سه سوته سایت فروش فایل بساز!
به دلیل گسترش اینترنت ،کسب و کار شما دیگر محدود به مغازه یا دفترتان نمی باشد .شما می توانید
بدون اجاره یا خرید محل نیز تنها با داشتن سایت فروش فایل خود کسب درآمد کنید .اگر به فکر شروع
یک کسب وکار تازه هستید و فایل های کمیاب و گران بهایی دارید که ارزش خرید را دارند ،به فکر
ساخت سایت فروش فایل باشید .ساخت فروشگاه اینترنتی فایل هم یک روش برای کسب درآمد اینترنتی
است که در این مقاله میخواهیم راجع به آن صحبت کنیم.

طراحی فروشگاه اینترنتی فایل چیست؟
طراحی فروشگاه فروش فایل با سایت های فروشگاهی معمولی اندکی تفاوت دارد .در فروشگاه فایل پس
از اینکه کاربر هزینه محصول را پرداخت کرد سایت ساز بصورت خودکار فایل را برای دانلود در
اختیارش قرار می دهد .همچنین در فروشگاه های فایل نیازی به دریافت اطالعاتی همچون آدرس  ،کد
پستی و  ...نیست و کاربر با وارد کردن شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل خود می تواند فایل مورد نظر
را به سرعت و آسانی خریداری نماید.
شما به عنوان مدیر یک وب سایت فروش فایل می توانید محصوالتی مانند کتاب ،طرحهای آمادۀ گرافیکی
و برنامهنویسی ،مقاالت ،نرم افزار ،فایل ویدیویی ،فایل موسیقی و … را در فروشگاه آنالین فایل خود به
فروش برسانید .امنیت در فروشگاه های فایل بسیار مهم تر از فروشگاه های محصوالت فیزیکی است ،به
این خاطر که فروشگاه های فروش فایل در صورت ضعیف بودن امنیت ممکن است کاربر قبل از پرداخت
هزینه محصول آن را دانلود کند.

آموزش ساخت سایت فروش فایل
خرید دامنه و هاست برای سایت فروش فایل
خرید دامنه و هاست برای سایت فروشگاه فایل اولین و مهمترین مرحله برای ایجاد یک سایت فروشگاهی
است .دامنه سایت در حقیقت نقش شناسنامه سایت را دارد و بدون آن نه تنها هویت ندارید ،بلکه کاربران
هم نمی توانند به سایت دسترسی داشته باشند .دامنه ها انواع مختلف پسوند ها را دارند و هر یک از آن
ها ،کاربرد خاص خود را دارد .دامنه ملی ایران ( )IRیکی از پر طرفدار ترین دامنه ها برای کاربران
ایرانی است که قیمت آن هم نسبت به سایر پسوند ها ،بسیار ارزان تر است .البته شما می توانید به جای
دامنه  ،IRدامنه های بین المللی نظیر  Comثبت کنید و هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد؛ اما هزینه آن
نسبت به دامنه  IRگران تر است و باید ساالنه بیش از  200هزار تومان هزینه کنید .توجه داشته باشید اگر
حجم فایل های شما زیاد است ،بهتر است برای میزبانی فایل های خود از هاست دانلود استفاده کنید تا در
هزینه های خود صرفه جویی کنید.

شروع ساخت سایت فروشگاه فایل با یک سیستم سایت ساز ( )CMSمناسب
در این مرحله باید به دنبال یک سیستم مدیریت محتوای مناسب باشید که به شما امکان راه اندازی فروشگاه
فایل را بدهد .وردپرس یکی از سیستم های مدیریت محتوای بسیار کاربردی در زمینه راه اندازی فروشگاه

فایل است! در این سایت ساز به راحتی می توانید انواع فایل ها را با استفاده از افزونه ووکامرس یا EDD
به فروش برسانید .با استفاده از افزونه ووکامرس میتوانید هم محصوالت فیزیکی برای فروش قرار دهید و
هم فایل های قابل دانلود .اگر فکر میکنید در آینده ممکن است محصوالت فیزیکی را هم به فروشگاه سایت
تان اضافه کنید ،پیشنهاد ما این است که از افزونه ووکامرس استفاده کنید.
افزونه  EDDهم که به صورت اختصاصی برای راه اندازی فروشگاه فایل ایجاد شده است .این افزونه
امکاناتی دارد که با استفاده از آن میتوانید به راحتی هر محصول دانلودی را برای فروش در سایت تان
قرار دهید .اگر سایت شما فقط قصد فروش فایل ها و محصوالت دانلودی را دارد ،پیشنهاد ما استفاده از این
افزونه است .مهم ترین مزیت وردپرس این است که انواع پالگین های افزودنی برای آن وجود دارد و به
راحتی می توانید از انواع درگاه های پرداخت برای کسب درآمد از سایت خود استفاده کنید.

