   معلى 

شمنتجه، وهظظذا مظظا شظظجعه معلظظى أنClickbankالشهيرة  شيحقق مبيعات هائلة من   ، واستطاع آدم أن 

شمتوقعظظة بالنسظظبة إليظه اا لظظم تكظن  ظن أن يحقق أرباح مم شلتي مكنته  شمنتجات المتنومعة وا تمزيد من ال  يعد ال

تعام    أشارJuniorBiz معلى موقع 2010!ويصبح أحد رواد المعمال الناجحين وفي مقابلة له في ال

اا تجظظظاوز الظظظظ  شيحقظظظق مبلغظظظ 100آدم بظظظأنه اسظظظتطاع أن  شمنتجيظظظن الخاصظظظين بظظظه ,000  Mobile دولر مظظظن ال

Monopoly و Cell Phone Treasure.

شمنتجظظه  شلظظذي حققظظه مظظن بيظظع    محاولظظة٣0 كظظانت لظظه Mobile Monopolyآدم وقبظظل النجظظاح ا

شيوفق في أي منهظظا، ولكظن هظذا لظم شنه لم  لربح إل أ تمواقع بهدف تحقيق ال  !فاشلة فقد أنشأ الكثير من ال

تفشل ظسهل لل تل تطريق ا شمحاولته لن اليأس هو ال شطموحه والستمرار في  !يمنعه من مواصلة 

. هيو هاوي  ناشر إلكتروني3 - .
تكظظظظاتب المريكظظظظي هيظظظو هظظظظاوي  Hughلظظظظم يكظظظظن ال  Howey 

شتحقق روايته المسماة  شمنتظظجWoolيتوقع أن  شلتي قام بنشرها ك   وا

مخدمظظةKindle Direct Publishingترقمظظي مظظن خلل    وهظظي ال

تنتظظاج الدبظظيAmazonالتابعة لشركة  شلتي تتيح إمكانية نشظظر ال   وا
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةمن قصص الناجحين

تكظظاتب بنشظظر الروايظظة فظظي شظظهر يونيظظو  .بشكل شخصي أن يحقق النجاح الهائل الذي وصل إليه قام ال

تشهر أكتظوبر تمكظظن مظن بيظظع 2011من العام  لروايظظة قظام1000، وفي  تنجظظاح ال   نسظخة منهظظا، ومعنظدما لحظظظ 

ال من رواية منفردة مسلسلة بد .بتحويلها إلى 

تنجاحها استغل المر لصظظالحه بشظظكل لرواية هي الولى لهيو، ولكنه معندما لحظ  تتكن هذه ال  لم 

شنسظظخة شظظهريا،٣0 إلظظى 20جيظظد، ومظظع زيظظادة شظظهرة الروايظظة ازدادت معظظدد المبيعظظات وأصظظبح بيظظن    ألظظف 

تشظظهري يصظظل إلظظى  تكظظاتب مظظن تحقيظظق دخظظل  150وتمكظظن ال   دولر المظظر الظظذي حفظظزه لظظترك وظيفتظظه,000

مكر في مقابلة له معلى موقع  شذ ترقمية كما  شمنتجاته ال !Writer's Digestوالتفرغ لبيع 

تنجاح من شمعوا تحقيق ال شن هناك الكثير من القصص الخرى لشخاص آخرين استطا مكيد فإ تتأ  بال

شهنظظا ليظظس إل ثلثظظة تمجظظالت مختلفظظة، ومظظا معرضظظته   خلل بيظظع منتجظظاتهم الرقميظظة المتخصصظظة فظظي 

شيخظالف ترقميظظة، وهظذا الواقظع  شمنتجظظات ال تعمظل فظظي مجظال بيظع ال  نماذج محدودة تعكظظس مظدى جديظظة ال

شية اة تشاؤم شلتي تنظر إلى هذا المجال نظر مسلبية ا !الكثير من الراء ال

تشظظظل فظظظي شن الف شروضظظظة أ تنمظظظاذج المع شصظظظها مظظظن خلل ال شيمكننظظظا استخل شمظظظور الهامظظظة الظظظتي   ممظظظن ال

شطمظظوح، فهظظؤلء تتخلظظي معظظن ال اا للحبظظاط وال اا مقنعظظ تبظظادئ المظظر ليظظس سظظبب شوصظظول إلظظى مظظا نريظظده فظظي   ال

شلوا إلى ما وصلوا إليه دفعة واحظظدة أو بضظربة حظظ، بظظل كظظانت لهظم تناجحون والكثير لغيرهم لم يص  ال

شمسظظتمر مكنهظظم فظظي النهايظظة  العديد من التجارب التي لم يكتب لها النجاح، ولكن إصرارهم ومعملهم ال

شيام تيوم من ال اا بالنسبة إليهم في  تتحقيق ما لم يكن متوقع .من 
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ما هي2
المنتجات الرقمية؟

اة أو ل شيء” اة جريئ “!الحياة إما أن تكون مغامر
هيلين كيلر 
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةما هي المنتجات الرقمية؟

شمخظظظاطرة تيحمظظظل فظظظي طيظظظاته  تمظظظالي، وهظظظذا  تمار  شمتكاملظظظة تحتظظظاج إلظظظى اسظظظتث تمشظظظاريع التجاريظظظة ال  ال

مفكرته، إل أنه ل يمكن أن يضمن أحظظد بظظأن هنظظاك مشظظرومعا  تتفاوت في نسبتها حسب حجم المشروع و

تتريت بعظظظظض100مربحظظظظا بنسظظظظبة  ظضظظظظنا بأنظظظظك اشظظظظ تصظظظظغيرة، فلظظظظو افتر شر نفسظظظظه فظظظظي المشظظظظاريع ال  %، والمظظظظ

شمنتجات مبلظظغ  تهواتف المحمولة بهدف إمعادة بيعها، وقد كلفتك هذه ال   دولر، وقمظظت500إكسسوارات ال

شمنتجات؟ تبيع هذه ال شمهمة، فهل تضمن بأنك ستتمكن من  تموقع تجاري معلى النترنت لهذه ال بإنشاء 

شمنتجظظات قبظل أن تنجظاح الظظبيع لهظذه ال تة معظظن مظدى  شممكن أنك قظد قمظت بعمظظل دراسظة بسظظيط  من ال

اا مظظن تتكون متأكظظد تفظظائل حينهظظا، ولكظظن هظظذا ل يعنظظي أنظظك سظظ شكنظظت مت مشظظراء، وقظظد  مدم معلظظى معمليظظة ال  شتقظظ

شضعفها، ة للخطأ، فقد تتفاجأ بقلة المبيعات و تسات هي أمور تقديرية قابل مدرا مربح لن ال  تتحقيق ال

مسظظظعر والظظظبيع بخسظظظارة مظظظن أجظظظل شتضظظظطر لتخفيظظظض ال شتظظظذكر و تمبيعظظظات   وربمظظظا ل تتمكظظظن مظظظن تحقيظظظق 

تلديك لفر  شمنتجات المتو شزون ال تتخلص من مخ !ال

شلظظظتي يصظظظعب شمخظظظاطرة الماليظظظة فقظظظط؛ بظظظل أن هنظظظاك بعظظظض المشظظظاريع ا شر ل يقتصظظظر معلظظظى ال   المظظظ

تر التخلظظص منهظظا صظظعبا وهظظذا مظظا شب منهظظا فظظي حظظال الفشظظل بسظظبب اللتزامظظات الظظتي تجعظظل أمظظ  النسظظحا

تحظظظواجز الخظظظروج، فشظظظركات التصظظظالت معلظظظى سظظظبيل المثظظظال لظظظديها  يشظظظار إليظظظه فظظظي معظظظالم المعمظظظال ب

ممثظظل هظظذه مجهظظات أخظظرى متعظظددة، وهظظذا يجعظظل أمظظر تصظظفية  شمعملءهظظا وأمظظام   التزامظظات ضظظخمة أمظظام 

تبعظض المشظاريع الصظغيرة اا فظي لغايظة التعقيظد، وحظتى   الشركات والتخلص منها فظي حظال الفشظل أمظر

تسظظبب فظظالمر هنظظا ل يقتصظظر معلظظى الشظظركات الكظظبرى،  والمتوسظظطة قظظد يصظظعب التخلظظص منهظظا لنفظظس ال

شروع تمش شة التعقيد كل ما زاد حجم ال .وإنما تختلف درج

 المخظظظاطرة الماليظظظة ومعظظظدم تظظظوفر رأس المظظظال بالضظظظافة إلظظظى الجظظظراءات النظاميظظظة
.والقانونية جميعها معوائق لبدء مشروع تجاري متكامل
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةما هي المنتجات الرقمية؟ 

 بالضافة لكل ذلك فإن لغياب الفكار الجديدة والمعتماد معلى اقتباس مشظظاريع الخريظظن خلظظق

تسظظهل لهظظا أن تفشظظل شيصظظبح مظظن ال  معددا كبيرا من المنظمظظات التجاريظظة ذات الفكظظار المسظظتهلكة والظظتي 

تخسائر مادية كبيرة .أكثر من لغيرها مما يتسبب في النهاية ب

شمتكامظظل، متجظظاري ال شعزوف معظظن العمظظل ال  بالطبع فإن هذه السباب ل يقصد من ذكرها الدمعوة إلى ال

تكافيظظة شقدرة الماليظظة ول الخظظبرة ال  ولكنها بالدرجة الولى قد تكون معائقا للشخاص الذين ل يمتلكون ال

ترقميظظة شمنتجظظات ال تكظظبير بال تشظظكل  متمظظام يظظزداد ب تنا بظظدأ اله تنوع، ومن ه متجاري من هذا ال تمشروع   لتأسيس 

تلحيان شتذكر في كثير من ا تتكلفة مادية  شق لها دون  شيمكن إمعدادها والتسوي !والتي 

عرقمية؟1 عتجات ال ممن تهي ال . ما 
شضظظون ظشخاص ممن يعر شفحك اليومي لشبكة النترنت ل بد وأنك رأيت الكثير من ال  خلل تص

تقظظظوالب الجظظظاهزة لمنصظظظة التظظظدوين أمعمظظظال متعظظظددة خاصظظظة بهظظظم للظظظبيع، فهنظظظاك مظظظن يصظظظمم بعظظظض ال

شكتظظب إلكترونيظظة تق للهواتظظف الذكيظظة، وآخظظر  يقظوم بإمعظظداد   وورد برس، وهناك من يقوم ببرمجة تطظظبي

تبيع في موقعه الشخصي أو من خلل شظظبكات التواصظظل الجتمظظامعي في مجالت معينة ويعرضها لل

شمنتجات رقمية تطريقة إلكترونية أخرى، وهذه كلها  .أو بأي 

 يمكننا أن نعرف المنتجات الرقمية بأنهظظا أي منتظظج إلكظظتروني يمكظظن التعامظظل معظظه واسظظتخدامه

 معظظظبر الجهظظظزة الحاسظظظوبية بأنوامعهظظظا مثظظظل أجهظظظزة الكمظظظبيوتر المحمظظظول والهواتظظظف الذكيظظظة والجهظظظزة

 اللوحيظظة معلظظى سظظبيل المثظظال، فهظظي ليظظس منتجظظات ملموسظظة وإنمظظا منتجظظات يتظظم نقلهظظا إلكترونيظظا مظظن

.البائع للمشتري
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةما هي المنتجات الرقمية؟

مخظظظبرة كظظظبيرة بالعمظظظل شمنتجظظظات أن إمعظظظدادها والتسظظظويق لهظظظا ل يحتظظظاج ل  مظظظا يميظظظز هظظظذا النظظظوع مظظظن ال

شيظة، فعنظظد رلغبتظظك بإمعظداد منتجظظات تت ماديظة وقانون اا ل يظترتب معلظى الكظثير منهظا التزامظا  التجظاري، وأيضظ

في ألغلب الحيان من أن تحصل معلى شملزما  )رقمية خاصة بك وبيعها معلى شبكة النترنت فلن تكون  ) 

تعمظل، كما ل ينطظوي البظدء فظي العمظل معلظى التزامظات ماليظة كظبيرة قظظد ل تكظون قظادرا ملمزاولة ال  ترخيص 

شمنتجظظات خيظظارا رائعظظا  معلظظى توفيرهظظا أو أن تكظظون لغيظظر قظظادر معلظظى تحمظظل خسظظارتها، وبظظذلك تكظظون هظظذه ال

شتذكر بعكس الحال في المشاريع التجارية المتكاملة تشخصي دون وجود التزامات  .للبدء في معملك ال

 المنتج الرقمي هو أي منتج يتم التعامل معه مظن خلل الجهظزة اللكترونيظة فقظط،
.مثل الكتب اللكترونية وقوالب المواقع ونحوها

تعظظالم معامظظل تشظظبكة النظظترنت مظظن قبظظل ملييظظن الشظظخاص حظظول ال  ولعظظل زيظظادة المعتماديظظة معلظظى 

تمالي جيد، فالقصص  مشجع كي تبدأ رحلتك في إمعداد منتجات رقمية تسامعدك معلى تحقيق دخل 

شمتنومعة تبيع المنتجات الرقمية  تمالية من خلل  تطامعوا أن يحصلوا معلى استقلليتهم ال  لشخاص است

شمتعددة، وهي دون شك معامل تحفيز كبير لك للبدء .و

ميمكنك بيعه؟2 . ما الذي 
تتصظظميم والبرمجيظظات  لعلظظك تسظظأل نفسظظك حاليظظا، هظظل المنتجظظات الرقميظظة تقتصظظر معلظظى أمعمظظال ال

شكتب؟ والجواب هو ل، فالمنتجات الرقمية أكبر وأوسع من ذلظظك، ويمكظظن أن تشظظمل الكظظثير  وإمعداد ال

تنماذج فقط .من المور التي يمكن إمعدادها رقميا، وسنذكر هنا بعض الفكار ك
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةما هي المنتجات الرقمية؟ 

صصييور الفوتوغرافييية.1 شصظظور الفوتولغرافيظظة يمكظظن أن تكظظون:ال   قظظد تنظظدهش إذا معرفظظت بظظأن ال

تمواقظظع الظظتي تتيظظح بيظظع الصظظور الخاصظظة بظظك، والمظظر ل  منتجظظا رقميظظا، فهنظظاك العديظظد مظظن ال

شيمكن بيع الصورة الواحدة معددا لغير محدود مظظن لصورة مرة واحدة؛ بل   يقتصر معلى بيع ال

تمظظظرات لعملء مختلفيظظظن، ويسظظظتخدم المشظظظترون الصظظظور فظظظي أمظظظور متعظظظددة مثظظظل أمعمظظظال  ال

تمواقظظع  تصظظميم المواقظظع أو المنشظظورات المعلنيظظة أو معلظظى ألغلفظظة المجلت والكتظظب، ومظظن ال

ااPhotoDune.netالتي تتيح بيع الصور موقع   شفوتولغرافي شمصورا  شكنت    الشهير، فإذا 

شمميظظظزة واحترافيظظظة، يمكنظظظك حينهظظظا أن تظظظبيع صظظظورك  ولظظظديك القظظظدرة معلظظظى إخظظظراج صظظظور 

ترقمية شمنتجات  !ك

صخطوط.2 اا،:صصناعة ال اا ناجحظظ شمميظظزة يمكظظن أن تصظظبح منتجظظا رقميظظ تحاسظظب اللظظي ال شخطظوط ال   

شمحترفي صنامعة الخطوط سواء العربية أو النجليزية فإن هذا سظظيفتح لظظك  فإذا كنت من 

تجديد هناك تجربة ناجحة في بيظظع خظظط حاسظوبي كمنتظظج تمجال لتبدأ معملك الشخصي ال  .ال

شهو  تخط المميز معروض للبيع معلىخط فلترقمي، و   لمجمومعة جذور للتصميم، هذا ال

اا كبيرا ولقى استحسان الكثيرينمنصة أسناد . وقد حقق نجاح

صفيديو.٣ تقظظاطع فيظظديو:إنتاج ال تيحتاجون لنتظظاج م متجارية وحتى الفراد    كثير من الجهات ال

ظمعلنية لمختلف المجالت والتخصصات، وهذا مظظا أدى إلظظى ظهظظور المقظظاطع الجظظاهزة الظظتي  إ

تتصميمها من خلل إحدى برامج إنتاج الفيظديو المعروفظظة، ومظظن ثظم إمعظادة  يقوم أصحابها ب

 بيعهظظظا كمنتظظظج رقمظظظي بحيظظظث يكظظظون متاحظظظا للمشظظظتري أن يجظظظري التعظظظديلت اللزمظظظة معلظظظى

اا لحتياجه، وإنتاج الفيديو من المور الرائعة التي يمكن مظظن خللهظا  الفيديو ليصبح ملئم

تح كبير .تحقيق نجا
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةما هي المنتجات الرقمية؟

صمنصيية وورد بييرس.4 ممنصظظة وورد بظظرس أشظظهر منصظظة:إعييداد الضييافات البرمجييية ل شتعتظظبر    

شمحظترفين، ومظا يميظز هظذه المنصظة إمكانيظظة تطويعهظا  للتظدوين معلى شظبكة النظترنت لفئظة ال

متخدامها معلى المدونات فقط، فيمكن أن تستخدم فظظي تمواقع ول يقتصر اس  للغلب أنواع ال

شرونيظة، ولغيرهظظا مظن أنظواع المواقظظع متجاريظظة، والمتظظاجر اللكت  المواقظع الخباريظظة، والمواقظع ال

اا، حظتى أن العديظد مظن المواقع اا جظد  المختلفة، وهذا ما جعل القبال معلى استخدامها كظبير

شمميظظزات الظظتي ممنصة وتسظظتخدمها فظظي مواقعهظظا، ومظظن ال  العالمية الشهيرة تعتمد معلى هذه ال

شلتي يمكن استخدامها لداء الوظظظائف  تتوفر في  وورد برس إتاحة الضافات البرمجية وا

ال إضظظظافات مخصصظظظة لتنظيظظظم البظظظانرات المعلنيظظظة، وأخظظظرى لصظظظنامعة  المختلفظظظة، فنجظظظد مث

شيمكظظن تحقيظظق نجظظاح  نمظظاذج المراسظظلة، وثالثظظة تعمظظل كنظظظام لتظظذاكر الظظدمعم الفنظظي وهكظظذا، و

 كظظبير مظظن إمعظظداد إضظظافة وورد بظظرس وبيعهظظا كمنتظظج رقمظظي خاصظظة إذا كظظانت فكظظرة الضظظافة

.تجديدة ومفيدة للمستخدمين في نفس الوقت

  هل تمتلك موهبة الشرح واللقاء؟ يمكنك أن تسظظتغل موهبتظظك فظظي إمعظظداد:الدروس المرئية.5

شمنتظج رقمظي، فظالبعض يفضظلون هظذه  شدروس مرئية تعليمية في مجظال اختصاصظك وتبيعها ك

شدروس ال من إمعداد الكتب اللكترونية، وكذلك يفضظظل بعظظض المتلقيظظن أن تكظظون الظظ  الطريقة بد

ال من الدروس المكتوبة لن ذلك يسامعدهم معلى التفامعل بشكل أكبر .مرئية بد

شهنظاك الكظثير مظن الجهظظات التجاريظظة والفظظراد الظظذين يقومظون:كتابيية التغريييدات التجارييية.6   

شقظظظدرة لكتابظظظة تغريظظظدات مناسظظظبة لعملهظظظم  بالتسظظظويق معظظظبر تظظظوتير ول يجظظظدون الظظظوقت أو ال

 التجظظظاري، ومظظظن هنظظظا بظظظدأ العديظظظد مظظظن الشظظظخاص بكتابظظظة تغريظظظدات تتناسظظظب مظظظع النشظظظطة

.التجارية المختلفة بصيالغة تسويقية جميلة ومن ثم بيعها
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةما هي المنتجات الرقمية؟ 

مكتابظظة معظظدد مظظن التغريظظدات التسظظويقية  ويمكنظظك أن تختظظار نشظظاط تجظظاري معيظظن وتقظظوم ب

شيمكن أن تعمظظل معلظظى ممن ثم تقوم ببيعها كباقة متكاملة، و تنشاط و شلتي تتناسب مع هذا ال  وا

شمتنومعة شمختلفة و !إمعداد معدة باقات لتستهدف بها أنشطة 

تمزيظظد مظظن المنتجظظات الرقميظظة والظظتي  لعظظل هظظذه النمظظاذج تفتظظح أمامظظك أفقظظا أوسظع للتفكيظظر فظظي ال

 يمكنك العمل معلى إمعدادها وبيعها، فالمر كما رأيت ل يقتصظر معلظى الكتظب اللكترونيظة أو التصظميم

تجظظالت واسظظعة ومتشظظعبة، فقظظط اجلظظس باسظظترخاء وحظظاول أن تبظظدأ  والبرمجيظظات، بظظل يتعظظداه إلظظى م

شمنتجك القادم شكن من وضع تصور ل شقدرات التي تمتلكها لتتم اا من المواهب وال  .بالتفكير انطلق

تمعينيظظك، فكظظر فظظي كظظل المهظظارات الظظتي تمتلكهظظا ال والغمظظض  شتواصظظل القظظراءة، اسظظترخ قلي  قبظظل أن 

.مهما كانت، ومن ثم ابدأ بكتابتها معلى ورقة

 بعد أن تنتهي من ذلك، حلل كل مهارة بالشكل المناسب وضع تصورا في الكيفيظظة الظظتي يمكظظن

شمنتج رقمي مميز .من خللها أن تستفيد من هذه المهارة في صنامعة 

شيمكن الستفادة من هذه المهارة فظظي:مثال تتمتلكها،  تمهارات التي  تحاسب اللي من ال ظصلح ال   إ

شمنتج رقمي مثل :إمعداد 

تحاسب اللي• شمشكلت الشائعة في ال شمصور يشرح كيفية إصلح ال .مكتاب إلكتروني 

تهامة• .دروس فيديو مصورة تشرح فيها بشكل تطبيقي بعض طرق الصلح الساسية وال

 كرر هذه العملية مع كل مهارة تمتلكها، لتتكون لديك فظي النهايظظة مجمومعظظة مظظن البظظدائل، قظظارن

 .بينها واخظتر مظظا تظراه أكظثر تميظزا، وكظذلك تجظد نفسظك أكظثر إبظدامعا فيه باختيظارك للمنتظج المناسظب،

!أنت الن مستعد لتكمل المشوار
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منتجك الشخصي؟3
أم منتجات الرخرين؟

“!لقد فشلت مرات ومرات ومرات متتالية، ولهذا نجحت”
مايكل جوردان
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةمنتجك الشخصي؟ أم منتجات الخرين؟ 

اا في حياتظك  كما هو الحال في المنتجات والخدمات المختلفظة الظتي تتعامظل بهظا شظراء أو بيعظ

شتحقظق فائظدة للمشظتري، فمظن شمنتجات الرقمية ينبغظي أن تكظون ذات قيمظة حقيقيظة و  اليومية، فإن ال

اا، وحظظتى إن تمال فقط لن ينجظظح أبظظد تكسب ال تحقيقية له بهدف   يفكر في إمعداد منتج ضعيف ل قيمة 

تمبيعظظات فظظي البدايظة؛ فظظإنه لظظن يتمكظن مظن السظتمرار وتحقيظظق المزيظظد، لنظه  استطاع تحقيظق بعظظض ال

شيقدم أحد معلى شراء منتج معين سواء كان رقميظظا أو لغيظظر رقمظظي مظظن دون أن تمعقول أن   ليس من ال

.يحصل معلى فائدة تعادل القيمة المالية التي قام بدفعها أو تتجاوزها

 يجب أن يضظظيف المنتظظج الرقمظظي فائظدة للمشظتري تعظظادل أو تتجظاوز قيمتظظه الماديظة،
!وإل فإن مصيره سيكون الفشل دون أي شك

اا أن تأخذ موضوع إمعداد منتج رقمي جديد معلى محمظظل  بناء معلى ما ذكر بالمعلى، ينبغي دائم

شخطوات التي تسبق مرحلة المعداد الفعلي للمنتج لها أهميظظة كظظبيرة لنهظظا تعمظظل بمثابظظة  الجد، ولعل ال

شيمكن تحقيقه في المراحل اللحقة شمنتجك، ويبنى معليها كل نجاح  .حجر الساس ل

ترقمي فيمكننا أن نذكر خيارات ثلثة، فإما أن تقظظوم بإمعظظداد منتظظج  معند الحديث معن بيع منتج 

شنا نتحظظد ث بظظالمعلى، وإمظظا أن تسظظوق لمنتجظظات الخريظظن، والخيظظار الثظظالث هظظو أن تبحظظث  بنفسك كما ك

شأوضح معنى كظظل واحظظد منهظظا ومظظا هظظي تثلثة و تمن يقوم بإمعداد المنتج لك، سأستعرض البدائل ال  معن 

شمنتجات الخرين .مزايا ومعيوب كل بديل، وسأبدأ بالتسويق ل
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةمنتجك الشخصي؟ أم منتجات الخرين؟

ممنتجات الرخرين1 . التسويق ل .
تتفكير في المنتجات المختلفة لغير قظظادر معلظظى إمعظظداد أي منهظظا بشظظكل  إذا كنت ترى نفسك بعد ال

 شخصظظي، أو كنظظت ل تمتلظظك الظظوقت الكظظافي للقيظظام بظظذلك، أو حظظتى فظظي حظظال معظظدم رلغبتظظك أن تبظظذل

تسظالفة  جهدا في إمعداد المنتج خشية أن ل تحقق ما تطمح إليه من مبيعات، فظإن كظل تلك النقظاط ال

 الظظذكر ل تعنظظي أنظظك لظظن تتمكظظن مظظن بيظظع المنتجظظات الرقميظظة والسظظتفادة مظظن هظظذا العظظالم، والسظظبب أن

 هنظظظاك الكظظظثيرين مظظظن أصظظظحاب المنتجظظظات الظظظذين يظظظتيحون الفرصظظظة لي كظظظان بظظظأن يقظظظوم بتسظظظويق

.منتجاتهم مقابل نسبة من المبيعات كعمولة

 . فظظي حظظال أنظظك لظظم تسظظمع معظظن التسظظويق بالعمولظظة مظظن قبظظل دمعنظظي اشظظرحه لظظك باختصظظار فكظظرة

تشخص بعرضه للبيع، مع إتاحظظة  التسويق بالعمولة مبنية معلى وجود منتج لشخص ما ويقوم ذلك ال

تتسظظويقي خظظاص للقيظظام بالعمليظات التسظويقية ظرصة لمن يرلغب بربح المظظال بظظأن يسظظجل فظظي نظظظام   الف

شمسوق معلظى رابظط خظاص به للتسظويق، حيظث يقظوم المسظوق بنشظر الرابظط  لظذلك المنتظج، ويحصل ال

 بالطرق التسويقية المختلفة وبالتالي فعند قيظظام أي شظخص بظالنقر معلظظى ذلظظك الرابظط وإتمظام معمليظظة

شعمولظظظة تحسظظظب تلقائيظظظا للمسظظظوق، إذا فظظظالرابط الخظظظاص يعمظظظل بمثابظظظة دليظظظل معلظظظى أن  الشظظظراء؛ فظظظإن ال

انظر الشكل التوضيحي بالسفل شعمولة  ).المسوق هو الذي جلب ذلك العميل لتحتسب له ال )

 فظظظي حظظظال معظظظدم قظظظدرتك معلظظظى إمعظظظداد منتظظظج خظظظاص فيظظظك لي سظظظبب كظظظان، يمكنظظظك
.التسويق لمنتجات الخرين مقابل معمولة من المبيعات
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةمنتجك الشخصي؟ أم منتجات الخرين؟ 

 تلظظك هظظي الفكظظرة العامظظة، ومنهظظا انبثقظظت فكظظرة المنصظظات المتخصصظظة فظظي التسظظويق بالعمولظظة،

ممنصات معلى وجود طرف ثالث بين صاحب المنتج والمسظظوق، حيظظث يعمظظل هظظذا  وتقوم فكرة هذه ال

 الطرف كوسيط بين الثنين، فيمكن لصاحب المنتظظج أن يعظظرض منتجظظه، ليتمكظظن أي شظظخص يرلغظظب

 بالتسظظويق لهظظذا المنتظظج مظظن أن يحصظظل معلظظى رابظظط التسظظويق الخظظاص بظظه ويسظظتخدمه فظظي معمليظظاته

 .التسويقية الموقع الوسيط هنا هو طرف ثالث محايد، فليس هو بصاحب منتج ول بمسوق، وإنمظظا

 هي منصة يقوم الكظثيرون مظن أصظحاب المنتجظات بالتسظظجيل فيهظظا ومعظظرض منتجظاتهم، ويوجظظد بهظظا

تتسويق تلك المنتجات .في نفس الوقت الكثير ممن يرلغبون بالعمل معلى 

شقظظظه  المنصظظظات الوسظظظيطة لهظظظا فوائظظظد متعظظظددة، فهظظظي تعطظظظي الثقظظظة أول للمسظظظوق وتؤكظظظد لظظظه بظظظأن ح

 محفوظ، فلو كان صاحب المنتج يستخدم نظاما للتسويق بالعمولة في موقعه الشخصظظي دون وجظظود

 موقع وسيط؛ فمن السهولة أن يقوم بخدامعك كمسوق ول يعطيك معمولتك، بينما الحال فظظي المنصظظات
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةمنتجك الشخصي؟ أم منتجات الخرين؟

 .الوسيطة مختلف حيث أن المبلغ يصل لتلظك المنصظة وهظي تعطظي كل ذي حظق حقظه وبالضظافة لظذلك

 فإنها تفيظد أصظحاب المنتجظات فظي الحصظول معلى معظدد كظبير مظن المسظوقين وبالتظالي زيظادة مبيعظاتهم،

.ClickBankومن أشهر المنصات المتخصصة في التسويق بالعمولة الموقع العالمي الشهير 

و قظام أحظد الشخاص بالظدخول لموقع المنتظج معظن طريظق الرابظط  قد تسأل نفسك الن، ماذا ل

 الخاص بي ولم يقم بالشظظراء، إل أنظه معظاد مظرة أخظظرى ودخظل للموقظع باسظتخدام الرابظط الساسظي أو

 باسظظتخدام رابظظط مسظظوق آخظظر وقظظام بالشظظراء، فهظظل سأخسظظر العمولظظة فظظي هظظذه الحالظظة؟ هظظذا السظظؤال

 .يحتاج لقليظل مظن التفصظيل مظا يميظز شظبكات التسظويق بالعمولظة أنهظا تحفظظ ملظف كظوكيز فظي جهظاز

 الزائظر، وملفظات الكظوكيز هظي الملفظات الشظائعة السظتخدام فظي شبكة النظترنت بهظدف التعظرف معلظى

 زائظظر معيظظن معنظظد تكظظرار دخظظوله للموقظظع، ولعظظل مظظن المثلظظة الشظظائعة معلظظى اسظظتخدامها هظظو فظظي حظظال

.الحتفاظ بتسجيل الدخول في موقع ما

ال ومعندما تعود له مرة أخرى في وقت لحظظق  فقد تقوم بتسجيل الدخول لبريدك اللكتروني مث

