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ــکل  ــن ش ــه بهتری ــه ب ــی دارد و چگون ــه انواع ــت، چ ــار چیس ــه وبین ــد ک ــا می دانی آی
ممکــن می توانیــد یــک وبینــار برگــزار کنیــد؟ در ایــن مطلــب پاســخ ایــن پرســش ها 

ــار آشــنا می شــوید. ــا زیــر و بــم وبین را درخواهیــد یافــت و ب

ــر  ــه حداکث ــتیابی ب ــرای دس ــاش ب ــم روزگار ت ــی می کنی ــا در آن زندگ ــه م روزگاری ک
ــره وری و  ــش به ــال افزای ــه دنب ــه ب ــروزه هم ــر، ام ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــل اس از حداق
ــت یکــی از آن  ــی هســتیم. اینترن کارآمــدی و کاهــش مشــقت و فعالیت هــای اضاف
ابزارهایــی اســت کــه از زمــان ظهــور خــود در ایــن راســتا کمــک شــایان توجهــی بــه 
ــن  ــون همی ــر مره ــروز بش ــرفت های ام ــیاری از پیش ــع، بس ــت. در واق ــرده اس ــا ک م
راحتــی و در عیــن حــال کارآمــدی چندیــن برابــری اســت کــه اینترنــت بــرای مــا بــه 
ارمغــان مــی آورد. یکــی از عرصه هایــی کــه ایــن ابــزار و رســانه قدرتمنــد بــر آن ســایه 
ــت.  ــف اس ــمینارهای مختل ــا و س ــرکت در همایش ه ــزاری و ش ــث برگ ــده، مبح افکن
ــه  ــا ســمینارهای اینترنتــی )موســوم ب ــا شــما را ب ــم ت ــب تــاش می کنی در ایــن مطل
وبینــار( بیشــتر آشــنا کنیــم؛ ببینیــم کــه چگونــه می تــوان از آن هــا در راســتای اهــداف 
کســب وکار اســتفاده کــرد؛ و اساســًا طــرز کار و روش اجــرای وبینــار را توضیــح خواهیــم 
داد. عــاوه بــر ایــن، بــه ســؤاالتی از قبیــل »آیــا وبینارهــا همگــی بــه صــورت زنــده 

ــم. ــخ می دهی ــم؟« پاس ــزار کن ــار برگ ــم وبین ــور می توان ــوند؟« و » چط ــزار می ش برگ

وبینار چیست؟
بــه زبــان ســاده، وبینــار یــک ســمینار یــا همایــش اســت کــه بــه صــورت اینترنتــی 
برگــزار می شــود؛ لــذا از طریــق وبینــار می تــوان بــدون نیــاز بــه اجــاره فضــا و حضــور 

فیزیکــی، یــک جلســه مجــازی را بــا گروهــی از حاضریــن برگــزار کــرد.

از طــرف دیگــر، مخاطــب نیــز بــدون نیــاز بــه تــرک منــزل یــا هــر جایــی کــه حضــور 
دارد می توانــد بــا اســتفاده از رایانــه دســکتاپ یــا لپ تــاپ یــا حتــی گوشــی موبایــل 

خــود در وبینــار شــرکت کنــد.
وبینارهــا در اغلــب مــوارد بــا امــور تجــاری و کســب وکار مرتبــط هســتند و از آن هــا 
بــه عنــوان یــک تاکتیــک در راســتای تقویــت اعتبــار یــا گســترش رابطه هــا اســتفاده 
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ــته  ــی داش ــن الملل ــم کاری بی ــک تی ــر ی ــوص اگ ــه خص ــال، ب ــن ح ــود. در عی می ش
باشــید می توانیــد بــه جــای برگــزاری جلســات گروهــی داخلــی شــرکتتان بــه صــورت 

فیزیکــی، وبینــار برگــزار کنیــد.

