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* روزانه بیش از  ۱۰میلیارد پیام در تلگرام ردوبدل میشود!
* اپلیکیشن های پیامرسان تا پایان سال  2015جای شبکههای تخصصی اجتماعی را خواهند گرفت!
* آیا شما تلگرامتان را بیشتر چک میکنید یا ایمیلتان را؟!
  * تعداد کاربران ایرانی اپلیکیشن تلگرام بین  15تا  20میلیون نفر تا امروز پیشبینی میشود.

بهجای مقدمه

بــر اســاس تحقیقــات بهدسـتآمده توســط ســرویس تحلیلــی بیزنــس اینســایدر اپلیکیشــن هــای پیامرســانی نســبت بــه شــبکههای
اجتماعــی در طــی دو ســال اخیــر کاربــران بســیار بیشــتری را بــا ســرعت خیلــی باالتــر بــه خــود جــذب کردنــد و ایــن احتمــال وجــود
خواهــد داشــت کــه تــا ســال  2015ایــن نرمافزارهــای پیامــی ،شــبکههای اجتماعــی را تحتالشــعاع قــرار داده و موضــع آنهــا را
بــه خطــر بــی اندازنــد.
واقع ـ ًا تلگــرام از کجــا آمــده اســت؟ دو بــرادر روس بــه نامهــای پــل و نیــکالی دوروف ایــن برنامــه را طراحــی کردهانــد .تلگــرام
در حقیقــت یــک خدمــت پیامرســان اســت کــه ســرعت واتــس آپ و ســبکی نرمافــزار  Snapchatرا بــا اقدامــات امنیتــی تــازه
درهمآمیختــه اســت؛ و اکنــون امکانــات و میــزان نفــوذ ایــن برنامــه محبــوب فرصتــی اســت تــا بهجــای وقتگذرانیهــای معمــول
بــه فکــر رونــق کســبوکار خــود در ایــن اپلیکیشــن محبــوب باشــیم .ایرانیهــا همیشــه دنبــال فرصتهــای خــوب ،محصــوالت
خــوب و پیشــنهادهای ویــژه هســتند کــه قطع ـ ًا بهتریــن مــکان معرفــی آن تلگــرام اســت.
از ســال قبــل کــه در کتابــم در فصــل «موســا مارکتینــگ» بــه اصــل بازاریابــی در شــبکههای اجتماعــی و موبایــل مارکتینــگ
پرداختــم آموزشهــا و کارگاههــای تخصصــی نیــز در ایــن زمینــه برگــزار کردهایــم و در ایــن کتــاب میخواهــم چنــد ترفنــد ارزشــمند
جدیــد را بــا شــما دوســتان در میــان بگــذارم.
اگر هنوز فایل صوتی این کتاب را دریافت نکرده اید ،می توانید از
آدرس  www.emadg.comبه رایگان دانلود کنید.

من عماد گوگانی هستم!

اگــر بعــد از خوانــدن ایــن کتــاب دوســت داشــتید بــا ســایر مقــاالت و خدمــات مــن آشــنا شــوید میتوانیــد از طریــق ســایت
 www.emadg.comآموزشهــای موجــود دیگــر را دنبــال کنیــد یــا اینکــه اولیــن کتــاب تخصصــی اجــرای کمپیــن تبلیغاتــی آنالیــن
را بــا عنــوان «انفجــار بــا دســتخالی» را دریافــت کنیــد و یــا در همایشهــا و کارگاههــای مــا شــرکت کنیــد .بههرحــال از
اینکــه بازهــم شــمارا ببینــم خوشــحال خواهــم شــد .در پایــان از شــما میخواهــم دســتورالعملهای ایــن کتــاب را بهدقــت مطالعــه
کنیــد و توصیــه میکنــم پیشــنهاد ویــژه صفحــه آخــر را از دســت ندهیــد!
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ترفند اول :چگونه  500هزار تومان در هفته درآمد کسب کنم؟!

آیــا فکــر میکنیــد میتــوان در هفتــه دو کالس آنالیــن تحــت تلگــرام برگــزار کــرد و از هــر شــرکتکننده  10هــزار تومــان
هزینــه دریافــت کنیــد؟! میشــود؟ نمیشــود؟!
بلــه کــه میشــود ،یعنــی قطعــ ًا میشــود .چنــد نفــر از دوســتان و مشــتریان مــن بــه همیــن آســانی در حــال برگــزاری ایــن
کالسهــای آنالیــن هســتند .آمــوزش مجــازی آنالیــن بــا کاهــش هزینــه ،زمــان و بــدون نیــاز بــه رفتوآمــد یــک پدیــده محبــوب
در ســالهای اخیــر اســت کــه همیشــه ابــزار اجــرای آن پیچیــده یــا گــران بــود ولــی امــروز بــا اســتفاده از گروههــا در تلگــرام ایــن
امــکان بهآســانی و باالتریــن کیفیــت قابــل انجــام اســت.
کالس آنالین! – رازهای گروه
یکــی از مشــتریان مــن کــه در حــوزه روانشناســی و آمــوزش کــودک پــروری فعالیــت میکنــد یکــی از روشهــای ســودآوری
مجموعــه خــود را در برگــزاری کالسهــای آنالیــن پیشبینــی کــرده اســت؛ امــا چگونــه؟
او ًال فقــط الزم نیســت کــه بــه فکــر برگــزاری کالس باشــید بلکــه باکمــی خالقیــت ســعی کنیــد ســناریو مناســب بــا کس ـبوکار
خــود را پیشبینــی کنیــد مثــل همیــن کالس؛ مشــاوره آنالیــن؛ ارائــه خدمــات برخــط بــه مشــتریان و...
در همــه ایــن مــوارد شــرط الزم ارائــه خدمــات مناســب و دادههــای بــاارزش اســت پــس اول ســعی کنیــد خــود را جــای مشــتری
بگذاریــد و ببینیــد آیــا حاضــر هســتید بــرای ایــن کالس یــا خدمــات هــزار تومــان هزینــه کنیــد یــا نــه .بعــد بایــد بــا ترفندهایــی نظیــر
بازاریابــی ویروســی؛ کانــال و ...کــه در ادامــه اشــاره خواهــم کــرد شــروع بــه جمـعآوری بانــک اطالعــات مناســبی از مخاطبیــن خــود
کنیــد؛ و درنهایــت بایــد دادههــای متنــی؛ تصویــری و صوتــی خــود را بســازید بعــد یــک کالس آنالیــن در یــک روز و ســاعت مناســب
پیشبینــی کنیــد ،مث ـ ً
ا:
کالس آنالین آموزش درست کردن ژله تزریقی
پنجشنبه ساعت  17تا  19به همراه  1ساعت زمان پرسش و پاسخ
هزینه شرکت در کالس :فقط  9.900تومان!