 تجد أن ذلك الموقع قد تعرف معلى حسابك، والفكرة هي نفسظها فظي أنظمظظة التسظويق بالعمولظة، حيظث

 يتم حفظ ملف كوكيز فظي جهظاز الزائظر ليتعظرف معليه الموقظع فظي حال معظودته فظي وقظت لحظق خلل

 مدة معينة معلى أنه قد أتى معن طريقك، ولغالبا ما تكون تلك المدة ثلثظظون يومظظا وقظظد تزيظظد أو تنقظظص

 حسب سياسظة الموقظع، وحظتى لظو قظام المشظتري بالظدخول معظن طريظق رابظط مسظوق آخر؛ فظإن العمولظة

 .ستحتسظظب للمسظظوق الول هنظظاك حالظظة وحيظظدة قظظد تخسظظر فيهظظا العمولظظة حظظتى إن معظظاد المشظظتري خلل

 المدة الزمنية المحددة، وهي إن قام ذلك الشخص بحذف ملفات الكوكيز من متصفح النترنت الظظذي

.يستخدمه
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةمنتجك الشخصي؟ أم منتجات الخرين؟ 

  تمتلظظك منصظظة للتسظظويق بالعمولظظة، ولهظظا العديظظد مظظن الميظظزات الرائعظظة،حسظظوبشظظبكة إمعلنظظات 

 فيمكن أن تجد معروضا تتيح لك ربح المظظال مظظن خلل بيظع منتظظج أو خدمظة، ومعظروض أخظظرى تسظمح

 لك بالربظظح لمجظظرد جلظب زائريظظن للتسظظجيل فظظي موقظع معيظن، وهظي فرصظة جيظدة للبظدء بتجربظظة هظظذا

اا أنهظظا تحتفظظظ بظظالكوكيز لمظظدة  اا وهظظذا يحظظافظ معلظظى90المجظظال، ومظظا يميظظز شظظبكة حسظظوب أيضظظ   يومظظ

حقوقظظظك الماليظظظة كمسظظظوق، حيظظظث تحتسظظظب لظظظك العمولظظظة فظظظي حظظظال معظظظودة الزائظظظر لتمظظظام الشظظظراء

.أو التسجيل خلل هذه المدة

 التسويق لمنتجظظات الخريظظن لظه مزايظظا ومعيظظوب، فمظن الجظانب اليجظظابي فظإنه يظوفر الظوقت والجهظد

اا  الخاصين بعملية إمعداد المنتج، لن المر لن يتطلب سوى البحث معن منتج مناسب، ومن حسناته أيض

 أنه يتيح التسويق لعظدد لغيظر محظدود مظن المنتجظات، فظإذا كنظت قظادرا معلظى إمعظداد منتظج أو اثنيظن خلل

.فترة زمنية معينة؛ فإنه يمكنك أن تسوق للعديد من المنتجات لشخاص آخرين في وقت واحد

 حتى وإن لم يقم الشخص المحال معن طريقك بالشظظراء مظظن أول مظظرة، فظإن العمولظظة
.ستحسب لك في حال معودته وقيامه بالشراء لحقا خلل مدة معينة

ال معظن الظدمعم الفنظي للمنتظظج ول معظن أي مظظن  بالضظافة لمظا سظظبق فإنظظك كمسظوق لظظن تكظظون مسظؤو

.المور الدارية والفنية الخرى، لن مهمتك تنتهي بجلب المشتري

 ومن الجانب الخر فهناك سلبيات معديدة لهذه الطريقة، فقد ل تحيط أنت كمسظظوق بتفاصظظيل

 المنتج، وإنما تعتمد معلى المعلومات التي يوردها من قام بإمعداده والذي لن يذم منتجه وسظظيحاول

اا أن تقظظظوم بشظظظراء كظظظل منتظظظج رقمظظظي ترلغظظظب  أن يظهظظظره بأفضظظظل صظظظورة، وليظظظس مظظظن المنطقظظظي أيضظظظ

.بتسويقه لتتعرف معليه بشكل كامل

28|▲

★

https://ads.hsoub.com/


دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةمنتجك الشخصي؟ أم منتجات الخرين؟

 كما أن من الجوانب السلبية الخظظرى معظدم حصظولك معلظظى العمولظظة فظي حظظال معظظاد الزائظر للشظراء

.بعد انقضاء المدة المحددة للحتفاظ بالكوكيز، أو في حال قام بمسح الكوكيز من جهازه

 بالنسظظبة للظظدخل المظظادي، فظظإنه مظظن المتوقظظع أن تحقظظق كصظظاحب منتظظج خظظاص دخل أكظظبر ممظظن

 يعتمظظد معلظظى تسظظويق منتجظظات الخريظظن، وسيتضظظح السظظبب فظظي السظظطر القادمظظة، إل أن هظظذه ليسظظت

.قامعدة دون شك

. إعداد منتجك الخاص2 .
 خلفظظا للتسظظويق لمنتجظظات الخريظظن فظظإن إمعظظداد منتجظظك الشخصظظي يسظظامعدك معلظظى مزيظظد مظظن

 البداع بهظدف إخراجظه بأفضظل صورة، ومع أن ذلك قظد يأخظذ منظك الكظثير مظن الوقت فظي التفكيظظر

 والتخطيط والتنفيذ؛ إل أن النتيجة ستكون لغالبا مشجعة وأفضظظل مظظن الظظذي تحققظظه معنظظد التسظظويق

 لمنتجات الخرين، والسظبب يعظود إلظى أن تعبظك وجهظدك فظي مرحلظة إمعظداد المنتظج سظيحثانك معلظى

 العمل الجاد والحثيث من أجل تحقيق أكبر قدر من المبيعات بعكس الحال معند تسويقك لمنتجات

 الخرين والذي قد تتركه وتصل إلى اليظظأس بشظظكل أسظظرع فظظي حظظال لظظم تتمكظظن مظظن تحقيظق مبيعظظات

.خلل فترة زمنية قصيرة

اا ما يشير الخبراء في مجال بيع المنتجات الرقمية إلى أن إمعداد المنتجات الخاصة هي أفضظظل  دائم

 طريظظق لتحقيظظق الربظظح، فبالضظظافة لمظظا ذكرتظظه بظظالمعلى؛ يعتظظبر إمعظظداد منتظظج ناجظظح بمثابظظة تسظظويق للظظذات

.وفرصة ليعرفك الخرون، وهذا يتيح لك دون شك فرصا كبيرة لمزيد من النجاح والتقدم مستقبل

 مظظن يقظظوم بالتسظظويق لمنتجظظات الخريظظن فظظإنه يعمظظل مظظن خلظظف الكظظواليس، وبالتظظالي فظظإن مظظن يقظظوم

اا في لغالب الحيان، بينما يكون الوضع مختلفا بالنسبة لصاحب المنتج .بشراء المنتج ل يعرف معنه شيئ
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةمنتجك الشخصي؟ أم منتجات الخرين؟ 

  لتتضح الصظورة نأخظظذ المثظال التظظالي، لنفظظترض بأنظك تقظوم بالتسظويق لقظالب مخصظص لمنصظظة

 وورد بظظرس مقابظظل معمولظظة مظظن المبيعظظات، وتسظظتخدم طرقظظا متعظظددة للترويظظج للمنتظظج مثظظل موقعظظك

 الشخصي، شبكات التواصظل الجتمظظامعي، المنتظظديات، ولغيرهظظا مظظن الطظظرق المختلفظة، فإنظظك فظي هظظذه

 الحالة ستبذل جهدا كبيرا معند في العمليظة التسظويقية، ومعنظد اختيظارك لمنتظج آخظر فظي وقظت لحظق

اا لنظظك تقظوم بالتسظظويق لمنتظظج جديظد ل يعرفظه النظاس، وبالتظالي فظظإن  فإنك ستبذل نفس الجهظد أيضظظ

 دخلظظك سظظيكون محظظدودا ويتناسظظب مظظع مقظظدار الجهظظد المبظظذول، وهظظذا لظظن يمنحظظك الفرصظظة لتوسظظيع

.نشاطك التجاري

 إمعظظظظداد منتجظظظظك الشخصظظظظي يسظظظظامعدك معلظظظظى أن تحقظظظظق أرباحظظظظا أكظظظظبر مظظظظن التسظظظظويق
.لمنتجات الخرين، ويفتح أمامك أبوابا أوسع للعمل مستقبل

 لنقلب المثال الن ونقول بأنك من قام بتصميم القالب ومعرضه للبيع كمنتظظج شخصظظي، بظظالطبع

 فإنك ستبذل جهدا كبيرا في البداية لتحصل معلى معظظدد مظظن المبيعظظات، ومعنظظد حظظدو ث ذلظظك؛ وبمجظظرد

 أن ينال المنتج معلى إمعجاب مستخدميه، فإنك ستلحظ بظظأن المبيعظظات قظظد بظظدأت بالزيظظادة بمجهظظود

 أقل من السظابق، وهظذا سظيفتح لك مجظالت كظثيرة لتحقيظق المزيظد مظن الربظظح، فعنظد قيامظك بإمعظداد

 منتجات جديدة فظإن هظذه المنتجظات مرشظحة للنجظظاح، والسظظبب بظأن النظظاس قظظد معرفتظظك مظن المنتظج

 .الول وهذا تكون لك سمعة لدى الناس ول يقتصر المر معلى ذلظك فقظط؛ بظل قظد تصلك الكظثير مظن

اا إلظى  الطلبات لتصميم قوالب خاصظة، وهظذا يفتظح لك المزيظد مظن الفظرص نحو تحقيظق الربظاح جنبظ

!جنب مع بيع المنتجات الجاهزة
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةمنتجك الشخصي؟ أم منتجات الخرين؟

تطة شخص آرخر3 . إعداد منتج رخاص بواس .
 بعظظد أن ألقيظظت نظظظرة معلظظى التسظظويق لمنتجظظات الخريظظن وإمعظظداد منتجظظك الشخصظظي وبينظظت

 ميزات ومعيوب كل نوع منهمظظا، انتقظظل الن للحظديث معظن الخيظظار الثظالث وهظو أن تبحظث معظظن شظخص

.متخصص ليقوم بإمعداد منتج خاص باسمك

 تعتظظظبر هظظظذه الطريقظظظة حل وسظظظطا بيظظظن الطريقظظظتين السظظظابقتين، فهظظظي سظظظتمكنك مظظظن أن تكظظظون

ال من المعتماد معلى التسويق لمنتجات الخريظظن، وفظظي نفظس الظوقت سظتوفر  صاحب منتج خاص بد

.معليك الوقت والجهد اللزمين لمعداد المنتج

 هنظظاك حظظالت متعظظددة لشظظخاص يلجظظؤون لمتخصصظظين فظظي إمعظظداد المنتجظظات الرقميظظة، فقظظد

 يكظظون الشظظخص الرالغظظب بإمعظظداد المنتظظج الرقمظظي قظظادرا معلظظى إمعظظداده ولكنظظه ل يمتلظظك الظظوقت الكظظافي

 .لذلك أو ل يرلغب ببذل الجهد اللزم لنجاز المنتج، وبالتالي فإنه يلجظظأ لشظظخص خظظر ليقظظوم بالمهمظظة

 وقظظد يكظظون ذلظظك الشظظخص معلظظى معرفظظة بفكظظرة المنتظظج العامظظة وطريقظظة معملظظه أو فائظظدته إل أن لظظديه

 بعظظض جظظوانب القصظظور الظظتي تمنعظظه مظظن إمعظظداد المنتظظج شخصظظيا، أمظظا الحالظظة الثالثظظة فهظظي لشظظخص ل

.يمتلك المهارات اللزمة لمعداد منتج معين بتاتا فيلجأ حينئذ للبحث معن شخص ليسامعده

 في بعض الحيان يكون من الصعب أن تطرح منتجا رقميا قام بإمعظظداده شظظخص آخظظر باسظظمك

 الشخصظظي وتسظظوق لظظه وكظظأنه منتجظك الخظظاص وأنظظك مظظن قظظام بإمعظظداده، وهظظذا ينطبظظق خصوصظظا معلظظى

 المنتجظظات التقنيظظة، فلظو افترضظظنا أنظظك لغيظظر مبرمظظج وبحثظظت معظظن شظظخص ليعظظد لظظك إضظظافة مخصصظظة

 لمنصة وورد برس ومظظن ثظظم قمظت بتسظويقها، فهظل تضظمن فظظي هظذه الحالظة أن تسظظير المظور معلظى مظا

 يرام؟ ماذا لو حصلت مشكلة لدى أحد العملء نتيجظظة لخطظظأ برمجظظي، هظظل سظظتعود للمبرمظظج حينهظظا؟
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةمنتجك الشخصي؟ أم منتجات الخرين؟ 

 ومعلظظى فظظرض أنظظك رجعظظت للمبرمظظج وقظظام بحظظل المشظظكلة فهظظل تضظظمن أنظظه لظظن تظهظظر مشظظاكل أخظظرى

 متعددة؟ وهل ستكون قادرا معلى تقديم الدمعم الفني المناسب لعملءك؟ هذه كلها أسئلة تسظظتدمعي

 التفكير قبل القدام معلى أي خطوة من هذا النوع، لن كل تلك المشظظكلت سظظتؤدي فظظي النهايظظة إلظظى

.فشلك في بيع المنتج دون شك

 يمكظظن اللجظظوء إلظظى أشظظخاص آخريظظن ليقومظظوا بإمعظظداد المنتظظج نيابظظة معنظظك فظظي حظظالت معينظظة ل

ال خظظبيرا بتصظظميم الشظظعارات التجاريظظة وترلغظظب  توجظظد بهظظا المشظظكلت السظظابقة الظظذكر، فلظظو كنظظت مث

 بإمعظظداد كتظظاب إلكظظتروني لتعليظظم الخريظظن ذلظك إل أنظك ل تمتلظظك القظظدرة والمهظظارة اللزمظظتين للكتابظظة،

 فيمكظظظن حينئظظظذ أن تلجظظظأ لشظظظخص آخظظظر ليقظظظوم بالكتابظظظة نيابظظظة معنظظظك بعظظظد أن تعطيظظظه الفكظظظرة العامظظظة

.والمحتوى المختصر للكتاب

 أو معند افتراض أنك مبرمج صاحب خبرة متوسطة وترلغب بإمعداد إضافة لمنصة وورد برس

 ولكنظظك لظظن تتمكظظن شخصظظيا مظظن إنجازهظظا معلظظى أكمظظل وجظظه، فهنظظا يمكنظظك أن تطلظظب مظظن شظظخص آخظظر

 القيام بذلك بحيث أنه لو ظهرت مشكلت بسيطة لظدى معملءك مسظتقبل فسظظتكون قظادرا معلظظى حظظل

 المشكلة وإجراء بعض التعديلت البرمجية البسظيطة إن لظزم المظر بنفسظك، وفظي كظل الحظوال فظإن

!معليك أن تتجنب كل ما يسبب الحرج والمشكلت لك في المستقبل

 طلب مسظامعدة أشخاص آخريظن لمعظداد منتظج رقمظي خظاص بظك يجب أن يتظم بعد
.دراسة وتخطيط جيدين لتجنب أي معقبات قد تحصل مستقبل
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةمنتجك الشخصي؟ أم منتجات الخرين؟

 ل أنسى أن أشير بأن البحث معن شخص ليقوم بإنجاز المنتج لظك يعنظي بأنظظك سظتتحمل بعظظض

 التكاليف المالية، لن ذلك الشخص لن يقوم بالعمظل بالمجظظان دون شظك، ويجظظب أن تأخظذ هظذا المظر

 بعيظظن المعتبظظار، إل أنظظه وفظظي حظظال تمكنظظك مظظن إيجظظاد فكظظرة منتظظج ناجظظح، ومعنظظد اختيظظارك للشظظخص

 المناسب ليقوم بمهمة إمعداد المنتج، فيمكنك حينها أن تسترجع مصروفاتك وتبدأ بتحقيق الربظظاح

.من خلل العمليات البيعية

  قد تتساءل معن كيفية إيجاد الشظخص المناسظب لمهمظظة إمعظداد منتجظك، وأسظظهل طريقظة لظذلك

مسظتقل "هظي استخدام إحظدى شظبكات العمظل الحظر، وقظد أطلقظت مجمومعظة حسظوب مؤخرا موقع  " 

 والظظذي يمكظظن مظظن خللظظه أن تطظظرح مشظظرومعا يحتظظوي معلظظى فكظظرة المنتظظج الظظذي ترلغظظب بظظه، وتحظظدد

 الميزانية القصوى التي يمكنك أن تدفعها لمن سيقوم بالمهمة، ومن ثم تبدأ باستقبال العظظروض مظظن

 قبظظل العديظظد مظظن الشظظخاص الرالغظظبين بإنجظظاز العمظظل لتختظظار منهظظا مظظا يناسظظبك، وللتعظظرف أكظظثر معلظظى

.Mostaql.comالموقع وفكرته يمكنك زيارته معلى الرابط التالي 

Freelancerكمظا يوجظد العديظد مظن مواقظع المعمظال الحظرة العالميظة ولعظل مظن أشظظهرها مظوقعي 

.، إل أن ما يميز موقع مستقل معنهما هو سهولة الحصول معلى معروض معربية لنجاز طلبكoDeskو 

 التسظظظويق لمنتجظظظات الخريظظظن يمكظظظن أن يوصظظظلك للنجظظظاح والسظظظتقللية الماليظظظة، ولكظظظن إمعظظظداد

 منتجظظك الخظظاص ومظظن دون شظظك سظظيحقق لظظك نجاحظظا أكظظبر، يمكنظظك المعتمظظاد معلظظى تسظظويق منتجظظات

 الخرين في حال لم تتمكن من إمعداد منتجك الخظظاص، ولكظظن وبمجظظرد أن تتظظاح لظك الفرصظظة لتكظظون

اا ودون تردد .صاحب منتج متميز ومفيد فإنه ينبغي معليك استغللها فور
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إعداد المنتج4

“!أفضل طريقة لتحول أحلمك إلى حقائق هي أن تستيقظ”
باول فاليري
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةإمعداد المنتج

تسظابقة، حظان الظوقت لتبظظدأ شتعرف معلى المنتجظات الرقميظة فظظي القسظام ال  بعد أن قضينا وقتا في ال

تنظريات إلى واقع معملي، كل ما ذكرته بالمعلى لن تستطيع تحقيقظظه إل تجاد وتبدأ في تحويل ال  معملك ال

 بالعمل الجاد، ولهذا ينبغي معليك أن تثق بما تقوم به، وتؤمن بأن كل تجربة ستقوم بها سواء كتب لها

 .النجاح أو الفشل هي في النهاية درس تتعلم منه الكثير ويسامعدك معلى تحقيق المزيظظد فظظي المسظتقبل

.ابتعد معن الضوضاء فأنت بحاجة للتركيز فمن هنا تبدأ بصنامعة مستقبلك في العالم الرقمي

! فكر، رخطط، ثم نفذ1 .
تشظظظكل يجظظظب أن تعمظظظل بشظظظكل منظظظظم وتبتعظظظد معظظظن شمنتجظظظك بأفضظظظل   كظظظي تتمكظظظن مظظظن إمعظظظداد 

شمنظظظم سيسظظامعدك معلظظى إنجظظاز كظظل شظظيء بدقظظة معاليظظة ويظظوفر معليظظك الكظظثير مظظن تعشظظوائية، فالعمظظل ال  ال

شمنتج بشكل أسرع، لتبدأ بعد ذلك المراحل التاليظظة تمهيظظدا  الوقت والجهد وهذا سيمكنك من إنهاء ال

.لطرح منتجك للبيع

 سأقوم هنا بتقسيم معملية إمعداد المنتج إلظى ثلثظظة مراحظل، حيظث سظظتكون بظدايتنا مظظع مرحلظظة

تمظل، وننتهظظي بالتنفيظظذ الفعلظظي،  التفكيظظر بالمنتظظج المناسظب، ومظن ثظم سظننتقل إلظى مرحلظظة تخطيظظط الع

تصحك أن تضع كراسة وقلما بجانبك فهناك الكثير من العمل الذي ينبغي أن تنجزه أول بأول ظن .أ

. بدايتنا فكرة2 .
شمنتجظظات الرقميظظة، وقظظد طلبظظت منظظك أن  في القسم الثالث من هذا الكتاب ذكرت أمثلة لبعض ال

ممنظك مزيظظدا مظن التفكيظظر العميظظق  تختار فكرة لمنتج رقمي لديك القدرة معلظى إمعظظداده، وهنظظا سظظأطلب 

مخيظار المثظل بالنسظظبة لظك، فظالفكرة هظظي نقطظظة النطلق ولهظا الظظدور الكظظبر فظظي  لتتمكظظن مظظن تحديظظد ال

.تحديد مدى نجاح منتجك
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةإمعداد المنتج 

 اسظظظظظظتخدم الورقظظظظظظة والقلظظظظظظم ودون كافظظظظظظة اهتماماتظظظظظظك

لون كظل مظا يخطظر فظي بالظك اا، وإنمظا د  وهواياتك، ل تفكر كثير

.شمباشرة

تل، يجظب الن أن تفكظر مظن تجميظ  هظل دونظت كظل شيء؟ 

 زاويظظتين، الولظظى مظظا هظظو أكظظثر شظظيء يسظظتهويك فظظي القائمظظة،

شيفيد الناس .والثانية ما أكثر شيء 

ال في الزاوية الثانية، بالرلغم من أننظا سنخصظص القسظم التظالي للحظديث معظن  تينبغي أن نركز قلي

 .التسويق بشكل مفصل لكن دمعني أتحد ث معن نقطة مهمة فيه لهميتها في هظظذه المرحلظظة التسظظويق

 الحظظديث يجعظظل العميظظل مركظظزا للعمليظظة التسظظويقية، حيظظث أن أول خطظظوة فيظظه تكظظون بدراسظظة رلغبظظات

 واحتياجات العملء المحتملين ومن ثظظم إمعظظداد منتظج أو خدمظظة لتلبيظة تلظظك الرلغبظظات، قظد تكظظون هظذه

 الحتياجات ناتجظظة معظن مشظكلة مظا لظدى العميظظل ويبحظظث معظن حلظظول مناسظبة لهظا، وهظذه النقطظة مهمظة

 للغاية معنظد البحظث معظن فكظرة المنتظج، فظظالمطلوب منظظك أن تبحظث مظا يلئظم الزاويظة الشخصظية والظتي

.تتمثل في اختيار أكثر ما تهتم به، بشرط أن يكون ذلك الختيار ذا فائدة للعميل المحتمل

 يجظظب أن يكظظون المنتظظج متوافقظظا مظظع ميولظظك وخبرتظظك مظظن جهظظة، وأن يحقظظق فائظظدة
.ويقدم حلول للفئة المستهدفة من جهة أخرى
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةإمعداد المنتج

مخظظبرة فظظي التسظظوق اللكظظتروني  دمعنا نأخذ مثال لتتضح الصورة بشكل أفضظظل، لظظو كظظانت لظظديك 

تمواقع العالمية، وتشمل خبرتك كافة التفاصيل اللزمة للتسظظوق، مثظظل طريقظظة تقظظديم  والتعامل مع ال

 الطلظظب وخيظظارات الظظدفع والشظظحن والسظظتلم وكظظذلك سياسظظات الرجظظاع والسظظتبدال وكافظظة المظظور

 الخرى المتعلقة بالشراء معبر شبكة النترنت، فيمكن هنا أن تحلل المر وتفكر في الطريقظظة المثلظظى

.للستفادة من هذه المهارة

ال، مظا هظو المنتظج الظذي يمكننظك القيظام بإمعظداده مظن خلل خبرتظك فظي مجظال التسظوق  فكر قلي

اللكتروني؟

.كتاب يشمل قائمة بالعديد من المواقع العالمية الشهيرة، بهدف التعريف بكل واحد منها•

 كتاب يتحد ث معن أسرار نجاح بعض المتاجر اللكترونية العالمية، ليكون مرجعا لمظظن أراد•

.الستفادة من قصص الناجحين

 كتاب أو دروس فيديو تطبيقية تشظظرح مظن خللهظا كيفيظظة التسظوق معظبر النظترنت بجظوانبه•

.المختلفة، وتغطي كل ما يهم المبتدئين في هذا المجال

 هذه بدائل ثلثظة يمكظن أن تخطظر معلى بالظك، ولكظن المهظم هو كيفيظة المفاضظلة بينهظا واختيظار

 المثل، وهنا نرجع لما ذكرناه بظظالمعلى حظول مركزيظظة العميظظل فظي العمليظظة التسظويقية، فظظالمطلوب أن

!نبحث معن أكثر ما يهم الناس وينفعهم لن هذا سيكون محور النجاح

 لو نظرنا إلى الخيار الول لوجدنا أن الفكرة أصبحت مسظظتهلكة إلظظى حظظد مظظا، فعنظد البحظظث فظي

 جوجظظظل سظظظنجد معشظظظرات المصظظظادر العربيظظظة والنجليزيظظظة والظظظتي تتحظظظد ث حظظظول العديظظظد مظظظن مواقظظظع

 التسوق العالمية بالتفصيل اللزم، وحتى معلى فظظرض أنظظك ستضظظيف فظظي كتابظظك أمظورا لغيظظر متظظوفرة

.في المصادر الخرى؛ إل أن الفكرة تبقى لغير مشجعة للغاية
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 البديل الثاني مفيد لمن يرلغب بالتعرف معلظظى قصظظص النجظظاح بغظظرض أخظظذ الفكظظار والسظظتفادة

اا بكظظثرة داخظظل شظظبكة النظظترنت  منهظظا فظظي معملظظه الخظظاص، إل أن هظظذا النظظوع مظظن القصظظص متظظوفر أيضظظ

ال تحدثت معن قصظة نجظظاح شظركة أبظل والراحظل سظتيف جظوبز،  وخارجها، فنجد الكثير من الكتب مث

.أو قصة شركة مايكروسوفت أو جوجل أو لغيرهم من الشركات العالمية الكبرى

 بالنتقال إلى البديل الثالث يمكننا أن نقول أن له أهمية كظظبيرة ويسظظتهدف شظظريحة أوسظع مظن

 البظظديلين السظظابقين، فهنظظاك الكظظثير مظظن الشظظخاص فظظي معالمنظظا العربظظي ل يزالظظون لغيظظر قظظادرين معلظظى

 التعامل مع المواقع العالمية خاصة في جانبي الدفع والشحن، وحتى مع وجود العديد من المصادر

 الظظتي تشظظرح الجظظوانب المختلفظظة فظظي معمليظظات الشظظراء اللكظظتروني إل أن هنظظاك حاجظظة لوجظظود دليظظل

 شظظامل يتحظظد ث معظظن المظظر بالتفصظظيل فظظي جميظظع جظظوانبه المختلفظظة وليظظس فظظي جظظانب واحظظد فقظظط،

.والهدف أن يكون هذا الدليل مرجعا لكل مبتدئ في التسوق اللكتروني

 يمكنك أن تبحث في كل الهتمامات التي لديك وتسظظتخرج بظظدائل لمنتجظظات مختلفظظة مظظن كظظل

 .واحد منها ينبغي في كل الحوال أن تعمل ولو دراسة بسيطة لمعرفة احتياجظظات النظظاس، لنظظك لظظن

 تكظظون قظظادرا كفظظرد لغيظظر متخصظظص معلظظى معمظظل دراسظظات تفصظظيلية مثظظل تلظظك الظظتي تجظظرى فظظي أبحظظا ث

.التسويق وقد تتساءل الن، كيف يمكنك أن تعمل هكذا دراسة؟

  فظظي البدايظظة معليظظك أن تتعظظرف معلظظى محيطظظك، هظظل أصظظدقاؤك وأقربظظاؤك ملمظظون بظظأمور الشظظراء

 اللكتروني؟ هل هم بحاجة لدليل ليسامعدهم للقيام بذلك؟ بالطبع فإن هظظذه الفئظظة ل تعكظظس الوضظظع

 فظظي المجتمظظع ككظل، ولكظن معليظك أن تسظظألهم معظظن مظظدى معرفظظة أصظدقائهم والمحيطيظن بهظظم معظظن هظذه

ال معن مدى حاجة الناس لمثل هذا المنتج اا، وهذا سيمكنك من التعرف ولو قلي .المور أيض
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 من المهم أن تدرس مدى حاجة الناس للمنتج الذي ترلغب بإمعداده، استخدم طرقظظا
.بسيطة لذلك مثل سؤال الصدقاء والمواقع النقاشية

ال أن تسظتفيد مظظن  فظظي خطظظوة ثانيظة اتجظه للنظترنت وقظظم بزيظظارة المواقظظع النقاشظية، يمكنظك مث

 . في كتابة موضوع نقاشي حول التسوق اللكظتروني ينبغظي أن تكظون ذكيظظا هنظاArabia.ioموقع 

 فليظظس المطلظظوب أن تخظظبر النظظاس أنظظك بصظظدد إمعظظداد منتظظج رقمظظي فظظي هظظذا المجظظال، ول حظظتى أن

 تستفسظظر معظظن مظظدى حظظاجتهم لظظدليل يشظظرح التسظظوق اللكظظتروني، وإنمظظا الهظظدف أن تطظظرح موضظظومعا

ال لتتضح الصورة لديك .نقاشيا تختبر فيه مدى معرفة الناس بهذا المر، ولنأخذ مثا

:عنوان الموضوع

هل قمت بشراء المنتجات معبر النترنت؟

:نص الموضوع

اا بالجميع،  مرحب

 أصبح شراء السلع والخظدمات معظبر شظبكة النظترنت أمظرا شظظائعا فظي وقتنظا الحظالي ومظن الرائظع أن نتشظظارك

.تجاربنا ليستفيد الجميع 

 هل اشتريت سلعا أو خدمات معظبر النظترنت سظابقا؟ إذا لظم تشظتر فمظظا هظي السظباب؟ وهظل ترلغب بتجربظة

 الشراء مستقبل؟ وإن كنت قد قمت بذلك فما هظي المواقظظع الظظتي تعظظاملت معهظظا، ومظا هظي ميظزات ومعيظوب

تجربتك، وهل واجهت أي معوائق؟ 

.شاركنا لتعم الفائدة
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 كما تلحظ في المثظظال السظظابق فظإن المطلظوب كتابظظة موضظوع نقاشظي لتتمكظظن مظن معرفظة أراء

 شظظريحة مظظن النظظاس حظول الموضظوع، ومظظن الجيظظد أن ل تعتمظظد معلظظى النقظظاش فظظي موقظظع واحظظد فقظظط،

 فكلمظظا زاد معظظدد المشظظاركين ستحصظظل معلظظى نتيجظظة أكظظثر دقظظة، ولهظظذا معليظظك أن تنشظظر الموضظظوع فظظي

.شبكات التواصل وبكل طريقة ممكنة لتحصل معلى المزيد من الراء

 معند تحليلك للنقاش ستصل إلى نتيجة تحثك أو تمنعك من المضي قظظدما فظظي إمعظظداد المنتظظج،

 فقظظد تجظظد بظظأن أكظظثر المشظظاركين يمتلكظظون خظظبرة فظظي مجظظال التسظظوق والشظظراء اللكظظتروني وبالتظظالي

مع لمعظداد هكظذا منتظج، أو قظد تصظل إلظى نتيجظة مغظظايرة وتسظتنبط مظن المشظكلت  فليس هناك من دا

.والعوائق التي يواجهها البعض نقاطا مهمة تفيدك معند إمعداد منتجك

 معليك أن تعظظرف فظي نفظس الظوقت أن هنظاك معوامظظل معديظدة قظظد تظؤثر معلظى النتيجظظة الظظتي تصظظل

  لوجظظدنا أن الكظظثير مظظن المتواجظظدين فيظظهArabia.ioإليها، فعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى مجتمظظع 

اا فظي  هم أشظخاص مهتميظن بمجظال التقنيظة، وهظذا قظد يعنظي أن هظؤلء الشظخاص لظديهم خظبرة أيضظ

 مجال الشراء اللكتروني، ولهذا فإن معليك أن تختار المكان المناسب للنقاش وتأخظذ كافظظة العوامظل

اا بأنك وبهذه المكانيات البسيطة لن تصل إلى نتيجة حاسمة،  بعين المعتبار، ومعليك أن تعرف أيض

اا .ولكن ستتشكل لديك رؤية يمكنك أن تسير معلى ضوئها وفق ما تراه مناسب

 إذا قمظظت باسظظتطلع الظظرأي ووصظلت إلظظى قنامعظظة بعظظدم جظظدوى إمعظظداد المنتظظج، فعليظظك حينهظظا أن

 تبحث معن البدائل الخرى، وتذكر بأن المر هنا ليس مضيعة للوقت، بل هظظو تظظوفير لوقتظظك وجهظظدك

 لن المطلوب أن تقوم بإمعداد منتج تحقق من خلله مبيعات مجزية، وهذا لظظن يتحقظظق إل إذا لقظظى

.منتجك استحسان الفئة المستهدفة
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. رخطة عملك والمسار الصحيح3 .
 بعد أن أصبحت الفكرة متوفرة لديك نأتي الن إلى جظانب آخظر ل يقظل أهميظة معظن سظابقه وله

 دور في تحديد مدى نجاح منتجك وهو متعلق بإمعداد خطة العمل، فل بظظد أن يكظظون معملظظك منظمظظا،

 وأن تسير وفق خطة مرسومة وواضحة المعالم لتخرج بمنتج متميز، فالهدف كما ذكرت سابقا هظو

شيفيد الناس وليس أن تقوم بإمعداد منتظج رديظء لتحقيظق الربظظح المظادي والظذي لظظن تصظل  أن تقدم ما 

.إليه بهذه الطريقة

 هناك معدة نقاط يجب أن تشتمل معليها خطة العمل الخاصة بك، وسأذكر هنا مظظا أراه مهمظظا ول

 يمكن الستغناء معنه في هذا الجانب، إل أنه من الممكن أن تضيف مزيدا من النقاط بما يتوافق مع

:طبيعة المنتج الذي ستقوم بإمعداده

.أحسب تكاليفك•.حدد الطار الزمني•

.دون جميع ملحظاتك•.وضح الدوات اللزمة للعمل•

.خطط لمحتوى المنتج•

.أ تحديد الطار الزمني .

