
︣ا و  ︋︣ر﹩︨ ︑﹀︀وت ﹨︀ی ︋︀زار︀﹩︋ درو﹡گ
︣︿ ﹨︣ک︡ام ︣ا و ︑︺ ︋︣و﹡گ
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︀﹩﹡ ا︨︣︐ا︑︥ی ︋︀زار︀﹩︋ ︫︣ک️ ︠﹢د︑﹢ن رو ︋اگ﹥  ︣ا﹩ ︀ ︋﹥ روز︨ر ︣ ︻︡ه ︑︀︋﹥ ︀ل و︸﹫﹀ۀ ︵
︣ا ﹥ آ︫﹠︀﹩ او ︣ا  و ︋︀زار︀﹩︋ ︋︣و﹡گ .  ﹜﹫﹥ دار︡دا︫︐﹫︡، ︐﹞︀ً ︋︀ دو ﹝﹀﹢م ︋︀زار︀﹩︋ درو﹡گ

﹛ ︋︀ ︠﹫﹩﹙ ﹨︀ از ﹝︀ ︨﹢ال ﹩﹝ ک﹠﹟ ک﹥ ︑﹢ی ا﹟ ﹁︱︀ی ︫﹙﹢غ و ︎︣ از ر﹇︀︋️، ︴﹢ر ﹩﹝ ︑﹢﹡﹫
︣ای ︋︀زار︀﹩︋ ﹨﹢︫﹞﹠︡ا﹡﹥ ︑︣ و ︣ار ک﹠﹫﹛؟ ک︡وم راه ︋ ︎ُ︣ ︨﹢د︑︣ه؟ ﹝︪︣︐︀ی ا︐﹞︀﹩﹜ ار︑︊︀ط ︋︣﹇

 ﹟ی ا﹢︑﹤﹛︀﹆﹞︺ ︋﹩︀دو روش ا︨︀﹩︨ ︋︀زار  ︀︋ ﹩︀﹠︫︣ای آ ﹩﹠ ، ﹝︀ را﹨﹠﹞︀ی ﹝︐︭︣ی ︋
︤ا︀ و ﹝︺︀︉ ﹨︣ک︡وم رو ︋︣ر﹩︨ ﹩﹝ ک﹠﹫﹛ ︣ا ارا﹥ ﹩﹝ د﹛ و ﹝ ︣ا و ︋︣و﹡گ ︣اه ︋︀ ﹝︀ ﹨﹞. درو﹡گ

︡﹫︫︀︋  .

︣ا ﹫﹥؟ !︋︀زار︀﹩︋ درو﹡گ
︡ ︨︀ز﹝︀ن ︋︀ ا︖︀د روا︋﹩︴ ﹝︺﹩﹠ دار و ︀︎︡ار ︋︀ ﹝︪︣︐︀ی ا︐﹞︀﹩﹜ و  ︣ا﹠︡ ︫ر ﹁ ﹤︋

︣ا گ﹀︐﹥ ﹝﹫︪﹥ ، ︫﹞︀ ︋﹥ ︑﹢ی ا﹟ روش ︋︀زار︀﹩︋. ﹝︭︣ف ک﹠﹠︡ه ﹨︀ی ک﹠﹢﹩﹡، ︋︀زار︀﹩︋ درو﹡گ
︀زار︀﹩︋، ﹨︡ف ا︮﹩﹙ ا﹟ روش ︋. د﹡︊︀ل ﹝︪︣︐ی ﹡﹩﹞ ر︡، ︋﹙ک﹥ ﹝︪︣︐ی ︫﹞︀رو ︎﹫︡ا ﹩﹝ ک﹠﹥

﹫︡ن ︋﹥ ا﹨︡ا﹁︪﹢﹡﹥ ︣ای ︨ر ︋ ﹛﹩︀﹝︐︀ی ا︐︪︣﹞ ن و.  ارزش گ︢اری و ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀زی﹢ ︐﹩﹇
.﹝︪︣︐︀ی ︫﹞︀ ﹝﹢﹁﹅ ﹩﹝ ︫﹟، ︫﹞︀ ﹨﹛ ﹝﹢﹁﹅ ﹩﹝ ︫﹫︡