 

 

مزایای وبینار
از جمله مزایای وبینار در ارتباط با مخاطب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

وبینــار نــه تنهــا امــکان تعامــل بهتــر و بیشــتر بیــن میزبــان و حاضریــن و همچنیــن 	 
بیــن حاضریــن بــا یکدیگــر و ایجــاد و تقویــت رابطه هــای بهتــری را میّســر می کنــد؛ 
ــار جــاری و جلســات آتــی  ــر مبنــای بازخوردهــای دریافتــی، وبین بلکــه می تــوان ب

را بهبــود بخشــید.
امــکان بــه اشــتراک گذاشــتن و نمایــش صفحــه نمایــش رایانــه شــما و همچنیــن 	 

وبکم تــان بــرای ارتبــاط چهــره بــه چهــره بهتــر بــا مخاطبــان در وبینــار وجــود دارد؛
امــکان طــرح ســؤال از ســوی مخاطبــان و پاســخگویی فــوری و همچنیــن شــرکت 	 
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در نظرســنجی کــه روش مؤثــری بــرای حفــظ و تقویــت توجــه حاضریــن در طــول 
ــود؛ ــوب می ش ــار محس وبین

ــال 	  ــوان یــک محصــول دیجیت ــه عن ــدًا ب ــرد و بع ــط ک ــوان ضب ــار را می ت هــر وبین
ــرد؛ ــه کار ب ــا کارگاه آموزشــی( در راســتای اهــداف دیگــر ب )مثــاً یــک کاس ی

بــا حــذف بســیاری از هزینه هــای جانبــی اضافــی ماننــد هزینــه پذیرایــی، 	 
ــای  ــل هزینه ه ــار متحم ــزاری وبین ــا برگ ــابه، ب ــوارد مش ــی و م ــای امنیت هزینه ه
کمتــری خواهیــد شــد. بــه عــاوه، معمــوالً بــرای برگــزاری ســمینار بــه هماهنگــی 
بــا برخــی نهادهــای ذی ربــط نیــز نیــاز اســت کــه برگــزاری وبینــار محتــاج چنیــن 

ــود. ــد ب ــی نخواه هماهنگی های
ــدگان 	  ــار شــرکت کنن ــد در هــر وبین ــت در فضــا می توانی ــود محدودی ــل نب ــه دلی ب

بســیار بیشــتری داشــته باشــید.
 

انواع وبینار: آیا وبینار باید حتمًا به صورت زنده برگزار شود؟
احتمــاالً ایــن ســؤال بــرای شــما پیــش آمــده کــه بــا توجــه بــه اینکــه وبینــار نیــز یــک 
ســمینار اســت، آیــا بایــد بــه صــورت زنــده برگــزار شــود؟ در پاســخ بــه ایــن ســؤال 

بایــد گفــت کــه دو نــوع مختلــف از وبینــار وجــود دارد:

وبینــار زنــده: همان طــور کــه مشــخص اســت وبینارهــای زنــده به صــورت زنــده و به 	 
صــورت پخــش مســتقیم برگــزار می شــوند و لــذا امــکان تعامــل بهتــر و بیشــتری را 
فراهــم می کننــد؛ چــرا کــه مخاطــب می توانــد در هــر زمــان کــه بخواهــد ســؤاالت 
خــود را مطــرح کــرده و فــورًا یــا بــا فاصلــه اندکــی پاســخ مــورد نظــر را دریافــت 

. کند
وبینارهــای از پیــش ضبــط شــده: ایــن وبینارهــا قبــاً برگــزار شــده اند و معمــوالً بــه 	 

ــذا امــکان گفتگــوی  ــد؛ ل ــان جدیــد قــرار می گیرن ــار مخاطب صــورت تکــرار در اختی
زنــده و پاســخگویی ســریع بــه ســؤاالت مخاطــب وجــود نخواهــد داشــت. بــرای 
وبینارهــای از پیــش ضبــط شــده می توانیــد چندیــن زمــان تکــرار در نظــر بگیریــد 
ــام کــرده و در زمانــی کــه برایشــان مناســب تر اســت از  ــد ثبــت ن ــا همــه بتوانن ت

محتــوا اســتفاده کننــد.
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ــره   ــار به ــب وکارمان از وبین ــور در کس ــب وکار: چط ــار در کس ــتفاده از وبین اس
ــم؟ ببری

حــاال کــه بــا وبینــار آشــنا شــدید، بــه ســراغ معرفــی روش هایــی بــرای بهره بــرداری از 
وبینــار در راســتای تحقــق اهــداف کســب وکار می رویــم.