 مظظن المهظظم أن تضظظع لنفسظظك وقتظظا محظظددا لنهظظاء العمظظل، لن ذلظظك سظظيجعلك جظظادا بشظظكل أكظظبر

 للمعظظظداد للمنتظظظج فظظظي وقظظظت مناسظظظب، وينبغظظظي أن تكظظظون المظظظدة الزمنيظظظة متناسظظظبة مظظظع حجظظظم العمظظظل

 المطلوب إنجازه، فليس المهظظم أن تنجظظز العمظل فظي وقظت قياسظي بشظظكل يظؤثر معلظظى جظظودة منتجظظك،

.ول أن تتباطأ في العمل لتضيع الكثير من الوقت والجهد

41|▲



دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةإمعداد المنتج 

 فظظي هظظذه الخطظظوة معليظك أن تحظظدد لنفسظك وقتظظا تقظظديريا وأن تأخظظذ بالحسظبان المظور الطارئظظة

 التي قد تواجهك أثناء معملك، ومعليك أن تعظرف بظأن الطظار الزمنظي قظد يتغيظر فظي وقظت لحظق مظن

.مرحلة التخطيط وهذا أمر طبيعي

 يجظظب أن تحظظدد الطظظار الزمنظظي والظظذي ينبغظظي أن ل تتجظظاوزه خلل مرحلظظة التنفيظظذ،
.فهذا يسامعدك معلى تنظيم أكثر لوقتك

.ب توضيح أدوات العمل .

 لمعداد منتجك الرقمي هناك العديد من الدوات التي تحتاجهظظا، وهظظي مختلفظظة حسظظب طبيعظظة

 Microsoftالمنتظظج الظظذي تظظود إمعظظداده، فلمعظظداد كتظظاب إلكظظتروني قظظد ل يلزمظظك إل تظظوفر برنامظظج 

Wordمعلى جهازك، وسظتحتاج فظي نهايظظة المظظر إلظى تصظميم احظظترافي للكتظظاب، ويمكنظظك أن تطلظظب  

اا .المسامعدة من مختص في هذا المجال في حال لم تكن مصمم

 أمظظا بعظظض المنتجظظات الخظظرى فقظظد تسظظتلزم أدوات أكظظثر للعمظظل، فإمعظظداد دروس مصظظورة يعنظظي

 حاجتك إلى كاميرا بدقة احترافية أو دقة مقبولة معلى القل، بالضافة إلظى بعظض الدوات الخظرى

، إضاءة، ولغيرهظا مظن المنتجظات الظتي قظد مايكروفون )المسامعدة مثل حامل للكاميرا، لقط صوتي  ) 

 .تكون مهمة لتمام معملظظك يمكنظظك شظظراء مظظا يلزمظظك مظظن أدوات لغيظظر متظوفرة لظديك، أو لتظظوفير المظظال

 .فيمكنظظك اسظظتعارة بعظض الدوات مظظن الهظل والصظدقاء وبالتأكيظد فظإن هنظاك أمظورا تتعلظق بمظا بعظد

 تصظظوير مقظظاطع الفيظظديو مثظظل معمليظظات النتظظاج والخظظراج النهظظائي المظظر الظظذي قظظد يسظظتلزم السظظتعانة

اا وتتعلظظم بعظظض طظظرق النتظظاج البسظظيطة باسظظتخدام بعظظض  بمحظظترف، أو يمكنظظك أن تظظوفر المظظال أيضظظ

.البرامج المتخصصة في هذا المجال
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 ادرس كافظظة المتطلبظظات اللزمظظة لمعظظداد منتجظظك، وضظع قائمظظة مفصظظلة بكظظل الدوات والمعظظدات

 الظظتي تحتاجهظظا، سظظواء الماديظظة منهظظا أو الرقميظظة، لن وجودهظظا فظظي خطظظة معملظظك مهظظم كظظي تسظظتطيع

.توفيرها في الوقت المناسب من مرحلة التنفيذ حتى ل يتأخر معملك

 معليك أن تحدد كافة الدوات التي تحتاجهظا لمعظداد منتجظك الرقمظظي، ومعليظك أيضظظا
.أن تقرر إما شراء الدوات لغير المتوفرة لديك أو استعارتها

.ج حساب التكاليف .

ال تصظظميم  قظظد تكظظون هنظظاك بعظظض التكظظاليف البسظظيطة فظظي مرحلظظة إمعظظداد منتجظظك الرقمظظي، فمث

 وإخراج كتابك اللكتروني من قبل شخص محترف له تكلفة معينة، وكذلك شظظراؤك لبعظظض معظظدات

 التصظظوير الخاصظظة بإمعظظداد دروس الفيظظديو، وهظظذه الحتياجظظات وتكاليفهظظا تختلظظف حسظظب منتجظظك،

 فعليك هنا أن تتعرف معلظظى هظظذه التكظظاليف وتحسظظبها ولظو بشظظكل تقريظظبي فظظي حظظال معظدم تمكنظظك مظن

.إجراء حسابات دقيقة

.د التخطيط لمحتوى المنتج .

 المراحظل السظابقة تلعظب دورا تنظيميظظا بالدرجظظة الولظى، ولكظظن هظذه المرحلظظة لهظظا أهميظة خاصظظة

 لنهظظا تهتظظم بظظالتخطيط لمحتظظوى منتجظظك، فبظظالمعلى أنظظت حظظددت الفكظظرة فقظظط وهظظي تشظظكل الطظظار

 :العام، وهنا حظان الظوقت لتحظظدد تفاصظظيل محتظوى المنتظظج، وسظنركز هنظظا معلظى جظانبين الول مصظادر

.المعلومات، والثاني الخريطة الذهنية
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 من المهم أن تحدد المصادر التي سظتعتمد معليهظظا للحصظول معلظظى المعلومظظات، ول أقصظظد هنظا أن

 تحدد كل مصدر في مرحلة التخطيط، وإنما أن تحدد طرق جمع المعلومات مثل هل ستعتمد معلى

 ما تمتلكه سابقا من معلومات وخبرة في هذا المجال، شبكة النترنت، الكتب، التواصل الشخصظظي،

 الدراسات والتقارير، ولغيرها من المصادر المختلفة للمعلومات، ويمكن هنا أن تجري بعض البحظظو ث

 .البسظظيطة لتتعظظرف معلظظى بعظظض المصظظادر الظظتي قظظد تتظظوفر فيهظظا معلومظظات تفيظظدك يمكنظظك أن تختصظظر

 الوقت وتعتمد فقط معلى المعلومات التي تمتلكها شخصيا خصوصا إذا كنت تعد منتجا في مجظظال

.تمتلك فيه خبرة واسعة ول تحتاج للطلع معلى مصادر خارجية

 بالنتقظظال للجظظانب الخظظر يمكظظن أن نعظظرف الخريطظظة الذهنيظظة بأنهظظا معبظظارة معظظن مخطظظط مرسظظوم،

اا العديظد مظن  وتتكون من مركز يتفرع منه العديد من النقاط الرئيسية والتي يمكن أن تتفرع منهظا أيض

اا أن استخدم المثلة للتوضيح لنها توصل الفكرة والمعنى بشكل أوضح .النقاط الفرمعية، أحب دائم

  لو رجعنا لمثالنا بظالمعلى حظول إمعظظداد كتظاب إلكظتروني يتحظظد ث معظن التسظوق معظبر النظترنت، فظإنه

 ينبغظظي أن نوضظظح القسظظام المختلفظظة الظظتي يتكظظون منهظظا هظظذا الكتظظاب، وهنظظا يمكظظن لنظظا أن نسظظتفيد مظظن

 خبراتنا الشخصية بالدرجة الولى، ومن ثم نركز معلى النقاط التي تحتاج إليها الفئة المستهدفة بنظاء

 .معلى الدراسة البسيطة التي قمنا بإجرائها في مرحلة التفكير ومن هنا يمكننا أن نقوم بإمعظظداد خريطظظة

.ذهنية تعبر معن القسام المختلفة للكتاب سواء الرئيسية منها أو الفرمعية كما في الشكل بالسفل

 الخريطة الذهنيظة معبظارة معظظن مخطظظط مرسظوم يوضظظح الخطظظوط العريضظظة لمنتجظك،
.وتسامعدك معلى تنظيم معملك في مرحلة التنفيذ
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 كما تلحظ بالمعلى فإن المطلوب أن تضع العناوين الرئيسية والفرمعية في الخارطة الذهنيظظة،

 فهي توضح لك الفصول والقسام المختلفة والتي ستقوم بإضافتها في كتابك اللكظظتروني، وليظظس

 مظظن الضظظروري أن تقظظوم بإمعظظداد الخارطظظة معظظبر الحاسظظوب؛ فظظالكثير مظظن الشظخاص يفضظلون إمعظظدادها

  لمعظظدادها لمظظا يتميظظز بظظه مظظنMindmupيظظدويا والمظظر يعظظود لظظك هنظظا، وشخصظظيا اسظظتخدم موقظظع 

.سهولة ومرونة

 الخريطظظة الذهنيظظة ليسظظت مخصصظظة للكتظظب اللكترونيظظة فقظظط، بظظل يمكظظن أن تسظظتفيد منهظظا فظظي

ال يمكن أن تعد لها خريطة ذهنية، وبرمجة تطبيق للهواتف  الكثير من المنتجات، فدروس الفيديو مث

.الذكية يمكن أن تعد له خريطة ذهنية تشتمل معلى القسام المختلفة لذلك التطبيق وهكذا
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 %،100هذه الخريطة ل تعني اللتزام بالجمود في العمل، فليس المطلظوب أن تلظتزم بهظا بنسظبة 

 فمن الطبيعي أن تطرأ بعض المور في مرحلة التنفيذ أو قبلها وتحثك معلى التعديل فظظي الخريطظظة

 الذهنيظظة، مثظظل اسظظتحدا ث بعظظض العنظظاوين أو حظظذف البعظظض آخظظر بشظظكل يظظؤدي إلظظى تحسظظين المنتظظج،

اا اا سلبي اا أمر .ولهذا معليك أن ل تعتبر الخروج معن محتوى الخريطة الذهنية الذي رسمته مسبق

  فظظي هظظذه المرحلظظة مظظن الفضظظل أن ل تكتفظظي بالخريطظظة الذهنيظظة فقظظط، بظظل حظظاول أن تكتظظب

 شظظرحا مختصظظرا لكظظل جزئيظظة مظظن جزئيظظات الخريطظظة، والهظظدف أن توضظظح فيظظه الفكظظرة العامظظة لظظذلك

 القسظظم، وهظظذا سيسظظامعدك لحقظظا ويظظوفر معليظظك الكظظثير مظظن الظظوقت، لن المعتمظظاد معلظظى العنظظاوين فقظظط

.دون أي تفصيل قد يجعلك تفقد الكثير من الفكار التي تمتلكها مسبقا

يمكظظظن التعظظظديل معلظظظى الخريطظظظة الذهنيظظظة فظظظي أي وقظظظت قبظظظل البظظظدء بتنفيظظظذ المنتظظظج
أو بعده إذا كان ذلك يهدف إلى تطوير المنتج والرتقاء به

.د تدوين الملحظات .

اا، فكما ذكرت بالمعلى معنظظد حظظديثي  التخطيط ليس الهدف منه أن تنشأ خطة ول تخرج معنها أبد

شمنتظج، ولهظذا  معن تعديل الخريطة الذهنية فإن الخطة بشظكل معظام قابلظة للتعظديل والتغييظر للرتقظاء بال

.فإن معليك أن تحتفظ بكراس لتدوين كافة ملحظاتك وأفكارك بشكل منظم كي ل تفقدها

. حان وقت التنفيذ4 .
 بعد أن تنهظي مرحلظتي التفكيظر والتخطيظط فإنظك بظذلك تكظون مسظتعدا للبظدء بتنفيظذ منتجظك،

 وستسامعدك الخطة التي رسظمتها بظالمعلى معلظى البظدء بشظظكل سظريع ومعملظي، ووفقظا لطبيعظة منتجظك

.يمكنك أن تحدد طريق البداية
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 ويمكن أن أقسم العملية التنفيذية إلى ثل ث مراحل فرمعية؛ مرحلة المعداد، مرحلة المراجعة،

.ومرحلة الخراج النهائي

.أ مرحلة العداد .

 فظظي هظظذه المرحلظظة ينبغظظي معليظظك أن تصظظنع المحتظظوى الفعلظظي لمنتجظظك معلظظى ضظظوء الخطظظة الظظتي

 قمت بإمعدادها سابقا، فإذا كان منتجك معبارة معن كتاب إلكتروني؛ فعليك أن تبدأ بكتابظظة المحتظظوى،

.وأن ل تنسى الجدول الزمني الذي حددته وتعمل بناء معليه

 معليظظك أن تهتظظم فظظي إمعظظداد المنتظظج بجظظودة معاليظظة، خصظظص مكانظظا هادئظظا ومريحظظا للعمظظل، واهتظظم

 بتوزيع وقتك يوميا بشكل جيد، إذا أحسست بالرهظاق فخظذ بعظض الراحظة لن معملك وأنظت مرهظق

 سيأتي بنتائج سلبية، إذا كنت تقرأ هذا الكتاب وتطبق مظظا تقظظرأه بشظظكل مباشظظر فمظظن المفظظترض أنظظك

!قد وصلت لهذه المرحلة الن، ومعليك أن تبدأ معملك دون أي تأخير

تت جزءا منه راجظظع خطتظظك مظرة أخظرى لتتأكظظد بأنظظك تهي  ابدأ الن بإمعداد محتوى منتجك، وكلما أن

تتغييرات لخطتك إذا كان في ذلك مصلحة للمنتج تطريق الصحيح، ل تتردد في إجراء ال .تسير معلى ال

.ب مرحلة المراجعة .

ال فإنه مظظن  شمراجعة العمل أمر في لغاية الهمية، فلو كان منتجك معبارة معن تطبيق برمجي مث

شمنتجظك معبظارة معظظن كتظاب  الضروري أن تتأكد من أنظه يعمظل بشظظكل صظحيح ودون مشظظاكل، ولظو كظظان 

للغظظظة فظظظي حظظظال شتراجظظظع مظظظا كتبظظظت، ويمكنظظظك أن تسظظظتعين بأحظظظد الخظظظبراء فظظظي ال  إلكظظظتروني فعليظظظك أن 

 خصصظظت مبلغظظا ماليظظا للمراجعظظة اللغويظظة معنظظد إمعظظداد خطتظظك، ويمكنظظك أن تسظظتفيد مظظن العديظظد مظظن

. للخدمات المصغرةخمساتالخدمات المتخصصة في مجال التدقيق اللغوي والمقدمة في موقع 
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 المراجعة تعتمد معلى طبيعة ونومعية منتجظك، إل أن المشظظترك بيظظن كظظل المنتجظظات هظظو ضظظرورة

.المراجعة وهو المر الذي ل يمكن الستغناء معنه

.ج مرحلة الخراج النهائي .

 بعظظد أن تنتهظظي مظظن إمعظظداد المنتظظج ومراجعتظظه فظظإنه لظظن يكظظون جظظاهزا للظبيع قبظظل معمليظظة الخظظراج

ال تحتظظاج إلظظى معمليظظات اا معلظظى طبيعظظة المنتظظج، فظظدروس الفيظظديو مث  النهظظائي والظظتي تعتمظظد هظظي أيضظظ

 النتظاج وتصظميم المقظدمات ونحوهظا، والكتظب اللكترونيظة تتطلظب تصظميما رائعظظا لصظفحات الكتظظاب

.الداخلية وكذلك للغلف الخارجي، والمر نفسه لي منتج مهما كانت طبيعته

شمنتج بالشظكل المناسظب فافعظل ذلظك بنفسظك، وإل فظاطلب تراج ال شقدرة معلى إخ  إذا كانت لديك ال

 المسامعدة مظن أحظد المختصظين، ومظرة أخظرى يمكنظك السظتفادة مظن الخظدمات المقدمظة فظي مظوقعي

تمظظظال وتطلظظظبمسظظظتقل أو خمسظظظات اا أن تظظظوفر ال تشظظظابهة، ويمكنظظظك أيضظظظ تلغيرهمظظظا مظظظن المواقظظظع الم  ، أو 

شمسامعدة من الصدقاء إن أمكن .ال

تر كبير في التسويق لمنتجك، اا وله دو شمهم جد منهائي  شمنتج وإخراجه ال   معليك أن تعرف بأن شكل ال

اا بمواصظفات متميظزة وسظعر مناسظب،  فقط تخيل بأنك تريد شراء حاسب محمول جديد ووجظدت جهظاز

منهائيظظة لجسظظم تشظظوائب تظظدل معلظظى معظظدم اهتمظظام بالتشظظطيبات ال  إل أن الجسظظم البلسظظتيكي يحتظظوي معلظظى 

شم معلظظى شظظراءه فظظي هظظذه الحالظظة؟ إجابتظظك معلظظى هظظذا السظظؤال سظظتبين لظظك مظظدى أهميظظة مد ظق شت  الجهظظاز فهظظل سظظ

تعملية أم ل !الخراج النهائي بالنسبة لمنتجك، وستعرف إن كان من المهم أن تدفع بعض المال لهذه ال

 يجظظظب أن تهتظظظم بالشظظظكل النهظظظائي لمنتجظظظك، فظظظالخراج لظظظه دور كظظظبير فظظظي التسظظظويق
.للمنتج، وهذا له دور كبير في مدى نجاح منتجك
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 التسويق والحصول٥
على العملء

تملك” شتحب مع شهو أن  تم  تمعمل معظي توحيد لتحقيق  تطريق ال “!ال
ستيف جوبز
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اا لمعظداد منتظظج متميظظز، ولكظظن كيظف يمكننظي الربظظح مظظن بيعظه؟ بالتأكيظظد أنظك اا كظظبير  بذلت مجهود

اا، فتحقيق الربح هظو مظظن الهظظداف الرئيسظظية  لمعظظداد أي منتظظج سظظواء  تسأل نفسك هذا السؤال حالي

شمنتظظج اا أو لغيظظر رقمظظي، وبعظظد أن أمضظظيت وقتظظا فظظي التفكيظظر والتخطيظظط والتنفيظظذ لتخظظرج ب  كظظان رقميظظ

 يقظظدم فائظظدة للنظظاس، فإنظظك الن سظظتبحث معظظن هظظؤلء المسظظتفيدين والظظذين مظظن الممكظظن أن تظظبيع لهظظم

اا في نجاح منتجك .منتجك، وهنا يأتي دور التسويق والذي يلعب دورا أساسي

 ما يهمك كبائع للمنتجظات الرقميظظة هظو كيظف تحصظل معلظى العملء، وأيظظن تجظظدهم، وسأخصظظص

.هذا الفصل للحديث معن هذه النقطة

. تسعير المنتجات1 .
 تسظظعير المنتجظظات مظظن العوامظظل التسظظويقية الهامظظة، وهظظذا العامظظل المهظظم والحسظظاس يخطظظأ فظظي

 تنفيذه الكثيرون، والخطأ هنا يؤدي إلى خسائر فادحة، وسظأبدأ الحظديث معظظن هظذه النقطظظة أول لنظظه

.ينبغي أن تنتهي من العملية التسعيرية قبل أي شيء آخر

 هنظظظاك الكظظظثير مظظظن الخطظظظاء الشظظظائعة معنظظظد تسظظظعير المنتجظظظات، وهظظظذه الخطظظظاء انتقلظظظت حظظظتى

 للمنتجات الرقمية، ومعرفة هذه الخطاء مهم بالنسبة لك قبل التعظرف معلظى بعظض السظتراتيجيات

.الصحيحة للتسعير

صع صر المرتف صض والتسعي صر المنخف .أ التسعي .

 السعر المنخفض بشكل كبير والسعر المرتفع بشكل لغيظر معقظول كلهمظظا خطظظآن قظاتلن، حيظث

اا يشظظجع العملء المحتمليظظن معلظظى شظظراء  يعتقظظد البعظظض بظظأن تسظظعير منتجظظاتهم بسظظعر منخفظظض جظظد

!منتجاتهم، فيلجؤون لهذه السياسة ويضعون أسعارا منخفضة للغاية ولغير معقولة
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 .ظنا منهم بأن هذا سيؤدي بهم إلى تحقيق مبيعات معالية في الجانب الخظر يظرى البعظض بظأن

 السظظعر المرتفظظع يضظظفي أهميظظة خاصظظة لمنتجظظاتهم، حيظظث يعتقظظدون بظظأن هكظظذا سظظعر يمنظظح العميظظل

!المحتمل ثقة كبيرة بالمنتج وبجودته العالية، وكل من الطريقتين خطأ فادح

اء بأنظك تهظدف إلظى تحقيظق مبيعظظات لمنتظج  السعر المنخفض في كثير من الحيان يعطي إيحظا

 رديظظء، وأن هظظدفك هظظو جظظذب العميظظل لشظظراء منتظظج ل قيمظظة لظظه فظظي حقيقظظة المظظر، وحظظتى لظظو كظظان

اا فإنه سيفشل باستخدام هذه السياسة .منتجك مميز

 كانت لي تجربة مع كتاب إلكتروني بسيط قمت بإمعداده باللغة النجليزية، فقد قمت بتسظظعير

شغر لتسظظويق ذلظظك الكتظظاب، ومظظع أنظظي اسظتطعت شمصظظ  ذلك الكتاب بدولر واحد، وقمت بتأسيس موقظظع 

 أن أجلب الكثير من الزائرين المهتمين بالمنتج لذلك الموقع؛ إل أن المفاجظظأة أنظظي لظم أتمكظظن مظن بيظظع

 !أي نسظظخة مظظن ذلظظك الكتظظاب بظظدأت بتحليظظل المظظر، فوجظظدت أن مظظا ذكرتظظه مظظن مزايظظا حظظول محتظظوى

.الكتاب لم يتناسب مع السعر الذي وضعته بهدف تحقيق أكبر قدر من المبيعات

  دولرات، وكظظانت لهظظذه الزيظظادة نتيجظظة4وبعد دراسة بسيطة وسريعة، قمت بزيادة السعر إلى 

 مذهلة، حيث تمكنت من بيع معدد من النسخ فظي فظترة قياسظية، وقظد كظظان ذلظك درسظا مهمظا بالنسظبة

!لي لتجنب استخدام مثل هذه السياسة

 السظظظعر المنخفظظظض كظظظثيرا أو المرتفظظظع كظظظثيرا ليظظظس مظظظن طظظظرق التسظظظعير الجيظظظدة ولظظظن
.يسامعدك معلى زيادة المبيعات، لن العميل المحتمل ينظر إليه سلبيا
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صمقارنة الخاطئة .ب ال .

 من الطرق الخاطئة الخرى للتسعير هظظي بعظظض أنظواع المقارنظظات المبنيظظة معلظظى أسظظاس خظظاطئ،

 فلو كنت مصمما لقوالب منصة التدوين وورد برس معلى سبيل المثال، فربمظظا تنظظظر إلظظى أسظظعار أحظظد

 المواقع الشهيرة وذات الخبرة الطويلة في هذا المجال، فإذا كان ذلك الموقظظع يظظبيع قظظوالبه الجظظاهزة

اا لقالبظظك بحيظظث يكظظون أقظظل مظظن ذلظظك السظظعر وليكظظن 50بسظظعر  ال؛ فظظأنت تضظظع سظظعر اا،٣0 دولر مث   دولر

 لنظظك قظظد تعتقظظد بظظأن سظظعر منتجظظك ل يمكظظن أن يكظظون مشظظابه لسظظعر منتظظج شظظهير، والمقارنظظة بهظظذه

.الطريقة خاطئة للغاية ول ينبغي أن تقوم بها بأي حال من الحوال

.ج تقليد المنافسين .

شتؤخظذ بعيظن المعتبظار، إل  بالرلغم من أن أسعار المنافسظين تلعظب دورا فظي العمليظة التسظعيرية و

 أن المر ل يكون بعشوائية ودون دراسة، فإذا كان معدد من المنافسظين يظظبيعون كتبظظا إلكترونيظة فظي

 دولرات، فهظظذا ل يعنظظظي أن تقظظظوم بتسظظظعير منتجظظك بنفظظظس السظظظعر5مجظظال مشظظظابه لمجالظظظك وبسظظعر 

 أو بسعر مشابه لمجرد أن هظؤلء المنافسظين قظد سظعروا منتجظاتهم بهظذا المبلظغ، فهظذا التصظرف خطظأ

اا ومعليك أن تتجنبه .كبير جد

 تتقليظظد أسظظعار المنافسظظين بشظظكل معشظظوائي لظظه نتائظظج سظلبية كظظثيرة، ولهظظذا فظإن معليظظك
شرقمي .تجنب هذا السلوب ومعدم المعتماد معليه في تسعير منتجك ال
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تتسعير السليم .د ال .