گ، ا﹟ روش ﹝︀رک︐﹫﹠گ، از ا﹡﹢اع ﹝︐﹙﹩﹀ از روش ﹨︀ ﹝︓﹏ ︋︀زار﹞ ︋﹩︀︐﹢ا، ︑﹢︨︺﹥ و︋︀﹙
️ و︗﹢  ︤اری رو︡اد﹨︀، ︋﹫﹠﹥ ︨︀زی ﹝﹢︑﹢ر﹨︀ی ︗︧ ︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀﹩︻ و ﹝﹢ارد )SEO(︋︣گ ، ︨ر

︣ای ا︖︀د آگ︀﹩﹨ از ﹡︀م ︑︖︀ری و ︗︢ب ︫︣ک︀ی ︗︡︡ ا︨︐﹀︀ده ﹩﹝ ک﹠﹥  .دگ﹥ ︋
︣ا ︋︣ د︡ه ︫︡ ︣ا ک﹥ ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹝︪︣︐﹥، ︋︀زار︀﹩︋ درو﹡گ ︀﹙ف ︋︀زار︀﹩︋ ︋︣و﹡گ ︣︠︋ ︀ نvisibility 

︣ای ﹝︪︣︐ی  ︗︢اب ﹩﹝ ک﹠﹟. ︑﹞︣ک︤ داره ︣ا ︫﹞︀ رو ︋ ﹢ن ︋︀︻︒ ﹡﹩﹞ ︫﹟. روش ﹨︀ی درو﹡گ
.  ﹝︣دم ا︧︀س ک﹠﹟ ︤﹫ی ︋︪﹢ن ﹁︣و︠︐﹥ ︫︡ه

 ︉︀︺﹞ و ︀︤ا ﹞Inbound Marketing
︤️ ا︨︀﹩︨ داره ک﹥ ︋︪﹢ن ا︫︀ره ﹩﹝ ک﹠﹫﹛ ﹞ ﹟︡﹠ ︣ا .︋︀زار︀﹩︋ درو﹡گ

﹤﹫﹝︗︀︑﹫︣︾ ﹤ک ﹤﹠ا ︋﹩︀روش ︋︀زار ﹟ا ️︤ ︤ا﹛ ک﹩︧ ﹡. او﹜﹫﹟ ﹝ ﹞ ︀﹝︫ ﹠﹩︺︡﹫︫ ﹝﹩  .
﹢︋ ︀ی و︋︀﹙گ ︫﹞︀ رو﹨ ️ ﹡﹟ ︀ ﹝︪︣︐ی ﹨︀ی  ︋︀﹜﹆﹢ه اگ﹥ دو︨️ دا︫︐﹟ ﹩﹝ ︑﹢﹡﹟ ︎︧

.در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︑﹢ی و︋﹫﹠︀ر﹨︀ی ︫﹞︀ ︫︣ک️ ک﹠﹟

﹤︪﹡روش ﹇︀︋﹏ ا﹡︡ازه گ︣﹫ی ︋﹢د ﹟ا ️︤ ︣︐ا︑︥ی ︫﹞︀ ﹩﹝ ︑﹢﹡﹫︡ ﹨︣ ︋︩ از ا︨. دو﹝﹫﹟ ﹝
.︠﹢د︑﹢ن رو ︋﹥ ﹥ ﹝︺﹫︀ر ﹝︐︭﹏ ک﹠﹫︡ و اون رو ︋﹥ ﹝︣ور ک﹠︣︐ل ک﹠﹫︡
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:ا﹟ روش ﹝︺︀﹩︊ ﹨﹛ داره ک﹥ در ادا﹝﹥ اون ﹨︀ رو ذک︣ ﹩﹝ ک﹠﹫﹛

﹫︋ ︀ن ︋﹥ و︗﹢د﹠﹫﹝︵ا ﹟︡اوم داره ︑︀ ا﹞ ︣ا ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑﹠︷﹫﹛ و ک﹠︣︐ل ︀د ک﹥ روش درو﹡گ
.﹝︐﹢ا ﹨﹞﹫︪﹥ ︋︀ ︠﹢ا︨︐﹥ ﹨︀ و ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝︐︽︣﹫ ﹝︭︣ف ک﹠﹠︡ه ﹨︀ ﹝﹠︴︊﹆﹥

