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مدیران بزرگ، زاده نمی شوند، با آموزش ها ساخته می شوند.

 با عضویت در سایت مدیران آی تی، از مطالب آموزشی رایگان ویژه مدیریت کسب و کار استفاده نمایید.

می توانید این کتاب را هدیه دهید.

می توانید این کتاب را برای دانلود در سایت یا 
شبکه های اجتماعی خود قرار دهید.

می توانید نسخه چاپی این کتاب را برای خود تهیه 
کنید.

ولی 
نمی توانید این کتاب را به فروش برسانید.

و نمی توانید محتویات آن را تغییر دهید.

استفاده از مطالبی این کتاب با ذکر منبع )ModiraneIT.com( بالمانع است.

کلیه حقوق برای رامین فریور و وب سایت مدیران آی تی محفوظ می باشد.
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مدیران بزرگ، زاده نمی شوند، با آموزش ها ساخته می شوند.

 با عضویت در سایت مدیران آی تی، از مطالب آموزشی رایگان ویژه مدیریت کسب و کار استفاده نمایید.

درباره رامین فریور نویسنده این کتاب
مدیر وب سایت مدیران آی تی و هایپرمارکت مدیران آی تی

فوق دیپلم برق
کارشناس رشته مهندسی فناوری اطالعات

دانش آموخته رشته MBA گرایش بازاریابی و تجارت الکترونیک
آموزشی  مراکز  در  تفکر خالق  و  نویسی  برنامه  دوره های مختلف  مدرس 

خصوصی و دولتی
طراح محصول آموزشی “چگونه یک مدیر خالق شویم؟”

طراح محصول آموزشی “مدیریت زندگی و کار به روش بیل گیتس”
بنیانگذار سازمان آموزش برق مدار سبز

عضو انجمن مخترعین

طراحی و بازاریابی 97 نرم افزار کامپیوتری در زمینه های الکترونیک و کامپیوتر برای مصارف مختلف صنعتی و 
تجاری از جمله :

    نرم افزار جعبه الیتنر
    سی دی باکس هوشمند

    بهینه ساز مصرف انرژی کامپیوتر

   طراح نرم افزاری نرخ نامه های دیجیتال و ...

 مشاور و مدیر بازاریابی کسب و کارهایی نظیر:
    غذای سالمتی کم کال

    مدرسه کسب و کار پردیس دانشگاه شریف
    باشگاه مشتریان رایپو

   کاسپین آسانبر
    شرکت دانش بنیان هوشمند سازان

...

مدیراِن آی تی نتیجه تجربیات 15 ساله رامین فریور در زمینه آی تی،بازاریابی و مدیریت است.در مدیران آی تی،راه مدیران     
آی تی جهان را پی خواهیم گرفت و هر روز یاد می گیریم که چطور بتوانیم از اطالعات برای مدیریت و توسعه کسب و کار خود 

بهره ببریم.
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مدیران بزرگ، زاده نمی شوند، با آموزش ها ساخته می شوند.

 با عضویت در سایت مدیران آی تی، از مطالب آموزشی رایگان ویژه مدیریت کسب و کار استفاده نمایید.

سالم، رامین فریور هستم و از اینکه بتونم مطالبی که خودم یاد می گیرم رو به دیگران آموزش بدم لذت
 می برم این کتاب را برای ساخت کسب و کار اینترنتی نوشتم و تمام هدفم در این کتاب اینه که به شما 

نشون بدم که برای راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی می تونیم از ابزارهایی که شرکت های فعال در این حوزه 
در اختیارمون قرار میدن استفاده کنیم.

شاید عکس مکعب روبیک رو، روی جلد، دیده باشی و با خودت فکر کرده 
باشی که چه ربطی به کسب و کار اینترنتی داره؟

ولی دقیقا هدفم از قرار دادن این مکعب روی جلد این بوده که 
بگم کسب و کار اینترنتی دقیقا مثل مکعب روبیکه!!!

تو می تونی مثل مکعب های کوچیک روبیک، که تشکیل یک مکعب بزرگ رو داده؛ کسب و کار اینترنتی خودتو 
رو توسط ابزارهای متنوعی که شرکت های دیگر در اختیارت قرار میدن، بسازی؛ و الزم نیست که همه چیز را 

بخواهی از اول اخرتاع کنی.