 السبب الذي يؤدي بالطرق المذكورة بالمعلى إلى الفشل هو أنها تنظظظر إلظظى جظظوانب بعيظظدة معظظن

 المنتظظج نفسظظه وتنشظظغل بظظالتركيز معلظظى أمظظور جانبيظظة، أي بعبظظارة أخظظرى أن تلظظك الطظظرق ل تنظظظر إلظظى

.الفائدة التي يقدمها المنتج للمشتري والتي ينبغي أن تكون هي الساس في العملية التسعيرية

 قد تتساءل الن مظا هظو المقصود بمظدى فائظظدة المنتظج للمشظتري؟ لنفظترض بأنظك قمظت بإمعظداد

 كتظظاب رقمظظي يشظظرح وبالتفصظظيل طظظرق تصظظميم البظظانرات والمنشظظورات المعلنيظظة معظظن طريظظق برنامظظج

 فوتوشظظوب، ويسظظتهدف هظظذا الكتظظاب فئظظة المبتظظدئين ليمكنهظظم مظظن المعتمظظاد معلظظى أنفسظظهم فظظي إنجظظاز

ال من شراء الخدمات المدفومعة، فماذا يعني كل هذا بالنسبة للعميل المحتمل؟ هكذا تصاميم بد

 إذا كان المشتري للمنتج يحتاج إلى تصميم البانرات المعلنية بشكل مستمر، ويضطر في كل

 مرة لدفع مبلغ من المال لمعداد تصميم جديد، فإن شراء الكتاب سيكون مفيدا له بشكل كظظبير لنظظه

 سظظيوفر معليظه الكظظثير مظظن المظظال، بظظل أن ذلظك سيسظظامعده معلظظى إمعظظداد تصظظميم يلظظبي احتياجظظاته بشظظكل

 أفضل لنه هو الشخص الذي يمتلظك التصظور الكامظل لشظكل التصظميم الظذي يرلغظب بظه، ومعلظى فظرض

  دولر معلى أمعمال التصميم؛ فسيكون مستعدا لشراء كتابظك وإن100أن هذا الشخص يصرف شهريا 

اا نافعة فعل .ارتفع ثمنه إذا كان يقدم له دروس

 ينبغي أن تكون قيمة المنتج والفائدة التي يضيفها للعميظظل هظظي العامظظل الول الظظذي
.يؤخذ بعين المعتبار معند تسعير أي منتج
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 من المنطقي أن تقول الن أن قيمة المنتج وفائدته مختلفة من شخص لخظظر، فظإذا كظان شظخص

ال تظظدفع لمظظرة50 دولر شظظهريا معلظظى أمعمظظال التصظظميم ويقبظظل بظظأن يشظظتري منتجظظك بظظظ 100يصظظرف    دولر مث

اا يحتظظظظظاج لتصظظظظظميم واحظظظظظد كظظظظظل ثلثظظظظظة أشظظظظظهر ول يكلفظظظظظه ذلظظظظظك سظظظظظوى واحظظظظظدة، فظظظظظإن شخصظظظظظا آخظظظظظر

اا ولن يرلغب بشراءه، فما هو الحل في هذه الحالة؟5  دولرات في كل مرة، سيجد سعر منتجك مرتفع

 مظظا ذكظظر بظظالمعلى صظظحيح ومنطقظظي للغايظظة، ولهظظذا السظظبب فظظإن المقظظترح أن تتبظظع إحظظدى  هظظاتين

السظظتراتيجيتين لتلفظظي ذلظظك الشظظكال؛ فإمظظا أن تحظظدد معظظدة شظظرائح لسظظتهدافها ببظظدائل مختلفظظة،

.أو أن تحدد شريحة واحدة لمنتج وحيد، هل المر لغير واضح لك؟ دمعني أشرح المقصود منه

اا مختلفظظا لكظظل  الستراتيجية الولى هي أن تقسم معملءك المحتملين لشرائح معدة وتقدم شيئ

 شظظريحة، فبظظالعودة لمثالنظظا بظظالمعلى حظظول الكتظظاب المتخصظظص فظظي شظظرح تصظظميم البظظانرات المعلنيظظة،

ال إمعظظداد ثل ث نسظظخ مختلفظظة مظظن الكتظظاب؛ ويمكظظن أن يكظظون الختلف بحجظظم المحتظظوى،  يمكظظن مث

ال لو كان الكتاب يتكون من  ال تتدرج فظي مسظتوى صظعوبتها واحترافيتهظا فيمكظن لظك أن12فمث   فص

 تخصص الربعة الفصول الولى فقط للشريحة الولى، والثمانية فصول للشظريحة الثانيظة، ويكظون

.نصيب الشريحة الثالثة الفصول كلها

 الهظظدف مظظن هظظذا التقسظظيم أنظظك تسظظتهدف بكظظل منتظظج الشظظخاص المناسظظبين لظظه، فتعلظظن معلظظى أن

 الكتاب المختصر الول مخصص لفئة المستخدمين الذين يحتاجون لمعمال بسظظيطة ولغيظظر معقظظدة،

 وأما النسخة الثانية من الكتاب فهي مخصصة للفئة المتوسظطة والظتي تحتظاج إلظى تعلظم أمظور أكظبر

 من الفئة الولى ولكنها ليست بحاجة لتعلم كامظل التفاصظيل الموجظودة فظي الفصول الخيظرة، وأمظا

.الشريحة الخيرة فهم أولئك الذين يسعون إلى إمعداد تصاميم احترافية للغاية

54|▲



دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةالتسويق والحصول معلى العملء

 ومع هذا التقسيم يمكنظك أن تحظدد السظعر المناسظب لكظل شظريحة بنظاء معلى القيمظة أو الفائظظدة

.التي سيحصل معليها المشتري

 ليس بالضرورة أن يكون تقسيم المنتظظج بالشظظكل المظذكور بظظالمعلى ول أن يكظظون معظدد الشظرائح

اا مختلفظا مثظل أن تعطظي الشظريحة المعلظى اا، فيمكظن أن تعطظي لكظل شظريحة شيئ  كما هو مذكور أيض

.دروسا مرئية مصورة بالضافة إلى الكتاب، المر في النهاية يعود لنظرتك وإبدامعك

 يمكظظظن أن تقسظظظم العملء المحتمليظظظن إلظظظى شظظظرائح وتقظظظدم منتجظظظا يتناسظظظب مظظظع كظظظل
.شريحة، وبذلك تستطيع وضع السعر المناسب لكل منتج بناء معلى فائدته

 الستراتيجية الخرى هظظي أن تحظظدد شظظريحة واحظظدة وتسظظتهدفها بمنتجظك، بحيظظث يمكنظظك أن

تي يمكظن أن يكتسظبها الشظخاص فظي هظذه الشظريحة معنظد  تحدد السعر بناء معلظى القيمظة والفائظدة ال

.شراءهم للمنتج

 هل قيمة وفائدة المنتج بالنسبة للعميل المستهدف هي المعيظظار الوحيظد للتسظظعير؟ هظذا سظؤال

 مهظظم دون شظظك، فقظظد يظظذكر البعظظض معوامظظل أخظظرى مظظؤثرة فظظي العمليظظة التسظظعيرية مثظظل المنافسظظين

اا؟ والتكاليف، فهل هذه العوامل لها دورها أيض

قيمظظة المنتظظج وفائظظدته بالنسظظبة للعميظظل هظظي العامظظل الرئيسظظي فظظي العمليظظة التسظظعيرية، لن العميظظل

اا كمظظا ذكرنظظا بظظالمعلى، ولكظظن هظظذا ل يعنظظي أن ذلظظك هظظو العامظظل  أو المسظظتهلك هظظو المحظظور والسظظاس دائمظظ

اا في تسعير المنتج سواء كان رقميا أو تقليديا .الوحيد، فالمنافسون والتكاليف معاملن لهما دور أيض
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 مهل؛ لقد ذكرنا بالمعلى بأن تقليد المنافسين يعتبر من الطرق الخاطئة للتسظعير، فهظل ننظاقض

 أنفسظظنا هنظظا؟ المظظر ليظظس كظظذلك أبظظدا، فالتقليظظد هظظو الخطظظأ وخاصظظة إذا لظظم يكظظن مبنيظظا معلظظى أي أسظظاس

.صحيح، ولكن ما نقصده هنا ليس التقليد بل الدراسة الصحيحة لسعار المنافسين

 المنافسظظون والتكظظاليف مظظن العوامظظل الخظظرى المظظؤثرة معلظظى تسظظعير المنتجظظات، ولكظظن
.تأثيرها معلى المنتجات الرقمية أقل من التأثير معلى المنتجات التقليدية

 الفكرة الساسية للمنافسة السعرية تعتمد معلى مقظظدار الفائظظدة والشظظباع الظظذي سيحصظظل معليظه

اا أن ال لشظركات التصظالت العاملظة فظي بلظد واحظد، لوجظدنا أنهظا تحظاول دائمظ  المستهلك، فلو نظرنا مث

 تبقي سعر الدقيقة الواحدة للمكالمات مساويا لمنافسيها، وذلك لنها لظظو وضظظعت أسظظعارا أمعلظظى فظظإنه

 من المنطقي أن يتجه المستهلكون للبدائل المختلفة لنها ستوفر لهم نفس الخدمة وبنفس الفائظظدة

 !التي كانوا يحصلون معليها، فما الظذي سظيدفعهم لنفظظاق المزيظظد مظن المظال فظي هظظذه الحالظظة؟ إذا أيظظن

تستطيع تلك الشركات أن تضع أسعارها الخاصة دون التقيد الكامل بالمنافسين؟

 لعلظظظك معرفظظظت الجابظظظة مسظظظبقا، فشظظظركات التصظظظالت تختلظظظف فظظظي لغظظظالب الحيظظظان فظظظي باقتهظظظا

 المتكاملة التي تقدمها للعملء وتحتوي معلظظى معظظدد مظظن الخظظدمات مثظظل التصظظال، النظظترنت، خظظدمات

 بلك بيظظظري، ولغيرهظظظا، وبالتظظظالي يكظظظون لظظظديها مرونظظظة أكظظظبر فظظظي تسظظظعير هظظظذه الباقظظظات خلفظظظا لظظظدقائق

اا مشظظابها لمظظا  .المكالمظظات وحظظدها المظظر نفسظظه ينطبظظق معلظظى المنتجظظات الرقميظظة، فظظإذا كنظظت تقظظدم شظظيئ

اا لمظظاذا  يقظظدمه الخظظرون؛ فظظإن معليظظك أن تأخظظذ السظظعار المنافسظظة بعيظظن المعتبظظار، واسظظأل نفسظظك دائمظظ

اا فقط؟ اا بينما يوجد بديل مشابه بعشرين دولر سيقدم الناس معلى شراء منتجي بخمسين دولر
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 مظظدى تظظأثير هظظذا العامظظل يقظظل معنظظد تقظظديمك لشظظيء مختلظظف ومميظظز، وهظظذا مظظا نريظظد الوصظظول إليظظه

اا جديدا ولغير مسظظبوق فظظإن المنافسظظة هنظظا سظظتكون منخفضظظة اا، فإذا كان منتجك يقدم للعميل شيئ  دائم

 أو معدومظظة، وكظظذلك لظظو كنظظت تظظبيع منتجظظا لظظه بظظدائل أخظظرى ولكنظظك طظظورت منتجظظك ليتفظظوق معلظظى تلظظك

اا سظظيقتنع العميظظل بظظأن اا إضظظافيا ذو أهميظظة كظظبيرة للعميظظل؛ ففظظي هظظذه الحالظظة أيضظظ  البظظدائل ويقظظدم شظظيئ

.منتجك يستحق أن يدفع فيه مبلغا أكبر من المال لنه في النهاية سيحصل معلى فائدة أمعلى

معرفنا مدى تأثير المنافسين، فما هو أثر التكاليف معلى تحديد سعر المنتج؟

 معلينظظا أن نعظظرف أول أن التكظظاليف تنقسظظم إلظظى نظظومعين، فهنظظاك تكظظاليف ثابتظظة وأخظظرى متغيظظرة،

 فالتكاليف الثابتة تشير إلى المبالغ المالية التي ينبغظظي أن تظظدفع لتمظظام العمظظل التجظظاري بغظظض النظظظر

 معظظن حجظظم النتظظاج والمبيعظظات، بينمظظا التكظظاليف المتغيظظرة هظظي تلظظك الظظتي تزيظظد وتنقظظص حسظظب حجظظم

 النتظاج، ويظهظر أثظر النومعين بشظكل واضظح فظي الشظركات النتاجيظظة معلى وجه الخصوص، فشظركة

ال، لظظديها تكظظاليف ثابتظظة ومنهظظا معلظظى سظظبيل المثظظال، رواتظظب المظظوظفين، تكظظاليف تظظأجير  مثظظل أبظظل مث

.المباني، ولغيرها من العوامل الخرى

 أمظظا التكظظاليف المتغيظظرة فألغلبهظظا يكظظون متعلقظظا بمعظظدل النتظظاج، فإنتظظاج مليظظون قطعظظة مظظن جهظظاز

ال له تكاليف متغيرة تختلف في حال إنتاج معشرة مليين من نفظس الجهظاز، ومظن أمثلظة  اليفون مث

 التكظظاليف المتغيظظرة أسظظعار المظظواد الخظظام الظظتي تظظدخل فظظي معمليظظة تصظظنيع المنتجظظات، كلفظظة التخزيظظن

.والنقل، ولغيرها من العوامل
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 هل يمكن أن أرى هكذا تكظظاليف فظي منتجظظي الرقمظظي؟ هظظذا يعتمظظد معلظى السياسظظة الظظتي تتبعهظظا،

 ولكن في ألغلب الحيان يكون تأثير هذا العامل لغيظظر كظظبير بالنسظظبة للمنتجظظات الرقميظظة الفرديظظة، فلظظو

ممظي شرق  قمت بدفع بعض المبالغ الماليظة معنظد إمعظداد المنتظج، كظأن تظدفع بعظض المظال لمراجعظة كتابظك ال

اا ثابتظظة كمظظا قظظد يعتقظظد ييظظا، أو أن تظظدفع مبلغظظا ماليظظا لعمظظل لغلف لكتابظظك فظظإن هظظذه ليسظظت تكاليفظظ تغو  شل

 البعظظض لنهظظا تظظدفع مظظرة واحظظدة فقظظط وليظظس بشظظكل مسظظتمر، إل أنظظه يمكظظن أن تكظظون هنظظاك بعظظض

فظظظي حظظظال قمظظظت بظظظبيع منتجظظظك معلظظظى موقعظظظك  (التكظظظاليف الثابتظظظة، مثظظظل رسظظظوم استضظظظافة الموقظظظع 

، إل أن اا ثظظابت للمعلن لمنتجظظك اا شظظهري فظظي حظظال أنظظك خصصظظت مبلغظظ ، تكظظاليف المعلن  )الشخصظظي ) ( 

.هكذا مصاريف ليست من المور اللزم توفرها ليتم معملك

 معليظظك أن تفظظرق بيظظن التكظظاليف الثابتظظة والتكظظاليف الظظتي تظظدفع لمظظرة واحظظدة فقظظط،
.فتأثير التكاليف الثابتة معلى معملية التسعير أكبر

اا فظي ال كظبير  قلظة التكظظاليف مظظن ميظزات المنتجظات الرقميظظة، ولهظظذا فظإن التكظظاليف لظظن تكظظون معظظام

شوجدت شلتي تتحملها إن  .معمليتك التسعيرية، والمر في النهاية يعتمد معلى معدل التكاليف ا

:سعر منتجك والتزم بما ذكرته لك بالعلى

.امعرف القيمة الحقيقية لمنتجك حسب المنفعة التي سيمنحها للعميل المحتمل•

.سعر بناء معلى مدى اختلف منتجك معن المنتجات المنافسة•

 تعظظظرف معلظظظى تكاليفظظظك إن وجظظظدت ولكظظظن ل تعطيهظظظا أكظظظثر ممظظظا تسظظظتحق، خاصظظظة إذا كظظظانت•

.مصاريف مدفومعة لمرة واحدة
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. تسويق المنتج والحصول على العملء2 .
 قمظظت بتسظظعير منتجظظي الرقمظظي، ولكظظن كيظظف أبظظدأ بالتسظظويق لظظه والحصظظول معلظظى العملء؟ بعظظد أن

 قضظظيت وقتظظا طظظويل فظظي التفكيظظر والتخطيظظط لمنتجظظك ومظظن ثظظم إمعظظداده بالشظظكل المناسظظب، وبعظظد أن

اا، فإنك الن ستسعى ودون شك لتسويقه بالشكل الصحيح من أجل اا مناسبا ومدروس  حددت له سعر

 الوصول إلى الهدف الذي تتطلع إليه وهو تحقيظظق أكظظبر معظظدد ممكظظن مظظن المبيعظظات للحصظظول معلظظى ربظظح

.مناسب، وسأتحد ث هنا حول الطرق التي يمكن إتبامعها لتبدأ بتسويق منتجك الرقمي بشكل جيد

ال، وإذا  أي منتج جديد يحتاج إلى تسويق مكثف، وذلك لن النظظاس يجظظب أن تتعظظرف معليظظه أو

اا، وفي نفس الوقت كان صاحب المنتج جديدا في معالم المنتجات الرقمية ويبيع  كان المنتج جديد

اا أكظثر وأكظثر، فالنظاس فظي هظذه الحالظة ل يعرفظون  منتجه الول، فإن الجهد ينبغي أن يكظون مضظامعف

اا .المنتج ول يعرفون صاحبه أيض

 مع أن هناك من يقول بظأن المنتظظج المتميظظز يسظوق لنفسظظه، ومظع إيمظظاني وامعتقظظادي بصظحة هظظذه

 العبارة، إل أنها معبارة مقيدة، فل يمكن للمنتج أن يسوق لنفسه قبل أن يعرفه الناس ويسمعوا معنه،

اا  !بل ويجربه أو يطلع معليه البعض منهم ومن هنا يجب الهتمام بعملية تسويق المنتج لن لهظظا دور

اا في نجاح معملك اا وأساسي .كبير

سظظأتحد ث حظظول مجمومعظظة مظظن الطظظرق والوسظظائل العمليظظة والظظتي يمكظظن لظظك اسظظتخدام بعضظظها

.أو كلها لتسويق منتجك بشكل فعال
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.أ العلقات الشخصية .

 العلقظظات الشخصظظية لهظظا أهميظظة كظظبيرة فظظي بيعظظك للمنتجظظات الرقميظظة وخاصظظة فظظي مراحلظظك

 الولى، فدمعم ومساندة الهل والصدقاء له دور كبير في النجاح، اشرح مميظظزات منتجظظك لقاربظظك

 وأصدقاءك واطلب منهم مسامعدتك في تعريف الخرين بالمنتظج بظالطرق المناسظبة لهظم، يمكنظك أن

 تقوم بصيالغة رسالة تسويقية بسيطة ومؤثرة لرسالها معظبر تطبيقظظات الهواتظف الذكيظظة مثظل واتظظس

 اب، فإذا تمكنت من استخدام هذه الوسيلة بذكاء؛ فيمكنك حينها أن تحقق نتائج رائعظظة، معليظك أن

 ل تجعل الصيالغة إمعلنية بحتة واكتبها بطريقظظة تشظظجع الخريظظن معلظظى إمعظظادة إرسظظالها لصظظدقاءهم،

 ولهظظذا معليظظك أن تركظظز معلظظى ميظظزات المنتظظج وفوائظظده وكيظظف يمكظظن لقظظارئ تلظظك الرسظظالة شخصظظيا أن

ال من السلوب المعلني التقليدي .يستفيد منه بد

ككون معلقات جديدة باستمرار داخل شبكة النترنت وخارجها، فالهتمظظام بتكظظوين  من المهم أن ت

.العلقات الودية له دور كبير في نجاحك حتى في المستقبل معند إمعدادك لمنتجات جديدة

 مسامعدة الهل والصظدقاء فظي تعريظف الخريظن بالمنتظج لهظا دور فعظال فظي انتشظار
.منتجك وزيادة مبيعاتك

.ب ما قبل إطلق المنتج .

 الكظثير مظن الشخاص ينتظظرون حظتى يصظبح منتجهظم جظظاهزا بشظكل كامظل ومظن ثظم يقومون

 بتسويقه، بينما يمكن أن يتم استغلل الوقت والتسويق للمنتظظج حظظتى قبظظل أن يكظظون جظظاهزا بشظظكل

كامل، هل رأيت صفحة مشابهة لهذه من قبل؟
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 تستخدم مثل هذه الصفحات في المواقع قيد النشاء، وفي كثير من الحيان ل يتم الكتفاء

 بمظظا هظظو ظظظاهر فظظي الصظظورة فقظظط، بظظل يتظظم إضظظافة تعريظظف بسظظيط بمظظا يقظظدمه الموقظظع كجظظزء مظظن

 التشظظويق، ويتظظم ربظظط هظظذه الصظظفحات بقائمظظة بريديظظة ليتمكظظن الزائظظر المهتظظم بتخصظظص الموقظظع مظظن

 تسظظظجيل بريظظظده اللكظظظتروني ليصظظظله تنظظظبيه برسظظظالة بريديظظظة معنظظظد انطلق الموقظظظع، وسظظظأتحد ث حظظظول

.القوائم البريدية بشيء من التفصيل في نهاية هذا القسم

 مرحلة ما قبل إطلق المنتج مهمة للغاية، فهي تسامعدك معلى كسب جمهور لمنتجك، وبالتالي

 .فإن هذا سيسامعد معلى تحقيظق المبيعظات بشظكل أسظظرع فظور إطلق المنتظظج فعليظا ل بظظد لنجظاح هظذه

 الطريقظظة أن تسظظتخدم أسظظلوبا تشظظويقيا لغيظظر مباشظظر، فل توضظظح مظظا هظظو المنتظظج الظظذي سظظيتم إطلقظظه

.ولكن ركز معلى الفوائد التي سيجنيها المشتري
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 فلو كان منتجك معبارة معظن إضظافة برمجيظة لمنصظة التظدوين وورد بظرس، وكظانت وظيفظة هظذه

 الضافة هي تحسين وضع الموقع في محركظظات البحظظث، فليظس المطلظوب أن تكتظظب تعريفظظا توضظح

  لمنصظظة وورد بظرس، وإنمظا يمكنظك أن تسظظتخدم معبظظاراتSEOفيظه إن المنتظظج هظو معبظارة معظظن إضظظافة 

هظظل ترلغظظب بظظأن يكظظون موقعظظك فظظي الصظظفحة الولظظى مظظن نتائظظج بحظظث جوجظظل؟ اشظظترك فظظي "مثظظل  : 

، فكمظظا تلحظظظ أن مثظظل هظظذه  !"القائمظظة البريديظظة لنتواصظظل معظظك فظظور النطلق وتتعظظرف معلظظى السظظر

اا لم توضح أن المر مرتبط بمنتج مدفوع .العبارة لم توضح ما هو المنتج، بل أنها أيض

 ابدأ بالتسويق لمنتجظك والتعريف بظه حتى قبظل إطلقظه رسظميا، فذلك يسظامعد فظي
.كسب جمهور واسع يساهم لحقا في تحقيق مبيعات أسرع

.ج الشبكات الجتماعية .

 قبظظظل معشظظظر سظظظنوات تقريبظظظا، كظظظانت المنتظظظديات الحواريظظظة تسظظظتهوي وتسظظظتقطب الكظظظثيرين مظظظن

 المتصظظفحين لشظظبكة النظظترنت، فظهظظرت فظظي ذلظظك الظظوقت الكظظثير مظظن المنتظظديات الحواريظظة الهادفظظة

 والراقية في الكثير من المجالت، وظهر إلى جانبها كم هائل من المنتظظديات والمواقظع الظتي ل قيمظة

 حقيقيظة لهظا، وقظد شظكلت المنتظديات في ذلظك الظوقت وسيلة إمعلنيظة فعالظة، فتجظد فيهظا المواضظيع

 النقاشظظظظية حظظظظول المواقظظظظع والخظظظظدمات والمنتجظظظظات المختلفظظظظة، إل أن ظهظظظظور الشظظظظبكات الجتمامعيظظظظة

 وانتشظظارها الهائظظل أدى إلظظى معظظزوف الكظظثيرين معظظن المنتظظديات، وبظظدأ الهتمظظام يظظزداد بتلظظك الشظظبكات

.واستخدمت ول زالت تستخدم في المجالت التسويقية بمختلف أنوامعها
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 نستفيد مما ذكر بالمعلى بأنه فظي العمظظل التجظاري صظغيرا كظظان أو كظظبيرا ينبغظي مواكبظة التطظور

 السريع خاصة فظي مجظالت تقنيظة المعلومظظات، فهظل لظك أن تتخيظظل أن يقظوم البعظظض بالمعتمظظاد معلظى

 المنتظظديات التقليديظظة كوسظظيلة رئيسظظية للتسظظويق؟ حظظتى المنتظظديات المتخصصظظة والظظتي ل زال لهظظا

 روادها قد تأثرت ول يمكن لحد أن يعتمد معليها بشكل كلظظي فظظي التسظظويق للمنتجظظات، إذا معليظظك أن

 تعرف بأن اسظتخدام الشظظبكات الجتمامعيظظة ليظس خيظظارا يمكنظظك السظظتغناء معنظه، بظل يجظب معليظظك أن

.تستخدم تلك الشبكات في التسويق لمنتجك

 مظظع أهميظظة الشظظبكات الجتمامعيظة إل أن هنظظاك بعظظض الطظظرق والسظظاليب الخاطئظظة والظتي يتبعهظظا

 البعض في معملياتهم التسويقية، وسأبدأ الحديث معن هذه الخطاء قبل التطرق للطرق الصحيحة،

 لن تجنب الخطاء أمظر ضظروري حظتى ل تقظع فظي وحظل النتائظظج السظلبية والظتي ل نرلغظب بالوصول

.إليها أبدا، وسأركز الحديث حول فيس بوك وتويتر لنهما الكثر انتشارا واستخداما

 يشكل الحصول معلى أكبر معدد من المتظظابعين فظي تويظظتر وأكظبر معظظدد مظن المعجابظظات لصظظفحات

 فيظظظظس بظظظظوك هاجسظظظظا للكظظظظثيرين، ومظظظظع أهميظظظظة ذلظظظظك للعمليظظظظة التسظظظظويقية؛ إل أن بعظظظظض المتابعظظظظات

 .والمعجابات تتسبب في نتائج معكسية وخيمة ربما تكون قد رأيت سابقا خدمات مدفومعة يقظظدمها

 البعض لزيادة إمعجابظظات صظفحات فيظس بظوك أو متظظابعي تويظتر، والمشظظكلة أن بعظض هظظذه الخظظدمات

 يتظظم إنجازهظظا باسظظتخدام برمجيظظات تقظظوم بإنشظظاء حسظظابات وهميظظة ومظظن ثظظم يتظظم اسظظتخدام تلظظك

 !الحسظظابات فظظي المعجظظاب بالصظظفحات ومتابعظظة الحسظظابات المختلفظظة فهظظل تعتقظظد أن هنظظاك أي فائظظدة

اا، فعنظظد اكتشظظاف  لظظذلك؟ هظظذه الحسظظابات الوهميظظة ليسظظت لغيظظر مفيظظدة وحسظظب؛ بظظل أنهظظا مضظظرة أيضظظ

 فيظظس بظظوك لتلظظك الحسظظابات فظظإنه يقظظوم بإلغلقهظظا وبالتظظالي فظظإن معظظدد المعجابظظات سظظيقل مظظرة أخظظرى،

 والمظظر نفسظظظه فظظي تويظظظتر، بظظل أن تلظظظك الحسظظظابات الوهميظظة تسظظامعد معلظظى معظظظدم وصظظول منشظظظوراتك
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 للمعجظظبين الحقيقييظظن فظظي كظظثير مظظن الحيظظان، خاصظظة مظظع سياسظظات فيظظس بظظوك الظظتي قللظظت وصظظول

.المنشورات إلى المتابعين بهدف زيادة القبال معلى المعلنات المدفومعة

 إذا كيظظظظف يمكظظظظن لظظظظك تحقيظظظظق نتائظظظظج جيظظظظدة فظظظظي فيظظظظس بظظظظوك وتويظظظظتر؟ سنسظظظظتعرض بعظظظظض

.الستراتيجيات المفيدة في السطر القادمة

 احذر من شراء خدمات زيادة المعجبين والمتابعين الوهميين للفيس بوك وتويظظتر،
.فهي إضامعة للمال ولها نتائج سلبية أيضا

التسويق على فيس بوك

 ل أريظظظد الخظظظوض فظظظي تفاصظظظيل إنشظظظاء صظظظفحات فيظظظس بظظظوك فهظظظي سظظظهلة للغايظظظة والكظظظثيرون

 يعرفونها، وإذا لم تكن معلى دراية بذلك فيمكنك إجراء بحث بسيط بخصوص هظظذا المظظر، مظظا يهمنظظا

.هنا هو الحديث معن كيفية استخدام صفحات فيس بوك في معملياتنا التسويقية

 هناك أربعة أمور ينبغي الهتمام بها بالنسبة لصفحات فيس بوك معند إنشاءها، اسم الصظظفحة،

.Cover Photo، وصورة الغلف Profile Pictureمعنوانها، صورة الملف 
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 قد يظن البعض أن هذه معوامل لغير هامة، إل أن لها أثرا كظظبيرا فظظي العمليظظة التسظظويقية، فاسظظم

 الصفحة معامل في لغاية الهمية، فإما أن يسامعد في زيادة معدد المعجظظبين أو العكظظس، ولهظظذا ينبغظظي

 أن يتظظم اختيظظار اسظظم مشظظوق وجظظذاب ويظظدل معلظظى محتظظوى الصظظفحة بالشظظكل المناسظظب، فالسظظماء

 المقتبسة من فوائد المنتج وميزاته يمكن أن تأتي بنتائج أفضل فلو كظظان منتجظك معبظارة معظن كتظاب

 :رقمظظي لتعليظظم التسظظويق اللكظتروني، فيمكظظن لظك أن تختظظار مسظظميات للصظظفحة مثظظل فنظون التسظويق

 اللكتروني، التسويق اللكتروني خطوة بخطوة، مع ملحظة أن هذا السم يمكن أن يكظظون مطابقظظا

.لسم منتجك الذي من المفترض أنك قد قمت باختياره بالفعل

 ، فكظظل صظظفحةfacebook.com/pagenameمعنوان الصفحة هو الرابط الخظظاص بصظظفحتك 

اا فظإن  لها معنوان، وهذا العنوان لظه أهميظظة فظي تظذكر رابظظط الصظفحة الخاصظظة بظك، وكلمظظا كظظان مختصظظر

اا .ذلك أفضل، إل أنه يجب أن يكون دال معلى اسم الصفحة أيض

اا أهمية كبيرة، فعدم اسظتخدام صور احترافيظة يؤثر  صورة الصفحة وصورة الغلف لهما أيض

اا معلى معدل المعجابات ونظرة الناس للصفحة، وكلما كانت الصظظورتان احترافيظظتين كلمظظا أمعطظظى  سلب

.صورة حسنة معلى مدى احترافية الصفحة والمنتج الخاص بك

 اسم ومعنوان الصفحة وصورتا الصفحة والغلف كلها معوامل مهمة ولها تظظأثير معلظظى
مدى نجاح صفحتك معلى فيس بوك
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اا معلظظى إنشظظاء تصظظميم احظترافي مناسظظب، فمظظن الفضظظل أن  إذا لظم تكظظن مصظمما أو لظم تكظظن قظظادر

اا مظظن خظظدمات التصظظميم فظظي  تدفع بعض المال لمصمم محترف لعمل ذلك، ويمكن لك الستفادة أيض

 .، حيث يمكن أن تجد العديد من الخدمات بسعر مناسب النصظظوص المسظظتخدمة فظظيخمساتموقع 

اا .الصور يجب أن يتم اختيارها باستخدام أسلوب تسويقي جذاب أيض

 بعد أن تنتهي من ما ذكر بالمعلى فستكون جاهزا لتبظظدأ معملظظك الفعلظظي معلظظى فيظظس بظظوك، معليظظك

 أن تبدأ ببناء جمهورك المتابع بطريقة صحيحة، فل تفكر بشظظراء الخظظدمات المدفومعظظة الظظتي تحظظدثنا

:معنها بالمعلى، بل معليك أن تقضي وقتا في الهتمام بصفحتك بالطرق الفعالة

اا، هظظذا•  بعظظد إنشظظاء الصظظفحة ابظظدأ بظظدمعوة أصظظدقاءك، واطلظظب منهظظم دمعظظوة أصظظدقاءهم أيضظظ

.سيكون بداية جيدة للحصول معلى معجبين

 أضظظف منشظظورات جديظظدة بشظظكل يظظومي، ومعليظظك أن تكتبهظظا بعنايظظة، ول تسظظتخدم أسظظلوب•

اا .المعلن المباشر دائم

 اهتظظم بكتابظظة المنشظظورات الظظتي تجظظذب الخريظظن للمعجظظاب بهظظا ومشظظاركتها، فهظظذا يسظظامعد•

.بشكل كبير للوصول إلى أصدقاء المعجبين وتحفيزهم للمعجاب بالصفحة

اا ول كثيرة، فالمنشورات القليلة تظظؤدي إلظظى تقليظظل معظظدد•  ل تقم بإضافة منشورات قليلة جد

 المشاهدات مع مرور الوقت، والمنشورات الكثيرة مزمعجة وقد تظؤدي إلظى إلغظاء المعجظاب

.بالصفحة من قبل البعض

 اهتم بالصور المستخدمة في المنشورات، احرص معلى أن تكون لفتة للنظر ومؤثرة، فإن•

اا في نجاح المنشور اا كبير .لها دور

 احرص معلى إضافة صفحة فيس بوك في ملفاتظظك الشخصظظية فظظي المواقظظع المختلفظظة، فظظإن•

.هذا من شأنه زيادة معدد المعجبين
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شمعجبين، مثل معمل مسابقة لمشاركة منشظظور معيظظن،  يمكنك أن تستخدم بعض الطرق الذكية لزيادة ال

 بحيظظث يحصظظل كظظل مظظن يقظظوم بمشظظاركة المنشظظور معلظظى فرصظظة الظظدخول فظظي سظظحب مجظظاني معلظظى منتجظظك

 الرقمي، هذا يسامعد معلى زيادة المعجبين وكذلك التعريف بمنتجك، وتذكر بأن النسخة أو النسخ المجانيظظة

.التي ستمنحها كهدية ل تشكل خسارة بالنسبة لك، بل هي وسيلة إمعلنية فعالة في حقيقة المر

 قم بكتابة التعليقات معلظى المنشظورات المختلفظظة فظظي الصظظفحات الخظظرى باسظظتخدام صظفحتك،

 بحيظظث يكظظون التعليظظق باسظظم الصظظفحة وليظظس باسظظمك الشخصظظي، ولكظظن احظظذر مظظن كتابظظة التعليقظظات

.المزمعجة، فليس المطلوب أن تكتب تعليقات إمعلنية لصفحتك أو منتجك كما يفعل البعض

اا لزيادة شعبية صفحتك معلى فيس بظظوك، ولكظظن  يمكنك أن تستخدم السلوب الذي تراه مناسب

.من الضروري تجنب الساليب الخاطئة

التسويق على تويتر

 منصظظة تويظظتر للتغريظظدات القصظظيرة اسظظتطامعت اسظظتقطاب ملييظظن المسظظتخدمين معلظظى مسظظتوى

 العالم، ومنذ انطلقتها وانتشظظارها بظظدأت تسظظتخدم بشظظكل واسظظع فظظي معمليظظات التسظظويق اللكظظتروني،

 ويراها الكثيرون أكثر فامعلية للعمليات التسويقية من فيس بظظوك، وهنظظاك بعظظض النصظظائح لسظظتغلل

:تويتر بالشكل المناسب

 زيظظظادة معظظظدد المتظظظابعين لظظظه دور فظظظي العمليظظظة التسظظظويقية، إل أن مظظظا يميظظظز تويظظظتر أنظظظه يمكظظظن•

.استغلله للتسويق حتى مع قلة المتابعين من خلل استهداف الهاش تاغ المناسب

اسظتغل الهظظاش تظظاغ الظظذي يتميظز بالقبظظال الكظبير، خاصظة تلظك المخصصظظة لمناسظبات معينظة•

.أو أحدا ث ساخنة، فالقبال الكبير معليها يسامعدك في الحصول معلى زوار أكثر
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اا أسلوب الغموض والتشويق، وبظظالطبع فليظظس المطلظظوب•  اهتم بصيالغة تغريداتك مستخدم

 أن تكتظظب أمظظورا لغيظظر صظظحيحة فهظظذا سظظيؤدي فظظي النهايظظة إلظظى نتائظظج سظظلبية، ولكظظن اهتظظم

!بصيالغة التغريدات بأسلوب يجذب القارئ ودون الشارة المباشرة للمنتج

 فلظظو كظظان المنتظظج الخظظاص بظظك معبظظارة معظظن قظظالب لمنصظظة التظظدوين وورد بظظرس، فيمكنظظك أن

، فهكظظذا هظظل تسظظتخدم منصظظة وورد بظظرس؟ اجعظظل موقعظظك مميظظزا !"تكتظظب تغريظظدة مثظظل  " : 

 صظظيالغة تحفظظز القظظارئ لزيظظارة الرابظظط والطلع معلظظى محتظظواه، ونتائجهظظا أفضظظل بكظظثير مظظن

، قظظالب وورد بظظرس مميظظز لموقعظظك، اضظظغط هنظظا للحصظظول معليظظه "الصظظظيغ المباشظظرة مثظظل  " : 

.فالصيالغة الخيرة قد ل تحفز معلى زيارة الرابط

اا أن تسظظتفيدHashtagsكما ذكرت بالمعلى فإن الظ •   لهظظا أهميظظة كظظبيرة فظظي تويظظتر، حظاول دائمظظ

 منهظا بالشظكل المناسظظب مظظن خلل مراقبظظة الكظظثر شظظعبية منهظظا فظظي الظظوقت الحظالي معظن طريظق

Trendsال لدولة أو مدينة معينة .، فهذا سيسامعدك معلى استهداف الهاش تاغ الكثر تفامع

اا مظظا تلفظظت•  مظظن الجيظظد أن تسظظتخدم الصظظور فظظي تغريظظداتك، فهظظي معامظظل جظظذب مهظظم، ودائمظظ

 انتباه القارئ خصوصظا إذا مظا تظم اختيارهظظا بظذكاء، ولهظذا فظإن معليظك أن تركظظز معلظى اختيظار

.الصور الملفتة والمعبرة في نفس الوقت

 ينبغظظي أن يكظظون لظظك حضظظور يظظومي، وأن تغظظرد بشظظكل مسظظتمر، ولكظظن انتبظظه فظظالفراط نتظظائجه•

!سلبية كما التفريط فل تغرق حسابك بالكثير من التغريدات، ول تهمله ليام دون أي نشاط !

