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گونه حرفه ای باشیم؟چ  

 مدرسان کاریزما
چگونه مدرس حرفه ای و 

 پولسازی باشیم؟
 
 

 دکتر علی جاوید
1399دی ماه 
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...معرفی  
علی جاوید 
  دکتری مدیریت 

 بنیان گذار و مدیرعامل آکادمی و
گروه مشاورین کسب و کار کاریزما 
 عنوان کتاب 5مولف بیش از 
 شرکت بزرگ و متوسط 150مشاور و مدرس در بیش از 
 هزار نفر ساعت کارگاه و  300مدرس و سخنران بیش از

 سمینار
 



Our Clients 

www.tadbirefarda.com 
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Change never 

 change 



 رویداد پولساز
www.charismabs.com 

My story 

oMy first income 

 



 رویداد پولساز
www.charismabs.com 

...آیا دوست دارید  
oرئیس خودتان باشید 

oدرآمد باال داشته باشید 

oمقید به زمان و مکان نباشید 

oاستقالل و آزادی مالی داشته باشید 



 راهکار چیست؟

oمتخصص شدن 



 چگونه در این شرایط؟

 

   HOW? 



Do you khow? 

o سال  5تا در کمتر از  90کسب و کار جدید  100از هر
 تعطیل می شوند؟

o  شرکت در ایران تعطیل می شود؟ 200ماهانه حدود 
oبحران روز به روز بیشتر و بزرگتر می شود؟ 

 



 آیا در این شرایط می توان موفق شد؟

oفتح کوه 



 به نظرتون چی میشه؟

 معجزه1.

 شکوفایی اقتصادی2.

 هیچ3.



 چه می توان کرد؟

 فرار1.

 تسلیم و مرگ2.

 جنگ3.



4 principles of victory 

1- belief 

2- strategy 

3- weapon 

4- kaizen 



 اصل اول

Belief 



 اصل دوم

Strategy 



 اصل سوم
Weapon 



 اصل چهارم
Kaizen 



اشتباه مرگبار مدرسان 10  
 اشتباه در انتخاب حوزه فعالیت -1



 انتخاب حوزه فعالیت

 کدام حوزه•
 مثلث انتخاب•

 اشتیاق

 تخصص بازار



 توهم خود برتر پنداری -2

 من عالی ام•
 همین ام که هستم•
 از همه بهترم•
بقیه تعطیل اند•



اشتباه در انتخاب بازار -3  



 انتخاب بازار

 هدفبازار انتخاب  -
 تقاضا  میزان  -
 و قدرت رقبا  تعداد  -
و توانایی خود برای ارائه امکانات  -
 با کیفیت و قابل رقابت  محصول  

 بازارتعامل و دسترسی به نحوه  -
شناخت مشتریان و عالیق و نیازهای آنها -



نداشتن هدف، برنامه و استراتژی  -4  

 مدل درآمدی•
 محصول•
پلنبیزینس •



 مدل درآمدی
 بهرا که ما چه ارزشی به عبارت ساده مدل درآمدی می گوید 

 .مشتری ارائه می کنیم و چطور پول درمی آوریم
 ارزش -1

 کاهش مشکالت مشتری              
 افزایش منافع مشتری                

 بقیهما نسبت به تمایز  -2
 روش ارائه راه حل ما  -3
مشتری برای کدام راه حل پول می پردازد؟ -4



 BPطرح کسب و کار 

 تمام یافته های ما-

 ماموریت ها-

 اهداف -

 رقبا-

 آینده-



 محصول

 کدام محصول-

 کدام مشکل را حل می کند-

 ساخت نمونه و ماکت-

 function عملکرد -

fe ویژگی - a th u re 

 formشکل -



نداشتن وب سایت یا ضعیف بودن -5  

 چگونه بسازیم؟-

 خودمان یا دیگران؟-

 برنامه نویسی آری یا خیر؟-

 بخش های مهم سایت-

 ایجاد سایت-

 ...و-



کار اصلی وب سایت3  

 جذب-

 تبدیل-

 نگهداری-



 چگونه جذب کنیم؟

 بازاریابی اینترنتی
 (SEARCH ENGINE MARKETING)بازاریابی موتورهای جستجو  -1
 بازاریابی رسانه های اجتماعی   -2
 (content marketing) بازاریابی محتوا  -3
 بازاریابی ویدیو -4
 بازاریابی ویروسی -5
 بازاریابی ایمیلی -6
 تبلیغات انالین پولی -7



 بازاریابی موبایلی
 پیامک-
-mms

 برنامه و اپ ها-
 درون بازی-
 وب سایت رسپانسیو-
 اعالن های نمایشی-
 QRکد  -بلوتوث-



 معیارهای یک سایت خوب

 راحتی استفاده•
 ظاهر سایت•
 اعتبار•
 وضوح  •
محتوا•



 بخش های اصلی سایت

 صفحه فرود-

 صفحه اصلی-

 منوهای سایت-

مقاالت و هدایای رایگان-

 صفحه درباره و تماس با ما-

 

 



 تولید محتوا

 ترکیب درست•
 معرفی منابع•
 برنامه ریزی•
 کپی ممنوع •



نداشتن فعالیت در شبکه های اجتماعی -6  

 اینستاگرام•
 تلگرام•
 لینکدین•
 تویتر•
 فیسبوک•

 



 چند نکته

 حضور حرفه ای•
 داشتن نظم•
 محتوای عالی•
 تبلیغات  •

 



 آیا شما حرفه ای و دارای اعتبار به نظر می رسید؟

 حرفه ای(  Bio) بایو   -
 عکس و فیلم حرفه ای-
 نظم در انتشار-
 راه های ارتباطی-
 تعامل با مخاطب-

 
 



...برای  چه کسی  

 محتوا تولید می کنید خودتان یا دیگران ؟-
 چی؟-
 کی؟-
 کجا؟-
 چطور؟-

 
 از دید مخاطب خودتان را تحلیل کنید * 

 
 



نداشتن شبکه ارتباطی  -7  

 من کیستم؟-
 دوستانم کیستند؟-

 
 

 



 چگونه رشد کنیم؟

 یادگیری مداوم -1
 گسترش شبکه ارتباطی -2
 دست کم نگرفتن رقبا -3
 داشتن هدف و استراتژی -4
 برندینگ شخصی -5
 تسلیم نشدن -6
 بهبود مستمر -7

 
 



 موفق و شادکام باشید
 علی جاوید

Instagram: @alijavid.ir 

Telegram: @charismabs 
Site : www.charismabs.com 

Tel: 0912 020 6285 