1. استفاده از وبینار به عنوان یک ابزار بازاریابی و فروش
ــب وکار  ــی کس ــتراتژی بازاریاب ــزار در اس ــک اب ــوان ی ــه عن ــار ب ــوارد، وبین ــب م در اغل
ــص  ــار مخت ــتفاده از وبین ــه اس ــید ک ــته باش ــه داش ــرد. توج ــرار می گی ــد ق ــا برن ی
شــرکت های بــزرگ نیســت و هــر کســب وکار کوچــک، کارآفریــن مســتقل و اســتارتاپی 
ــت  ــه ثب ــزام ب ــا ال ــت، ب ــن حال ــد. در ای ــرداری کن ــای آن بهره ب ــد از مزای ــز می توان نی
نــام بــرای حضــور در وبینــار می توانیــد تعــداد افــراد حاضــر در فهرســت ایمیل هــای 
خــود را بــه طــرز چشــمگیری افزایــش بدهیــد، جایــگاه خــود را تثبیــت کنیــد، در هــر 
ــز  ــد نی ــان عاقه من ــرای مخاطب ــان ب ــغ محصــوالت خودت ــه تبلی ــه نحــوی ب ــار ب وبین

ــا آن هــا در ارتبــاط باشــید. بپردازیــد و در ادامــه از ُطــُرق مختلــف ب
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2. ارائه محتوای رایگان و بدون تبلیغ برای توسعه روابط
ــار تــاش می شــود تــا بــه نحــوی مخاطبــان بــه خریــد  معمــوالً در انتهــای هــر وبین
محصــول یــا ســرویس خاصــی رغبــت پیــدا کننــد، امــا بــه جــای ایــن کار می تــوان 
یــک وبینــار بــدون تبلیــغ برگــزار کــرد تــا صرفــًا گنجینــه آدرس هــای ایمیلتــان غنی تــر 
شــود. در ایــن حالــت، تمــام کاری کــه مخاطــب بــرای حضــور در وبینــار بایــد انجــام 
بدهــد ثبــت نــام بــا یــک آدرس ایمیــل اســت. هــدف اصلــی در ایــن نــوع وبینــار، 
اثبــات تخصــص و توســعه روابــط از طریــق ارزش آفرینــی بــه جــای تمرکــز بــر فــروش 

اســت.

3. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ زنده
یکــی دیگــر از روش هــای کارآمــد بــرای اســتفاده از وبینــار، برگــزاری جلســات پرســش 
ــا  ــه ب ــود در رابط ــان خ ــؤاالت مخاطب ــه س ــا ب ــه در آن ه ــت ک ــده ای اس ــخ زن و پاس
ــار  ــوع از وبین ــن ن ــد. ای ــد پاســخ می دهی ــه می کنی ــه ارائ ــی ک ــا خدمات محصــوالت ی
بــرای کســب وکارهای محصــول محــور )فیزیکــی یــا مجــازی( کارآمدتــر خواهــد بــود. 
بــه عــاوه، می توانیــد طــرز کار محصــول یــا روش اســتفاده از آن را نیــز بــه صــورت 

مرحلــه بــه مرحلــه توضیــح بدهیــد.

از ایــن نــوع از وبینــار می توانیــد بــه عنــوان فرصتــی بــرای انتقــال مشــتریان بالقــوه 
از مرحلــه تردیــد یــا آزمــودن محصــول بــه مرحلــه خریــد اســتفاده کنیــد. بــه عــاوه 
ــد  ــه خری ــب را ب ــرده و مخاط ــی )upsell( ک ــش فروش ــق بی ــن طری ــد از ای می توانی