و مقصود دوم من، از قرار دادن این مکعب این بوده که به شما این حقیقت رو بگم که کسب و کار اینترنتی مثل 
حل کردن مکعب روبیکه و اگر بخواهی صرفا آزمون و خطا کنی؛ زمان خیلی زیادی ازت گرفته میشه و در نهایت 

هم از حل کردن این مکعب خسته میشی و میندازیش کنار.
 

دقیقا شبیه خیلی از سایت هایی که در ایران هیچوقت موفق نمیشن و فقط می خوان با آزمون و خطا پیش برن.

تو باهوش هستی و برای زمان خودت ارزش قائلی. به خاطر همین این کتاب 
رو دانلود کردی چون تنها 3 درصد افراد یک جامعه برای آموزش خودشون وقت 

می ذارن.
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 با عضویت در سایت مدیران آی تی، از مطالب آموزشی رایگان ویژه مدیریت کسب و کار استفاده نمایید.

بیا و دچار اشتباه آزمون و خطا نشو؛ و مثل یک روبیک باز حرفه ای، 
اصول عملی درست کردن اون رو یاد بگیر و هر روز، روی آموزش 
خودت کار کن و از ایده هایی که موفقیتش اثبات شده استفاده بکن 

که بتونی در زمان خودت صرف جویی کنی و سریعتر موفق بشی.
من در مدیراِن آی تی، در این راه همراهیت می کنم.

خب برای شروع آموزش، اگر فرض کنی که کسب و کارت مثل مکعب روبیکه؛ 
می خوام بیام و امروز یکی از قسمت های مکعب که می تونی ازش استفاده 
کنی رو برات معرفی کنم و اون هم “سیستم فروش و  بازاریابی فروتله” که 
باشه پس  ترین قسمت های مکعب  کسب و کارت  از اصلی  تونه یکی  می 

کمربندتو  ببند که بریم و یک سفر هیجان انگیز رو شروع کنیم :

فروتل، یک سیستم فروش و بازاریابیه که توسط این بستر می تونی، کاالها یا خدماتت رو به دست مشتریات 
برسونی یعنی برای خودت یک کسب و کار اینترنتی راه بندازی و چرخ رو از اول نسازی.

به عنوان مثال اگر بخوای یک فایل دانلودی در اینترنت به فروش برسونی، قبل از فروش 
فایل، باید سایتی داشته باشی؛ که بتونه عملیات پرداخت رو انجام و فایل رو در اختیار کسانیه 

که پرداخت کردن،قرار بده؛ که حتما باید امنیت سایتت هم باال باشه.

خب پس دیدی که، برای دانلود یک فایل،چه کارهایی رو باید قبلش انجام بدی؛ انجام دادن این کارها، یعنی 
صرف زمان و هزینه و کلی دردسرهای پشتیبانی.

ولی اگر بیای و از بستر فروتل استفاده کنی دیگه نیاز نیست؛ همه این کارها رو خودت به تنهایی انجام بدی!!!
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خیلی ساده فایل دانلودیتو در فروتل آپلود می کنی، یک قیمت هم براش تعریف می کنی و لینک خریدش رو 
هر جایی که دوست داشتی قرار می دی.)سایت،وبالگ،ایمیل،شبکه های اجتماعی و ...(

مردم میان خیلی ساده روی لینک خرید، کلیک می کنن و بعد از پرداخت پول، فایل رو دانلود می کنن.

 تو هم نگران امنیت،پشتیبانی و دردسرهای گرفتن درگاه بانکی و این چیزا نیستی.

 و فقط وقتت رو برای بازاریابی و افزایش فروشت صرف می کنی؛ که تازه برای بازاریابیت هم، می تونی از 
سیستم بازاریابی فروتل استفاده کنی.)در آموزش های تکمیلی بعدی کامال بهش می پردازم.(

یک مثال دیگه برات  می زنم: فرض کن می خوای یک کاالی فیزیکی مثل “فلش مموری”،”موبایل”،
”لب تاپ” و یا هر محصولی که خودت داری رو بفروشی.

خب اگر بخوای مثل سایت های حرفه ای فروش داشته باشی و مشتری راحت ازت خرید 
کنه؛ باید بتونی به هر کجای ایران سفارشاتو پست کنی و همچنین باید سیستمی داشته 
باشی که سفارشاتو دریافت کنه؛ تا بتونی سفارشاتی که ارسال شدن و اونهایی که هنوز 

ارسال نشدن رو، از هم تشخیص بدی.