بــرای شــروع کافــی اســت یــک گــروه جدیــد بســازید و کســانی کــه بــه روشهــای پیشبینیشــده هزینــه را پرداخــت کردهانــد را
وارد گــروه کنیــد بعــد در زمانبنــدی کــه بــرای کالس پیشبینــی کردهایــد بایــد دادههایــی کــه از قبــل آمادهشــدهاند را بهصــورت
منســجم و گامب ـهگام در گــروه منتشــر کنیــد تــاش کنیــد از همــه ظرفیتهــای ویدئویــی ،صوتــی و متنــی اســتفاده کنیــد .از یــک
دوســت هــم بخواهیــد کــه در حیــن زمــان آمــوزش نظــم گــروه را مدیریــت کنــد پــس از پایــان زمــان کالس بــه پرســشهای
کاربــران پاســخ دهیــد و درنهایــت در پایــان روز گــروه را ببندیــد و بــا پولــی کــه کســب کردهایــد کیــف کنیــد!
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اگر درباره ساخت و مدیریت فنی گروه اطالعاتی ندارید به این نکات توجه کنید:
* برای ساخت گروه مراحل زیر را انجام بدهید:
الف :روی آیکون سهنقطه در باالی صفحه کلیک کنید.
ب :بعد روی گزینه  New Groupکلیک کنید.
ج :حــاال هرکــدام از افــرادی کــه دوســت داریــد در ایــن گــروه باشــند را تیــک بزنیــد تــا بــه لیســت اعضــای گــروه شــما اضافــه
بشــوند .البتــه بعــداً هــم میتوانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد.
د :بعدازاینکــه مخاطبهــای موردنظــر را مشــخص کردیــد از منــوی بــاال روی گزینــه  Nextکلیــک کنیــد .در صفحــه بعــدی بایــد
نــام گــروه را مشــخص کنیــد و بعــد ،از منــوی بــاال روی گزینــه  Doneکلیــک کنیــد .بــه همیــن راحتــی!
* در ســایت رســمی تلگــرام نوشــته کــه هــر گــروه میتوانــد بیــش از  ۲۰۰عضــو داشــته باشــد امــا عــدد دقیقــی را مشــخص
نکردهانــد؛ امــا خــب همیــن عــدد همعــدد ایــده آلــی بــرای هــدف مــا اســت.
* در گروههــای تلگــرام مواظــب ادبیاتتــان باشــید .هیچوقــت فرامــوش نکنیــد کــه توهیــن بــه اشــخاص در شــبکههای اجتماعــی
مشــکلی را حــل نمیکنــد و برعکــس ممکــن اســت مشــکالت جدیــدی را هــم در پــی داشــته باشــد!
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ترفند دوم :کانال و ترفندهای  100هزارتایی شدن!

در نســخههای جدیــد ،تلگــرام قابلیــت جدیــدی را بــه سیســتم خــود اضافــه کــرده کــه مزیتهایــی را نســبت بــه گــروه دارد و نــام
آن را کانــال گذاشــته اســت .بــرای اســتفاده از ایــن قابلیــت بایــد تلگرامتــان ب ـهروز باشــد .کانــال ویژگیهــای خوبــی دارد کــه هــر
وبســایت ،شــرکت و… میتوانــد دس ـتکم خبرنام ـهای داشــته باشــد کــه مدیریــت آن بهشــدت آســانتر از گــروه تلگرامــی اســت
بهطوریکــه کاربــران عضــو آن میشــوند امــا نمیتواننــد پیامــی بــرای ســایر افــراد ارســال کننــد و فقــط مدیــران ایــن دسترســی را
دارنــد کــه بــرای تمامــی اعضــا مطلــب بفرســتند .کانــال یــک مســیر یکطرفــه اســت و کاربــران فقــط پیامهــای شــمارا میخواننــد
پــس توجــه داشــته باشــید کــه بــرای حفــظ مخاطــب بایــد بهتریــن پیامهــا را بــا آنهــا بــه اشــتراک بگذاریــد.
کانــال یــک رســانه نامحــدود ایــده آل اســت تــا دههــا و صدهــا هــزار مخاطــب را در یکجــا جمــع کنیــد .در همیــن زمــان کوتــاه
بســیاری از وبســایتها و برندهــا نظیــر دیجــی کاال؛ ورزش  ,3عصــر ایــران و ...از ایــن فرصــت اســتفاده کردهانــد و بــا کانــال بــه
قلــب مخاطبــان خــود نفــوذ کردهانــد .از ویژگیهــای کانــال میتــوان بــه :وجــود چنــد مدیــر ،قابلیــت حــذف پیــام ،نمایــش میــزان
تعــداد مشــاهده هــر پیــام ،داشــتن لینــک عمومــی و یکتــا ،حفــظ اطالعــات کاربــران و غیرقابــل مشــاهده بــودن اعضــا و ...اشــاره کــرد.
ساخت کانال:
بــرای ســاختن کانــال ابتــدا از منــوی بــاالی صفحــه گزینــه  Moreرا انتخــاب کــرده تــا منــوی ســمت چــپ صفحــه نمایــان شــود
ســپس  New Channelرا انتخــاب کنیــد .گزینــه  Create Channelرا لمــس کنیــد و ســپس در صفحــه جدیــد بــرای کانــال خــود تصویــر
و نامــی تعییــن کنیــد و در صــورت تمایــل در قســمت  Descriptionتوضیحــات موردنیــاز بــرای کانــال را بنویســید و تیــک بــاالی
صفحــه را انتخــاب کنیــد.
در قســمت بعــدی تلگــرام دو گزینــه  Public Channelو  Private Channelبــه شــما نشــان میدهــد کــه گزینــه اول بــرای ســاخت
کانــال عمومــی و گزینــه دوم بــرای ایجــاد کانــال خصوصــی اســت.
 Public Channelبــرای کســانی مناســب اســت کــه میخواهنــد کانالشــان بــرای عمــوم مــردم دیــده شــود و تمامــی کاربــران
تلگــرام بتواننــد بــه آن ورود و از آن بهــره ببرنــد کــه در صــورت انتخــاب ایــن گزینــه کاربــران میتواننــد بــا تایــپ نــام کانــال شــما
در قســمت  Searchتلگــرام آن را بیابنــد .همچنیــن میتوانیــد در قســمت  Linkبــرای کانالتــان یــک آدرس مشــخص کنیــد کــه آن را
بــرای همــه اعضــای تلگــرام ارســال و افــراد را بــه کانــال خــود دعــوت کنیــد.
 Private Channelبــرای کســانی اســت کــه میخواهنــد کانالشــان خصوصــی و مخفــی باشــد و بــرای عمــوم دیــده نشــود و تنهــا
راه اضافــه کــردن افــراد خــارج از لیســت مخاطبیــن آدرســی باشــد کــه در قســمت  Linkبــه شــما از طــرف تلگــرام داده میشــود.
درنهایــت پــس از انتخــاب گزینــه موردنظــر تیــک بــاالی صفحــه را لمــس کنیــد .در قســمت بعــد تلگــرام از شــما میخواهــد کــه
بــرای شــروع افــرادی را از لیســت مخاطبیــن ( )Contactsخــود بــه کانــال خــود اضافــه کنیــد پــس از تعییــن ،تیــک بــاالی صفحــه را
بزنیــد .خــب تمــام شــد! اکنــون کانــال شــما ساختهشــده و میتوانیــد بــرای کاربــران مطالــب و فایلهــای موردنظرتــان را ارســال
کنیــد.
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رازهایی که باید در مورد کانال بدانید!