ــد. ــب کنی ــر ترغی ــر و گران ت ــات بهت محصــوالت و خدم

برگــزاری جلســات پرســش و پاســخ بــرای گرفتــن ایــده و نظــرات مــردم در رابطــه بــا 
محصــوالت فعلــی یــا آتــی نیز بســیار ســودمند خواهــد بــود و می تــوان از بازخوردهای 
دریافتــی در راســتای تعییــن ســمت و ســوی حرکــت کســب وکار اســتفاده کــرد. بــه 
ــد کــه نقشــی در فعالیت هــای شــما  عــاوه، هنگامــی کــه مخاطــب احســاس می کن
ــل  ــز تمای ــان خــود نی ــه اطرافی ــان ب ــغ برندت ــه تبلی ــه ب ــد بلک ــه خری ــا ب ــه تنه دارد ن

بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد.
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4. برگزاری جلسات آموزشی، کارآموزی یا توجیهی زنده
اگــر کارکنــان شــرکت شــما در شــهرها و کشــورهای مختلفــی حضــور دارنــد بــا برگزاری 
یــک وبینــار می توانیــد طــرز کار نــرم افزارهــای جدیــد، فرآیندهــای اســتاندارد شــرکت 
ــه آن هــا آمــوزش داده و همچنیــن آن هــا را در جریــان آخریــن  و مــوارد مشــابه را ب
اطاعــات و تغییــرات قــرار بدهیــد. بــه دلیــل اینکــه امــکان ضبــط وبینــار وجــود دارد 
هیــچ دغدغــه ای بابــت عــدم شــرکت برخــی از اعضــای تیــم نخواهیــد داشــت، چــرا 
کــه می توانیــد فایــل ویدئویــی آن را بــرای آن هــا ارســال کنیــد تــا بعــدًا از محتــوای 
آن اســتفاده کننــد. مشــابه همیــن وبینارهــای آموزشــی را می توانیــد بــرای مخاطبــان 

و مشــتریان بالقــوه خــود نیــز برگــزار کنیــد.

5. انجام مصاحبه های تعاملی
ــد  ــان بتوانن ــه مخاطب ــت ک ــار اس ــب وبین ــه در قال ــام مصاحب ــر، انج ــک روش دیگ ی
بــا حضــور در وبینــار بــا میزبــان و مصاحبــه شــونده تعامــل داشــته باشــند. در ایــن 
حالــت بــا دعــوت از یــک متخصــص یــا چهــره شــناخته شــده و ایجــاد امــکان طــرح 

ــید. ــن باش ــود ارزش آفری ــان خ ــرای مخاطب ــد ب ــل می توانی ــؤال و تعام س
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چطور یک وبینار برگزار کنیم؟
مــوارد مهمــی وجــود دارد کــه پیــش از برگــزاری وبینــار بایــد آن هــا را مــد نظــر قــرار 

بدهیــد. در ادامــه بــه شــرح ایــن مؤلفه هــای ضــروری خواهیــم پرداخــت.

1. ساختار وبینار
زمــان اغلــب وبینارهــا بیــن 45 تــا 60 دقیقــه و ســاختار اغلــب آن هــا بــه ایــن ترتیــب 
اســت کــه میزبــان یــک موضــوع مشــخص را معرفــی می کنــد، دقایقــی بــه پرســش و 
پاســخ می گــذرد و در نهایــت بــه یــک sales pitch )ســخنرانی کوتــاه بــرای ترغیــب 

مخاطــب بــه خریــد( ختــم می شــود.

ــار خــود پیــدا کنیــد. ایــن  ــرای وبین بنابرایــن ابتــدا بایــد یــک موضــوع مشــخص ب
ــه  ــه نگاهــی ب ــر اســت ک ــذا بهت ــان باشــد، ل ــه مخاطبانت ــورد عاق ــد م ــوع بای موض
پرســش های رایــج مشــتریان و دنبــال کننــدگان کنونــی خــود داشــته باشــید و ببینیــد 
کــه چــه موضوعــات و مســائلی بیشــتر مطــرح شــده اند. اگــر بــه دنبــال اســتفاده از 
وبینــار در راســتای بازاریابــی و فــروش هســتید موضــوع آن بایــد بــا کســب وکار شــما 

مرتبــط باشــد.

