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 وبالگ نویسی و تولید محتوي : كتاب عنوان  

       با هدف بازاریابی                     
                 

 یگانه مصححی:  مولف                    
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
نرگس مهربد :رویراستا  
فرنوش عبدالهی  :صفحه آرايي  
 اول: نوبت چاپ  
 1400: تاريخ نشر  
 هوران:چاپ و صحافي   
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  470000: قيمت 
 978-622-218-450-6: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
        ٢٢٠٨٥١١١- ٦٦٤١٠٠٤٦تلفن: -١٢٥١پالك  

 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com  

  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  .و علمی هرکتاب دیباگران ،یک فرصت جدید شغلی
   .هرگوشی همراه،یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران

  دیباگران،در هر جاي ایران به کتابهاي ما دسترسی دارید. از طریق سایتهاي 
                                     

 -1377مصححی،یگانه،:سرشناسه
وبالگ نویسی و تولید محتوي پدیدآور:  عنوان و نام 

با هدف بازاریابی/مولف: یگانه مصححی؛ویراستار: 
 نرگس مهربد.

 1400تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 
  :مصور،ص 100مشخصات ظاهري:

 978-622-218-450-6شابک: 
 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 

   / Blogsوبالگ ها :موضوع
 بازاریابی اینترنتی موضوع: 
 Internet Marketingموضوع: 

  TK  8884/5105 رده بندي کنگره:
  7/006 رده بندي دیویی:

 8453147شماره کتابشناسی ملی: 
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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  "سركارخانم يگانه مصححي"كتابي كه در دست داريد با همت 
  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 

برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از انواع رسانه هاي  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم
ديباگران تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه 

  شناسنامه كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
bookmarket@mft.info 
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  مولف مقدمه
  

 یـک  داشـتن  از اسـتفاده  بـا  تـوانیم  می چطور که ،کنیم صحبت مورد این در است قرار کتاب این در
 هسـت،  سـال  5 حدود و هستم مصححی یگانه من .دهیم انجام بازاریابی خودمان سایت وب براي وبالگ

 مـدت  ایـن  در کـه  را نکـاتی  و تجربـه  مخـواه  مـی  و مکـن  مـی  فعالیت مارکتینگ دیجیتال حوزه در که
  .دهم انتقال شما به کتاب این در ،ام آموخته

 خـود  سـایت  وب در اتوماتیک فروش سیستم یک یدتوان می چطور گفت مهخوا شما به کتاب این در
 قـرار  شـما  اختیار در که ،کنید استفاده هایی لیست چک از و کنید مطالعه را نکات تمام اگر و کنید ایجاد

  .کنید ایجاد خود سایت وب در را اتوماتیک فروش سیستم یدتوان می زمان ینتر کم در و راحتی به ،ما هداد

ــراي مختلفــی يهــا هرســان مارکتینــگ دیجیتــال حــوزه در  ــابی ب ــا ؛دارد وجــود بازاری  از یکــی ام
 ایـن  مـورد  در خالصه صورت به کتاب این اول فصل در .باشد می سایت وب وبالگ ها آن و ترینقدرتمند
  .ایم کرده صحبت سیستم

 مطالعـه  را پایـانی  هاي لیست چک حتماً ،نداشتید را کتاب این کامل مطالعه فرصت دلیلی هر به اگر
  .کنید سازي پیاده خود کارو کسب روي بر را آن و شوید آشنا سیستم این با سریع خیلی تا کنید

  .ببرید لذت کتاب این از امیدوارم 

 

  

  

  

 

  

  