* حتم ـ ًا امضــا و نــام کانــال را در پس ـتهای خــود جانمایــی کنیــد مث ـ ً
ا ذیــل متنهــا همیشــه اســم و لینــک گــروه را قــرار
دهیــد و یــا بــرای تصاویــر از  watermarkاســتفاده کنیــد .ایــن کار بهشــدت در شــناخت و افزایــش تعــداد کاربــران شــما تأثیــر
خواهــد گذاشــت.
* کاری که بهعنوان کالس آنالین و ...در گروه توضیح دادهام را با ظرفیتهای کانال نیز میتوانید اجرایی کنید.
* حتمـ ًا محتواهایــی را تولیــد کنیــد کــه کاربــران از بــه اشــتراکگذاری آنهــا در گروههــای دیگــر لــذت ببرنــد ،بــه برخــی از
ایــن ترفندهــا تحــت عنــوان بازاریابــی ویروســی در ادامــه اشــاره خواهــم کــرد.
* بــرای مدیریــت و قــدرت هرچــه بیشــتر کانــال مدیــران دیگــری را نیــز بــرای کانــال خــود انتخــاب کنیــد بــرای ایــن کار از
قســمت  Change infoســپس  Administratorsگزینــه  Add Administratorsرا از صفحــه جدیــد تعییــن کنیــد تــا بتوانیــد شــخص
موردنظــر (مدیــر جدیــد) را از لیســت مخاطبینتــان بــه بخــش مدیــران کانــال اضافــه کنیــد .بــرای حــذف مدیــر موردنظــر نیــز
انگشــت خــود را چنــد ثانیــه بــر روی آن نگهداریــد کــه  Removeظاهــر گــردد تــا بــا انتخــاب آن کاربــر حــذف شــود.
* بــرای تغییــرات بــر روی نــام کانــال در صفحــه اصلــی کانــال تــپ کنیــد ســپس سـهنقطه بــاالی صفحــه را برگزینیــد و Edit
را انتخــاب کنیــد در صفحــه بازشــده میتوانیــد نــام ،تصویــر و متــن توضیحــات کانــال را تغییــر دهیــد همچنیــن قــادر هســتید
آدرس کانــال خــود را عــوض کنیــد.
* از اینســتاگرام یــا ســایر شــبکههای اجتماعــی کــه در آن فعالیــت میکنیــد بــرای تبلیــغ کانــال خــود نهایــت اســتفاده را
کنیــد و حتــی اگــر الزم اســت بــرای نمایــش لینــک کانــال خــود در ســایر رســانهها هزینــه کنیــد.
* شــاید تنهــا اشــکال کانــال عــدم ذخیــره و ثبــت اطالعــات تمــاس کاربــران باشــد کــه بــرای حــل ایــن مشــکل در ترفندهــای
بعــدی روش آســان و کاربــردی را مطــرح کــردهام.
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ترفند سوم :آموزش ساخت استیکر اختصاصی

تلگــرام یــک رســانه متنبــاز اســت و بــه خاطــر همیــن ویژگــی ،همــه افــراد میتواننــد در بخشهــای مختلــف آن دادههــای
متنوعــی را ایجــاد و تولیــد نماینــد؛ یکــی از ایــن دادههــای جــذاب اســتیکر هــا ( )stickerهســتند ،اســتیکرها یکــی از محبوبتریــن و
رایجتریــن نمادهــای مورداســتفاده در بیــن کاربــران اســت .شــما میتوانیــد بــا خلــق یــک اســتیکر مخصــوص کار خــود و کمــی ذوق
و خالقیــت در طراحــی بهراحتــی در بیــن عمــوم کاربــران شــناخته شــوید .بهعبارتدیگــر اســتیکر ابــزاری اســت کــه بــاآنهمــه
کاربــران تلگــرام ،بازاریابــان مجانــی شــما خواهنــد بــود!
روش ساخت استیکر:
 .1در مرحلــه اول از طریــق برنامههایــی نظیــر فتوشــاپ ،کاراکترهــا و مجموعــه اســتیکرهای خــود را طراحــی کنیــد توجــه
کنیــد کــه عکسهــا حتمــ ًا بــا فرمــت  PNGو بــدون حاشــیه باشــند (حاشــیهها را میتوانیــد بــه کمــک نرمافــزار فتوشــاپ
از تصویــر حــذف کنیــد)؛ طــول و عــرض تصاویــر ارســالی میبایســت حداکثــر  ۵۱۲در  ۵۱۲پیکســل باشــد؛ حجــم هــر عکــس
نبایــد بیشــتر از  ۳۵۰کیلوبایــت باشــد.
 .2وارد بخــش  Settingsاپلیکیشــن شــده (بــرای راحتــی کار مــا اســتفاده از نســخه  pcتلگــرام را توصیــه میکنیــم) و از بخــش
 ،Messagesگزینــه  Stickersرا انتخــاب کنیــد (در نســخه دســکتاپ تلگــرام ،آدرس  @Stickersرا در یــک پنجــره مکالمــه تایــپ
کــرده و روی واژه هایپرلینــک شــده کلیــک کنیــد) در اپلیکیشــن موبایلــی تلگــرام ،بــه انتهــای صفحــه رفتــه و روی گزینــه
 @Stickersاشــارهکنید.
 .3بــا ایــن کار یــک پنجــره چــت بــا رباتــی بــه نــام  Stickers Botبرایتــان بــاز میشــود .حــاال میبایســت بــرای ایــن ربــات
پیامــی ارســال کنیــد تــا در پاســخ بــرای شــما دســتورات الزم بــرای ارســال و ثبــت اســتیکرها را بفرســتد .لیســت دســتورات بــه
شــرح زیــر مــی باشــد:
 /newstickerpackساخت پکیج جدید استیکر
 /addstickerاضافه کردن استیکر جدید به پکیج
 /delstickerحذف استیکر
 /orderstickerمرتبسازی استیکرها در پکیج
 /cancelانصراف از ثبت استیکرها
 .4نخســتین اقــدام بعــد ایــن کار ،ســاخت یــک پکیــج از اســتیکرها اســت .بــرای ایــن کار دســتور  /newstickerpackرا بــه
ربــات بدهیــد .پسازایــن کار ،ربــات بــا پیغامــی از شــما میخواهــد کــه بــرای پکیــج اســتیکر خــود نامــی انتخــاب کنیــد.
بهعنوانمثــال نــام  emadرا بــرای مجموعــه اســتیکرهای خــود در نظــر میگیریــم.
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 .5مرحلــه بعــدی انتخــاب شــکلک بــرای اســتیکرها اســت .اگــر اســتیکرتان محتوایــی جــدی دارد ،میتوانیــد برایــش شــکلک
جــدی را در نظــر بگیریــد .بــا انتخــاب شــکلک مناســب از فهرســت شــکلکها و ارســالش بــه ربــات ،وارد مرحلــه بعــدی خواهیــد
شد .
 .6حــاال نوبــت بــه ارســال اســتیکر میرســد .تصویــر  PNGو بــدون حاشــیه خــود را بــا فشــردن آیکــون گیــره در پاییــن
صفحــه و ســپس گزینــه  Fileانتخــاب کــرده و آن را بــرای ربــات ارســال کنیــد .بــا اتمــام ایــن کار ،ربــات از شــما میخواهــد کــه
بــا ارســال یــک شــکلک دیگــر ،اســتیکر بعــدی را بــه پکیــج خــود بیفزاییــد .ایــن کار را میتوانیــد بــه شــیوه اســتیکر اول انجــام
بدهیــد و مجموعــه اســتیکرهای خــود را تکمیــل کنیــد.