در ضمن برای اینکه مردم بیشتر به سایتت اعتماد کنن باید بتونی پول سفارش رو بعد از 
تحویل کاال از مشتری بگیری.)به این میگن COD،یا پرداخت در محل(

COD:Cash On Delivery

اگر بخوای سریعتر سفارش به دست مشتریهات برسه باید بتونی در شهرهای پر فروشت انبار داشته باشی و تازه 
وقتی همه اینها رو آماده کنی باید تیمی درست کنی؛ که بیاد، سفارشهای روزانه رو بسته بندی و ارسال کنه.
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خب همین یعنی کلی کار،وقت و هزینه.

 
حاال پیشنهاد من برای تو اینه که بیای و از سیستم فروتل استفاده کنی، بذار شفاف تر توضیح بدم:

فرض می کنیم که یک محصول فیزیکی مثل فلش مموری )یا هر محصولی که خودت می خوای( داری و
می خوای بفروشیش؛ خب بیا ببینیم اگر بخوای با فروتل این کارها رو انجام بدی چه قدم هایی رو باید طی کنی؟

قدم اول : اول از همه مطمئن بشو، کاالیی که داری، ممنوعیت قانونی و پستی، نداره؛ خب طبیعتا فلش 
مموری هرگز ممنوعیت قانونی نداره.)کاالهای ممنوع رو می تونی در سایت شرکت پست، پیدا کنی.(

قدم دوم : در فروتل به عنوان فروشنده ثبت نام کن.)لینک ثبت نام رو برات آخر این کتاب، گذاشتم فعال تا 
آخر بخون یاد بگیری.(

قدم سوم : محصولتو با توضیحات خوب و عکس های با کیفیت و قیمتی که می خوای بفروشیش؛ در پنل 
فروتل ثبت کن.)همون فلش مموری یا هر محصول مورد نظرت(

.
قدم چهارم : یک اسم برای فروشگاهت انتخاب کن و به فروتل بگو که فروشگاه رو به همون نام برات 

بسازه و به مردم بگو از فروشگاهت، بیان خرید کنن.

flashmemori-shop.ir :مثال

قدم پنچم: اگه دوست داری بازاریابی روی محصولت انجام بشه؛ یک درصدی برای بازاریابی تعریف کن که 
بازاریابها بیان و روی محصولت کار کنن.)وقتی محصولتو بازاریاب فروخت؛ سیستم فروتل به صورت خودکار 

درصد بازاریاب رو واریز می کنه؛تو نیاز نیست درگیر حساب و کتاب و واریز بشی.(
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قدم ششم: سفارش هایی که از مشتریهات گرفتی رو آماده کن.

 خب حاال اگه بخوای بسته بندی و آماده سازی محصولتو فروتل انجام بده:
 کافیه یک انبار از فروتل بگیری )تو هر شهری که می خوای( و محصوالتتو بفرستی به اون انبار، تا هر وقت 
سفارشی داشتی نیروهای خدماتی انبار، سفارش رو آماده و بسته بندی؛ و از همونجا هم برای مشتریت ارسال 

کنن.

پس کال دیدی که با فروتل اگر کار کنی فقط نیازه که محصول داشته باشی و به مشتریت بگی با خیال راحت 
بیاد از سایتت خرید کنه.همین!! )تازه بعدا که پیش بریم می فهمی که حتی محصولم نداشته باشی بازم می تونی 

کسب و کار اینترنتی داشته باشی؛قدم به قدم بیا با من،تا برات بگم.(

برای فروش خدمات هم همین مراحل رو باید بری فقط دیگه نیاز به انبار نداری
امکانات زیادی فروتل داره که به مرور آشنا میشی.

اینترنت و تجارت  به نظر من که چندین سال در حوزه  بدونی چون  رو  نیست همه جزئیات فروتل  نیاز  فعال 
الکترونیک کار کردم کامل ترین بستر تجارت الکترونیک تو ایران،فروتله؛ 

می دونی که یک فیل رو چطوری می خورن؟ لقمه لقمه!!

