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ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و جناب آقاي -هديه مهدي پورمسركار خانم  ها سارا نخعي و "كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين  "عباس كشاورز

  گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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  گفتارپیش
  

 
دستیابی هاي کوچک و بزرگ به منظور روش قدرتمند براي تمام تجارت یک هاي اجتماعیبازاریابی رسانه

 .است مشتريبه اهداف و افزایش 

هاي رسانه به کمک یکی از بازاریابیاین کتاب چگونگی  است.یابی هاي بازارکتاب حاضر در زمینه یکی از روش
ولی به عنوان یکی  ؛در کشور ما فیلتر شده چه در حال حاضر این رسانه اجتماعی گر .استاجتماعی را مطرح کرده

   .استشده در دنیا ي اجتماعی مطرحهارسانهاز 
ه ب دتوانمی بوكسیف .است اطالعات فناوري و ارتباطات دنیاي محصول و اجتماعی سایتوب یک بوكفیس 
 بوكسیفو ثبت نام در  یکتاب از مرحله مقدمات نیا در .رود کار به ینیفرآکار و یابیبازار يهاراه از یکی عنوان

  .استرفته شیپ خود محصوالت فروش در شدن ايحرفهو  بالقوه انیو جلب مشتر یابیبازارگرفته تا 
 آن را مطرح کرده اندازيراهو چگونگی  بوكفیس در وکارکسبمدیریت  تبلیغات و چونهم ؛این کتاب مطالبی
اشاره  بوكفیسدر  ايحرفهصورت ه بازاریابی محتوا و فروش محصوالت ب :و به مواردي از قبیل

مراحل  وجذب مشتریان  ،بوكفیسصورت کامل نحوه فروش محصوالت در ه ب چنینهم، کندمی
  .استکامل بیان نموده به صورتبازاریابی و فروش محصول را به کمک تلفن همراه 

با این کتاب مسیر بازاریابی و فروش محصوالت را به کاربران  که بتوانیم ،ما بر این است تمام سعی وتالش
  .آموزش دهیم تا راهی براي کسب درآمد ایجاد کنند

نظرات  لذا از خوانندگان گرامی خواهشمندیم که ما را از؛ این کتاب از اشتباهات احتمالی مبرا نخواهد بود مسلماً
  .تا در چاپ بعدي کتاب نسبت به اصالح آن اقدام شود نمایند مندبهرهارزشمند خود 
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