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 تولید محصوالت آموزشی

 مدرسان کاریزما
چگونه مدرس حرفه ای و پولسازی  

 باشیم؟

 

 

 دکتر علی جاوید

 1399بهمن ماه 
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 آموزشی محصوالت تولید



Charisma 

Feel the Infinity 

 کاریزما
 گروه مشاورین کسب و کار

www.charismabs.com  
 

 باال سود -1•
 نفره تک -2•
 کارمندکم /کارمند به نیاز بدون -3•

 

 دسترس در اولیه مواد -4•
 شرایط از کم پذیری تاثیر -5•
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 تومانی میلیون 10 محصول 10
 تومانی میلیون 1 محصول 100

 تومانی هزار 100 محصول 1000
 تومانی هزار 10 محصول 10000
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 الکترونیک کتاب -1•
 چاپی کتاب -2•
 صوتی دی سی -3•
 فیلم دی وی دی -4•
 جزوه -5•
 آنالین دوره -6•
 آفالین دوره -7•
  پکیج -8•
 کارگاه -9•

 همایش -10•
 پیامکی و ایمیلی خبرنامه -11•
 مقاله -12•
 وبینار -13•
 موبایل اپلیکیشن -14•
 مشاوره - 15•
 گری مربی و کوچینگ -16•
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 ضروری ترین تجهیزات•
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 دهید انجام را کارها این باید روز هر•
 
 یادگیری و آموزش -1•
 محتوا و محصول تولید -2•
 فروش و بازاریابی -3•
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 ؟ چی

 کجا؟
 کی؟

 چگونه؟

 
 دیگران محصوالت اینترنت، مقاله، کتاب،
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 کنید تولید محصول باید روز هر
 
 ؟ چی•
 کی؟•
 چگونه؟•

 
 سازی ساده•
 ارائه روش تغییر•
 خالقیت•
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 کنید بررسی را کارتان و کسب توسعه و رشد مختلف های روش
 

 بازاریابی
 مشارکت

 کایزن
 خرید تجربه بهبود
 تفکر
 اجرا
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 باشید داشته باید متعدد محصوالت -1
 شکست=محصول کمبود -2
 mvp پذیرفتنی حداقل -3
 ای مرحله بازاریابی -4
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 رشد به رو کمیت -1•
 مداوم بروزرسانی -2•
 پشتیبانی -3•
 ها فرمت -4•
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 سایت در اتوماتیک فروش -1
 فعال غیر درآمد -2
 آفالین و دانلودی محصوالت -3
 پولی اشتراک -4
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 است ارزشمند شما اطالعات -1
 است نیازمند که هست کسی همیشه -2
 بگیر یاد پیوسته -3
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 چیست؟ شما داستان•
 شخصی برندسازی•
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 هستند شما عاشق -1
 دارند قبول را شما -2
 باشند شما مثل خواهند می -3
 کنند می حسادت شما به -4
 متنفرند شما از -5
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 من تالش داستان -1
 کردم پیدا من که راهکاری -2
 دانید نمی شما که رازی -3
 من عجیب نتایج -4
 ...و -5
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 ویترین ساخت -1
 متعدد های کانال -2
 سازی سیستم -3
 کمپین برگزاری -4
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 چیست؟ استراتژی
 چیست؟ شما استراتژی

 کار و کسب استراتژی•
 محصول استراتژی•

 
 

 ایران مشاور گرانترین•
 ایران کتاب گرانترین•
 میلیونی 100 نفره 10 کارگاه•
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 هوشمندی تله در گرفتاری•
 سپاری برون•
   واگذاری•
 حذف•
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 مختلف های فرمت از استفاده•
 
 یادگیری بعد چهار•
 خواننده -                             
 شنونده -                             
 بیننده -                             
 عملگرا -                             
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 نباشید محصولی تک•
 کنید ارائه و کرده ایجاد را محصوالت انواع•

 کتاب
 دوره

 محصول
 مشاوره

 سازمانی
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 نکنید تولید مردم تمام برای
 کنید انتخاب را بازار از ای گوشه

 کنید پیدا تخصصی بازار
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 است فروش از قبل آموزش آموزش، بازاریابی
 است ای مرحله چند
 است دیگری محصول .... محصول هر
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   کتاب•
 الکترونیکی کتاب•
 آموزشی فیلم•
 صوتی فایل•
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 تولید در باال سرعت -1
 متعدد منابع -2
 کم حجم -3
 باال انتشار سرعت -4
 اتوماتیک فروش -5
 محصوالت سایر و کتاب بازاریابی -6

 
 



Charisma 

Feel the Infinity 

 کاریزما
 گروه مشاورین کسب و کار

www.charismabs.com  
 

 با کتاب ساخت
 افزار نرم                      
  افزار نرم                      
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 باال محبوبیت -1•
 احساس انتقال امکان -2•
 اتوماتیک فروش امکان -3•
 محصوالت سایر مکمل -4•
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 موبایل
 میکروفن
 کامپیوتر
 ضبط دستگاه
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 کنید صحبت وران و ساده -1
 کنید رعایت را پایین و باال لحن -2
 نکنید ویرایش االمکان حتی -3
 نخوانید متن روی از -4
 کنید رعایت را سکوت و مکث -5
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 نباشد خالی اتاق -1
 نباشد دار اکو -2
 باشد بسته طرف سه -3
 کمد یا کارتن از استفاده -4
 

 
 



Charisma 

Feel the Infinity 

 کاریزما
 گروه مشاورین کسب و کار

www.charismabs.com  
 

 ویرایش افزار نرم -1
 موبایل افزار نرم -2
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 محبوب بسیار فرمت -1
 باال ذهنی ارزش -2
 کوتاه قطعات -3
 فلش و دی وی دی روی فروش امکان -4
 آفالین و آنالین فروش امکان -5
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 نور
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 سبز پرده حذف
  افزار نرم
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 : از فیلم و صوتی فایل تولید•
 ها سخنرانی

 ها مصاحبه
 تلویزیونی های برنامه

 میزگرد
 مستقیم های آموزش

 صوت و پاورپوینت
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باشیدموفق تر   