 ︣ا ز﹝︀ن و ︑︀﹙ش ︣ا ا﹠﹥ ک﹥ ︋︀زار︀ب ﹨︀ی درو﹡گ دو﹝﹫﹟ ﹝︡ود️ روش ﹨︀ی درو﹡گ
ز︀دی رو ︮︣ف ︑﹢︨︺﹥ و آز﹝﹞ ︩︀︐﹢ا﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹩﹝ ک﹠﹟ ︑︀ ︀﹜️ ا︡ه آل رو 

︣ا︨️. ک︪︿ ک﹠﹟ .︎︦ ︠﹫﹩﹙ و﹇️ گ︣﹫︑︣ از روش ︋︣و﹡گ

︣ا ﹫﹥؟ ا﹝︀ ﹝﹠︷﹢ر از ︋︀زار︀﹩︋ ︋︣و﹡گ
︣ا ︋﹥ ﹨︣ ﹡﹢ع ︋︀زار︀﹩︋ گ﹀︐﹥ ﹩﹝ ︫﹥ ک﹥ ︑﹢ی اون ک ︫︣ک️ ﹝ک ︀﹜﹞﹥ رو ︋︀زار︀﹩︋ ︋︣و﹡گ

︀ل ﹩﹝ ک﹠﹥ ︣ای ﹝︀︵︉ ا︨ر ︽︀ت ︑︊﹙﹫. آ︾︀ز ﹩﹝ ک﹠﹥، ︎﹫︪﹠︀د ﹝﹫︡ه ︀ ︎﹫︀م ︠﹢دش رو ︋
 ︎﹩︀ ︀ت︽﹫﹚︊︑ ،﹩﹢︀ت راد︽﹫﹚︊︑ ،﹡﹩﹢︤ ﹢﹚︑) ،︀﹨روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀، ﹝︖︀﹙ت، ︋︣و︫﹢ر

︣ا و )ک︀︑︀﹜﹢گ ﹨︀ و ︾︣﹫ه ︩ ﹨︀ی ︑︖︀ری، ︑﹞︀س ﹨︀ی ﹁︣وش ︋︣و﹡گ ︀﹝﹡ ︡اد﹨︀ ورو ،
 ︀ ︣ا ︣﹟ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ︋︀زار︀﹩︋ ︋︣و﹡گ ︑ ﹜﹞ از ،﹏﹫﹝︀ل ا Outbound Marketingا︨ر

﹟︐︧﹨.
︣ا ﹩﹝ ︣︀د ﹩﹝ ز﹡﹫︡ و ﹝︪︣︐ی رو ﹁ ︣ا، ا﹟ ︫﹞︀ ﹨︧︐﹫︡ ک﹥ ﹁ .   ︠﹢﹡﹫︡︑﹢ی ︋︀زار︀﹩︋ ︋︣و﹡گ

︣︀د ﹩﹝ ز﹡﹥ و ︑︀ ﹝︧ ️ ﹝︓﹏ ︠︳ ﹨︀ی ︑︀ک﹩︧ ک﹥ ﹨︣ را﹡﹠︡ه ﹝︧︣﹫ی ک﹥ ﹝︣﹫ه رو ﹁ ︀﹁︣﹨︀ د︨ر
﹟︫ ︉﹚︗ ︩︐﹝︨ ﹤︋.

︠ ﹝﹩﹡ ︀ ︠︣ن ﹞﹩ ︀ ︀د ︠﹢د︑﹢ن رو ﹝︴︣ح ﹩﹝ ک﹠﹫︡؛ ﹝︣دم﹠︪﹫︎ ︀﹝︫ ،روش ﹟︣ن︑﹢ی ا  .
رو در﹨︣︀ل ︫﹞︀ ﹁﹢رًا از ︋︀زار ︨︀︎ ﹩﹝ گ︣﹫︡ و ︋︺︡ش ﹩﹝ ︑﹢﹡﹫︡ ا︨︣︐ا︑︥ی ︠﹢د︑﹢ن