 .7وقتیکــه پکیــج اســتیکرهایتان تکمیــل شــد ،کافــی اســت دســتور  /publishرا بــرای ربــات ارســال کنیــد .حــاال ربــات
در پیامــی دیگــر ،از شــما میخواهــد کــه نامــی بــرای مجموعــه اســتیکرهای خــود برگزینیــد .پــس از انتخــاب نــام و ارســال،
حــاال پکیــج اســتیکرهای شــما آمــاده اســت .ربــات نیــز لینکــی از آن بــرای اشــتراکگذاری بیــن دوســتان را در اختیارتــان قــرار
میدهــد.
بــه همیــن راحتــی شــما توانســتید یــک مجموعــه از اســتیکرهای انحصــاری از خــود و فضــای کاری موردنظرتــان ایجــاد و
طراحــی کنیــد؛ از ایــن اســتیکرها در مکالمــات خــود بــا دیگــران ،کانــال و گروههــای خــود اســتفاده کنیــد .وســعی کنیــد لینــک
آن را بــرای دوســتانتان هــم ارســال کنیــد تــا آنهــا هــم از ایــن اســتیکرها بهشــرط جذابیــت اســتفاده کننــد.
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ترفند چهارم :راهحل دریافت شماره تلفن کاربران

وقتــی ایــن کتــاب الکترونیکــی را میخوانیــد احتمــا ًال اولیــن دغدغــه شــما ایــن خواهــد بــود کــه اگــر تلگــرام هــم مثــل وایبــر از دور
خــارج شــد اینهمــه وقــت و انــرژی کــه بــرای ایــن کار گذاشــتهایم چــه میشــود؟
مشــکل وقتــی حادتــر میشــود کــه ببینیــم هیــچ رد و اطالعــات تماســی از کاربــران خــود در تلگــرام نداریــم و اگــر تلگــرام بــه
هــر دلیلــی از دســترس خــارج شــود دیگــر هیــچ راهــی بــرای دسترســی بــه مخاطبــان وجــود نخواهــد داشــت .حــاال نیــاز بــه ترفنــدی
داریــم کــه بتوانیــم بانــک اطالعــات دقیقــی از مخاطبــان خــود تهیــه کنیــم تــا حتــی بــدون تلگــرام هــم بتوانیــم بــا آنهــا در ارتبــاط
باشــیم .بــرای ایــن کار بایــد از روش لندینــگ پیــج اســتفاده کنیــم .بــا یــک مثــال ایــن مــورد را بیشــتر توضیــح میدهــم .فــرض
کنیــد شــما یــک کانــال تلگرامــی درزمینــه ی آمــوزش آشــپزی داریــد کــه  10هــزار نفــر هــم کاربــر دارد .حــال بــرای بــه دســت
آوردن اطالعــات تمــاس ایــن کاربــران بایــد بهصــورت ماهانــه یــا هفتگــی در کنــار مطالــب دیگــر خــود یــک پســت ویــژه را نیــز بــه
اشــتراک بگذاریــد در ایــن پســت شــما یــک داده ارزشــمند مثــل فیلــم آمــوزش تزییــن کیــک را آمــاده میکنیــد و برخــاف دیگــر
پســتها آن را مســتقیم در تلگــرام منتشــر نمیکنیــد بلکــه فقــط عنــوان جــذاب و لینــک آن بــه وبــاگ یــا وبســایت خــود را
در کانــال قــرار میدهیــد و پسازآنکــه کاربــر بــه صفحــه وبســایت شــما آمــد لینــک دانلــود رایــگان فیلــم موردنظــر را بهشــرط
دریافــت ایمیــل یــا شــماره تلفــن همــراه در اختیــار کاربــر قــرار میدهیــد .بــا ایــن روش دیگــر نگــران مهاجــرت از تلگــرام نباشــید!
اینیــک اســتفاده ســریع و فوقالعــاده کاربــردی از ویژگیهــای صفحــه فــرود یــا لندینــگ پیــج اســت کــه مطابــق آزمایشهــای
انجامشــده بــا تکــرار درســت و هدفمنــد آن میتوانیــد دادههــای بــاالی  %80از کاربــران خــود را جم ـعآوری کنیــد .اگــر در مــورد
چگونگــی طراحــی فنــی ســناریوی لندینــگ پیــچ و نحــوه مشــروط کــردن آن بــه دریافــت ایمیــل مشــکلدارید میتوانیــد از ابزارهــای
آمــاده نظیــر  cmsهــا یــا پنــل هــای ایمیــل مارکتینــگ نظیــر میلــر الیــت اســتفاده کنیــد.
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«بازاریابــی ویروســی یکــی از ارزانتریــن تکنیکهــای بازاریابــی و درعینحــال پرقدرتتریــن آنهاســت .بهطورکلــی بازاریابــی
ویروســی یــا دهانبهدهــان عبــارت اســت از فرآینــد ردوبــدل شــدن اطالعــات ،بهویــژه معرفــی محصــوالت و خدمــات بهطــور
غیررســمی مابیــن دو یــا چنــد نفــر .درگذشــته ایــن پدیــده صرفـ ًا محــاورهای و شــفاهی محــدود بــود امــا اکنــون انــواع دیگــر گفتگوهــا
نظیــر ایمیــل ،شــبکههای اجتماعــی و محتواهــای اینترنتــی نیــز کاربــرد دارنــد .مهمتریــن اصــل در ایــن روش اعتبــار منبــع اســت
ازای ـنرو نســبت بــه ســایر روشهــای ارتباطــی فــرق میکنــد یعنــی ،شــخصی کــه اطالعــات ارائــه میدهــد ،ازنظــر شــخصی کــه
اطالعــات دریافــت میکنــد منبعــی کام ـ ً
ا معتبــر اســت .طبیعــی اســت کــه مــا بهعنــوان یــک مصرفکننــده توصیــه دوســتانمان را
بــرای خریــد یــک محصــول بیشــتر از انبــوه تبلیغــات و آگهیهــا خواهیــم پذیرفــت».
(برگرفته از کتاب انفجار با دستخالی –  8اصل موفقیت کسبوکارهای نوپا به روش کمپین تبلیغاتی آنالین)
امــا ســؤال اصلــی اینجاســت کــه محبوبترینهــا چــه ویژگیهایــی دارنــد و مــردم دوســت دارنــد در مــورد چــه چیزهایــی
صحبــت کننــد؟ بهعبارتدیگــر مــردم دوســت دارنــد چــه چیزهایــی را بــه اشــتراک بگذارنــد؟
کاربــردی بــودن :بــه اشــتراک گذاشــتن یعنــی اهمیــت دادن ،کمک به دوســتان همیشــه احســاس خوبی بــه آدم میدهــد در اصــل هدف
نهایــی بــه اشــتراکگذاری مطالــب ارزشــمند و کاربــردی بـرای کمــک بــه دیگـران اســت بـرای همین ســعی کنیــد دادههــای خــود را بهصورت
کاربردی تهیــه کنید.