استفاده از درگاه پرداخت برای فروشگاه اینترنتی فایل
برای آنکه مشتریان سایت تان بتوانند هزینه فایل ها را پرداخت کرده و به لینک های دانلود دسترسی
داشته باشند ،باید یک درگاه پرداخت روی سایت تان فعال کنید .ما کال دو نوع درگاه پرداخت داریم:
درگاه پرداخت مستقیم و درگاه پرداخت واسطه .برای شروع پیشنهاد ما استفاده از درگاه های پرداخت
واسطه است.

فایل های مورد نظرتان را در فروشگاه فایل خود بارگذاری کنید
پس از راه اندازی فروشگاه اینترنتی فایل باید شروع به بارگذاری فایل هایی فروشی خود کنید .در این
مرحله اگر فایل های شما زیاد باشد ،بهتر است آن را روی هاست دانلود خود آپلود کنید تا عالوه بر سرعت
باالی دانلود برای کاربران ،بتوانید در هزینه های خود هم صرفه جویی کنید .اما اگر فایل های شما کم حجم
است ،می توانید آن را روی سرویس میزبانی خود آپلود کنید .در زمان ورود محصوالت توضیحات کامل،
ارائه دمو و نمونه بخشی از فایل میتواند در موفقیت سایت شما بسیار موثر باشد.همچنین این نکات به شما
کمک میکند تا محتوای سایت شما ارزشمند و سئو شده باشد.

بازاریابی کنید تا فروش داشته باشید
بازاریابی مهم ترین مرحله بعد از ساخت سایت فروش فایل است .بازاریابی همان چیزی است که به شما
کمک می کند تا محصوالت یا خدمات خود را به فروش برسانید .البته بازاریابی شما باید کامالً هدفمند و
در راستای استراتژی کسب و کارتان باشد .برای داشتن بازاریابی صحیح ،موارد زیرا را فراموش نکنید:







ارائه فایل های با کیفیت به کاربران
نوشتن عنوان دقیق برای محصوالت
استفاده از تصاویر شاخص با کیفیت در صفحه محصول
برچسب های مناسب و درست برای محصوالت بکار ببرید
از تبلیغات درست بین صفحات سایت خودتان استفاده کنید
بعد از ساخت سایت فروش فایل برای بازاریابی از شبکه های اجتماعی استفاده کنید

 قیمت منطقی و عادالنه

نکات مهم در طراحی وب سایت فروش فایل
 – ۱نسبت به محصوالت خود مسئول باشید.
 – ۲سعی کنید برای وب سایت فروش فایل خود نماد اعتماد از وزارت صنعت معدن تجارت تهیه کنید.
 – ۳بهتر است برای افزایش اعتماد و همچنین نمایش کیفیت باالی محصوالت خود پیش نمایشی از
محصول قرار دهید.
 – ۴وب سایت باید پشتیبانی آنالین  ۲۴ساعته فعال داشته باشد تا قبل ،هنگام و پس از خرید پاسخگوی
مشتریان باشد.
کالم پایانی
عاملی که موفقیت فروشگاه فایل تان را تضمین میکند ،این است که هدفمند و با یک موضوع مشخص ساخت
سایت فروش فایل خود را شروع کنید .پس به هیچ عنوان سعی نکنید فایل های مختلف و غیر مرتبط به
یکدیگر را برای فروش در سایت تان قرار دهید .یک موضوع مشخص و هدفمند انتخاب کرده و سپس سعی
کنید فایل های ارزشمندی را در آن حوزه برای فروش در سایت تان ارائه دهید .بهترین فایل هایی که میتواند
برای تان فروش خوبی به ارمغان آورد ،فایل های ویدیویی ،صوتی و ایبوک ها هستند.