︣ا ︋﹥ ︵﹢رک﹩﹙ گ︣ون ︑︣ه. ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ اون ︨︀︎ ︑﹠︷﹫﹛ ک﹠﹫︡ ا︨️ و ︋︀زار︀﹩︋ ︋︣و﹡گ
︣ا دارد ﹢ز ا﹝︀ ︗︀﹜︊﹥ ︋︡و﹡﹫︡ ک﹥ ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ ﹨﹠. ︨﹢دد﹩﹨ ک﹞︣︐ی ﹡︧︊️ ︋﹥ روش درو﹡گ

︣ا ﹩﹝ ک﹠90﹟ ︡ از ︋﹢د︗ۀ ︋︀زار︀﹩︋ ︠﹢د︫﹢ن رو ︮︣ف ︋︀زار︀﹩︋ ︋︣و﹡گ !  د︮ر

︣ا ︤ا︀ و ﹝︺︀︉ ︋︀زار︀﹩︋ ︋︣و﹡گ ﹞
︤️ ا︮﹩﹙ داره ک﹥ ﹡︀︊︡ از اون ﹨︀ ︾︀﹁﹏ ︫︡ ﹞ ︀︑︡﹠ ︣ا :︋︀زار︀﹩︋ ︋︣و﹡گ
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︎ ︀︑ ﹤﹠آگ︀﹩﹨ از ﹡︀م ︑︖︀ری ﹩﹝ ︫﹥ و ︋﹥ ︫﹞︀ ک﹞ک ﹩﹝ ک ︩︤ا ﹫︀م ا﹟ روش ︋︀︻︒ ا﹁
 ︀﹝︫ ︀ت﹞︡︠ ︀ ت﹛︀﹢︭﹞ ک﹥ ﹇︊︀ً﹙ در ﹝﹢رد ︡﹫﹡﹢ ︣ادی ︋︨︣ ︤﹫ی ︠﹢د︑﹢ن رو ︋﹥ ا﹁

.﹡︪﹠﹫︡ن

﹤︫︀︋ ﹤︐︫ری دا﹢﹁ ︕︀︐﹡ ﹤﹡﹢︑ ﹞﹩ ︣ا .︋︀زار︀﹩︋ ︋︣و﹡گ

 ک﹥ ﹨﹠﹢ز ﹨﹛ اک︣︓ ﹝︭︣ف ک﹠﹠︡ه ﹨︀ ︻︀دت ︋﹥ ︎﹫گ︣﹫ی ﹤﹠ا ﹜﹨ ️︤ ﹞ ﹟﹫﹞﹢︨
︣ا دارن .  ︋︀زار︀﹩︋ ︋︣و﹡گ

️ ﹨︀﹩ ﹨﹛ داره ︡ود﹞ ︋﹩︀روش ︋︀زار ﹟ا:

︣ا د︫﹢اره ︤ار﹨︀ی ︋︀زار︀﹩︋ ︋︣و﹡گ .  ︨︀︠️ و ︑﹢︨︺ۀ ا︋

️︧﹫﹡ ︉︨︀﹠﹞ و ︳︊︑︣ ︣ای ﹨﹞﹥ ︗︢اب، ﹝ ︣ا ︋ . ﹝︺﹞﹢︀ً﹜ ﹝︐﹢ای ︋︣و﹡گ

﹤﹡﹢︨︣ای ﹝︭︣ف ک﹠﹠︡ه ﹨︀ آ ︣ا ︋ م و﹇﹩︐ ︠﹫﹩﹙ از ﹝︣د. ︗﹙﹢گ︣﹫ی از ورود ︑︊﹙﹫︽︀ت ︋︣و﹡گ
︤﹢ن ︎︩ ﹝﹫︪﹥ او﹡﹢ ﹩︋ ︮︡ا ﹩﹝ ک﹠﹟ ︀ ا﹞﹫﹏ ﹨︀ی ︑︊ ﹢﹚︑ رو ︑︊﹙﹫︽︀ت از ︑﹩︀︽﹫﹚

.︋︀﹙﹁︀︮﹙﹥ ︢ف ﹩﹝ ک﹠﹟

﹜﹫﹠ک ا︮﹩﹙ ﹝﹆︀﹜﹥
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