ال مع الخرين، اكتب التعليقات معلى التغريدات المختلفة والمشظظابهة• اا فامع  ليكن لك حضور

.لنشاطك، فهذا من شأنه زيادة شعبيتك والحصول معلى المزيد من المتابعين

 احرص معلى أن يكون معدد متابعيك أكبر من معدد الشخاص الظظذين تتظظابعهم، فظإن هظذا يضظظفي

.مزيدا من الحترافية لحسابك
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 البعظظض يتسظظاءل معظظن البرمجيظظات الظظتي تسظظتخدم فظظي المتابعظظات التلقائيظظة والتغريظظد التلقظظائي،

 ولي نظرة خاصة حول هذه البرامج، فلست مع مظظن ينظظظر إليهظظا بسظظلبية مطلقظظة، ول مظظع اسظظتخدامها

 بظظدون أي قيظظود، حيظظث أرى أنظظه مظظن الفضظظل تجنظظب اسظتخدام هظظذه البرامظظج معنظظد التسظظويق لمنتجظك

 الشخصي، لن هذا قد يسبب نظرة سظلبية لمنتجظك، ولكظن مظظن الممكظن اسظتخدام هظظذه البرامظج فظي

.التسويق لمنتجات الخرين

اا في استخدام أحد تلك البرامج في التسويق للكثير من منتجات  كانت لي تجربة ناجحة جد

 كليك بانك، ول زلت مستمرا في هذا المر، وفظظي هظظذا النظوع مظظن التسظظويق ل يهمنظظي معظظدد المتظظابعين

  مناسظظبة وكظظذلك صظظيالغة التغريظظدات الجذابظظة، وبالمناسظظبةHashtagsأبظظدا، وإنمظظا المهظظم هظظو اختيظظار 

 !فإنه ومعند استخدام مثل هذه البرامج، فإني أقظظوم بإضظظافة ألف التغريظظدات يوميظظا لن الهظظدف هظظو

 الوصظظول إلظظى شظظريحة كظظبيرة دون الهتمظظام بمظظدى نظظظرة الخريظظن، فهنظظا ل أقظظوم بالتسظظويق لمنتجظظي

 ,الشخصي وإنما لمنتجات متعددة من خلل شظبكات التسظظويق بالعمولظظة، ولكظظن احظظرص معلظظى التأكظظد

!من أن هذا السلوب ل يتعارض مع شروط شبكة التسويق بالعمولة التي تستخدمها

 مظظن الممكظظن اسظظتخدام برامظظج إدارة حسظظابات تويظظتر والظظتي تقظظوم بالتغريظظد التلقظظائي
.والمتابعات التلقائية في شبكات التسويق بالعمولة
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الدفع لكل نقرة  (د العلنات المدفوعة  .Pay Per Click.(

 يمكن من خلل استخدام المعلنات المدفومعة الوصول إلظظى نتائظظج مميظظزة وسظظريعة فظظي نفظظس

 الوقت إذا ما تم إمعداد خطة إمعلنية سليمة، ليظس مظظن الضظروري أن تسظظتخدم المعلنظظات المدفومعظة

 خاصة في بداية معملك، ول سيما إذا لم تكن تمتلك ما يكفي من المال لجل ذلك، إل أنه وفي حظظال

 تمكنظظك مظظن تخصظظيص بعظظض المظظال للمعلنظظات المدفومعظظة؛ فالفضظظل فظظي هظظذه الحالظظة أن ل تظظتردد

 بالقدام معلى هذه الخطوة، ولكن أكظرر؛ ينبغظي أن يتظم المظر بطريقظظة مدروسظة وإل فإنظك لظن تجنظي

!أي فائدة تذكر

  أوPay Per Click (PPC)هنظظاك طظظرق إمعلنيظظة متعظظددة معلظظى النظظترنت، ومنهظظا مظظا يعظظرف بظظظ 

 الدفع لكل نقرة، وهظي مظن الطظرق المعلنيظة الفعالظة، ففظي هظذه الطريقظة ستقوم بظالمعلن مظن خلل

 منصة إمعلنية كبيرة يشترك فيها معدد كظظبير مظظن أصظحاب المواقظع ويسظظمون بالناشظظرين، ومعنظظد رلغبظظة

 أي شظظخص بظظالمعلن، فظظإنه يقظظوم بإضظظافة طلبظظه فظظي المنصظظة ويحظظدد معظظايير معينظظة لظهظظور إمعلنظظه،

 ويقوم بتحديد أقصظى مبلظغ يرلغظب بظدفعه للنقظرة الواحظدة، بالضظافة إلظى الميزانيظة الكاملظة للحملظة

 المعلنيظظة، وبالتظظالي فظظإن المعلن يظهظظر فظظي أي مظظن تلظظك المواقظظع بنظظاء معلظظى المعظظايير المحظظددة، وفظظي

.حال النقر معلى المعلن؛ يتم خصم سعر النقرة من الميزانية المتوفرة

  مظن أكظثر الطظرق المعلنيظة فعاليظة معلظى شظبكة النظترنت، ولعظل المنصظتينPPCتعتبر إمعلنات 

 Google AdWordsالكظظثر اسظتخداما لهظذا النظوع مظن المعلنظات فظي العظظالم العربظي همظا إمعلنظظات 

. والتي يمكن استخدامهما في المعلن معن منتجكوشبكة إمعلنات حسوب
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  ممظظا يجعظظل مظظن شظظبكتها المعلنيظظة خيظظاراGoogleل يخفظظى معلظظى أحظظد الشظظهرة الظظتي تتمتظظع بهظظا 

 جيدا للكثيرين، وما يميز جوجل أنها ل تعتمد معلى الناشرين فقظط والظذين تحظدثنا معنهظم بظالمعلى؛ بظل

اا تقظظوم بنشظظر المعلنظظات فظظي محظظرك البحظظث الخظظاص بهظظا، أمظظا شظظبكة إمعلنظظات حسظظوب فهظظي شظظبكة  أيضظظ

 إمعلنية معربية توفر خيارات إمعلنية متعددة معلى مواقظع ناشظريها وتشظمل؛ إمعلنظات البظانر، المعلنظات

.، وإمعلنات الفيديو، ويمكن أن تختار ما يناسبك من هذه الخياراتHTMLالنصية، إمعلنات 

 تمتلظظظك جوجظظظل معظظظددا كظظظبيرا مظظظن الناشظظظرين، بالضظظظافة إلظظظى معظظظدد ضظظظخم مظظظن معمليظظظات البحظظظث

 الشظهرية معلظى محركهظظا، وهظذا يعطظي خيظارات إمعلنيظة كظثيرة للغايظظة، إل أن المظر قظد ينظظر إليظه مظن

اا، فهناك الكثير من المواقع ذات المحتوى الرديء وتحصل معلظظى الموافقظظة لتصظظبح  ناحية سلبية أيض

اا ممظظا  ناشظظرا لمعلنظظات جوجظظل، كمظظا أن المعظظداد الضظظخمة مظظن المعلنيظظن تجعظظل التنافسظظية شظظديدة جظظد

 يظظؤدي إلظظى ارتفظظاع أسظظعار الكلمظظات المفتاحيظظة الهامظظة، وسظظنتعرف معلظظى معنظظى الكلمظظات المفتاحيظظة

.وفوائدها لحقا في هذا الفصل وستتضح لك الصورة بشكل أكبر حينها

اا بأن جودة المحتوى هو المعيار الساسظظي  في الجانب الخر فإن إمعلنات حسوب تصرح دائم

 لنضمام الناشرين لشبكتها المعلنية، وهذا يضمن بأن إمعلنك سيظهر في مواقظظع قيمظظة، وبالضظظافة

 لذلك فإن حدة المنافسة أقل في شبكة إمعلنات حسوب مما يعني فرصة أكبر لظهور إمعلنك بسظظعر

 أقظل، وبظالرلغم مظن انخفظاض حظدة التنافسظية إل أن شظبكة الظهظور فظي إمعلنظات حسظوب وفظي نهايظظة

  مليظظون50 أصظظبحت تحقظظق أكظظثر مظظن مليظظار ظهظظور إمعلنظظي شظظهريا، وتصظظل إلظظى مظظا يقظظارب 201٣العظظام 

.شركة حسوبمستخدم معربي، حسب ما صرحت به 
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 في السطر القادمة سأركز حظظديثي معلظظى شظظبكة إمعلنظظات حسظوب، واختيظظاري لهظظا لكونهظظا بظظديل

.معربي استطاع أن يقدم خدمة مميزة ولهذا فإنها تحتاج إلى مزيد من الدمعم في معالمنا العربي

 لسظظت هنظظا بصظظدد الخظظوض فظظي طريقظظة التسظظجيل فظظي الشظظبكة المعلنيظظة وطريقظظة اسظظتخدامها،

.الفيديو التعريفي الخاصة بالشبكة، كما يمكنك مشاهدة القامعدة المعرفيةفكل ذلك متوفر في 

 الظظدفع لكظظل نقظظرة مظظن الطظظرق المعلنيظظة الشظظائعة، ويمكظظن اسظظتخدام شظظبكة إمعلنظظات
.حسوب للتسويق لمنتجك الرقمي

 السؤال الذي ينبغي طرحه، ما هي النقاط الهامة والتي ينبغظي اتبامعهظا معنظد الرلغبظة باسظتخدام

.المعلنات المدفومعة؟ وللجابة معلى هذا السؤال اذكر معددا من المور التي يجب اللتفات لها

الحاجة للعلن

 هل أنت بحاجة فعل فظي المرحلظة الحاليظة للمعلن المظدفوع؟ قظد تكظون هنظاك أولويظات أخظرى

 في الوقت الحظظالي، فليظظس مظظن الضظظروري أن تلجظظأ للمعلن المظظدفوع مباشظظرة، خاصظظة إذا كنظظت تنشظظر

.منتجك الول، فقد يكون من الفضل لك اختبار منتجك ومدى نجاحه بدون إمعلنات مدفومعة

 إذا وجدت بأنك بحاجة للمعلن المدفوع، ويمكنك تخصيص ميزانية كافية لذلك، فعليك القدام

.معلى هذه الخطوة، لنها مفيدة ومهمة، ولكن معليك قراءة بقية النقاط بعناية قبل أن تتخذ أي قرار
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نوع العلن

  كما ذكرنا بظظالمعلى، ومعليظظك هنظظا أن تختظظار مظظنPPCهناك أنواع متعددة للمعلنات في شبكات 

 بينها ما يناسبك وتعتقد بأنه سيحقق لك النجاح، المعلن النصي خيار جيد ومعملظظي، وفظظي إمعلنظظات

اا بمقاس    بكسظظل، كمظظا أن هظظذا80*80حسوب يتيح لك هذا الخيار إمكانية إضافة صورة مصغرة أيض

 النظظوع مظظن المعلنظظات يحظظظى بفرصظظة ظهظظور معاليظظة، فكظظثير مظظن أصظظحاب المواقظظع يختظظارون معظظرض

 المعلنظظات النصظظية معلظظى مظظواقعهم، أو يختظظارون معظظرض البظظانرات المعلنيظظة والمعلنظظات النصظظية معظظا،

.وهذا يسامعدك في الوصول إلى شريحة كبيرة

 البانرات المعلنية هي لغالبا الكثر شعبية في المجال المعلني معلى شبكة النترنت، حيظظث أن

اا مظظا تكظون معامظل جظذب كظبير للمشظاهد، واللتفظظات لهظا أكظبر مقارنظة بالمعلنظات النصظية،  الصظورة دائمظ

 وفظظي حظظال اختيظظارك للبظظانرات المعلنيظظة، فعليظظك أن تختظظار المقاسظظات المناسظظبة لمعلنظظك، حيظظث أن

.شبكة إمعلنات حسوب توفر معددا مختلفا من المقاسات

  فهظظي خيظظار إمعلنظظي مميظظز تظظتيحه شظظبكة إمعلنظظات حسظظوب، ويمكظظنHTMLبالنسظظبة لمعلنظظات 

 اسظظتخدام هظظذا النظظوع مظظن المعلنظظات مظظن خلل ربطهظظا بنمظظوذج لجمظظع البيانظظات، مثظظل إضظظافة حقظظل

 للشتراك في القائمة البريدية يتيح للمشاهد للمعلن إمكانية التسجيل المباشر بإدخظظال بريظظده فظظي

.المربع الموجود بالبانر المعلني

 ينبغظي دراسظة البظدائل المعلنيظة المختلفظة والمتظوفرة معلظى شظبكة إمعلنظات حسظوب
.ومن ثم اختيار البديل النسب لمنتجك وفق ما تراه
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 أمظظا النظظوع الخيظظر فهظظو إمعلنظظات الفيظظديو والظظذي يمكنظظك اسظظتخدامه فظظي حظظال رلغبظظت بإيصظظال

 رسالة مرئية لمشاهد المعلن، حيث يعتبر هذا الخيظار رائعظا فظي بعظض الحظالت الظتي قظد يكظون مظن

.اللزم فيها إيصال فكرة المنتج بشكل مصور

 هذه البدائل الربعة والمتوفرة في شظبكة إمعلنظات حسظوب تعطيظظك الحريظظة الكاملظظة فظظي اختيظظار نظوع

.المعلن المناسب لك، ولكن المهم هو أن تدرس كل بديل منها بشكل جيد لتحدد ما يتطلبه منتجك فعليا

تصميم العلن

اا الهتمظظام بتصظظميم المعلن بحيظظث يكظظون معلظظى درجظظة معاليظظة مظظن الحترافيظظة، لن  ينبغظظي دائمظظ

 التصظظميم سظيعكس صظظورة إيجابيظظة أو سظظلبية معظظن المنتظظج، وهنظظا ل ينبغظظي أن يكظظون التصظظميم جميل

 فقط؛ بل من المهم أن يكون معبرا معن المنتج وفائدته، وتكون له فكرة جذابة ورائعة تعكظظس مظظدى

.جودة المنتج وأهميته

 في المعلن النصظي قظد ل تكظون بحاجظظة إلظى تصظميم للصظورة المصظغرة، فيمكنظك أن تسظتخدم

 أي شيء جميل ويدل معلى فكرة المنتج، أو أن تستخدم شعار المنتج الخاص بك، أما في البظظانرات

اا فيجظظب أن تطلظظب  المعلنيظظة فالتصظظميم مهظظم ومعليظظك أن تهتظظم بظظه بشظظكل كظظبير، فظظإذا لظظم تكظظن مصظظمم

 تصظظميم مظظدفوع مظظن مصظظمم محظظترف، أو أن تطلظظب مظظن أحظظد الصظظدقاء مسظظامعدتك، والمظظر نفسظظه

. فأنت بحاجة لتصميم جميل ومعبر لخلفية المعلنHTMLبالنسبة لمعلنات 

 تصظظظميم المعلن فظظظي لغايظظظة الهميظظظة فهظظظو يعكظظظس صظظظورة إيجابيظظظة أو سظظظلبية معظظظن
.منتجك أطلب مسامعدة مصمم محترف لخراجه بالشكل المناسب .
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اا، إل أن العمظظظل معليظظظه  إنتظظظاج وإخظظظراج إمعلنظظظات الفيظظظديو بالشظظظكل المناسظظظب ل يقظظظل أهميظظظة أيضظظظ

اا ينبغي أن تطلب المسامعدة من شظظخص محظظترف فظظي ال من البانرات المعلنية، وهنا أيض  أصعب قلي

 مجال تصميم وإنتاج مقاطع الفيديو، إذا لم تكن لديك الخبرة والحترافيظظة لفعظظل ذلظظك، وتظظذكر بظظأن

اا، ويتعلق بمصير منتجك، فالمعلن السيئ يعكس صورة سلبية معظظن المنتظظج حظظتى  المر حساس جد

اا فالناس تعرفه من خلل المعلن اا ومتميز !وإن كان المنتج احترافي

الستهداف الصحيح

 تخيل أنك تبيع منتجا تشرح فيه أساسيات التسويق اللكظتروني، فهظظل ترلغظب بعمظل إمعلنظات

ه إمعلنظك أي فائظدة؟ بالتأكيظظد فظإن  وتدفع المال ليصل إمعلنك لطفل بعمظظر العشظظر سظنوات ل يشظظكل ل

 هذا المر ل ترلغب به ويشكل خسارة كبيرة لك، فالستهداف المعلني لغير السليم خطأ قاتل، لنك

 !ستدفع المال من دون الحصول معلظظى أي فائظظدة ولهظظذا السظظبب معليظك أن تظظدرس المظظر وتحظظدد الفئظظة

.التي ينبغي أن يصل إليها إمعلنك بدقة كبيرة قبل أن تبدأ بإمعداد حملتك المعلنية

 تتيظظح لظظك شظظبكة إمعلنظظات حسظظوب إمكانيظظة السظظتهداف حسظظب الكلمظظات المفتاحيظظة، والكلمظظات

 المفتاحيظظة ببسظظاطة هظظي تلظظك الكلمظظات الرئيسظظية فظظي صظظفحة معينظظة معلظظى شظظبكة النظظترنت، فعنظظد

الربح مظظن النظترنت هظظي الكلمظة ال، فإن معبارة  "تصفحك لمقال يتحد ث حول الربح من النترنت مث " 

 المفتاحية الساسية في ذلك المقال، وقد تكون هناك بعض الكلمات الخرى المرتبطة بها، وبالتظظالي

 فإنظظك ومعنظظد تحديظظد كلمظظات مفتاحيظظة معينظظة لمعلنظظك فهظظذا يعنظظي أن إمعلنظظك سظظيظهر فظظي صظظفحات

 تحتوي معلى تلك الكلمات، ولهذا فاختيار هذه الكلمات ل يمكن أبدا أن يكون معشوائيا بظظل يجظظب أن

.تكون الكلمات مرتبطة بمنتجك بشكل وثيق
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 يمكنك أن تكتب قائمة بالكلمات المفتاحية التي تتناسظب مظع منتجظك ومظظن ثظم تختظار أكثرهظظا

 أهمية، وليس بالضرورة أن تستخدم الكظثير مظن الكلمظات المفتاحيظظة فظإن ذلك قظد يؤدي إلظى نتائظج

.سلبية مثل ظهور المعلن لفئة لغير مهتمة به

 ينبغظظي أن يصظظل إمعلنظظك للفئظظة المهتمظظة بالمنتظظج الظظذي تسظظوقه، ولهظظذا فظظإن معليظظك أن
.تحدد معايير الستهداف بشكل صحيح

اا استهداف فئات معينة من المواقع، مثظظل المظظدونات، مواقظظع  تتيح شبكة إمعلنات حسوب أيض

ككنظك مظن اختيظار المجظال أو  المعمال، الصظحة، التقنيظة، ولغيرهظا مظن التخصصظات المختلفظة، وهظذا يم

 المجالت التي تتناسب مع منتجك، وهذه الميزة تعمل جنبظظا إلظى جنظظب مظع الكلمظظات المفتاحيظظة فظي

.تحديد مدى صحة استهدافك

اا اختيار الدول التي ترلغب باستهدافها، بالضظافة إلظى بعظض  تتيح لك شبكة إمعلنات حسوب أيض

مثظظل  (خيظظارات السظظتهداف الخظظرى المتقدمظظة وتشظظمل تحديظظد نظظوع الجهظظزة الظظتي يظهظظر فيهظظا المعلن 

مثظل  (الجهزة المكتبيظظة، الهواتظف الذكيظظة وكظذلك نظوع نظظام التشظغيل  (Windows و Apple OS X،( 

.وبالتالي فإن إمعلنك لن يظهر إل للشخاص الذين تنطبق معليهم المعايير التي قمت بتحديدها

تحديد سعر النقرة

 كما ذكرنا فإن شظبكة إمعلنظظات حسظوب تعتمظد نظظام الظظدفع لكظظل نقظظرة، وبالتظظالي فظإنه ينبغظظي أن

العملظظة المسظظتخدمة فظظي حسظظوب هظظي الجنيظظه  (تحظظدد السظظعر الظظذي ترلغظظب بظظدفعه للنقظظرة الواحظظدة 

)، ولكن هل المطلوب منك أن تحدد أدنى سعر ممكن؟GBPالسترليني 
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 نظظظظام إمعلنظظظات حسظظظوب ل يلزمظظظك بتحديظظظد

 سظظعر معيظظن للنقظظرة الواحظظدة، فحظظتى لظظو حظظددت أن

0يكظظون السظظعر    فليظظس هنظظظاك مشظظكلة فظظي ذلظظك،.01

 ولكن معليك أن تعرف بأن نظام شبكات الدفع لك نقرة يعطي أولوية لصاحب السعر المعلظظى فظظي ظهظظور

!المعلن، ولو لم يكن المر كذلك فلن تكون هناك أفضلية ولبقى كل معلن سعر النقرة منخفضا للغاية

 فسظظعر النقظظرة المنخفظظض قظظد يعنظي ظهظظورا أقظظل لمعلنظظك فظظي حظظال وجظظود منافسظظين يظظدفعون مبظظالغ

اا اا، ول مبلغظظ ال جظظد  .أكبر للنقرة الواحدة مظن الفضظظل أن تحظدد سظعرا معقظظول للنقظظرة، فل تحظظدد مبلغظظا ضظئي

اا يزيد من كلفة إمعلنك، ويمكنك أن تبقي سعرك ضمن الحدود التي يقترحها معليك النظام .مرتفع

المتابعة وتصحيح المسار

 مهمظظا كظظانت جظظودة الخطظظة المعلنيظظة الظظتي رسظظمتها، ومهمظظا كظظان اسظظتهدافك المعلنظظي دقيقظظا

 %، ولهظظذا فظظإن المتابعظظة المسظظتمرة100وسظظليما، فظظإنه ل يمكظظن ضظظمان نجظظاح الخطظظة المعلنيظظة بنسظظبة 

 ومراقبة النتائج أمظظر فظي لغايظظة الهميظة، فظظذلك يتيظظح لظك إمكانيظظة تصظحيح الخلظل الظظذي قظد يحصظل

 أثنظظاء الحملظظة المعلنيظظة وبالتظظالي تقليظظل الخسظظائر الظظتي قظظد تنتظظج معظظن السظظتهداف لغيظظر الصظظحيح أو

.لغيره من الخطاء المختلفة

 توفر شبكة إمعلنات حسوب إحصائيات حول إمعلنك، يمكنك أن تستفيد منها في معرفظظة مظظدى

. من العوامل المهمة والتي يمكنك الستفادة منهاCTRجاذبية إمعلنك، فنسبة النقر إلى الظهور 
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 زيادة المبيعات هو الهدف الرئيسي للمعلن، ولكن معليك أن تعظرف بظأن معظدم وجود المبيعظات

 أو ضعفها قد ل يعني خلل في المعلن، وإنما هنظظاك معوامظل أخظرى فظظي المنتظظج نفسظه أو فظي تصظميم

.صفحة المبيعات والذي سنتحد ث معنه في الفصل القادم

إعلنات فيس بوك ).هي العلنات المدفوعة  ) .

  والتي تعتبر الشهر حاليا في شبكة النترنت، إل أن هذاPPCتحدثت بالمعلى حول إمعلنات 

 النوع ليس هو الوحيد في المعلنات المدفومعة، فهناك العديد من الطرق المعلنية الخرى والتي ل

.مجال لحصرها جميعا هنا، ومن الطرق المعلنية الشهيرة إمعلنات فيس بوك

 وحتى ل تختلط معليك المظظور، فمظا ذكرنظظاه بظالمعلى معنظظد الحظظديث معظظن الشظظبكات الجتمامعيظظة كظان

 بخصوص استخدام صفحات فيظس بظوك المجانية فظي التسويق لمنتجظك مظن خلل دمعظوة الشظظخاص

اا إمعلنات مدفومعة متنومعظظة، ولعظظل أشظظهرها المعلن معظظن  للمعجاب بصفحتك، ولكن فيس بوك يوفر أيض

.صفحتك لزيادة المتابعين، المعلن لمنشور معين في صفحتك، والمعلن لرابط خارجي

 المطلوب هنا أن تحدد استراتيجيتك، فإما أن تقوم بظظالمعلن معظظن صظظفحتك لجظظذب المعجظظبين

لهظظظا ومظظظن ثظظظم اسظظظتخدام الصظظظفحة فظظظي التسظظظويق لمنتجظظظك، وإمظظظا أن تقظظظوم بظظظالمعلن معظظظن موقعظظظك

.أو صفحتك المخصصة لبيع المنتج خارج فيس بوك وبالتالي الحصول معلى زيارات لتلك الصفحة

 يظوفر الفيظس بوك خيظارات إمعلنيظة متنومعظة، ومنهظا المعلن معظن  صفحتك، المعلن
.معن منشور معين بصفحتك، والمعلن لرابط خارجي

78|▲

★



دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةالتسويق والحصول معلى العملء

 أما النوع الثالث وهو المعلن معظظن المنشظظورات فلظظن يكظظون مفيظظدا لظك إل فظظي حظظال بلظغ مجمظوع

 المعجظظبين بالصظظفحة لعظظدة ألف، حيظظث أن الهظظدف مظظن هظظذا النظظوع هظظو ظهظظور المعلن لعظظدد أكظظبر مظظن

 معجظظبي الصظظفحة وأصظظدقاءهم أو أصظظدقاء المعجظظبين فقظظط، ولهظظذا فلظظو كظظان معظظدد المعجظظبين لظظديك

.قليل فلن تستفيد كثيرا من هذه الميزة

 ، فالسظظتهدافPPCالمهظظم فظظي إمعلنظظات فيظظس بظظوك هظظو السظظتهداف كمظظا هظظو الحظظال فظظي إمعلنظظات 

اا هظظو المحظظور، ولن فيظظس بظظوك يعتظظبر شظظبكة ضظخمة تضظم معشظرات الملييظن مظن الشظظخاص حظظول  دائم

 العالم، فإن الستهداف ينبغي أن يكون دقيقا للغاية لتتمكن مظظن الوصظظول إلظظى الفئظظة المهتمظظة بإمعلنظظك

 فعل، ويظظوفر فيظظس بظظوك الكظظثير مظظن معظظايير السظظتهداف الظظتي سظظتفيدك فظظي ذلظظك، ومنهظظا معلظظى سظظبيل

 المثظظال، الظظدول أو المظظدن الظظتي ترلغظظب باسظظتهدافها، اللغظظات الظظتي يتحظظد ث بهظظا الشظظخاص المسظظتهدفون،

 الفئظظات العمريظظة، الجنظظس، المسظظتوى التعليمظظي، الحالظظة الجتمامعيظظة، الهتمامظظات، بالضظظافة إلظظى بعظظض

.المعايير الخرى، ولهذا فإن معليك أن تحدد خيارا معينا لكل معيار بشكل دقيق

  وإمعلنات فيس بوك ليسا الخيارين المعلنيين الوحيظظدين فظظي شظبكة النظظترنت،PPCإمعلنات 

 فهناك طرق كثيرة أخرى يمكنك البحث معنهظظا واختيظظار مظظا يناسظظبك، فإمعلنظظات اليوتيظوب لهظظا جمهظور

اا أن تقظظارن البظظدائل وتقظظرر اسظظتخدام  واسظظع، خاصظظة مظظع زيظظادة اسظظتخدام هظظذا الموقظظع، فعليظظك دائمظظ

.احدها أو استخدام أكثر من بديل في آن واحد
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.Testimonials.و أراء العملء 

 مظظا الظظذي جعظظل شظظركات مثظظل سظظوني يرتبظظط اسظظمها بظظالجودة العاليظظة؟ بالتأكيظظد أن منتجظظاتهم

 المميزة كان لها دور في شهرة الشركة، ولكن الكلم الذي تناقله الناس معن منتجات الشظركة كظظان لظه

اا دور بارز في شهرتها ونجاحها، والمظظر نفسظظه ينطبظظق معلظظى كظظل شظيء، فظظآراء العملء اليجابيظظة  أيض

 لها الثر الكبير في نجاح منتجك، ولهذا فإن معليك الهتمام بآراء العملء وأن تطلب من المشظظترين

.لمنتجك كتابة رأيهم بالمنتج

 بعظظض المواقظظع العالميظظة الظظتي يمكظظن مظظن خللهظظا بيظظع المنتجظظات الرقميظظة تتيظظح إمكانيظظة تقييظظم

  الشهير، فلظو قمنظا بمراجعظةThemeForestالمنتج وكتابة مراجعة حوله، ومن هذه المواقع موقع 

  لمنصة وورد برس وهو من إبداع المصمم فظؤاد بظدوي الظذي تحظدثنا معنه فظيقالب صحيفةصفحة 

 الفصظظول الولظظى مظظن هظظذا الكتظظاب؛ لوجظظدنا أن هظظذا القظظالب قظظد حصظظل معلظظى الكظظثير مظظن التقييمظظات

مر، وبلظظغ متوسظظط1900اليجابيظظة، حيظظث تظظم تقييمظظه بمسظظتوى خمظظس نجظظوم مظظن قبظظل أكظظثر مظظن    مشظظت

4التقييمات  5 من .80 ! وهو رقم أكثر من رائع.00

 ابذل كل جهد ممكن في الحصول معلى أراء إيجابية من معملءك، فذلك سيسامعدك في كسب

!المزيد والمزيد من العملء الجدد

.ز القوائم البريدية .