جذابیــت :کلیــد منحصربهفــرد شــدن ایــن اســت کــه بفهمید چه چیــزی محصولتــان را جالــب میکنــد .از خالقیتتــان اســتفاده کنیــد و راه
ذهــن مــردم را پیـدا کنیــد .آیــا محصولتــان میتوانــد کاری کنــد کــه هیچکــس بــاورش نشــود؟ آیــا ایــده یــا مســئلهای کــه در نظرتــان اســت
قابلیــت ایــن را دارد کــه از اذهــان مــردم فراتــر بــرود و کاری شــگفتانگیز انجــام دهــد؟ یکــی از راههایــی کــه میتوانیــد بــا آن حـواس مــردم را
جلــب خودتــان کنیــد و شگفتزدهشــان کنیــد ایــن اســت کــه الگوهــا و انتظارهــای قبلیشــان را بشــکنید و یکچیــز تــازه بــه آنهــا معرفــی کنیــد.
داســتان ســازی :اگــر یکــی از دوســتانتان بیایــد برایتــان بگویــد کــه یکبــار فــان تعمیــرکار ،ماشــینش را درســت کــرده و هیــچ پولــی
نگرفتــه اســت ،همیــن خــودش بــه دیــدن صدهــا تبلیــغ و مشــاهده عینــی و آزمونوخطــا مـیارزد .پــس ســعی کنیــد بـرای رویدادهــای خــود
داســتان ســازی کنیــد .داســتانها نــه وقــت میگیرنــد نــه زحمتــی دارنــد .بــه ملموستریــن و قابلاعتمادتریــن حالت ممکــن از یک محصــول یا
خدمــات تعریــف میکننــد و غیرمســتقیم آن را بــه بقیــه پیشــنهاد میکننــد .تردیــد نکنیــد کــه مــردم بــه دوستانشــان بیشتــر از شــما اعتمــاد دارند.
صرفهجویــی مالــی :معامــات ،وقتیکــه ارزشهــای اســتثنایی را بــزرگ جلــوه میدهنــد انــگار جذابتــر هســتند .بهعبارتدیگــر هرچــه
نیــاز قابلتوجهتــر و منحصربهفــرد فردتــر باشــد ،بیشــتر در مــوردش صحبــت میشــود .پیشــنهادهای اســتثنایی بــا توقعات مــردم بــازی میکنند
و درنتیجــه بیشــتر بــه اشــتراک گذاشــته میشــوند و عنصــر دیگــری کــه روی تشــخیص ارزشــمند بــودن یــک خبــر یا پســت اثــر میگـذارد ،در
دســترس بــودن آن اســت .شــاید نامعقــول بــه نظــر برســد ولــی محــدود کــردن زمــان نتیجــه دادن یک خبــر حتــی میتوانــد آنهــا را مؤثرتر هم
بکند
ویژگیهایبیشترو 6راهکارعملیاتیدرعلمبازاریابیویروسیرامیتوانیددرکتابانفجاربادستخالیبهطورتخصصیمطالعهکنید.

11

www.takbook.com

ترفند ششم :روشهای کار با تلگرام بدون نیاز به تلفن همراه

وقتــی شــما از تلگــرام بهعنــوان یــک ابــزار هدفمنــد بــرای بازاریابــی و کســب درآمــد اســتفاده میکنیــد؛ دسترســی ســریع و مدیریــت
آســان آن را در هــر زمــان و مکانــی حتــی بــدون تلفــن همــراه نیــز بهعنــوان یــک نیــاز اساســی احســاس خواهیــد کــرد .عــاوه بــر
اینکــه قطعـ ًا بــا نســخههای دســکتاپ تلگــرام آشــنا هســتید قصــد دارم در ایــن ترفنــد بــه چنــد دسترســی دیگــر و اصطالحـ ًا پورتابــل،
بــدون اینکــه بــه ســختافزار خاصــی نظیــر لپتــاپ یــا تلفــن همــراه وابســته باشــد معرفــی کنــم .تــا شــما در ســفر ،کافینــت،
مهمانــی یــا هرجایــی کــه فقــط اینترنــت داشــت بتوانیــد تلگــرام خــود را چــک کنیــد.
اجرای تلگرام در مرورگر اینترنت
اســتفاده از وبوگــرام یــکراه حــل ســریع و بســیار آســان اســت و شــما میتوانیــد بــا مراجعــه بــه آدرس زیــر در اکانــت خــود
واردشــده و از وبوگــرام اســتفاده کنیــدwww.web.telegram.org :
پــس اینکــه بــه وبوگــرام از طریــق لینــک بــاال مراجعــه کردیــد در قســمت  ،Countryکشــور موردنظــر خــود را انتخــاب کنیــد و در
قســمت  Phone Numberنیــز شــماره تلگــرام خــود را وارد کنیــد .ســپس بــرای رفتــن بــه مرحلــه بعــدی روی گزینــه  Nextکلیــک
کنیــد.
اکنون کد فعالسازی برای شما  SMSخواهد شد که باید آن را در قسمت  Enter your codeوارد کنید.
پس از وارد کردن کد فعالسازی روی  Nextکلیک کنید.
پــس از انجــام مراحــل بــاال ،صفحــه اصلــی وبوگــرام بــرای شــما بازخواهــد شــد و میتوانیــد از تلگــرام بــر روی مرورگــر خــود
اســتفاده کنیــد.
اگــر از یــک کامپیوتــر عمومــی اســتفاده میکنیــد و یــا اینکــه نیــاز اســت از وبوگــرام خــارج شــوید ابتــدا بــر روی منــو (ســه خــط)
کلیــک کنیــد .پــس از بــاز شــدن منــو ،گزینــه  Settingsرا انتخــاب کنیــد ســپس از پاییــن صفحــه تنظیمــات ،بــر روی گزینــه Log out
کلیــک کنیــد.
افزونه تلگرام برای مرورگر فایرفاکس و کروم
استفاده از افزونه فایرفاکس تلگرام بسیار ساده و کاربردی است برای این کار ابتدا به لینک زیر مراجعه کنید:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/telegram-fox
سپس در صفحه بازشده بر روی گزینه  Add to Firefoxکلیک کرده و افزونه را نصب کنید.
پس از نصب افزونه ،آیکون تلگرام به نوارابزار مرورگر شما اضافه میشود.
حال میتوانید روی آیکون تلگرام کلیک کرده و با واردکردن شماره و سپس کد فعالسازی ،وارد تلگرام شوید.
مشــابه ایــن کار را نیــز میتوانیــد بــرای مرورگــر کــروم انجــام دهیــد و بــا جســتجوی  telegramدر بخــش افزونههــا ،افزونــه
تلگــرام مخصــوص تلگــرام را نصــب و اســتفاده نماییــد.