ــا  ــد و ســپس ب ــب آن را مشــخص کنی ــوس مطال ــد رئ پــس از تعییــن موضــوع، بای
اســتفاده از برنامه هایــی ماننــد پاورپوینــت، یــک مجموعــه اســاید بــرای آن بســازید. 
دقــت کنیــد کــه بــرای تبلیــغ وبینــار نیــز بایــد یــک برنامــه بازاریابی داشــته باشــید. به 
عنــوان نمونــه در ایــن راســتا می توانیــد از ایمیــل، شــبکه های اجتماعــی، وب ســایتتان 
و تبلیغــات پولــی اســتفاده کنیــد. پــس از پرداختــن بــه ایــن جزئیــات می توانیــد بــه 

ســراغ مســائل فنــی برویــد.
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2. ملزومات فنی
مســائل فنــی کــه بایــد بــرای برگــزاری وبینــار به آن هــا توجــه داشــته باشــید عبارت اند 

از:
- پلتفرم وبینار

یکــی از اولیــن اقدامــات فنــی، انتخــاب پلتفــرم یــا یــک ســرویس دهنــده بــرای وبینار 
اســت. خوشــبختانه در ایــن زمینــه کمبــودی وجــود نــدارد و گزینه هــای متنوعــی )از 

رایــگان گرفتــه تــا پلتفرم هایــی بــا هزینه هــای بســیار بــاال( در دســترس قــرار دارد.

تقریبــًا تمامــی پلتفرم هــای پولــی، امکانــات تعاملــی ماننــد گفتگــوی زنده، نظرســنجی 
ــرار  ــان ق ــار میزب ــم را در اختی ــش و وبک ــه نمای ــذاری صفح ــتراک گ ــه اش ــکان ب و ام
ــط  ــار را ضب ــا وبین ــد ت ــما می دهن ــه ش ــز ب ــکان را نی ــن ام ــاوه، ای ــه ع ــد. ب می دهن
ــر  ــًا ب ــد. قیمــت هــر ســرویس عمدت ــرای آن برنامــه بازپخــش تعییــن کنی ــد و ب کنی

ــار تعییــن می شــود. ــدگان در وبین ــداد شــرکت کنن اســاس تع
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البتــه چنانچــه بودجــه محــدودی داریــد می توانیــد از قابلیــت پخــش زنــده شــبکه های 
ــز اســتفاده کنیــد. مشــکلی کــه در رابطــه  ــه یوتیــوب نی اجتماعــی مختلــف و از جمل
بــا ایــن پلتفرم هــا وجــود دارد ایــن اســت کــه اساســًا بــرای برگــزاری وبینــار ســاخته 

ــد. ــرو می کنن ــا محدودیت هــای خاصــی روب ــذا هــر کــدام شــما را ب نشــده اند و ل

- دوربین
مــورد دیگــری کــه بــه آن نیــاز داریــد یــک دوربیــن اســت تــا مخاطبانتــان بتواننــد 
شــما را ببیننــد. از ایــن طریــق، امــکان ایجــاد رابطــه بهتــر و نزدیک تــری بــا مخاطــب 

ــد. ــدا می کن ــخصیت پی ــما ش ــد ش ــود و برن ــم می ش فراه

ــان  ــم لپ تاپت ــد از وبک ــت می توانی ــتان نیس ــبی در دسترس ــن مناس ــه دوربی چنانچ
ــت و  ــاپ کیفی ــی لپ ت ــم داخل ــه وبک ــید ک ــته باش ــه داش ــا توج ــد، ام ــتفاده کنی اس
امکانــات زیــادی نــدارد. بــه عــاوه، می توانیــد از یــک دوربیــن یــا وبکــم USB بهتــر 
اســتفاده کنیــد تــا کنتــرل بیشــتری بــر روی موقعیــت دوربیــن داشــته باشــید. دقــت 
ــار بســیار مهــم اســت و وجــود تنظیمــات بیشــتر  کنیــد کــه کیفیــت تصویــر در وبین
در دوربیــن انتخابــی شــما می توانــد بــه عامــل مهمــی در جذابیــت و بهبــود هرچــه 

بیشــتر آن تبدیــل شــود.
 