 هذا الجزء تحديدا له أهمية خاصظة فظي معظالم بيظع المنتجظات الرقميظة، فظأرجو منك أن تعطيظه

.اهتماما كبيرا معليك أن تقرأه بكل تركيز وتدقق في كل النقاط الواردة فيه .
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 التسظظويق معظظبر البريظظد اللكظظتروني أسظظلوب شظظائع السظظتخدام لتسظظويق المنتجظظات الرقميظظة، ولظظو

 سظظألت بعظض النظاجحين فظي المجظظال محظور الحظديث حظظول هظذا السظلوب التسظويقي لقظالوا لظك بظظأنه

 أحظظظد أهظظظم السظظظاليب الظظظتي يمكظظظن اسظظظتخدامها، ولكظظظن معليظظظك أن تعظظظرف بظظظأن التسظظظويق معظظظبر البريظظظد

  وأن مظظاSpamاللكظظتروني واسظظتخدام القظظوائم البريديظظة ل يعنظظي أبظظدا اللجظظوء للرسظظائل المزمعجظظة 

 نقصظظده هنظظا هظو إرسظظال الرسظائل للشظخاص الظظذين قظاموا بالتسظجيل فظي القظوائم البريديظظة بأنفسظظهم

.ووافقوا معلى استقبال رسائل منك

Marcمظظظارك أنظظظدريه   Andreوهظظظو أحظظظد النظظظاجحين فظظظي مجظظظال العمظظظل اللكظظظتروني وبيظظظع  

  بظظأن بنظظاء قائمظظة بريديظظة تحظظويProfitBlitzالمنتجظظات الرقميظظة ذكظظر فظظي مقظظال لظظه معلظظى مظظدونته 

اا فظظي اسظتمرارية العلقظظة بينظظك وبيظن العملء، لن هظذا يسظظامعدك فظي معملياتظك  معملءك أمر مهظظم جظظد

ال؛ يمكنظظك أن ترسظظل معرضظظا خاصظظا بسظظعر مميظظز  التسظظويقية القادمظظظة، فعنظظد إطلق منتظظج جديظظد مث

.لعملءك السابقين

اا الحصول معلى مشتركين في قائمتك البريديظظة  ولكن المر ل يقتصر معلى ذلك فقط؛ فيمكنك أيض

 من لغير الشخاص الظذين قظظاموا بشظراء منتجظظك أو منتجاتظك سظظابقا، وسظنتعرف معلظظى كيفيظظة ذلظظك لحقظظا

.في هذا القسم، ولكن قبل أن أتطرق لذلك؛ معلينا أن نعرف كيف يمكننا إنشاء القوائم البريدية

كيف تبني قوائمك البريدية؟

 بناء القوائم البريدية يتطلظب السظتعانة بإحظدى المواقظع المتخصصظة فظي هظذا المجظال، فهنظاك

 العديد من المواقع الظتي تتيظح لظك إنشظظاء قوائمظك البريديظظة وإدارتهظظا بالشظظكل المناسظب، ومظن أشظهر

.Mailchimp و Aweber ،GetResponseهذه المواقع 
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 لسظظت هنظظا بصظظدد المفاضظظلة بيظظن الثلثظظة، فظظالراء حظظول أي منهظظم الفضظظل متضظظاربة، وفظظي كظظل

 Aweberالحوال فظإن كلهظا مواقع متميظزة ورائظدة في مجالهظا، وشخصظيا اسظتخدم الموقظع الول 

.ولم أجرب الموقعين الثاني والثالث

 الخدمظظة المقدمظظة فظظي هظظذه المواقظظع والمواقظظع المشظظابهة لهظظا مدفومعظظة وليسظظت مجانيظظة، إل أن

  مشظظظترك فظظظي قوائمظظظك2000 يظظظوفر اشظظظتراكا مجانيظظظا يتيظظظح لظظظك إضظظظافة حظظظتى Mailchimpموقظظظع 

 البريديظة، إل أن هنظاك العديظد مظن الميظزات لغيظر المتوفرة فظي الحسظاب المجظاني، وبالنسظبة لموقعي

Aweber و GetResponse،فظظظإن الول يتيظظظح لظظظك تجربظظظة الخدمظظظة بظظظدولر واحظظظد للشظظظهر الول  

ككنك من تجربة الخدمة مجانا لشهر كامل .والموقع الثاني يم

 لنشظظاء قوائمظظك البريديظظة يجظظب السظظتعانة بإحظظدى المواقظظع المتخصصظظة فظظي هظظذا
.المجال والشتراك بالخدمة التي تتيح لك إنشاء معدد ل محدود من القوائم

 يمكنظظك أن تراجظظع السظظعار فظظي المواقظظع الثلثظظة وتقظظارن بيظظن الميظظزات ومظظن ثظظم تختظظار الموقظظع

. وذلك لن خبرتي منحصرة فيهAweberالمناسب لك، سيكون حديثي حول موقع 

  سظظهل للغايظظة، ومعنظظد تسظظجيلك؛ سيسظظامعدك الموقظظع مباشظظرة معلظظىAweberالتعامظظل مظظع موقظظع 

 إمعظظظداد قائمتظظظك البريديظظظة الولظظظى بخطظظظوات سظظهلة، فهنظظظاك بعظظظض المعلومظظظات الظظظتي ينبغظظظي أن تقظظظوم

، اختيظظار رسظظالة تفعيظظل باللغظظة النجليزيظظة )بتعبئتهظظا لنشظظظاء قائمتظظك، مثظظل اسظظم القائمظظة ووصظظفها  ) 

 الشتراك وهي الرسالة التي سترسل للمشترك في قائمتك البريدية لتفعيل اشتراكه، وبعد خطوات

!بسيطة ستكون قائمتك البريدية جاهزة

82|▲

★
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Follow-up messagesالرسائل التلقائية 

 ،follow-up messagesمظظن المظور الشظظائعة السظظتخدام فظي القظوائم البريديظظة مظظا يعظظرف بظظظ 

 وهي معبارة معن رسائل بريدية ترسل تلقائيا للمشترك بعد اشتراكه في قائمتك البريدية، فيمكظظن أن

 يتم إرسال رسالة من هذا النوع مباشرة بعد تأكيد الشتراك في القائمة، كما يمكن إمعظظداد مجمومعظظة

 ٣0من الرسائل الخرى ليتم إرسالها بعد معظدد مظظن اليظام تحظددها أنظت، كظظأن يتظظم إرسظال رسظالة بعظد 

. يوما وهكذا60يوما وأخرى بعد 

 الوصظظول إلظظى الصظظفحة الخاصظظة بإنشظظاء الرسظظائل التلقائيظظة سظظهل للغايظظة، ومعنظظد وصظظولك لتلظظك

.الصفحة ستجد مساحة العمل الرائعة والتي يمكنك تطويعها بالشكل المناسب لك
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 يدمعم الموقع اللغة العربية بشكل جيد، كما أن هنظظاك العديظظد مظظن الميظظزات الرائعظظة الظظتي يمكنظظك

.إضافتها في الرسالة إلى جانب النص، وهنا مثال قمت بإمعداده لرسالة من هذا النوع

 هذا النموذج لرسظالة بسظيطة لغيظر متكلفظة، إل أن هنظظاك بعظض القظوالب الجظاهزة والظتي يتيحهظظا

.الموقع ويمكن استخدامها لخراج رسائلك بشكل جميل

Sign Up Formsإعداد نماذج التسجيل 

 بعد أن تقوم بإنشاء قائمتك البريدية وإمعداد الرسائل التلقائية فأنت الن جاهز لمعداد نماذج

 التسظجيل، وهظي النمظاذج الظظتي سيسظتخدمها الشظخاص المهتمظون بقائمتظك البريديظظة للتسظجيل مظن

.خلل إدخال أسمائهم ومعناوينهم البريدية
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  أشظظظظكال متعظظظظددة مظظظظن النمظظظظاذج،Aweberيظظظظوفر موقظظظظع 

 ويمكظظن أن تختظظار مظظا يناسظظبك، كمظظا يمكنظظك أن تحظظدد الحقظظول

 المطلوبظظة فظظي النمظظوذج، فيمكظظن أن تكتفظظي بالبريظظد اللكظظتروني

ال من السم والبريد .فقط بد
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 خلل خطظظوات إمعظظداد النمظظوذج سظظتكون هنظظاك بعظظض الخيظظارات، مثظظل تحديظظد صظظفحة تأكيظظد

 التسجيل ونومعها، وبعد النتهاء من المراحل القصيرة سظتتمكن مظظن الحصظول معلظى الكظظود الظظبرمجي

 الخاص بالنموذج والذي يمكنك أن تضعه في المكان المناسب سواء فظظي صظفحة المبيعظظات، صظفحة

 تحميل المنتج، أو حتى نشر النمظوذج فظي صظفحتك معلظى فيظس بظوك أو حسظظابك بتويظظتر باسظظتخدام

  معادي يظوفره لظك الموقظع، فليظس بالضظظرورة أن يكظون لظظديك موقظع خظاص لتضظظع معليظهHTMLرابط 

.النموذج وتحصل معلى المشتركين

 بعظظد أن أصظظبح النمظظوذج الخظظاص بظظك جظظاهزا، فظظأنت الن معلظظى أتظظم اسظظتعداد لكمظظال مشظظوارك

.والتركيز معلى الهم، وهو كيفية الحصول معلى مشتركين لقائمتك البريدية

كيف تحصل على مشتركين

ال، اا سظه  قد تسظظأل نفسظظك الن هظذا السظظؤال المهظظم، فالحصظول معلظظى المشظظتركين قظظد ل يبظدو أمظظر

 فهظظظل سظظظيقدم شظظظخص مظظظا معلظظظى التسظظظجيل فظظظي قائمتظظظك البريديظظظة ل لهظظظدف إل أن تصظظظله رسظظظائلك

اا معظظن  "المعلنيظظة ل يبظظدو ذلظظك منطقيظظا، ولهظظذا معلينظظا أن نبحظظث دائمظظ  " الظظتي سيحصظظل معليهظظاالفائييدة!

اا .المشترك فهي المحور الرئيسي دائم

 ليس من المنطقي أن يسظجل أحظظد فظي قائمتظك البريديظظة بظظدون أن يحصظظل معلظى فائظظدة مظظا، قظد

 تكون قائمتك متخصصة في إرسظال الظدروس، الخبظار، أو المواضظيع المفيظدة للمشظتركين جنبظظا إلظى

 جنب مع بعض الرسائل المعلنية القصيرة، ولكن بامعتقادي فإن هظظذه الطريقظظة قظد ل تكفظظي إذا كنظظت

 ترلغظظب بالمعتمظظاد معلظظى القظوائم البريديظظة كوسظيلة تسظويقية فعالظة لمنتجاتظظك الرقميظظة، ولهظظذا السظظبب

اا مظظن قبظظل الظظرواد فظظي مجظظال بيظظع اا واسظظتخدام  فظظإنه مظظن الفضظظل لظظك أن تتبظظع السظظلوب الكظظثر شظظيومع

اا بالنسبة له اا مفيد .المنتجات الرقمية، وهنا أقصد أن تقدم للمشترك شيئ
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ماذا نقصد بذلك؟ لنبسط الموضوع، هل رأيت مثل الموجود بالصورة من قبل؟

 هذا الكتاب معروض للتحميل المجاني في موقع متخصص بتهيئة المواقع لمحركظظات البحظظث

)SEOفبنظظاء البظظاك لينكظظس أو الروابظظط الخلفيظظة أمظظر مهظظم لكظظل صظظاحب موقظظع، وهظظو مظظن العوامظظل ،( 

 الرئيسظظية لتقظظدم الموقظظع فظظي نتائظظج محركظظات البحظظث، وبالتظظالي فظظإن هظظذا الكتظظاب سظظيحقق فائظظدة

 لصحاب المواقع وسيرلغبون بتحميله والستفادة منه، ولظو دققظت النظظر فظي الصظورة لوجظظدت فظي

 نهايتها نموذج لتسجيل السم والبريد اللكتروني، أي بمعنى آخظر معليظك أن تنضظم للقائمظة البريديظظة

.لتحصل معلى الكتاب
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اا، فهذه معلقة رابحة للطرفيظظن، فمظظن جهظظة يحصظظل ال؟ المر ليس كذلك أبد  هل هذا يعد استغل

 المسجل في القائمة البريدية معلى الكتاب الذي سيحقق له فائدة، ومن جهة أخرى يحصظظل صظظاحب

 القائمظظة معلظظى مشظظترك جديظظد لقظظائمته البريديظظة، ومظظع زيظظادة معظظدد المشظظتركين يمكظظن أن يتظظم إرسظظال

 رسظظائل إمعلنيظظة فظظي وقظظت لحظظق إن تطلظظب المظظر، ول ننسظظى بظظأن إلغظظاء الشظظتراك فظظي القائمظظة حظظق

 مكفول لكل شخص، وهذا من السياسات الرئيسية فظظي المواقظع المتخصصظظة فظظي بنظظاء القظوائم مثظظل

Aweber أو لغيره، فإجبار المشترك معلى البقاء يقودنظظا إلظظى مسظظار الرسظظائل المزمعجظظة Spamوهظظذا  

.ما ل نرلغب بفعله

 أحصظظل معلظظى مشظظتركين لقائمتظظك البريديظظة مظظن خلل إمعطظظاء شظظيء ذي قيمظظة لكظظل
.مشترك، فهذا يشجع معلى النضمام لقائمتك

 معليك أن تركز معلى سياسة منح الفائدة للحصظول معلظظى مشظظتركين لقائمتظظك البريديظظة، والكتظظب

 اللكترونية هي الكثر شيومعا ولكنها ليست الخيار الوحيد دون شك، فمن مجال تخصصك يمكنظظك

.أن تبتكر هدية مقابل الشتراك

اا أن تطلب من المشظظترين لمنتجظك الرقمظظي المظظدفوع الشظظتراك  بالتأكيد فإنه من الضروري أيض

 في قائمتك البريدية، فهؤلء المشترون وفي حال إمعجابهم بالمنتج الذي قاموا بشظظراءه تكظظون لهظظم

 أهمية أكبر، فأساسيات التسظظويق تنظظص معلظى أن بنظظاء العلقظظات الطويلظظة المظظد مظظع العملء الحظظاليين

 وبيع منتجات أخرى جديدة لهم في المستقبل أسظهل بخمظظس مظظرات وأقظل كلفظة مظظن الحصظول معلظى

!معملء جدد
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 يمكنظظك أن تربظظط تحميظظل المنتظظج بعظظد شظظراءه بالتسظظجيل فظظي القائمظظة البريديظظة، بمعنظظى أن مظظن

 يقوم بشراء المنتج يتظظم تحظويله إلظظى صظظفحة تحظوي نمظوذج التسظجيل فظي القائمظظة، ومظظن ثظم يصظله

 المنتظظج إلظظى بريظظده اللكظظتروني بعظظد تفعيظظل اشظظتراكه، أو يمكظظن اسظظتخدام أي طريقظظة أخظظرى مناسظظبة

 فهنظظاك الكظظثير مظظن طظظرق الربظظط والظظتي يمكظظن أن تتعظظرف معليهظظا مظظن خلل الشظظروحات المتظظوفرة فظظي

Aweberنفسه .

نصائح لتسويق بريدي أفضل

 هنظظاك بعظظض النصظظائح الهامظظة والظظتي ينبغظظي أن تلظظتزم بهظظا لتتمكظظن مظظن تحقيظق نتائظظج رائعظظة مظظن

:القوائم البريدية، وسألخصها في معدد من النقاط

 من المهم أن تكون الهدية التي ستمنحها لمن يسجل في القائمة في نفس مجالك، فليظظس•

 مظظن المعقظظول أن تعطظظي كتابظظظا فظظي فنظظون الطبظظخ بينمظظا تتحظظد ث منتجاتظظك معظظن التسظظويق

!اللكتروني

اا بريديظظة مختلفظة لمجظالت متعظددة إن لظزم المظظر، فظالمواقع•  من الممكن أن تخصظظص قوائمظ

  تحتسظظب السظظعر حسظظب معظظدد المشظظتركينAweberالمتخصصظظة فظظي إنشظظاء القظظوائم مثظظل 

.الجمالي وليس معدد القوائم البريدية

اا وترسظظل الكظظثير مظظظن الرسظظائل البريديظظة، لن كظظل مشظظترك•  ليظظس مظظن الظظذكاء أن تكظظون مزمعجظظ

 يسظظتطيع تظظرك قائمتظظك بضظغطة زر واحظظدة، ل ترسظظل رسظظائل إمعلنيظظة بحتظظة، بظظل قظظم بصظظيالغتها

اا معلى الرلغبظظات الموجظظودة  بصورة شخصية وبأسلوب يلمس القارئ ويثير اهتمامه، ركز دائم

 لظظدى كظظل شظظخص، ومظظن الجيظظد أن تتطلظظع معلظظى بعظظض نمظظاذج الرسظظائل الظظتي تسظظتخدم فظظي هظظذا

.النوع من التسويق، يمكن أن تجد الكثير منها باللغة النجليزية معلى وجه الخصوص
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 ل تكن كل رسائلك موجهة لشراء منتجك الرقمي، بل امنح المشتركين أشياء أخظظرى مثظظل•

.المواضيع الهادفة في نفس مجالك، هدايا مجانية، ولغيرها من المور التحفيزية

 !إيظظاك أن تجعظظل التسظظجيل فظظي القائمظظة البريديظظة متاحظظا بظظدون تفعيظظل الشظظتراك فهظظذا قظظد•

 يجعظظل قائمتظظك مليئظظة بعنظظاوين بريديظظة ل فائظظدة منهظظا، لن الكظظثيرين لظظن يقومظظوا بإدخظظال

اا قظد يتسظبب وصظول الرسظائل إلظى الشخاص الخطظأ  بريظدهم اللكظتروني الصظحيح، وأيضظ

  أو أي موقع آخظرAweberفي الكثير من الشكاوى التي قد تؤدي إلى إلغلق حسابك في 

.تستخدمه

  حظول الرسظظائلAweberمن الجيد أن تطلع معلظى الحصظظائيات الظتي يمنحظك إياهظظا موقظظع •

 التي قمت بإرسالها، فيمكنك أن تتعرف معلى معدد الشخاص الذين قاموا بقظظراءة الرسظظالة،

 وكظظظذلك معظظظدد مظظظن قظظظاموا بالضظظظغط معلظظظى الروابظظظط الموجظظظودة فيهظظظا، وهنظظظاك ميظظظزة يمكنظظظك

 السظظتفادة منهظظا وهظظي معبظظارة معظظن إرسظظال رسظظالة جديظظدة للشظظخاص الظظذين قظظاموا بقظظراءة

.رسالة سابقة دون لغيرهم

  يكظون المبلظظغAweberأنت تدفع مبلغا من المال مقابل خدمة إنشظاء القظوائم البريديظظة، ففظي •

  مشظظظترك، ومظظظن ثظظظم يبظظظدأ بالزيظظظادة مظظظع زيظظظادة العظظظدد وفقظظظا لخطظظظة مشظظظروحة500 دولرا لول 19

 بالموقع، ولهذا فإن معليك أن تركز معلى جظودة المشظتركين لظديك فظي القائمظة، فليظس المطلظوب

 أن تحصل معلى مشتركين لمجرد زيادة العدد، لن هذا يعنظي أنظك تدفع الكظثير مظن المظال دون

!أن تحصل معلى مردود حقيقي

 يمكنظظك أن تضظظع اسظظتراتيجية خاصظظة بظظك للتسظظويق البريظظدي، ولكظظن النقظظاط المظظذكورة بظظالمعلى

 يجب أن تكون أمورا أساسية فظظي أي اسظتراتيجية تضظعها، فظالبعض منهظظا نقاطظظا حساسظظة قظظد يظؤدي

.تجاهلها إلى الفشل في استخدامك للقوائم البريدية
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المبيعات6
وما بعد المبيعات

 .ل توجظظد أسظظرار للنجظظاح إنظظه خلصظظة المعظظداد، العمظظل الجظظاد، والتعلظظم”
“!من الخطاء

كولن باول

91|▲



دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةالمبيعات وما بعد المبيعات 

 خلل الفصظظول السظظابقة تعرفظظت معلظظى الكظظثير مظظن المظظور واجظظتزت الكظظثير مظظن المراحظظل لتبظظدأ

 النجاح في إمعداد وتسويق منتجك الرقمظظي، وقظظد حظظان الظظوقت لتتعظظرف معلظظى فنظون واسظظتراتيجيات

 .الظظبيع لتبظظدأ بالحصظظول معلظظى النتائظظظج الفعليظظة الملموسظظة امعلظظم بأنظظك تسظظأل نفسظظك الن، معلظظى مظظاذا

 سأتعرف؟ ألم ننته من كل شيء في الفصظظل السظظابق والمتعلظظق بالتسظظويق؟ ل تتعجظظل وابظظدأ القظظراءة

.هنا لتعرف الجابة

. التسويق والمبيعات، هل هناك فرق؟1
 هنظظاك امعتقظظاد سظظائد بظظأن التسظظويق والمبيعظظات شظظيء واحظظد، أو أن المبيعظظات جظظزء مظظن العمليظظة

 التسويقية أو العكس، ولكن  في الواقع يعتبر الثنان مختلفين وكل واحد منهما له وظيفة مستقلة

.حتى مع وحدة الهدف النهائي

 ل أود الدخول في التفاصيل العلمية للتسويق والمبيعات فليس هي مجال حديثنا هنا، ولكظظن

اا بظأن التسظويق يختظص بالدرجظة الولظى بمظا وراء الكظواليس، فالمنتظج وتسظعيره، وضظع  أقل اختصار

 الخطظظظط المعلنيظظظة وتنفيظظظذها، إجظظظراء أبحظظظا ث السظظظوق والتعظظظرف معلظظظى المسظظظتهلكين، تحديظظظد منافظظظذ

معظظادة احتكظظاك مباشظر بظظالعملء، ولكظن لهظا "التوزيع والبيع، ولغيرها من الوظائف التي ل يكظون فيهظا  " 

 دور مباشر في اجتذاب العملء إلى منافذ البيع، ليأتي بعد ذلك دور المبيعظظات الظذي يقظوم بالتعامظل

 المباشر مع العميل من خلل شرح تفاصيل المنتج أو الخدمة، الجابة معلظظى الستفسظظارات، ولغيرهظظا

.من المور المتعلقة بالمور البيعية حتى إتمام معملية البيع

92|▲



دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةالمبيعات وما بعد المبيعات

 لنأخذ هذا المثال البسيط، لنفترض بأن هناك متجظظرا متخصصظظا فظظي بيظع الجهظظزة اللكترونيظظة،

 يقظظوم فريظظق التسظظويق بدراسظظة التكظظاليف والسظظعار وتحديظظدها، ومظظن ثظظم إمعظظداد الخطظظط المعلنيظظة

 وتنفيذ كل الجزئيات المتعلقة بها، فتؤدي هذه المهام إلى اجتذاب العملء المحتمليظظن إلظظى المتجظظر،

 ولكظظظن بطبيعظظظة الحظظظال فظظظإن وصظظظول هظظظؤلء العملء إلظظظى المتجظظظر ل يعنظظظي أنهظظظم سظظظيقومون بشظظظراء

 المنتجظظظظات، وهنظظظظا يظظظظأتي دور البامعظظظظة الظظظظذين يمارسظظظظون دورهظظظظم فظظظظي الشظظظظرح والقنظظظظاع والظظظظرد معلظظظى

.الستفسارات ومن ثم إتمام الصفقة في حال رلغبة العميل بالشراء

 التسويق يختص معادة بما وراء الكواليس مثل تحديد المنتجا وتسعيره والترويج
.له ولغيرها من الوظائف، بينما البيع يكون باللتقاء المباشر بالعملء

اا معنظد بيظع المنتجظظات الرقميظظة، فالستفسظظارات الظتي تصظظل إلظظى البريظد  المر بهظظذه الطريقظظة أيضظ

 اللكتروني، أو التحد ث معبر نظام المحادثات المباشر وكذلك تصميم صفحة الظظبيع كلهظظا أمظظور بيعيظظة

 تأتي بعد العمليات التسويقية المختلفة والتي تحدثنا معنها في الفصظظل السظظابق والظظتي كظظانت تهظظدف

.لجتذاب العميل لزيارة موقعك أو صفحة مبيعاتك بالدرجة الولى

.Landing Page. تصميم صفحة المبيعات 2
  هي صفحة إنترنت مخصصة لبيع منتج أو خدمظظة، وهظظذاLanding Pageصفحة المبيعات 

ع  النوع من الصفحات شائع الستخدام لبيع المنتجات الرقمية، وهناك نمظظاذج كظثيرة يمكنظك أن تطل

.معلى بعضها

93|▲

★

https://www.google.com.sa/search?q=Landing+page&safe=off&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=hbu8VPOjNoXYywO4gIGwCQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667


دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةالمبيعات وما بعد المبيعات 

اا، ولها دور كبير فظظي زيظظادة مبيعظظات منتجظك، ولهظذا  تصميم هذه الصفحة من المور الهامة جد

 فظظإن معليظظك أن تهتظظم بهظظا سظظواء كنظظت تسظظتخدم موقعظظك الشخصظظي لظظبيع المنتظظج، أو تسظظتخدم منصظظة

 ، إذا لظم تكظظن قظظادرا معلظظى تصظظميم صظفحة مبيعظظات احترافيظة فعليظك دونمنصظة أسظنادوسظيطة مثظظل 

!شك أن تطلب المسامعدة من محترف

 صظظفحة المبيعظظات هظظي صظظفحة مصظظممة خصيصظظا لظظبيع منتظظج معيظظن، وبالتظظالي فظظإن
.الهدف منها إقناع الزائر بشراء ذلك المنتج أو الخدمة

 إليك بعض النصائح الهامة لنشاء صفحة مبيعظظات معاليظة الجظودة وتهظظدف إلظظى زيظادة مبيعظظات

.منتجك الرقمي

.أ المختصر المفيد .

 الشظظرح الطويظظل والمتشظظعب ممظظل للغايظظة، وقظظد يظظؤدي إلظظى إلغلق صظظفحتك فظظورا دون قظظراءة

 محتواها، ولهذا فإن معليظك أن تظدخل فظي الموضوع مباشظرة دون إسظهاب، ولكظن هظذا ل يعنظي أن ل

 تستخدم السلوب الشظيق والجظذاب فهظو مهظم للغايظة، وقظد يكظون مظن الجيظد أن تطلظب مظن شخص

.آخر كتابة محتوى صفحة مبيعاتك بأسلوب تسويقي مميز

.ب الصور والفيديو .

 أمعتقد بأن الجميع يعرف دور الصور في العملية التسويقية، وكيف يمكن لها أن تغير المعادلظظة

 وتشظظد انتبظظاه النظظاس بشظظكل أكظظبر مظظن النصظظوص، واختيظظار الصظظور المناسظظبة يسظظامعد فظظي إثظظارة اهتمظظام

 الزائر ويشجعه معلى القظظراءة والطلع بشظظكل أكظبر حظظول المنتظظج، هظذا بظالطبع إن اسظتطامعت الصظور

اا معلى الصور والتصاميم المناسبة .أن تقوم بدورها المطلوب، ولهذا فإن معليك أن تعتمد دائم
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةالمبيعات وما بعد المبيعات

اا له دور مهم، فكثير مظظن أصظظحاب المنتجظظات الرقميظظة يلجظؤون إلظظى إمعظظداد مقظظاطع  الفيديو أيض

 فيظظديو لهظظم شخصظظيا يتحظظدثون فيظظه معظظن قصظظتهم، لحظظظ أن المظظر يكظظون معبظظارة معظظن قصظظة وليظظس

ال لو كظظان شظظخص يظظبيع منتجظظا حظظول اسظظتراتيجيات للربظظح مظظن النظظترنت،  تسويق مباشر للمنتج، فمث

 فتجد أنه يقوم بإمعداد فيديو يتحد ث فيه معن معاناته في معدم حصوله معلى وظيفة، وكيف امعتمد

 معلى نفسه وبحث معن مصادر مختلفة للدخل، ومن ثم يبدأ بالحديث حظظول الطريقظظة الظظتي اسظظتطاع

 بها الحصول معلى استقلليته الماليظة مظن النظترنت، ومظن ثظم يختظم حظديثه بتوجيه رسظالة لمشظاهد

اا أن يفعل ذلك وسيسامعده المنتج في تحقيق حلمه .الفيديو بأنه يستطيع أيض

 ليظظس بالضظظرورة أن يكظظون الفيظظديو بالشظظكل المظظذكور بظظالمعلى، فيمكظظن معمظظل مونتظظاج صظظامت حظظول

 المنتظظج، أو مونتظظاج مرئظظي بخلفيظظة صظظوتية فقظظط، ولكظظن المهظظم أن السظظلوب المسظظتخدم يجظظب أن يكظظون

اا بظظأن  مظظثيرا لهتمظظام المشظظاهد ويحفظظزه معلظظى شظظراء المنتظظج والبظظدء باسظظتخدامه، ولهظظذا قظظد كظظررت دائمظظ

.الجانب الهم هو التركيز معلى فائدة المنتج للمشتري المحتمل في جميع أشكال العمليات التسويقية

.ج المبالغة والنتائج السلبية .