پس فروتل هم لقمه لقمه یاد بگیر!
بودن  عملگرا  بشی  موفق  اینترنتی  کار  و  کسب  در  اینکه  برای  روش  بهترین 
خودته. اگه عمل گرا باشی خیلی سریعتر از رقیبات رشد می کنی .اگر همین 6 

قدم اولیه رو برداری خودتو برای قدم های بعدی هم، آماده کردی.
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بیل گیتس رییس شرکت مایکروسافت و ثروتمندترین مرد جهان 
و  اندازی کردیم؛ دکترها  راه  رو  مایکروسافت  ما وقتی  میگه که، 
فارغ التحصیالن دانشگاهی، بیشتر از ما علم داشتن ولی ما علم کم 
خودمون رو سعی کردیم اجرا کنیم و به مرور یاد گرفتیم و بعدا، 

همون دکتر و مهندس ها رو استخدام کردیم.

به همین خاطر،میگم که همین امروز شروع کن و اون چند قدم که گفتم رو بردار؛ 
با قسمت های جزئی تر کار ،خودت آشنا میشی.

ما هم در مدیران آی تی با آموزش هایی که میدیم همراهت هستیم.
راه کسب و کار اینترنتی خیلی هیجان انگیره و هر روز می تونی چیزهای جدیدی یاد بگیری که کسب و کارت 
رو رشد بدی.و این نکته هم باید بگم که ساخت کسب و کار اینترنتی یک کار تخصصی و حرفه ایه؛ که به مرور 
باید یاد بگیری و تکنیک هاشو به کار ببری و نباید انتظار داشته باشی که با داشتن یک فروشگاه و گذاشتن چند 
تا عکس از محصوالتت،از فردا همه ازت خرید می کنن؛ این انتظار ساده لوحانه است که باعث میشه خیلی ها 
دلسرد بشن.کسب و کار اینترنتی هم مثل هر کار دیگه ای نیاز به تمرکز و تخصص داره که ما در کنارت هستیم  

و می تونی در این راه،از راهنمایی ها و آموزش های ما استفاده کنی.

 فعال در این کتاب الکترونیکی که تقدیمت کردم می خواستم بگم که ابزار فروتل، برای ساخت اولیه کسب و 
کارت محیاست و خیلی راحت می تونی سنگ بنای کسب و کارت رو، با فروتل بچینی.

راستی اگه می خوای امکانات پنل فروشندگی فروتل رو ببینی با این آدرس fpanel.ir وارد بشو و نام 
کاربری و رمز عبور رو demo وارد کن.اگر هم خواستی برای خودت پنل داشته باشی؛آخر همین کتاب نحوه 

ثبت نام رو برات توضیح دادم.

حاال فهمیدی چرا مکعب روبیک رو مثال زدم؟...

 باید در این مسیر با بازاریابی اینترنتی،اصول تجارت الکترونیک، مدیریت و خیلی مطالب دیگه آشنا بشی که این 

http://fpanel.ir
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مدیران بزرگ، زاده نمی شوند، با آموزش ها ساخته می شوند.

 با عضویت در سایت مدیران آی تی، از مطالب آموزشی رایگان ویژه مدیریت کسب و کار استفاده نمایید.

مطالب و آموزش ها رو می تونی از سایت مدیران آی تی بدست بیاری.)بقیه مکعب های روبکیتو بساز.(

هایپرمارکِت مدیران آی تی رو برای همین ساختیم که بتونی، به منابع معتبر آموزشی دسترسی داشته باشی.

با  هم،   )modiraneit.com/hypermarket( تی  آی  مدیران  هایپرمارکِت  بدونی  که  خوبه  در ضمن   
سیستم فروتل ساخته شده؛ پس تو هم اگر شروع کنی می تونی یک کسب و کار خوب برای خودت راه اندازی 

کنی.فقط باید شروع کنی.