- میکروفون
میکروفــون ابــزار دیگــری اســت کــه در برگــزاری وبینــار بــه آن نیــاز خواهیــد داشــت. 
ــا  ــه ب ــی در دســترس شماســت ک ــن، گزینه هــای متنوع ــد دوربی ــز همانن در اینجــا نی
توجــه بــه بودجــه و تمایــل خودتــان می توانیــد انتخــاب کنیــد؛ فقــط دقــت داشــته 
باشــید کــه میکروفون هــای داخلــی بــه دلیــل کیفیــت پاییــن و نویــز بــاال بــه هیــچ 

ــه مناســبی محســوب نمی شــوند. وجــه گزین

- ارتباط اینترنتی
ســرعت اینترنــت شــما نقــش مهمــی در روانــی و کیفیــت وبینارتــان خواهــد داشــت. 

حالــت ایــده آل، ســرعت دانلــود و آپلــود بیــن 4Mbps و ترجیحــًا 15Mbps اســت.
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ــان  ــایت SpeedTest.net امتح ــد س ــی مانن ــا ابزارهای ــود را ب ــت خ ــرعت اینترن س
کنیــد و در صــورت لــزوم بــا ســرویس دهنــده خــود در مــورد افزایــش آن گفتگــو کنید.

 

 

3. روش پیوستن به وبینار
روش پیوســتن مخاطبــان شــما بــه وبینــار به پلتفــرم انتخابتان بســتگی دارد. اســتفاده 
از برخــی از ایــن پلتفرم هــا مســتلزم دانلــود و نصــب یــک نــرم افــزار معمــوالً کــم حجم 
ــل از شــروع  ــام اســت. در برخــی از آن هــا قب ــت ن ــردن مراحــل ثب و ســپس طــی ک
ــار بایــد یــک لینــک مخصــوص بــرای شــرکت کننده ها ارســال شــود کــه تنهــا از  وبین
طریــق آن امــکان حضــور در جلســه وجــود خواهــد داشــت. توجــه داشــته باشــید کــه 
هــر پلتفرمــی کــه انتخــاب می کنیــد، ابتــدا اســناد یــا ویدئوهــای راهنمــای آن را بــه 
دقــت بررســی کنیــد و بــا همــه پیــش نیازهــای الزم بــرای حضــور کاربــران در وبینــار 

آشــنا شــوید.
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4. پیگیری های بعد از وبینار
و ســرانجام پــس از اتمــام وبینــار، بایــد پیگیــر وضعیــت افــرادی باشــید کــه علیرغــم 
ــک  ــد لین ــه می توانی ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــدا نکرده ان ــور پی ــار حض ــام، در وبین ــت ن ثب
ویدئــوی ضبــط شــده وبینــار را برایشــان ارســال کنیــد و یــک زمان محــدود بیــن 24 تا 
48 ســاعت بــرای مشــاهده آن بــه ایشــان وقــت بدهیــد. بــه عــاوه، اگــر در وبینارتــان 
ــان  ــا حتــی همــه مخاطبانت ــرای آن هــا ی ــد ب ــز داشــته اید می توانی روی فــروش تمرک
یــک ایمیــل حــاوی یــک پیشــنهاد خــاص ارســال کنیــد تــا در کنــار یــادآوری، فرآینــد 

خریــد نیــز بــرای آن هــا ســاده تر شــود.

عــاوه بــر ایــن، پــس از پایــان وبینــار بایــد تــا می توانیــد از آنچــه کــه ضبــط کرده ایــد 
ــه  ــی ک ــان کانال های ــد آن را در هم ــال، می توانی ــوان مث ــه عن ــد. ب ــرداری کنی بهره ب
بــرای تبلیــغ وبینــار از آن هــا اســتفاده کرده ایــد بــا مخاطبانتــان بــه اشــتراک بگذاریــد 
ــله وار،  ــای سلس ــون ایمیل ه ــری همچ ــای دیگ ــوای آن در قالب ه ــه از محت ــا اینک ی

کتاب هــای الکترونیکــی و دوره هــای آموزشــی اســتفاده کنیــد.