 بعد معانظاة طويلظة فظي معمل شظاق قظررت أن أضع حظدا لكظل ذلك وأن ألغيظر مظن مسظار حيظاتي،

 بظظدأت فظظي البحظث معظن السظتقللية الماليظة، فعملظظت فظي بعظض المشظاريع ولكظظن مصظظيرها جميعظظا كظظان

 الفشل، أخبرني أحد الصدقاء معن أشخاص اسظظتطامعوا أن يصظظلوا للسظظتقللية الماليظظة وأن يحققظظوا

 ثروة لم يكونوا يحلمون بهظا يومظا مظن خلل العمظل معلظى شبكة النظترنت، بظدأت حينهظا القظراءة فظي

 قصص هؤلء الناجحين وتشجعت لن ابدأ معملي الشخصظي معلظظى النظظترنت، كظظانت البدايظة محبطظظة

 للغاية؛ فلم استطع تحقيق أي شيء خلل الشهر الولى، أصابني اليأس ولكن الطموح يمنعني من
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةالمبيعات وما بعد المبيعات 

 الظظظظتراجع، فقظظظظررت مواصظظظظلة الطريظظظظق ولكظظظظن باسظظظظتراتيجية جديظظظظدة، وكظظظظانت المفاجظظظظأة بظظظظأن هظظظظذه

 الستراتيجية قد قادتني لنتائظظج مذهلظة لظم أكظظن لتوقعهظظا يومظظا، قمظت بالعمظظل أكظثر وأكظثر وبتطظوير

 تلك الستراتيجية لزيادة النتائج، وهذا ما حصل بالفعل، وانتقلت حينها مظظن شظخص تظظارك لعملظظه ل

 يمتلك سوى القليل من الدولرات لن أكون مليونيرا خلل معام واحد، فقظظد اسظظتطعت تحقيظظق مبلظظغ

1 25٣ 977,  ! دولر فظي تلظك السظظنة قظظد تعتقظظد بظظأني أبظالغ أو أكظذب، ولكظظن التجربظظة سظتثبت لظك صظحة,

اا، ولهظظذا فأنظظا اا تستطيع فعل ذلك، لو أخبرني شخص بهذا المر لم أكن لصدق أيض  كلمي لنك أيض

!أمعرض معليك تجربة الستراتيجية لترى النتائج بنفسك فالتجربة خير برهان

 ! قظظد تكظظون بظظدايتهالم تكن سوى قصة من نسج الخيييال! بما ذكر بالمعلى؟ هل اقتنعت!مهل 

 مثيرة للهتمام، ولكن ما ذكر في النهاية مثير للضحك والسخرية، ومع السف فظظإن هنظظاك الكظظثيرين

 مظظن أصظحاب المنتجظظات الرقميظظة المتخصصظة فظظي مجظظال الربظح مظن النظظترنت معلظى وجظه الخصظوص

اا  يستخدمون هذا السلوب الركيك في الترويج لمنتجاتهم، ولكن في حقيقة المر فإن النتائج لغالبظظ

 ما تأتي معكسية، فالناس ليست لغبية لهذه الدرجة لتصدق قصة كهذه، فإذا استطاع ذلظظك الشظظخص

 أن يحقق المبلظغ الظذي ذكظره خلل معظام، فلمظاذا يظبيع استراتيجيته بعشظرات الظدولرات؟ ليركظظز معلظى

!معمله إذا

اا أن تبتعظظد معظظن  مهما كان منتجك متميزا، ومهما كانت النتائج التي يحققها مذهلة، معليظظك دائمظظ

 أسلوب المبالغة بكل أشكالها، تحد ث معظظن المنتظظج بشظظكل مظتزن ومعقظظول لتحصظل معلظظى النتائظظج الظتي

.ترلغب بالوصول إليها
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.د اللوان .

 قظظد يدهشظظك أن تعظظرف بظظأن لللظظوان أهميظظة خاصظظة حظظتى فظظي مجظظال دراسظظة سظظلوك المسظظتهلك،

 فتلظظك الدراسظظات تركظظز إلظظى جظظانب العوامظظل الداريظظة والفنيظظة معلظظى العوامظظل السظظيكولوجية، واللظظوان

 تظظدخل فظي ذلظك الطظار وتتظظم دراسظتها بعنايظظة، فهظظل تسظاءلت يومظظا مظظا سظر اللظونين الصظظفر والحمظر

 والمستخدمين من قبل الكثير من المطامعم الشهيرة حول العالم؟ إنهمظظا ووفقظظا للدراسظظات يسظظامعدان

!معلى زيادة الحساس بالجوع، إذا فاختيارهما لم يكن معبثا

 من الجيد أن تركز معلى ألوان متباينة فبعضها لغامق والبعض الخر فاتظح، فظإن لهظذا دور كظبير

 في شد النتباه للشياء المختلفة بالصفحة، ولهذا اجعل الشياء الظظتي تريظظد لهظظا أن تظظبرز أكظظثر بلظون

.مختلف في درجته معن ما حوله

. الستفسارات والسئلة الشائعة3 .
 من الضروري أن تكون هناك متابعة مستمرة لبريد المبيعات للرد معلى أي استفسارات قظظد تظظرد

 مظظن المهتميظظن بالمنتظظج، وكظظذلك متابعظظة الحسظظابات فظظي شظظبكات التواصظظل الجتمظظامعي للقيظظام بنفظظس

.المهمة، فعدم المتابعة أو التأخر في الرد قد يضيع معليك فرصا كثيرة

 التواصل مع العملء في مجال المنتجات الرقمية الجاهزة مختلف معن تقديم خدمات خاصظظة لكظظل

 معميظظل، بمعنظظى آخظظر أن بيظظع قظظالب وورد بظظرس جظظاهز مختلظظف معظن تقظظديم خدمظظة تصظظميم القظظوالب الخاصظة

 والتي ستضظطر فيهظظا إلظظى إمعظظداد تصظميم مخصظص لكظل معميظظل، وبظالرلغم مظن أن التواصظظل والستفسظظارات

 فظظي النظظوع الثظظاني أكظظثر؛ إل أن ذلظظك ل يعنظظي معظظدم وجظظود استفسظظارات مظظا قبظظل الظظبيع فظظي حالظظة المنتجظظات

.الجاهزة، ولهذا فإن معليك أن تخصص وقتا للرد معلى كافة ما يرد من استفسارات وأن ل تهملها
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةالمبيعات وما بعد المبيعات 

 قد يكون من الجيد أن تنشأ قسما للسئلة الشائعة في حال كنت تستخدم موقعك الشخصي

 لبيع المنتج، أو حتى أن تخصص قسما صغيرا في صفحة المبيعات لهذا الغرض، فهظظذا يظظوفر معليظظك

 الكظظثير مظظن الظوقت والجهظظد فظظي الظظرد معلظظى السظظئلة المتكظظررة، ولكظظن هظظذه السظظئلة وإجابتهظظا يجظظب أن

.تختار بذكاء، بحيث ل يكون وجودها مؤثرا معلى نسبة المبيعات بشكل سلبي

 المتابعة المستمرة والرد معلظى استفسظارات المشظترين المحتمليظن مهظم للغايظة، وفظي
.حال إلغفالك لهذا الجانب فإنك ستخسر الكثير

. ماذا بعد البيع؟4
 إذا كنظظت تعتقظظد أنظظه وبمجظظرد بيظظع المنتظظج تكظظون العلقظظة بينظظك وبيظظن العميظظل قظظد انتهظظت فظظأنت

 مخطظظأ تمامظظا فهظظذا ليظظس نهايظظة المظظر، ول أقصظظد هنظظا اسظظتمرارية العلقظظة مظظن الناحيظظظة التسظظويقية

 وفوائدها المستقبلية في زيادة المبيعات فقد تحدثت معنهظا فظي القسظظم السظابق؛ وإنمظا أقصظد الظدمعم

.وخدمات ما بعد البيع التي يجب أن توفرها للعميل لنفس المنتج الذي قام بشراءه

 لو معدنا ثانية للمثال الذي استخدمناه أكثر من مرة وهو المصمم فؤاد بدوي والذي ذكرنا بظظأنه

ااThemeForestيبيع قوالب منصة وورد بظرس معلظى موقع  اا خاصظ   العظالمي، سظنجد أن هنظاك مركظز

 بالظظدمعم الفنظظي لكافظظة القظظوالب، وهنظظاك يتظظم اسظظتقبال كافظظة السظظئلة والستفسظظارات مظظن المشظظترين

اا حل المشكلت التي قد تظواجه بعظظض المشظظترين، ولظظذلك فظظإن وجظظود هكظظذا نظوع مظظن  للقوالب، وأيض

اا لي منتج رقمي .التواصل مهم دائم
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةالمبيعات وما بعد المبيعات

 قظظظظد يظظظظظن البعظظظظض بظظظظأن هظظظظذا المظظظظر مخصظظظظوص بالمنتجظظظظات التقنيظظظظة مثظظظظل القظظظظوالب الجظظظظاهزة

 والبرمجيات، ولكن منتجات مثل الكتب الرقمية والدروس المصورة ليست بحاجة لخدمات ما بعد

 البيع ول لدمعم فني، وهذا المعتقاد لغير صحيح، فهناك مشاكل وأمور قد ل تخطظظر معلظى بالظك كبظظائع،

 وهنظظاك بعظظض المشظظترين الظظذين قظظد ل يعجبهظظم المنتظظج وينبغظظي احتظظوائهم بطريقظظة أو بظظأخرى قظظدر

.المكان كي ل يتسبب معدم رضاهم في نقلهم لصورة سيئة معن المنتج

 يجظظب أن تلظظتزم بتقظظديم الظظدمعم وخظظدمات مظظا بعظظد الظظبيع لمظظن قظظام بشظظراء منتجظظك،
.وإهمال المشترين له نتائج سيئة وينقل صورة سلبية معن المنتج وصاحبه

 من الضروري أن تضع كل الحتمظظالت فظظي حسظظاباتك، وتظوفر كافظظة الوسظظائل الممكنظظة لخظظدمات

 الدمعم الفني وما بعد البيع، ومعليك أن تضع سياسة لهذه الخدمات ليعرفها العميظظل، كتحديظظد أقصظظى

ال .مدة للرد معلى رسائل البريد اللكتروني مث

إرجاع النقد

 هناك سؤال يطرحظه البعظض وهو هظل مظن المناسظب أن نرجظع المظال للمشظتري الظذي لظم يعجبه

.المنتج الرقمي؟ في هذا المر قليل من التفصيل، فالمر قد يختلف حسب نوع المنتج

ال يتطلظظب اسظظتخدام المنتظظج الرقمظظي وجظظود رقظظم مشظظفر فظظي بعظظض المنتجظظات كالبرمجيظظات مث

)Serial Numberأو اسم مستخدم وكلمة مرور، وبهذا فإنه في حال طلب استعادة النقود فإن ( 

 البائع يستطيع إلغاء الصلحية الممنوحة للعميل سابقا، فإذا كان المنتج الخاص بك مظظن هظظذا النظظوع

 فإنه من الفضل لظك أن تتيظح إمكانيظة اسظتعادة المبلظغ المظدفوع خلل مظدة محظددة لن ذلظك يعتظبر

.معامل مشجعا معلى الشراء، أو أن توفر نسخة تجريبية قبل الشراء معلى أقل تقدير
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةالمبيعات وما بعد المبيعات 

 فظي بعظض المنتجظات الخظرى يكظون المظر مختلظف تمامظا، فظالكتب الرقميظة معلى سظبيل المثظال

 وبمجظظرد أن يحصظظل معليهظظا المشظظتري فظظإن المظظر يكظظون قظظد انتهظظى، لن الكتظظاب سظظيظل لظظدى المشظظتري

 حتى مع إرجاع النقد، فظالمر هنظا يعظود لرؤيتظك، إذا قظررت أن تعطظي المشظتري حظق اسظتعادة المظال

 فإنه يجب أن تعرف أن هنظظاك البعظض مظظن المشظظترين سيسظتفيدون مظظن المنتظظج ومظع ذلظظك سظيطلبون

 !استعادة ما دفعوه ولكن في نفس الوقت فظإن إتاحظة استعادة المبلظغ المظدفوع يحفظز معلظى الشظراء

 وبالتالي زيادة المبيعات، وازن بين المرين لتعرف أي خيار هظو الفضظل بالنسظظبة لظظك فظظي حظظال كظظان

.منتجك من هذا النوع
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إدارة أموالك7

“!العمل هو المفتاح الرئيسي لكل نجاح”
بابلو بيكاسو
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةإدارة أموالك 

 العمظظل معلظظى النظظترنت يتطلظظب إدارة جيظظدة لموالظظك، فهنظظاك بعظظض المصظظروفات المهمظظة لنجظظاز

اا اليرادات التي ستحصل معليها من بيظظع منتجاتظظك الرقميظظة، ولهظظذا فظظإن معليظظك أن  معملك، وهناك أيض

.تتعرف معلى أساسيات إدارة الموال معلى شبكة النترنت وهذا ما سنناقشه في هذا الفصل

. نقطة البداية1 .
 هناك بعض الساسيات التي ينبغي أن تتوفر لديك لتتمكن من إدارة أموالك بشكل سهل معلى

 :شبكة النظترنت، وسظأتحد ث هنظا معظن ثلثظظة أمظور الحسظظاب البنكظي، البطاقظظة الئتمانيظظة، حسظظاب فظي

.PayPalموقع الدفع 

.أ الحساب البنكي .

 لتتمكظظن مظظن إرسظظال واسظظتقبال المظظوال فظظأنت أول بحاجظظة إلظظى حسظظاب بنكظظي، إذا كنظظت تمتلظظك

.حسظظاب بنكظظي فعل فهظظذا رائظظع وإن لظظم تكظظن كظظذلك فظظأنت بحاجظظة لفتظظح حسظظاب جديظظد هنظظاك بعظظض ! 

 الشروط التي قد تختلف من بلد إلى آخر، ومنها تحديد العمر الدنظى الظذي يتمكظن فيظه صظاحبه مظن

ال؛ فيمكنظظك أن تطلظظب مسظظامعدة  فتح حساب، إذا كانت الشروط ل تنطبق معليك نظرا لصغر سظظنك مث

كوالدك من أجل استخدام حسابه الخاص في معملك إن أمكن .أحد أقرباءك  ( )

 إذا كان من الممكن أن تحصل معلى حسابك الخظاص فتظوجه للبنظك الظظذي تفضظله لفتظظح حسظظاب

.هناك، ويمكنك أن تستشير من تثق به لختيار البنك المناسب
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةإدارة أموالك

.ب استخراج بطاقة ائتمانية .

فظظي اا   (الحصول معلى بطاقة ائتمانية له شروط خاصظظة، ومنهظظا أن يكظظون صظظاحب الطلظظب موظفظظ

اا ، وهظظذه الشظظروط قظظد ل تنطبظظق معلظظى الكظظثيرين، وللبطاقظظات الئتمانيظظة العاديظظة أيضظظ  )ألغلظظب الحيظظان

 جوانب سلبية معديدة، فجميع المدفومعات تكون دينا معليك، لنك تقوم بإجراء معمليات الظظدفع ومظظن

 ثم تسديد المبالغ للبنك، وقد يتسبب ذلك فظظي مشظظكلة لظظك فظظي حظظال لظظم تتمكظظن مظظن أن تسظظدد المبلظغ

اا أمنظظي مظظن اسظظتخدام هظظذه البطاقظظات فظظي شظظبكة النظظترنت  فظظي الظظوقت المناسظظب، كمظظا أن هنظظاك خطظظر

.خشية معمليات السرقة والحتيال والتي قد تتعرض لها

 كبديل للبطاقات التقليدية انتشرت بطاقات مسبقة الدفع، وهذه البطاقات يتظظم التعامظظل معهظظا

 كالبطاقات الئتمانية تماما، وتسمى لدى بعض البنوك ببطاقظظات النظترنت، ومظظا يميظز هظذه البطاقظظات

اا مظن المظال بشظكل مسظبق، وبالتظالي ستتجنب  أنه ل يمكظن اسظتخدامها إل فظي حظال أضظفت لهظا مبلغظ

اا تكون في مأمن من معمليات السظظرقة لنظظه بإمكانظظك أن تظظترك البطاقظظة خاليظظة  موضوع الديون، وأيض

 في حال معدم استخدامها، ومن ميزاتها الهامة أن ألغلب البنوك ل تشترط أن يكون صاحب البطاقة

 موظفا أو لديه مصدر دخل ثابت، فيمكن لي شخص وفي حال وصوله للسن الذي يشظظترطه البنظظك

.الحصول معلى البطاقة

 يختلف نظام البطاقات الئتمانية مسبقة الدفع من بلد لخر ومن بنك لخر، ولهذا فظظإن معليظظك

 أن تتعرف معلى البنوك التي تصدر هكذا بطاقات في بلدك ومن ثم تختار ما يناسظبك منهظا، ويفضظل

اا، مظظع ملحظظظة اا بنكيظظ  أن يكون البنك الذي تصدر منه البطاقة هو نفسه البنك الذي تمتلك فيه حسظظاب

.أن بعض البنوك تشترط امتلكك لحساب لديها للحصول معلى البطاقة الئتمانية مسبقة الدفع
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 اسظظظظتخدام البطاقظظظظات الئتمانيظظظظة مسظظظظبقة الظظظظدفع يعتظظظظبر أكظظظظثر أمانظظظظا مظظظظن البطاقظظظظات
.التقليدية، ومعملية الحصول معليها أكثر سهولة

.PayPal.ج إنشاء حساب في موقع الدفع 

 فظظظي معمليظظظات التجظظظارة اللكترونيظظظة بشظظظكل معظظظام هنظظظاك امعتمظظظاد كظظظبير معلظظظى منصظظظات إلكترونيظظظة

 متخصصة في دفع واستلم الموال، وإحدى هظظذه المنصظظات الكظثر شظيومعا الموقظظع العظالمي الشظظهير

PayPalاا تمتلظظك حسظظابا فيظظه، ولكظظن فظظي حظظال  ، قد تكون سمعت بهذا الموقع سابقا، وقد تكون أيضظظ

اا والشظظتراك مجظظاني، فقظظط   تظظوجهلظظم تكظظن كظظذلك فعليظظك أن تنشظظأ حسظظابا جديظظدا، العمليظظة سظظهلة جظظد

.للصفحة التالية

 معليك أن تختار البلد الذي تعيش فيه معند معملية التسجيل بشكل صحيح، حيث ل يمكنك تغيير

 .البلد لحقا، وبمجرد أن تنتهي من تعبئة النموذج وتفعيظل حسظظابك، سظظيكون حينهظظا جظاهزا للسظظتخدام

 هناك بعض التفاصيل التي يجب أن تتعرف معليها بخصوص دفع واسظتلم المظوال، ويمكظن السظتفادة

.من الشروحات الكثيرة المتوفرة معلى الموقع نفسه أو المنتشرة في شبكة النترنت

. إدارة الموال2 .
 التعامل مع المال قد يكون حساسا بعض الشيء، ولهذا فإن جميع العمليات يجب أن تتم بدقظظة

 كي ل تحصل لديك أية مشكلة، ومن المور الشائعة والهامة معند الحديث معن إدارة الموال في معالم

.Refund:بيع المنتجات الرقمية ثلثة جوانب المدفومعات، استلم الموال، وإرجاع المال 
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةإدارة أموالك

.أ المدفوعات .

 قد تحتاج في بعض الحيان إلى إجراء بعض معمليات الظظدفع معلظى شظبكة النظظترنت، كظظدفع رسظظوم

 استضظظظافة موقعظظظك، طلظظظب خدمظظظة تصظظظميم احظظظترافي لغلف كتابظظظك الرقمظظظي، إنتظظظاج وإخظظظراج دروسظظظك

 الرقميظظة المصظظورة، ولغيرهظظا مظظن المظظور الظظتي قظظد تحتاجهظظا فظظي معملظظك، ومظظن هنظظا تظظأتي أهميظظة البطاقظظة

.الئتمانية مسبقة الدفع والتي تحدثنا معنها بالمعلى، حيث يمكنك استخدامها لجراء هذه العمليات

:هناك بعض النقاط الهامة والتي يجب أن تؤخذ بعين المعتبار معند إجراء معمليات الدفع، ومنها

 احذر من استخدام بطاقتك الئتمانية في موقع لغير موثوق، وفي حال رلغبت بشراء خدمة•

 من موقع صغير أو من فرد يعمظل لحسظابه الخظاص فظاحرص معلى أن يكظون الظدفع معظن طريظق

.، فذلك ضمان لعدم سرقة معلومات بطاقتكPayPalموقع معالمي معروف مثل 

اا أن تطلظب خظدمات•  لضمان حفظ حقوقك بشكل أكبر معند التعامل مظع الفظراد، حظاول دائمظ

 ،مسظظتقل وموقع العمل الحر خمساتمن مواقع متخصصة، مثل موقع الخدمات المصغرة 

 ففظظي هظظذه المواقظظع ل يسظظتلم البظظائع المظظال إل معنظظدما ينهظظي طلبظظك بشظظكل كامظظل، وفظظي حظظال

.حصول نزاع فإن إدارة الموقع تتدخل لرجاع الحق لصاحبه

 معنظظظدما تجظظظري معمليظظظة دفظظظع فظظظي أي موقظظظع كظظظان تأكظظظد بظظظأن•

 الصظظفحة الخاصظة بالظظدفع محميظظة ومشظظفرة، وسظتعرف ذلظك

  فظظي بدايظظةHTTP" بعد الحرف S"من خلل وجود حرف 

.معنوان الموقع، وكذلك صورة قفل صغير
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةإدارة أموالك 

 بعظظظض شظظظركات الستضظظظافة الجنبيظظظة تطلظظظب صظظظورة مظظظن•

 بطاقتك الئتمانية معنظد إجظراء أول معمليظة دفظع، احظذر مظن

 إرسال صورة البطاقة لي موقع لغير موثوق، ول بأس من

 إرسالها للمواقظع الكظبرى والمعروفظة، ولكظن قظم بإظهظار أول

.أربعة أرقام فقط من أرقام البطاقة وليس كل الرقام

مظظن الفضظظل أن ل تجظظري معمليظظات الظظدفع مظظن أجهظظزة الحاسظظب اللظظي فظظي المظظاكن العامظظة،•

.أو باستخدام شبكات النترنت العامة، فذلك قد يعرض معلوماتك لخطر السرقة

 ل تقظظم أبظظدا بتخزيظظن معلومظظات بطاقتظظك الئتمانيظظة فظظي جهظظاز الحاسظظب اللظظي أو أي جهظظاز•

.إلكتروني آخر

اا وإيقظظاف البطاقظظة الئتمانيظظة فظظي حظظال وجظظود أي•  احظظرص معلظظى التواصظظل مظظع البنظظك فظظور

اا .معمليات دفع لم تقم بها شخصي

.ب استلم الموال .

 تعتظظبر طريقظظة اسظظتلم المظظوال مظظن المظظور الهامظظة الظظتي يجظظب أن تفكظظر بهظظا معنظظد بيظظع منتجاتظظك

 الرقميظظة، فعنظظدما تسظظتخدم موقعظظك الشخصظظي أو حسظظاباتك فظظي مواقظظع التواصظظل الجتمظظامعي لظظبيع

اا أنPayPalمنتجك فيمكنك حينها أن تستخدم الموقع العالمي    لستلم الموال، كما يمكنك أيضظظ

 تسظظتلم المظظال مظظن خلل تحويظظل يقظظوم بظظه المشظظتري لحسظظابك البنكظظي، ومظظع أن الطريقظظة الثانيظظة لغيظظر

.معملية؛ إل أنه يمكنك اللجوء إليها معند الحاجة
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةإدارة أموالك

  له العديد من الميزات، فهو موقع موثوق قبل كظظل شظظيء،PayPalاستلم الموال معن طريق 

اا للمشظظظتري معنظظظد إجظظظراءه لعمليظظظة الظظظدفع، وبالضظظظافة لظظظذلك فظظظإنه وباسظظظتخدام  وهظظظذا يعطظظظي اطمئنانظظظ

PayPalيمكنظظظك أن تجعظظظل معمليظظة الظظبيع آليظظظة ودون أي تظظدخل منظظظك، فلظظو كنظظظت تظظظبيع المنتظظج معظظظبر  

 موقعك يمكنك حينها أن تسظظتخدم منصظظة وورد بظظرس مظظع إضظظافة برمجيظظة لظظبيع المنتجظظات الرقميظظة،

 حيث يتيح لك هذا النوع من الضافات إنشاء نظظظام متكامظظل للظظبيع، بحيظظث يجظظري المشظظتري معمليظظة

  وبعظظد إتمامهظظا يتظظم تحظظويله لصظظفحة تنزيظظل المنتظظج مباشظظرة دون أي حاجظظةPayPalالشظظراء معظظبر 

.لتدخل شخصي منك

  فإنظظك سظظتكون بحاجظظة لسظظحبه دون شظظك،PayPalمعنظظدما يصظظل المظظال لحسظظابك معلظظى موقظظع 

 ولكظظن موقظظع الظظدفع الشظظهير هظظذا ل يظظدمعم ربظظط حسظظابك لظظديه بحسظظابك البنكظظي فظظي أي دولظظة معربيظظة

ال يمكنظك أن تربظط حسظابك البنكظي مظع  بعكس الحال مع الكثير من الدول الجنبية، ففظي أمريكظظا مث

. بحيث تقوم بسحب كافة المبالغ التي تصلك إلى حسابك البنكي مباشرةPayPalحساب 

 هناك طريقة لسحب الموال متاحة في العديد من الدول العربية، وهي أن تسحب المال إلظظى

 PayPalبطاقتظظك الئتمانيظظة مسظظبقة الظظدفع، فكظظل مظظا معليظظك هظظو أن تربظظط بطاقتظظك مظظع حسظظابك فظظي 

 لتسظظتطيع طلظظب سظظحب المظظوال إلظظى البطاقظظة ومظظن ثظظم تحصظظل معليهظظا نقظظدا مظظن أي جهظظاز صظظرف آلظظي

ATM وكظظذلكموقظظع بظظاي بظظال، يمكنظظك التأكظظد إذا كظظان السظظحب مظظدمعوما فظظي بلظظدك أم ل مظظن خلل  

.التعرف معلى رسوم السحب وأقل مبلغ يمكن سحبه

  إلظظى بطاقتظظك الئتمانيظظة مسظظبقة الظظدفع،PayPalيمكظظن سظظحب أموالظظك مظظن حسظظاب 
.وهذه العملية متاحة في ألغلب الدول العربية
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةإدارة أموالك 

 في حال لظم يكظظن بلظدك مظدمعوما فيمكظظن اللجظوء إلظظى اسظتخدام الحسظظاب البنكظظي، أو اسظظتخدام

 إحدى المنصات المتخصصة في بيع المنتجات الرقميظة والظتي تسظتلم المبظالغ الماليظة مظن المشظترين

 منصظة أسظنادومظن ثظم تقوم بتحويلهظا لحسظابك البنكظي مقابظل معمولظة صظغيرة، ومظن هظذه المنصظات 

.العربية والتي سنتحد ث معنها لحقا بشيء من التفصيل

.Refund.ج إرجاع المال 

 فظظظي حظظظال اخظظظترت إتاحظظظة اسظظظترجاع المظظظوال للمشظظظترين فظظظإنه يجظظظب أن تتعامظظظل مظظظع طلبظظظات

كظظأن تكظظون  ، وتتعامظظل مظظع طلبظظات٣0(الرجظظظاع باحترافيظظة، فعليظظك أن تحظظدد مظظدة للرجظظاع   ) يومظظا

  فظظإن الموقظظع يتيظظح لظظكPayPal.الرجظظاع خلل المظظدة المحظظددة بسلسظظة فظظي حظظال كظظان الظظدفع معظظبر 

اا، ولكن هناك رسوم بسيطة تحتسب معليظك ومقظظدارها60إرجاع المبلغ بضغطة زر واحدة خلل    يوم

0( سنت ٣0 . دولر لهذه العملية.٣ (

 في حال كنت تستخدم حسابك البنكي لستقبال الموال ستكون معملية إرجاع المظظوال أكظظثر

اا، وكذلك تكلفتها معالية، فقد ل يكون مظن الجيظد أن تتيظح خاصظية الرجظاع إذا كظان الظدفع قظد  تعقيد

اا، فقظظد تكظون رسظوم التحويظظل  تم معن طريق الحساب البنكي، خصوصا إذا كان سعر المنتظج منخفضظ

!أمعلى من قيمة المنتج في بعض الحيان
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 كيف تحمي منتجك٨
من القرصنة؟

 الفشل ل يعنظظي انتهظظاء اللعبظظة، إنظظه يعنظظي حظظاول مظظرة أخظظرى مظع خظظبرة”
“!أكثر

ليون شليزنجر
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةكيف تحمي منتجك من القرصنة؟ 

 في معالم المنتجات الرقمية يشكل الحفاظ معلى الحقوق وحفظ المنتظج مظن معمليظات القرصظنة

 هاجسظظظا للكظظظثيرين، وقظظد يكظظظون هظظذا المظظر سظظظببا فظظي معظظظدم إقبظظظال الكظظثير مظظن الشظظخاص معلظظى بيظظع

 المنتجات الرقمية، فالبرمجيات معلى سبيل المثال ومهما كانت درجة حمايتها والطرق المستخدمة

 للحفاظ معليها إل أنه ل يوجد حل جذري لمنع قرصنتها، أما الكتب الرقمية وما شابهها فالمر أسهل

 !بمراحل، لن انتهظاك الحقوق فيهظا يكظون برابظط ينشظر معلظى شبكة النظترنت فهظل كظل هظذه العوائظق

تشكل حاجزا ومانعا معن أن تبدأ معملك في هذا العالم؟

. أصل المشكلة1 .
 معندما ننظظظر إلظظى هظذه المشظظكلة نجظظد أنهظا تشظكل معامظل إحبظظاط دون شظك، فكظل شظخص يتعظظب

 ويسهر ويصرف المال من أجل إمعداد منتج رقمي معالي المستوى ليقدم من خلله خدمظة للخريظن؛

 ويحقق دخل ماليا مستحقا نظير معمله سيصاب بردة فعل سلبية فظظي حظظال وجظظد منتجظه قظظد انتشظظر

اا بشكل مجاني، وكظظل ذلظظك مظظن دون أن يرامعظظي مظظن قظظام بالنتهظظاك  معلى شبكة النترنت وأصبح متاح