این شعر جناب عطار رو چاپ کن و تو اتاقت بچسبون تا هر روز انگیزه بگیری :

ای مرد رونده مــــرد بـــیچاره مبـاش         از خـویش مشو برون و آواره مباش

در باطن خویش کن سفر چون مردان         اهـــل نظری، تو اهل نظــاره مبـاش

گر مرد رهی راه نهــــــان بایـــد رفت         صـد بادیه را به یک زمان باید رفت

گر می خواهی که راهت انجــــام دهد        منزل همــه در درون جـان باید رفت

  گر مرد رهی میان خـون بــایــــد رفت        از پــای فتــاده ســرنـگون بایـد رفت

تو پـای به راه درنــه و هیـــچ مـپرس        خـود راه بگویدت که چـون باید رفت
عطار

برای گرفتن آموزش های بیشتر در زمینه سیستم فروتل، به سایت مدیران آی تی بخش “مقاالت رایگان|ساخت 
کسب و کار اینترنتی با فروتل” مراجعه و مطالب تکمیلی، برای رشد کسب و کارت رو از سایت مدیران آی تی و 

هایپرمارکِت مدیران آی تی دریافت کن.

در ضمن یک پیشنهاد خوب هم برات دارم. چون عملگرا بودی و این کتاب رو دانلود کردی و تا آخرش خوندی؛ 
نشون دادی که برای موفقیت کسب و کارت حاضری قدم برداری؛ من هم برای تشکر از تو که این کتاب رو 

خوندی یک هدیه برات در نظر گرفتم:

http://modiraneit.com
http://modiraneit.com/hypermarket
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مدیران بزرگ، زاده نمی شوند، با آموزش ها ساخته می شوند.

 با عضویت در سایت مدیران آی تی، از مطالب آموزشی رایگان ویژه مدیریت کسب و کار استفاده نمایید.

 از مدیران فروتل خواهش کردم که اگر کد زیر رو ارائه بدی؛ هزینه اشتراک 
رو به جای 80 هزار تومن، 65 هزار تومن در نظر بگیرن و بتونی یک سال پنل 
راه  رو  کارت  و  کسب  و  باشی  داشته  رو  فروتل  بازاریابی  و  فروش  ای  حرفه 

اندازی کنی.

frotelModiraneit : کد تخفیف ویژه افراد عمل گرا

))برای ثبت نام در فروتل به عنوان فروشنده،اینجا رو کلیک کن((

فیلم  یک  کردی؛  وارد  رو  خودت  ایمیل  کتاب،  این  دانلود  برای  باشه  یادت  اگه  در ضمن 
آموزشی تکمیلی هم به ایمیلت ارسال میشه فقط ایمیل ما رو حتما تو اینباکست بذار و ستاره 

دارش کن؛ تا مطالبی که می فرستیم رو بتونی در کسب و کارت استفاده کنی.

اگر کتاب رو از کسی گرفتی و ایمیلتو،برای دریافت مطالب آموزشی بیشتر، وارد نکردی؛ می تونی از طریق لینک 
زیر ایمیلتو وارد کنی و منتظر آموزش های بیشتر باشی:

Modiraneit.com/bookmail

ما هم از ایمیل های مزاحم متنفریم پس بدون که اگر ایمیلی می فرستیم حتما نکته ای داره که بهت کمک
می کنه.

http://frotel.com/marketing.php?bz=20007
http://Modiraneit.com/bookmail 
http://Modiraneit.com/bookmail 
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مدیران بزرگ، زاده نمی شوند، با آموزش ها ساخته می شوند.

 با عضویت در سایت مدیران آی تی، از مطالب آموزشی رایگان ویژه مدیریت کسب و کار استفاده نمایید.

یک هدیه دیگه هم برای تو که با انگیزه هستی دارم : هدیه یک فایل صوتیه که در این فایل 
صوتی توضیح دادم چطور انگیزه خودتو رو همیشه باال نگه داری و بتونی همیشه پر انرژی به 

کارهای بزرگ دست بزنی برای دانلود این فایل صوتی به این آدرس مراجعه کن.

Modiraneit.com/bookgift

برات آرزوی موفقیت دارم و خیلی خوشحالم که جزو 3 درصد افراد بی نظیر جامعه هستی که برای آموزش 
وقت میذاری.به نظرت چند تا از رقیبات می دونن چیزایی که تو می دونی رو؟؟ پس فرق یک مدیر معمولی با 

یک مدیر سطح باال اینجا مشخص میشه تو هر روز یاد می گیری و رشد می کنی ولی رقیبات همش وقت 
تلف می کنن.

مدیران بزرگ زاده نمی شوند،ساخته می شوند 

دوستدار شما رامین فریور 

مدیر سایت مدیران آی تی و مشاور کسب و کار

http://Modiraneit.com/bookgift 
http://Modiraneit.com/bookgift 