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روبــات تلگــرام نوعــی حســاب کاربــری ویــژه اســت کــه بــرای ارســال و دریافــت اتوماتیــک پیــام طراحیشــده اســت .کاربــران
میتواننــد بــا ارســال دســتورات گوناگــون بــا رباتهــای تلگــرام در ارتبــاط باشــند ،ایــن ارتبــاط میتوانــد در یــک مکالمــه شــخصی
و یــا در یــک گــروه ایجــاد شــود .رباتهــا آخریــن زمــان آنالیــن بــودن ندارنــد و همیشــه عبــارت  botبــرای آنهــا نمایــش داده
میشــود .رباتهــا فضــای محــدودی بــرای ذخیــره اطالعــات دارنــد و پیامهــای قدیمیتــر پــس از پــردازش توســط شــما حــذف
میشــوند .بایــد توجــه داشــته باشــید کــه ربــات تلگــرام نمیتوانــد شــروعکننده مکالمــه بــا کاربــران باشــد ،تنهــا زمانــی کــه کاربــر
ربــات را بــه گــروه اضافــه کنــد یــا بــه آن پیــام بفرســتد امــکان ارســال پیــام از طــرف ربــات وجــود خواهــد داشــت .البتــه خوبــی
رباتهــای تلگــرام ایــن اســت کــه برخــاف شــما هرگــز غیرفعــال ،آفالیــن یــا خســته نمیشــوند!
مزیتهای رباتها
درواقــع میتــوان گفــت کــه ربــات تلگــرام میتوانــد هــر کاربــردی داشــته باشــد! نحــوه اســتفاده از آنهــا بــه خالقیــت شــما و
الگوریتمهایــی کــه بــرای آن تعریــف میکنیــد بســتگی دارد .برخــی از کاربردهــای آنهــا بــه شــرح زیــر اســت:
* ارتبــاط بــا وبســرویسها :یــک ربــات تلگــرام میتوانــد فعالیتهــای شــمارا کوتــاه و بهینــه کنــد ،بهعنوانمثــال
شــما میتوانیــد هــر زمــان دیــدگاه یــا فــرم تمــاس جدیــدی در ســایت ارســال شــد ،مســتقیم ًا در تلگــرام آن را دریافــت کنیــد؛ و
یــا آخریــن ایمیلهــای خــود را بهحســاب تلگــرام خــود منتقــل کنیــد.
* ســاخت مســابقه یــا بازیهــای فکــری ســاده :نحــوه ارتبــاط شــما بــا ربــات تلگــرام از طریــق  APIایــن قابلیــت
را ایجــاد میکنــد کــه بهســرعت پاس ـخهای کاربــران را تحلیــل کــرده و نتایــج متناســب بــا آن را برایشــان ارســال کنیــد .ایــن
قابلیــت بــه شــما امــکان میدهــد بازیهــای گوناگونــی را طراحــی و پیادهســازی نماییــد.
* ابزارهــای کاربــردی :ربــات تلگــرام میتوانــد هــر کاربــردی داشــته باشــد ،شــما هســتید کــه کارایــی آن را طرحریــزی
میکنیــد .دریافــت نــرخ ارز ،اطالعــات هواشناســی ،اخبــار روز و تفریــح و ســرگرمی هرکــدام نمونههــای موفقــی از کاربــرد ربــات
تلگــرام تــا امــروز هســتند.
آموزش ساخت ربات
ی در تلگــرام شــما نیازمنــد دانــش
بیشــتر وبمســتران یــا فعــاالن ایــن حــوزه میداننــد کــه بــرای ایجــاد یــک ربــات حرفــها 
برنامهنویســی و یــک ســرور بــا مشــخصات موردنظــر هســتید ولــی مــن در ایــن آمــوزش میخواهــم راه ســاخت یــک ربــات کاربــردی
و ســاده را آمــوزش دهــم.
تلگــرام در نســخه  ۳بــرای ربــات و کاربــر عــادی تفــاوت قائــل شــده! طــوری کــه در ورژن هــای قبلــی بــرای ســاخت ربــات بایــد
اول بهصــورت کاربــر عــادی در برنامــه عضــو میشــدید ســپس یــوزر مربوطــه را بــه ســرور متصــل میکردیــد و ربــات خــو را
پیکربنــدی میکردیــد.
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امــا در ورژن جدیــد بــرای ســاخت ربــات ابتــدا بایــد از @ BotFatherاســتفاده کنیــد .بابــا ربــات! ایــن امــکان را بــه شــما میدهــد
تــا بتوانیــد یــک پروفایــل مخصــوص ربــات بســازید و آن را مدیریــت کنیــد.
در رابــط کاربــری جدیــد طــرز اســتفاده از آن بســیار آســان شــده و بــرای کاربــر گزینههــای مختلفــی میآیــد و کاربــر میتوانــد
بــا اســتفاده از گزینههــای موجــود بــه ربــات دســتور بدهــد.
شروع کار با بابا ربات بسیار آسان است و کافی است  start/را برایش ارسال کنید.
با این کار لیست کارهایی که میتوانید انجام دهید برایتان ارسال میشود.
برای ساخت ربات جدید  newbot/را ارسال کنید.
برای دریافت توکن  token/را ارسال کنید.
برای منقضی کردن توکن  revoke/را ارسال کنید.
برای نوشتن توضیح مختصر در مورد ربات (که در شروع چت با آن نوشته میشود)  setdescription/را ارسال کنید.
برای تغییر عکس پروفایل ربات  setuserpic/را بزنید.
برای نوشتن دستورات ربات  setcommands/را ارسال کنید( .این بخش نیاز به دانش بیشتری خواهد داشت)
با  setjoingroups/میتوانید اجازه دهید ربات شما ،در گروهها عضو شود.
با  setprivacy/میتوانید تعیین کنید ربات شما به چه پیامهایی حساس باشد.
با  cancel/میتوانید عملیات فعلی را متوقف کنید.
سایر دستورات را میتوانید در  https://core.telegram.org/botsمشاهده کنید.
حــاال کــه ربــات خــود را بــا بابــا ربــات! ایجــاد کردیــد بــه آی دی @ Paquebotدر تلگــرام مراجعــه کــرده و ربــات خــود را بــا ارســال
ایــن دســتور بــه آن معرفــی کنیــد* addbot/:
بهجای *( API Key ،نحوه دریافت توکن از بابا ربات در مراحل قبل توضیح دادهشده است) ربات خود را وارد کنید.
پیکربنــدی ربــات تمــام شــد! حــال اگــر کاربــر دســتور  start/را بــه ربــات خــود بفرســتد ،پیامــی از طــرف ربــات شــما بــه کاربــر
ارسالشــده و در ربــات شــما مشــترک میشــود .بــرای لغــو اشــتراک در ربــات بایــد از دســتور  stop/اســتفاده کــرد.
بــرای اینکــه پیامــی بــه مشــترکان ربــات خــود بفرســتید کافــی اســت تــا دســتور  paquebot/را بــه ربــات خــود ارســال کــرده و
هــر پیامــی را کــه میخواهیــد ارســال کنیــد .بــرای لغــو ایــن کار از دســتور  cancel/اســتفاده کنیــد.
حاال برای اینکه امکانات بیشتری را به ربات خود اضافه کنید ما استفاده از سرویس  Zapierرا به شما توصیه میکنم.
ابتــدا وارد لینــک ( )/http://zapier.comشــده و در آن ثبتنــام کنیــد؛ (بهتــر اســت کــش مرورگــر خــود را فعــال کنیــد) وارد ایــن
لینــک شــده و گزینــه ی  Accept Invite & Go To Dashboardرا بزنیــد.