نکاتی برای افزایش کارآمدی و بهره وری وبینار
در پایــان بــه نــکات ســاده امــا بســیار تأثیرگــذاری اشــاره می کنیــم کــه بــا توجــه بــه 

آن هــا می توانیــد بــازده وبینارهــای خــود را افزایــش بدهیــد:
روز و ســاعت مناســبی را بــرای برگــزاری وبینــار انتخــاب کنیــد. مثــاً توجــه داشــته 	 

باشــید کــه غالبــًا برگــزاری وبینــار در ســاعات کاری ایــده خوبــی نیســت.
از قبــل تمریــن کنیــد و کامــاً آمــاده باشــید. دقــت کنیــد کــه همان طــور کــه تپــق 	 

زدن یــا از یــاد بــردن نــکات مهــم تأثیــر مطلوبــی را بــر مخاطــب نخواهــد گذاشــت، 
چشــم دوختــن بــه متــن نیــز نشــان از عــدم تســلط شــما دارد و نمی توانــد نظــر 

وی را جلــب کنــد.
ــان 	  ــت ایمیل هایت ــد فهرس ــال رش ــه دنب ــا ب ــد. آی ــخص کنی ــود را مش ــدف خ ه

هســتید؟ آیــا می خواهیــد مشــتریان راغــب )Lead( آماده تــری را در اختیــار تیــم 
ــرای  ــی ب ــا بازاریاب ــد ی ــال مشــتری جدی ــه دنب ــا اینکــه ب ــد؟ ی ــرار بدهی ــروش ق ف
محصــول جدیدتــان هســتید؟ ســاختار جلســه، محتــوا و ســازوکارهای تبلیــغ بــه 
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هــدف شــما بســتگی دارد و لــذا بــا تعییــن دقیــق آن وقــت خودتــان و مخاطبانتان 
را بــه هــدر نخواهیــد داد.

ــنجی های 	  ــد. نظرس ــر بگیری ــان در نظ ــؤاالت مخاطبانت ــرح س ــرای ط ــی را ب زمان
مختلــف نشــان داده کــه 92 درصــد از شــرکت کننــدگان وبینارهــا ترجیــح می دهنــد 
کــه زمانــی بــرای پرســش و پاســخ در وبینــار وجــود داشــته باشــد؛ بنابرایــن حتمــًا 
ــه  ــا اینک ــد ی ــه مطــرح می شــود پاســخ بدهی ــه ســؤاالتی ک ــار ب ــن وبین ــا در بی ی

زمانــی را در انتهــا بــه ایــن کار اختصــاص بدهیــد.
مخاطــب را غافلگیــر کنیــد. غافلگیــر کــردن مخاطــب باعــث جالب تــر شــدن فضــا 	 

و افزایــش عاقــه و تعــداد حاضــران خواهــد شــد. مثــاً می توانیــد از یــک مهمــان 
خــاص دعــوت کنیــد، یــک فایــل منحصــر بــه فــرد را بــرای دانلــود در اختیــار حضــار 

قــرار بدهیــد یــا یــک تخفیــف ویــژه بــرای آن هــا در نظــر بگیریــد.
ــار چــه 	  ــان وبین ــه در پای ــد ک ــًا مشــخص کنی ــد. دقیق ــی را مشــخص کنی گام نهای

ــا  ــور ی ــک بروش ــد ی ــان می توانی ــه هدفت ــته ب ــاً بس ــاد. مث ــد افت ــی خواه اتفاق
ــل  ــه عم ــک فراخــوان ب ــا ی ــا کار را ب ــد ی ــرار بدهی ــار مخاطــب ق ــرگ در اختی کارب

ــان برســانید. ــه پای خــاص ب

حرف آخر
ــا  ــد، ب ــت می کنی ــی فعالی ــه مقیاس ــد و در چ ــب وکاری داری ــه کس ــه چ ــارغ از اینک ف
برگــزاری یــک ســمینار اینترنتــی یــا وبینــار می توانیــد از مزایــای چشــمگیر آن بهره منــد 
شــوید. اکنــون کــه بــا وبینــار و پیــش نیازهــای آن آشــنا شــدید می توانیــد دســت بــه 
کار شــوید و بــه کمــک ایــن ابــزار قدرتمنــد بــا مخاطبــان خــود ارتبــاط بهتــری برقــرار 

کنیــد، تخصصتــان را اثبــات کــرده و اهــداف کاری و فــروش خــود را محقــق نماییــد.
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