.كل العناء الذي تكبده صاحب المنتج، وبكل تأكيد فإن هذا الفعل ل يمكن أن يبرره أحد

 قرصنة المنتجات الرقمية من أسباب ابتعظظاد الكظظثير مظظن الشظظخاص معظظن هظذا العظظالم،
.فليس هناك وسائل حماية كاملة لي منتج

 ومعند التفكير في النواحي القانونية وفي حق لجوء الطظظرف المتضظظرر للقضظظاء نجظظد فظظي المظظر

اا مظظظظن ناحيظظظظة أو أكظظظظثر، فبعظظظظض المنتجظظظات الرقميظظظظة بسظظظظيطة وتحقظظظظق دخل محظظظظدودا  صظظظظعوبة أيضظظظ

 لصحابها، وقد ل يتمكن صاحبها من التوجه نحظظو القظظانون، والكظظثر صظظعوبة هظظو معظظدم وجظود أنظمظظة

 صارمة لمكافحة الجرائم المعلوماتية في الكثير من الدول، وحتى معلى فرض وجظود هكظظذا قظظوانين
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةكيف تحمي منتجك من القرصنة؟

اا فظي زيظادة صعوبة اتخظاذ  فإن اختلف بلد صاحب الحق وبلد مظن قظام بالنتهظظاك يشظكل معظامل آخظر

 هكظظذا إجظراء، ولعظظل الهظظم بالنسظظبة لظك وأنظت تقظظرأ هظذه السظظطر وقظظد تكظون انتهيظظت للتظو مظن إمعظظداد

 منتجظك أو سظتقوم بإمعظداده قريبظا أن منتجظك الجديظد ليظس بظالحجم الظذي يسظمح لك باتخظاذ هكظذا

!خطوة في حال قام أحد الشخاص بقرصنته

 كظظظل مظظظا ذكظظظر بظظظالمعلى صظظظحيح، وجميظظظع تلظظظك الحتمظظظالت واردة الحظظظدو ث لي منتظظظج رقمظظظي،

اا؟ خصوصا إذا كان ذلك المنتج ذا جودة معالية، ولكن هل هذا حقا يمثل معائق

 لننظظظر إلظظى الواقظظع مظظن حولنظظا، ونبحظظث معظظن أمثلظظة مظظن واقظع الحيظظاة، لعظظل أكظظثر مظظا يتظظم قرصظظنته

 وانتهاكه في أيامنظظا هظذه هظي البرمجيظات بمختلظف أنوامعهظظا، سظواء كظظانت برامظظج مكتبيظظة، برمجيظظات

 النترنت، أو تطبيقظظات الهواتظظف الذكيظة، وهنظظاك الكظظثير مظظن المثلظظة، فنظظام التشظظغيل وينظظدوز والظظذي

 تملكه معملقة البرمجيات مايكروسوفت تمت قرصنة جميع نسخه، وبرامج شظظركة أدوبظظي الشظظهيرة

 كذلك، والحال نفسه ينطبق معلى ألغلب إن لم يكن جميع البرمجيات الشهيرة، فهل تسظظبب ذلظظك فظظي

قيام تلك الشركات بإيقاف معملها وخروجها من السواق؟

 قد تقول الن بأن تلك شركات كبيرة ول يمكن أن أقارن نفسظظي بهظظا، فهظي قظظادرة معلظظى تحقيظق

ال معظظظن  أربظظظاح خياليظظظة حظظظتى مظظظع معمليظظظات القرصظظظنة، جميظظظل؛ إذا لنفكظظظر بشظظظيء آخظظظر، لظظظو ابتعظظظدنا قلي

 المنتجات الرقمية ونظرنظظا إلظى الكتظب التقليديظة المطبومعظة، هظل هظي بمظأمن معظن معمليظات القرصظنة؟

 منذ زمن بعيد كان هنالك دور لللت الناسخة في انتهاك الحقظظوق مظظن خلل بيظظع نسظظخ مصظورة مظظن

 !الكتظظب المطبومعظظة بأسظظعار أرخظظص وأتظظى بعظظد ذلظظك النظظترنت، فظظالكتب المطبومعظظة يتظظم تحويلهظظا إلظظى

 نسخ إلكترونية ومن ثم تنشر معلى شبكة النترنت وبشكل مجاني، فهل ينبغي أن يكون هظظذا معائقظظا

.وسببا في ترك الكتابة والبتعاد معنها؟ والمر نفسه ينطبق معلى مختلف المجالت
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةكيف تحمي منتجك من القرصنة؟ 

 قد تقول بأني أحاول تقليل أهمية المر وهذا لغير صحيح، فليس المقصظظود ممظظا ذكظظر بظظالمعلى

 أن معمليات القرصنة ل تؤثر معلى بائع المنتجات الرقميظة، بظل المقصود أنهظا ل ينبغظي أن تكظون سببا

!في ترك المجال لن بإمكاننا أن نتجاوزها، نعم؛ يمكننا أن نتجاوزها بذكاء

. مثال عملي2 .
 قالب صحيفة لمنصة وورد برس والذي تحدثت معنه سابقا تمت قرصنته ونشظظره مجانظظا، ومظظع

 ذلظظك اسظظتمر القظظالب فظظي تحقيظظق المبيعظظات، وهظظو حاليظظظا ضظظمن المراكظظز العشظظرين الولظظى فظظي معظظدد

  ألظظف قظظالب فظظي الموقظظع العظظالمي17المبيعظظات تحظظت تصظظنيف قظظوالب وورد بظظرس مظظن أصظظل أكظظثر مظظن 

ThemeForestما هو السر وراء ذلظك؟ ولمظاذا يقبظظل الكظظثيرون معلظى شظراءه مظع انتشظظاره وتظوفره . 

بشكل مجاني؟

 معنظظدما تلقظظي نظظظرة سظظريعة معلظظى صظظفحة المبيعظظات الخاصظظة بالقظظالب تجظظد بظظأنه قظظد أضظظيف إلظظى

 40 أي قبظظل حظظوالي سظظنتين ونصظظف، وخلل هظظذه المظظدة صظظدر أكظظثر مظظن 2012\08\16الموقظظع بتاريظظخ 

 تحديث للقالب، وقد تنومعت التحديثات بين إضافة خصائص جديظظدة، تطظظوير خصظظائص سظظابقة، أو

 حظظل بعظظض المشظظكلت، هظظل اتضظظحت الصظظورة؟ النسظظخة أو النسظظخ المقرصظظنة مظظن القظظالب ل يمكظظن

 لمستخدميها الحصول معلى التحديثات أول بأول، وقد ل يمكنهظم الحصظول معلظى أي نسظخ مقرصظنة

 أخرى، وهذا قد يعني ظهور بعض المشكلت لديهم، فمع تحديث نسخ منصة وورد برس قد يكون

 من اللزم إجراء بعض التحظظديثات معلظى القظظالب، ولنهظم لظم يقومظوا بالشظظراء فلظن تكظظون لهظم القظظدرة

 معلى فعل ذلك، بل حتى لو استمر القالب في العمل دون مشكلة، فإن الخصائص الجديدة التي يتم

 إضظظافتها للقظظالب تشظظكل فظظي كظظثير مظظن الحيظظان معامظظل إلغظظراء، وبالتظظالي قظظد يتجظظه مسظظتخدم النسظظخة

!المقرصنة لشراء نسخة مدفومعة بغرض الحصول معلى التحديثات أول بأول

112|▲



دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةكيف تحمي منتجك من القرصنة؟

 مظظا أردت الوصظظول إليظظه بظظأن التحظظديث المسظظتمر للمنتظظج يقلظظل مظظن الضظظرر الظظذي يحظظد ث بسظظبب

 معمليظظات القرصظظنة، وحظظتى الشظظخاص الظظذين يتجهظظون للحصظظول معلظظى نسظظخ مقرصظظنة مظظن المنتظظج

 سيشظظعرون بالملظظل مظظع مظظرور الظظوقت مظظن البحظظث معظظن نسظظخ جديظظدة فظظي كظظل مظظرة، فيظظتركون حينهظظا

.استخدام المنتج أو يتجهون إلى شراءه في حال حاجتهم له

اا معلظظى منتجظظات مثظظل الكتظظب الرقميظظة والظظدروس المصظورة أم  جميل، ولكن هل هذا ينطبق أيض

 أن تطبيقه يقتصر فقط معلى بعض المنتجظظات التقنيظظة مثظظل البرمجيظظات والقظظوالب؟ فظظي الحقيقظظة أن

 التحديث المستمر للمنتج فعال حتى بالنسبة للكتب الرقمية والمنتجات المشابهة لها، فإمعداد نسخ

 محدثة مظن الكتظظاب تحتظوي معلظى معلومظظات جديظدة يجعظظل النسظظخ السظظابقة أقظظل أهميظظة، خاصظة وأن

 العلوم في كافة المجالت تتطور باستمرار، وبالتالي فإن المعلومة الصالحة للعام الحظظالي قظظد تكظظون

.بل قيمة تذكر في العام القادم

 ما تحدثت معنه بالمعلى ل يعني أن ل تتخظظذ الجظراءات الممكنظة لحمايظظة منتجظك مظن معمليظات

ال؛ ينبغظظي معليظظك أن تعمظظل معلظظى كظظل مظظا مظظن شظظأنه الحفظظاظ معلظظى  القرصظظنة، فبالنسظظبة للبرمجيظظات مث

 حقوقظظك، والمظظر نفسظظه بالنسظظبة للمنتجظظات الخظظرى، ولكظظن المقصظظود أنظظه وفظظي حظظال اتخظظاذك لكافظظة

 الجراءات التي تضمن حماية منتجك ومع ذلك تمت قرصنته؛ فهذا ليس سببا لترك بيظع المنتجظات

.الرقمية، فما تستطيع تحقيقه من منتج متميز سيجعلك تتجاوز هذه المشكلة

 التحديث المستمر لمنتجك الرقمي يقلل من الضرار الناتجة معن معمليات القرصنة،
.فعليك دائما اللتزام بإصدار نسخ محدثة من منتجك باستمرار
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةكيف تحمي منتجك من القرصنة؟ 

ال  هناك بعض الخطوات العملية والتي يمكن اتبامعها في سبيل حماية منتجظك الرقمظي، فيمكنظك مث

  ليصلك تنبيه بكل ما ينشظر حظول منتجظك، ولمظن ل يعظرف الخدمظةGoogle Alertsأن تستخدم خدمة 

 فهي خدمة مقدمة من شظركة جوجظظل تتيظح لظظك إمكانيظظة إضظظافة كلمظة مفتاحيظة لترسظل لظك تنبيهظظات معظن

.المحتوى الجديد والذي تم إضافته لشبكة النترنت ويتوافق مع الكلمات التي قمت بتحديدها

 يمكنظك مظن خلل هظذه الخدمظة وبعظد أن تصلك تنبيهظات معظن الكلمظة المفتاحيظظة الظتي حظددتها

 ولتكن اسم منتجك، التعرف معلى ما ينشر حول المنتج معلى شبكة النترنت، وهذا يتيح لك معرفة

 أي موقظظع أو فظظرد يقظظوم بنشظظر المنتظظج بطريقظظة لغيظظر نظاميظظة حظظتى تتمكظظن مظظن مراسظظلته وتطلظظب منظظه

 إزالتظظه، وفظظي حالظظة معظظدم السظظتجابة؛ يمكنظظك حينهظظا أن ترسظظل تبليغظظا لمحركظظات البحظظث حظظول هظظذه

.المخالفة مع تقديم كافة الثباتات ليتم إزالة الصفحة المخالفة من النتائج
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةكيف تحمي منتجك من القرصنة؟

 لعظظظظل أكظظظظثر الناشظظظرين للمنتجظظظظات المقرصظظظنة يسظظظظتخدمون مواقظظظع الرفظظظع العالميظظظة لنشظظظر تلظظظك

 المنتجظظات، وسياسظظات تلظظك المواقظظع ل تسظظمح أبظظدا بانتهظظاك حقظظوق الملكيظظة الفكريظظة، فيمكنظظك معنظظد

 اكتشاف انتشار المنتج معلى أي من تلك المواقع أن تقوم بمراسلة الدمعم الفني هناك وتقظظدم لهظظم مظظا

.يثبت انتهاك رابط معين لديهم لحقوقك
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ابدأ مع أسناد9

“!لم أحلم أبدا بالنجاح، وإنما معملت للوصول إليه”
استي لودر
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةابدأ مع أسناد

اا ويحقظظق النجظظاح، اا كبيرين من أجل أن يكون المنتج إبظظدامعي اا وجهد  إمعداد منتج رقمي يستغرق وقت

 ولهظظذا فظظإنه مظظن الولظظى أن يركظظز صظظاحب المنتظظج معلظظى إمعظظداد وتطظظوير منتجظظه بشظظكل مسظظتمر، إل أن

اا مظظظن وقظظظت صظظظاحب المنتظظظج، ومنهظظظا إنشظظظاء موقظظظع  هنظظظاك بعظظظض المظظظور الظظظتي قظظظد تأخظظظذ جظظظزءا كظظظبير

 إلكظظتروني لظظبيع المنتظظج معليظظه، فإنشظظاء الموقظظع يتطلظظب الكظظثير مظظن المظظور، وأولهظظا البحظظث معظظن شظظركة

 الستضافة المناسبة وحجز الستضافة ونطاق الموقع ، وكذلك التفاق مع مصظظمم محظظترف لمعظظداد

.قالب الموقع وكافة الصور اللزمة لصفحة المبيعات

 كل هذا يحتاج لوقت وجهد لمتابعته بالضافة إلى التكظظاليف الماليظظة الظتي سظظيتحملها صظظاحب

 المنتج، ولهذا يلجأ الكثيرون إلى بيع منتجاتهم من خلل معرضها معلى مواقع التواصل الجتمظظامعي،

 والمعلن معنها في المواقع والمنتديات المختلفة وإتمام معمليات البيع مظظن خلل البريظظد اللكظظتروني،

 إل أن هذه الطريقة قد تعطي انطبامعظا للمشظتري بعظدم احترافيظة البظائع والمنتظج، فصظفحة المبيعظظات

!مهمة في كل الحوال

 منصظة أسظناد هظي أول بديل معربظي لمواقظظع بيظع المنتجات الرقميظة، وتتميظز المنصظة
.بالعديد من الميزات التي تجعلها خيارا رائعا لبيع منتجاتك

. لماذا أسناد؟1
 من هنا جاء دور مجمومعظة حسظوب فظظي تطظوير المنصظظة الولظظى معربيظظا لظظبيع المنتجظظات الرقميظظة

 "، فهظي تظوفر كظظل مظا يلزمظظك لظبيع منتجظك الرقمظي بكظظل احترافيظة، حيظظث يمكنظكأسناد"وهي منصة 

 إمعظظداد صظظفحة المبيعظظات الخاصظظة بظظك وتصظظميمها بالشظظكل المناسظظب، وكظظذلك تظظوفير وسظظائل دفعظظة

:متعددة ومتنومعة لمن يريد شراء منتجك، حيث تتميز أسناد بالعديد من المور
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةابدأ مع أسناد 

  وهي من أهم العوامل، حيث يتمتع الموقظظع بثقظة معاليظظة فظظي العظظالم العربظظي، وبالتظظالي:الوثوقية•

.فإن المهتم بمنتجك لن يتردد بالشراء ولن يخشى معمليات الحتيال

  ليس هناك أي رسوم للتسجيل فظي منصظظة أسظظناد، فكظظل مظظا معليظك هظو أن تنشظأ حسظظابك:مجاني•

.وتبدأ باستخدام المنصة بكل ميزاتها

. حيث يمكنك إضافة منتجك بخطوات بسيطة ودون أي تعقيد:سهولة الستخدام•

  يظظوفر الموقظظع العديظظد مظظن وسظظائل الظظدفع شظظائعة السظظتخدام فظظي العظظالم:وسييائل دفييع متنوعيية•

 PayPalالعربي، حيظظث يمكظظن للمشظظتري الظدفع باسظظتخدام بطاقظات كظظاش يظو، بطاقظظات ون كظارد، 

.والبطاقات الئتمانية

0% بالضظظافة إلظظى 10 يحصظظل الموقظظع معلظظى نسظظبة :عموليية معقوليية•   دولر معظظن كظظل معمليظظة بيظظع،.5

.وهي معمولة معقولة ومقبولة في معالم المنتجات الرقمية

  يتم إرسال المنتج للمشتري بشكل آلي فظور إتمظام الظدفع دون أي تظدخل:تسليم تلقائي للمنتج•

.منك، وهذا يوفر الكثير من الوقت والجهد

  يتيح لك الموقع الحصول معلى السم الكامل ومعنظظوان البريظظد:الحصول على معلومات المشترين•

تر، وهظظظذا يسظظظامعدك فظظظي التواصظظظل مظظظع معملئظظظك وكظظظذلك إضظظظافتهم لقوائمظظظك  اللكظظظتروني لكظظظل مشظظظت

.البريدية

. لتتمكن من معرفة كافة التفاصيل حول وضع منتجك:إحصائيات شاملة•

  إذاPayPal حيظظث يتيظظح الموقظظع سظظحب أرباحظظك مظظن خلل :سييحب الربيياح بييأكثر ميين طريقيية•

  دولر، ويتظظم500 دولر معلظظى القظظل، أو مظظن خلل حسظظابك البنكظظي للمبظظالغ المعلظظى مظظن 10بلغظظت 

.إرسال أرباحك في بداية كل شهر

.حساب جديد القصير معن منصة أسناد، ومن ثم تسجيل الفيديو التعريفييمكنك أن تشاهد 
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةابدأ مع أسناد

! سجل، صمم، انشر  حقق الرباح2 … .
اا يمكنظظك الن أن تتظظوجه لمنصظظة أسظظناد لتجعلظظه متاحظظا للجميظظع،  بعظظد أن يصظظبح منتجظظك جظظاهز

 خمظظس خطظظوات تفصظظلك معظظن جنظظي أرباحظظك بعظظد أن قضظظيت الكظظثير مظظن الظظوقت والجهظظد فظظي إمعظظداد

 منتجك الرقمي، التسجيل في أسناد سهل للغاية، فكل ما معليك هو التوجه لرئيسظظية الموقظظع والنقظظر

اا ومظن ثظم إدخظظال بريظدك اللكظتروني وكلمظة المظرور أو اختيظار التسظجيل اشترك الن مجان "معلى زر  " 

صم(معن طريق حسابك بفيس بوك أو تويتر  تدا صتخ سس صروط ال صش تس قراءة  ).ل تن

 بعظظظد ذلظظظك قظظظم بتفعيظظظل حسظظظابك مظظظن خلل

 الرسظالة البريديظظة الظتي ستصظلك، ومظظن ثظظم تظوجه

 إلى صفحة معلومات حسابك لضافة معلوماتك

.الشخصية

 بهذا تكون قظظد انتهيظظت مظظن إمعظظداد حسظظابك،

 وأنظظظت جظظظاهز الن للعمظظظل معلظظظى إضظظظافة منتجظظظك

 .للمنصظظة بعظظد تسظظجيل الظظدخول لحسظظابك تظظوجه

أضظظف منتجظظا منتجاتي ومن ثم اختر  "لصفحة  " " 

، ستصل بعظظدها للصظظفحة المطلوبظظة ومعليظظك  "للبيع

.أن تبدأ بإدخال معلومات منتجك
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةابدأ مع أسناد 

 كما ذكرنا بالسابق، فإن تصميم صفحة المبيعات أمر في لغاية الهمية، وينبغي أن يتم بشظظكل

 .احظظترافي يتيظظح لظظك أسظظناد إمكانيظظة إضظظافة صظظورة أو فيظظديو لمنتجظظك، فظظاهتم بالتعامظظل مظظع مصظظمم

!محترف لن هذا الجزء سيكون الواجهة الرئيسية لمنتجك

إن وجظد ومظظن ثظظم كافظظة التفاصظظيل الخاصظة )بعد ذلك معليك أن تدخل اسم المنتج ورقم إصداره  ) 

 به، معليك أن تكتب كل صغيرة وكظظبيرة بخصظظوص المنتظظج كظظي يكظظون واضظظحا للمشظتري ول تحصظظل أيظة

 مشظظاكل لحقظظا، ل تسظظتخدم معبظظارات لغيظظر واضظظحة أو يمكظظن فهمهظظا بشظظكل مخظظالف للمعنظظى الظظذي تريظظده،

المبيعات وما قبل البيع التسويق والحصول معلى العملء و  ".وأنصحك أن تراجع فصلي  " " "

120|▲



دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةابدأ مع أسناد

 يجظظب إضظظافة ملظظف المنتظظج ليتظظم إرسظظاله للمشظظتري فظور إتمظظام الظظدفع، كمظظا يوجظظد خيظظار لضظظافة

 معينظظة مظظن المنتظظج وهظظي اختياريظظة، وهظظذه فرصظظة جيظظدة للتعريظظف بمنتجظظك مظظن خلل إضظظافة معينظظة

فصل من كتاب، لقطات من دروس مصورة، نسخة تجريبية من تطبيق برمجي  ...).مصغرة  )

، معنظظد تحديظظد مبلظظغ ثظظابت ادفع ما تريد مبلغ ثابت أو  "هناك خياران لتسعير المنتج معلى أسناد،  " " " 

 .كسظظعر لمنتجظظك فظظإن الموقظظع يخظظبرك مباشظظرة بظظالمبلغ الظظذي ستحصظظل معليظظه بعظظد خصظظم العمولظظة الخيظظار

، يتيح لظك أن تعطظي خيظارا لمظن يرلغظب بتنزيظل المنتظج فظي دفظع مبلظغ مظالي يقظوم ادفع ما تريد "الخر  " 

اا، وهذا خيار جيد إذا أردت أن تضيف بعض المنتجات المجانية .بتحديده أو الحصول معليه مجان

121|▲



دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةابدأ مع أسناد 

 هناك بعض الخيارات المتقدمة الظظتي يوفرهظظا

 أسناد، والتي تتيح تحكما أكبر بعملية بيع المنتظظج،

 حيث يمكنك تخصيص الرسظظالة الظظتي يتظظم إرسظظالها

 للمشظظتري بعظظد إتمظظامه لعمليظظة الشظظراء بظظالنص الظظذي

 يناسبك، كما أن هناك بعض الخيارات المتاحة للمبرمجين، مثل إضافة رابظظط لترسظظل إليظظه إشظظعارات

 الشظظراء معلظظى موقظظع البظظائع، وكظظذلك إضظظافة رابظظط لترسظظل إليظظه إشظظعارات الظظبيع ويقظظوم بإرسظظال رابظظط

 تحميظظل خظظاص بكظظل مشظظتري، يجظظب أن تكظظون مبرمجظظا أو أن تعظظظرف طظظرق التعامظظل مظظع الخيظظارات

.البرمجية لتستفيد من هذه الخيارات
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةابدأ مع أسناد

 بعظظد أن تنتهظظي مظظن إمعظظداد صظظفحة المبيعظظات وتقظظوم بنشظظر المنتظظج معلظظى المنصظظة، فإنظظك تكظظون

، مظظن المفظظترض أن التسظظويق والحصظظول معلظظى العملء "جظظاهزا لبظظدء تطظظبيق مظظا ذكرنظظاه فظظي فصظظل  " 

 الخطط لديك جاهزة ومعليك الن أن تنقلها من وضظعها النظظظري وتطبقهظظا معمليظا، ليظظس بالضظرورة أن

 تحصل معلى النتائظظج الظظتي توقعتهظظا، فقظظد تكظون النتائظظج أمعلظى أو أدنظى مظظن المتوقظع، وهنظظا يظأتي دور

.المتابعة والتصحيح

 بعظظد أن تتمكظظن مظظن تحقيظظق معظظدد مظظن المبيعظظات، فإنظظك سظظتكون جظظاهزا لسظظتلم أرباحظظك معنظظد

  دولر كحد أدنظظى لسظظتلمها500 أو PayPalوصولها لمبلغ معشرة دولر كحد أدنى معلى حسابك في 

.بنكيا، ويتم إجراء التحويل في اليام السبعة الولى من كل شهر

. قصة نجاح على أسناد3 .
شمنتجظظات الرقميظظة فظظي معالمنظظا  لعظظل البعظظض يشظظكك فظظي مظظدى إمكانيظظة تحقيظظق النجظظاح مظظن بيظظع ال

اا اا وحيظظد اا معربيظظ شلظظتي ذكرناهظظا فظظي بدايظظة الكتظظاب تحظظوي نمظظوذجين أجنظظبيين ونموذجظظ تعربظظي، فالنمظظاذج ا  ال

شلذي حقق نجاحا كظبيرا مظن خلل بيظع قظوالب منصظة التظدوين وورد شهو المتعلق بالمصمم فؤاد بدوي ا  و

  العظظالمي، ولهظظذا فإنظظك قظظد تتسظظاءل الن، هظظل مظظن الممكظظن تحقيظظقThemeForestبظظرس معلظظى موقظظع 

نجاح في مجال بيع المنتجات الرقمية من خلل استخدام منصة معربية واستهداف جمهور معربي؟

شلظظتي أجرتهظظا جهظظات كظظبرى حظول النمظو الكظظبير ال مظظن أن نكظظرر الحظديث معظظن بعظض الدراسظظات ا  بظظد

 لعمليات التجارة اللكترونية في العالم العربي، سأركز معلظظى ذكظظر قصظظة حديثظظة تتعلظظق بشظظكل مباشظظر

اا الكاتب والمظظدون حسظن محمظد اا، فقد أصدر مؤخر  ببيع المنتجات الرقمية معلى منصة أسناد تحديد

اا حظظول مبيعظظات كتظظابين رقمييظظن قظظام بنشظظرهما معلظظى منصظظة أسظظناد خلل معشظظرة أشظظهر، وكظظان  تقريظظر
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةابدأ مع أسناد 

:ملخص التقرير كما هو موضح في الصورة التالية

ظهري  تش شدخل ال 91بلغ متوسط ال  دولر، وقد تقول بأن هذا المبلغ منخفض،.08

اا من العوامل بعين المعتبار فإن هذه النظرة قد تتغير .لكن لو أخذنا معدد

 ذكر البظظائع بظظأن هظظذه المبيعظات لظم يكظظن وراءهظظا أي معمليظظات تسظويقية سظوى فظي شظهري أكتظوبر

اا، كمظظا أن 20ونوفمبر حيث قام بحملة إمعلنية بسيطة لم تكلف سظوى   % مظظن المشظظترين هظظم95 دولر

.من زوار مدونته الشخصية يمكن الطلع معلى التقرير كامل من خلل زيارة الرابط التالي .

تتالي لخصها بال شلذي نستفيده من هذه التجربة؟ هناك معدة نقاط يمكن أن نستخلصها وسأل :ما ا

شلظظتي يتبناهظظا الكظظثيرون بظظأن الشظظعوب• شلظظتي تمظظت دون تسظظويق يظظذكر تنفظظي النظريظظة ا تمبيعظظات وا  هظظذه ال

تعربي تمعالمنا ال .العربية ل تقرأ وبأن الكتب الرقمية ل تحقق أي نجاح في 

شن المستخدم العربي معلى استعداد لشراء المنتجات والخدمات معبر النترنت• .شتؤكد هذه التجربة أ

شية• شهنا من خلل منصة معرب .تل تنحصر ثقة المستخدم العربي بالمواقع الجنبية فقط، فالمبيعات 

لي شيء آخر• شهو المعيار الساسي للنجاح وليس أ .تقديم منتج مفيد ومهم للمشتري 
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقميةابدأ مع أسناد

شلتي تم تحقيقها في هظظذه ظن أشير إلى نقطة أخيرة وهي إمكانية تحقيق نتائج أكبر من ا مقي أ  تب

التسظظويق والحصظظول  "التجربة في حال استخدام الساليب التسويقية التي تحدثنا معنها في فصل 

تسظظائل الخظظرى تو شيمكن استغلل ال ، وليس بالضرورة استخدام المعلنات المدفومعة، بل   "معلى العملء

ملك تتحقيق ذ .ل
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اا مظظا ينجحظظون مظظا لظظم يسظظتمتعوا بالشظظياء الظظتي يقومظظون”  النظظاس نظظادر
“!بها

ديل كارنيجي
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دليلك المختصر لبيع المنتجات الرقمية!كلمة أخيرة

 أفضل طريقة لتحول أحلمك إلى حقائق هي أن تستيقظ، هذه العبارة لها دللة واضظظحة بظظأن

 الحلم ل قيمة لها ما لم تبدأ بترجمتها إلى واقظع مظن خلل العمظل الجظاد، فظإذا أردت أن تعمظل معلظى

 شظظبكة النظظترنت وتحقظظق نجاحظظا واسظظعا وتصظظل إلظظى اسظظتقلليتك الماليظظة فظظإن كظظل ذلظظك ل يمكظظن أن

 يصبح واقعا باستخدام الطرق والساليب الوهمية المنتشظظرة هنظظا وهنظاك، بظظل إنظه يتحقظق مظن خلل

.العمل السليم والمبني معلى أساس واضح

 إمعداد المنتجات الرقمية يعد بمثابة ثورة جديدة في العصر الحديث، وما يميز هذا المجظظال أنظظه

اا معلظى فئظة معينظة، بظل يمكظن لكظل من  مفتوح للمحترفين والمبتظدئين معلظى حظد سظواء، فهظو ليظس حكظر

.يمتلك مهارة أو موهبة تسامعده معلى إفادة الخرين أن يحولها لمنتج رقمي ويبدأ بتحقيق الربح

 تظظذكر، أنظظه لكظظي تنجظظح فظظي هظظذا العظظالم يجظظب أن تأخظظذ الموضظظوع بجديظظة، فهظظذا المجظظال ليظظس

 للتسلية، بظظل إنظه معمظل جظظاد ينبغظظي أن يبنظى  وفظق خطظظط واضظحة ومرسظومة، وأن يتظم إنجظازه بكظل

.دقة، وإن لم تلتزم بهذا المبدأ فلن تستطيع النجاح

 أردت مظظظن خلل هظظظذا الكتظظظاب المختصظظظر أن أضظظظعك فظظظي بدايظظظة الطريظظظق لعظظظالم بيظظظع المنتجظظظات

 الرقمية، ويمكنك أن تستفيد من السس والمبادئ الواردة فيه وتقوم بتطويرهظظا بالشظظكل المناسظظب،

اا مظظظظا يخلظظظظق فرصظظظظا أكظظظظبر، ليظظظظس الهظظظظدف مظظظظن هظظظظذا الكتظظظظاب أن تقتبظظظظس النصظظظظائح  فالبظظظظداع دائمظظظظ

 والستراتيجيات كما هي وتنتظر بعد ذلك الحصول معلى الربح، بل معليك أن تصظظنع منتجظظك وتبنظظي

.استراتيجياتك الخاصة مستفيدا من الخطوط العريضة التي تحدثنا معنها

 وفظظظي نهايظظظة الحظظظديث، أتمنظظظى أن أكظظظون قظظظد وفقظظظت فظظظي تقظظظديم المعلومظظظات المفيظظظدة، وأن تكظظظون قظظظد

.استفدت من قراءتك للصفحات السابقة، كما أشكرك معلى إمعطاء جزء من وقتك لقراءة كتابي المتواضع

تزاير شمد ال تح شم
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