وارد لینــک ( )http://paquebot.io/invite-zapierشــده و  Action Appرا  Paquebotانتخــاب کــرده (مــا در ایــن آمــوزش  RSSرا
انتخــاب کردهایــم) Action ،را  Post messageانتخــاب کــرده Trigger ،را  New item in feedانتخــاب کــرده و درنهایــت بــر روی
 Continueکلیــک کنیــد .بــر روی گزینــه ی  Connect a Paquebot Accountکلیــک کنیــد .در صفحــه ی بازشــده بایــد نــام و API
ربــات را وارد کنیــد.
نکتــه :ایــن  API Keyبــا توکنــی کــه بابــا ربــات بــه شــما داد فــرق دارد و آن را بایــد بــا ارســال دســتور  botkey/بــه ربــات خــود
دریافــت کنیــد .بــرای تعویــض ایــن  Keyاز دســتور  botkey init/اســتفاده کنیــد.
بعد از تست کردن اکانت شما توسط  Zapierبر روی  Continueکلیک کنید.
آدرس فید ( )rssرا وارد کرده و بر روی  Continueکلیک کنید.
نکته :آدرس فید سایت موردنظر خود را با  //:httpشروع کرده و با  /تمام کنید.
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حــال بایــد متنــی کــه قراراســت در هنــگام انتشــار پســت جدیــد در ســایت بــه مشــترکان ارســال شــود را بنویســید و بــر روی
 Continueکلیــک کنیــد .حتم ـ ًا از فیلدهــای خــود ســایت نیــز اســتفاده کنیــد ،بــا زدن گزینــه ی  Insert Fieldsمیتوانیــد ایــن کار
را انجــام دهیــد .در ایــن مرحلــه ســرویس بــر روی ربــات شــما تســت خواهــد شــد .بــر روی گزینــه ی Test RSS by Zapier trigger
کلیــک کنیــد .بــرای تســت کــردن چنــد نمونــه در اختیــار شــما قــرار میگیــرد کــه پــس از دیــدن  Triggerو  ،Actionبــا زدن گزینــه ی
 Test Zap with this sampleمیتوانیــد آنهــا را تســت کنیــد (بــه مشــترکان ارســال شــود) .در آخــر بــر روی گزینــه ی Continue
کلیــک کنیــد .یــک نــام بــرای ایــن ســرویس انتخــاب کــرده و بــر روی  Turn Zap onکلیــک کنیــد.
نکته :شما میتوانید  Triggerهای دیگری را نیز به ربات اضافه کرده و قابلیتهای آن را زیاد کنید.
برای فارسی سازی ربات نیز میتوانید دستور زیر را به ربات خود ارسال کنید:
locale fa/
دقت کنید که با این کار فقط پیامهایی که کاربرانتان مشاهده میکنند فارسی میشود.
تبریک! ربات شما آماده است!
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ترفند هشتم :فوتهای کوزهگری که حرفهایهای تلگرام فقط میدانند!

تــا اینجــای کار روشهــای ســوددهی در ایجــاد گــروه را یــاد گرفتهایــد و بــا مدیریــت و اســتفاده مناســب از کانــال آشــنا شــدید،
حتــی یــاد گرفتیــم کــه چگونــه بــرای خــود اســتیکر و حتــی رباتهــای اختصاصــی بســازیم از همــه مهمتــر رازی را معرفــی کردیــم
تــا بــا آن شــماره تمــاس کاربــران خــود را جمـعآوری کنیــم و بتوانیــم پسـتهایی بنویســیم کــه بهســرعت ویروســی و پخــش شــود.
عــاوه بــر ایــن بــا ترفندهایــی نظیــر اســتفاده از تلگــرام بــدون تلفــن همــراه را نیــز آشــنا شــدیم و در انتهــا قصــد داریــم چنــد نکتــه
ریــز از فوتهــای کوزهگــری حرفهایهــا را باهــم مــرور کنیــم.
* نســخه اصلــی را اســتفاده کنیــد :نســخه کالینــت برنامــه تلگــرام بهصــورت  Open Sourceمنتشرشــده؛ یعنــی هرکســی
میتوانــد در برنامــه تلگــرام تغییراتــی ایجــاد کنــد و در اینترنــت منتشــر کنــد؛ بنابرایــن ســعی کنیــد برنامــه تلگــرام را دقیقـ ًا از ســایت
خــود تلگــرام دانلــود و نصــب کنیــد.
* مخفــی کــردن حالــت آنالیــن بــودن شــما :بــرای اینکــه حالــت آخریــن وضعیــت آنالیــن بــودن خــود را مخفــی کنیــد
کافــی اســت بــه قســمت  Settingsو ســپس  Privacy and Securityرفتــه و روی گزینــه  Last Seenضربــه زده و ســپس گزینههــای
( Everybodyنمایــش آنالیــن بــودن شــما بــرای همــه) یــا ( My Contactsنمایــش آنالیــن بــودن شــما بــرای مخاطبانتــان) یــا Nobody
(مخفــی کــردن وضعیــت آنالیــن بــودن شــما از همــه) را انتخــاب کنیــد .همچنیــن میتوانیــد از قســمت  Never Share Withکاربرانــی
را کــه میخواهیــد از وضعیــت شــما باخبــر نشــوند را انتخــاب کنیــد.
* رمــز بــر روی برنامــه تلگــرام :ابتــدا بــه قســمت تنظیمــات یــا  Settingsبرویــد و گزینــه  Passcode Lockرا انتخــاب کنیــد
و ســپس  Passcode Lockرا فعــال کنیــد تــا بتوانیــد رمــزی را معیــن کنیــد .بــا انتخــاب گزینــه مشخصشــده میتوانیــد تعییــن کنیــد
کــه در چــه مدتزمانــی رمــز بــر روی برنامــه فعــال شــود ( )Auto Lockیــا اینکــه آن را بهطــور دســتی فعــال کنیــد.
* ایجــاد لیســت مخاطبیــن موردعالقــه :بــرای ایجــاد لیســت موردعالقــه خــود ابتــدا گزینــه  New Broadcast Listرا انتخــاب
کنیــد در ایــن بخــش میتوانیــد یــک لیســت از مخاطبیــن موردعالقــه خــود یــا کســانی کــه بــا آنــان ارتبــاط بیشتــری داریــد ایجــاد
کنید .
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درسهایی که میتوان از تلگرام آموخت
خــب ترفندهــای تلگرامــی تمــام شــد ولــی یــک نکتــه بســیار مهــم مانــد! بیاییــد در آخــر ایــن کتــاب بهجــای یــک مصرفکننــده
بــه دیــد یــک توســعهدهنده و صاحــب یــک کسـبوکار بــه تلگــرام نــگاه کنیــم ،اینکــه واقعـ ًا اگــر مــا صاحــب یــک اســتارتاپ بودیــم
چــه درسهایــی را میتوانســتیم از سیاس ـتهای تلگــرام یــاد بگیریــم.
ـی تلگــرام در چنــد مــاه اخیــر ،پیشــرفت ســریع و محیرالعقــول ایــن ابــزار ارتباطــی-
فــارغ از رشــد نمایــی و ســریع کاربــران ایرانـ ِ
اجتماعــی بســیار قابلتأمــل اســت .تلگــرام آنچنــان رقبــای خــود از قبیــل واتســاپ ،وایبــر و الیــن را شکســت داده اســت کــه آنــان
چــارهای جــز ایســتادن و نظــاره حرکــت مقتدرانــه رقیــب ندارنــد.
گیــج ایــن دســت تحــوالت باشــیم یــا اینکــه الاقــل از ایــن
بــه قــول محمدمهــدی ســاکنی آیــا مــا هــم بایــد سرمســت و
ِ
تجربههــای موفــق ،بــرای اســتارتاپ هــای خودمــان درس بگیریــم؟
* تغییر نرم ماهیت
واقع ـ ًا تلگــرا ِم مــوز مــار لفــظ درســتی اســت بــرای اپلیکیشــنی کــه امــروز تبدیــل بــه یــک رســانه شــده اســت .در نســخههای
اخیــر تلگــرام شــاهد تغییــر ماهیــت ایــن شــبکه ارتباطــی هســتیم .تغییــری نــرم و هوشــمندانه .وقتــی نســخههای تلگــرام را
بررســی میکنــم کامــ ً
ا رشــد و توســعه گامبــهگام و همســو بــا درک مخاطبــان را بهخوبــی در رفتــار تلگــرام درک میکنــم.
تلگــرام زیرکانــه و ســنجیده امکانــات خــود را تکمیــل و تکمیلتــر میکنــد و ایدههــای خــود را بهموقــع در اختیــار مخاطبــان
قــرار میدهــد مثــل رباتهــا؛ کانالهــا؛ ســطوح دسترســی و…
ایــن تغییــرات آهســته و تدریجــی بهگونــهای رقــم میخــورد کــه کاربــران ایــن اپلیکیشــن نیــز ایــن تغییــرات را همراهــی
میکننــد .توســعه پایــدار ،مســتمر و تدریجــی را ِز همــراه کــردن کاربــران و مشــتریان حتــی در صــورت تغییــر ماهیــت محصــول
اســت .چراکــه کاربــران نیــز بهتدریــج نیازهــای جدیــد خــود را کشــف میکننــد و در بزنــگا ِه احســاس نیــاز بــه خدمــت جدیــد،
پاســخی از ســرویسدهنده دریافــت میکننــد کــه ایــن بســیار مطلــوب اســت و بــه محبوبیــت محصــول کمــک میکنــد .کاری
کــه بهخوبــی تیــم پــروژه تلگــرام از عهــده آن برآمدهانــد.
* برگشت به عقب دیگر همیشه دلیل شکست نیست
یادتــان هســت زمانــی کــه بعــد از طراحیهــای ســاده تکرنــگ قدیمــی مــوج طراحــی بعــد دار معــروف بــه «ویســتایی»
همهجــا فراگیــر شــده بــود؟ آیــا فکــرش را هــم میکردیــد کــه امــروز دوبــاره همــان طراحیهــای ســاده بــا اســم جدیــد
«طراحــی فلــت» دوبــاره فراگیــر شــوند و دیگــر اســمی هــم از طراحــی ویســتایی نباشــد؟ چــرا پــس ایــن بازگشــت بــه عقــب یــک
موفقیــت بــود؟ بلــه الزام ـ ًا هــر بازگشــتی بــه دوران عقــب محکــو م بــه شکســت نیســت بهشــرط آنکــه ســازوکار درســتی را در
اســتفاده از ابــزار پیشبینــی کنیــم و از همــه مهمتــر قــدرت اجــرا را نیــز داشــته باشــیم مثــل همیــن تلگــرام خودمــان! تلگــرام
بــا ســازوکار درســت و نــه حــذف گــروه و شــبکههای ارتباطــی موجــود اقــدام بــه ایجــاد و ارائــه شــکل جدیــدی از اطالعرســانی
کــرده اســت کــه درصورتیکــه بــا سیاسـتهای کسـبوکار مــا همســو باشــد ،قابلاســتفاده خواهــد بــود .بــه قــول دوســتی بــرای
بعضــی یــک کانــال رایــگان حتــی فراتــر از یــک اپلیکیشــن موبایلــی اختصاصــی کار میکنــد .واقعـ ًا هــم همینطــور اســت مثـ ً
ا
هفتــه پیــش ســایت خبــری عصــر ایــران کانــال خــود را ســاخت و تــا امــروز نزدیــک بــه  ۲۰هــزار نفــر مثــل مــن در حــدود یــک
هفتــه عضــو ایــن کانــال شــدهاند .یــک درگاه ایــده آل بــرای دریافــت آخریــن اخبــار روز در ابــزاری کــه همیشــه بــاز اســت! ایــن
یعنــی نفــوذ بــه قلــب مخاطــب.
* سیستم انتفاعی
تلگــرام بــا اســتفاده بجــا از مفهــوم کارآفرینــی اجتماعــی و بــا بهکارگیــری هوشــمندانه تخصصهــای اجتمــاع موردنظــرش،
محصــول خــود را تکمیــل میکنــد .ایــن مفهــوم در تکمیــل و تکثیـ ِر یکبــاره اســتیکرهای تلگــرام بیشــتر مشــهود اســت .ایجــاد
پلتفــرم رباتهــا کــه بهســادگی بــرای برنامــه نویســان ،فعــاالن و عالقهمنــدان حــوزه آی تــی قابــل بهکارگیــری و توســعه
اســت ،شــاید بهتریــن راهــکار بــرای رســیدن بــه هــدف باشــد .اســتفاده از ظرفیــت و اســتعداد برنامــه نویســان ،گرافیس ـتها و
دیگــر تخصصهــا در سرتاســر دنیــا ،تنهــا بــا ایجــاد بســتری هوشــمندانه.
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* تعیین گامها و تولید محصول اولیه
مهمتریــن اصــل در مدیریــت پــروژه اســتارتاپ هــا فازبنــدی مناســب و توســعه گامب ـهگام محصــول اســت .یــک ســال پیــش
تلگــرام یــک نرمافــزار پیامرســان خــوب بــا امکانــات قابلقبــول بــود .ولــی در آینــده نزدیــک شــاهد تحــوالت بنیادیــن در ماهیــت
و کاربردهــای ایــن شــبکه خواهیــم بــود .تلگــرام در هــر مرحلــه ویژگــی کــه ادعــا میکــرد را خــوب انجــام م ـیداد .همیشــه
ســنگهای بــزرگ نشــانه نــزدن اســت امــا بــا برداشــتن و پرتــاب ســنگهای کوچکتــر آمادگیمــان بــرای ســنگهای
بزرگتــر بیشــتر میشــود.
* همیشه متنباز پیروز است!
از دیگــر درسهایــی کــه از پــروژه تلگــرام میتــوان گرفــت؛ ظرفیتهــای متفاوتــی اســت کــه خــود را در بســترهای آزاد و البتــه
پنهــان نشــان میدهــد ،بــا عمومــی و در دســترس بــودن  APIهــای تلگــرام ،بــرای برنامــه نویســان بســتر بســیار خوبــی بــرای
توســعه ایجادشــده اســت .شــاید در بســیاری از کشــورها صاحبــان اســتارتاپ هــا بــه کاربــران کامـ ً
ا اطمینــان میکننــد ولــی شــاید
بــرای ایــران ایــن هنــوز زود باشــد!
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