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 پیشگفتار

ه جایگااهی راهای گذشته، همو نتقال دانش در قرنترین ابزار ا کتاب به عنوان اصلی
ه از سارانه ها داشته است. هماوار فت فکری انسانها و پیشر مقدس و مهم در رشد تمدن

کشااا رها  خوانی باااه عناااوان یکااای از ممقارهاااا و مققاس کتااااب هاااای پیشااارفت اجتمااااعی 
کنناااد. باااا ایااان فاااال ایااان مههاااوی عمقااام هااام مانناااد بساااقاری از مهااااهقم  اساااتهاده می
فرهنگی دیگار، در جامماه ماا بازتو قاد اشاتداهی داشاته و جلاوه دیگاری یافتاه -اجتماعی

کاالیی  کردهاست و مههومی   ت.اس پیدا 
با توجه به جریان اصلی تو قد علم )و ا دته شاده علام د در دناد قارن اخقار، تقریداا هماه 

هاا، از کشا رهای بربای )بااالخ   مهاهقم، نظریاا  و اساتانداردهای علمای در هماه ف زه
ترین راه  قاره آمریکا و اروپای بربید به دیگر نقاط جهان منتقل شاده اسات. یدقمتاا اصالی

هااا و مقاااال  متماادد و ساا ا ترجمااه ایاان م تواهااا بااه  داااک کتاب انتقااال ایاان مهاااهقم،
کتاا  علماای و  هااای دیگاار از جملااه فارساای می زبان باشااد. بنااابراین خااواه ناااخواه، ترجمااه 

 ترین راه انتقال دانش روز دنقا به داخل کش رمان است. عملی، اصلی
رای نماایش ای با با این فال، این موضوع بسقار مهم و تخصصی هم تدادیل باه بازی اه

کاه در دهاه های اخقار،  شخصی افراد یا کس  امتقازا  مختلف شاده اسات. هماانی ری 
ت صقال  دانشگاهی به عنوان یک ارزش اجتماعی ظه ر کرد و باول کنکا ر متو اد شاد و 

کرده و اساااتقد  رواناای در پاای داشاات، افااراد ت صااقل-هااای متماادد اجتماااعی و روفاای زیان
شاه ر شادن و کسا  امتقاازا  مختلاف پیادا کردناد و دانشگاهی، فضای جدیدی برای م
 آن هم ترجمه و داک کتاب بود 



 

  

کاااه اهااال فااان و عالقه کتااااب می هماااانی ری  دانناااد، ترجماااه  منااادان و عاشاااقان واقمااای 
کااه صاار  زمااان زیاااد و  کتاب هااای تخصصاای فرآیناادی فرسایشاای، دشااوار و عمقاام اساات 

کااااه یکاااای از شاااااخ  تمرکااااز عمققاااای را می های فرهنگاااای مااااردی مااااا  یلدااااد. از آن ااااایی 
گرایی و تمایل باه دساتاوردهای ساریس اسات، در ایان زمقناه هام یا داان  داشاتن  مد  کوتاه

کتااب را صاارفا  کتااب ) د، روی بااه مقان ُبرهاای مختلااف آوردناد و هااد  از ترجماه و داااک 
 تکمقل رزومه و کس  ممروفقت تمقین کردند. 

هاااای  گساااترده در ترجماااه کتابای  ایااان فضاااا باعاااس شاااده در ساااا قان اخقااار مساااابقه
های علاوی اجتمااعی و باه یا ر خاا   خصاو  در رشاته خارجی شکل بگقرد و این امار به

تر اسات. بساقاری از همکااران بناده بادون  های ف زه بازاریابی و فروش بساقار پررنا  کتاب
یاا ای تقریداا اناد   اسم خودشان را خوانده باشند، باا هییناه های به اینکه فتی یکدار کتاب

کارده  های بروز می استهاده ابزاری از دانش  یان خود، صاف  کتاب شاوند و در ابرهاا ساقر 
 نمایند. و مصر  نمایشی آن را آباز می

کااه اا  ایاان عماال )یمناای داااک کتاب کاااری  ا دتااه  هااای روز دنقااا بااه زبااان فارسااید، 
کاه وقتای ایان کتاب  پساندیده اسات، اماا مشاکل از جاایی آبااز می خوانقاد،  میهاا را  شاوند 

کاه در  شا ید و از خوانادن آن پشاقمان می دقاز از آن متوجاه نمی تقریداا هق  گردیاد. تاجاایی 
کااه ترجمااه می سااا قان اخقاار بسااقاری از دانشاا  یان، اعااالی دارنااد کتاب د قاباال نشااو هااایی 
کااه بساقاری از ایاان  کنناد. در فا ی فهام نقساتند و ایااده یاا دانااش خاصای بااه ماا منتقاال نمی

نظرا  خاا بی  توساان ن یسااندگان باایر  دنقااا نوشااته شااده و یدقمتااا دارای نقیااههااا  کتاب
کااه بااا ایاان رویکاارد اشااتداه در ترجمااه و مو  سااواری افااراد، بااه داخاال کشاا ر منتقاال  هسااتند 

گرفتاه و افتمااال در آیناده هام متاساهانه  نمی شوند. به هر فال این جریانی است که شاکل 
 فضر  موالنا: تر ادامه خواهد یافت  به قول پرقدر 

 تا در طلب گوهر کانی کانی
 این نکته رمز اگر بدانی دانی

ــمه نـانی نـانی ــ ــ ــوس لقـ  تا در هـ
که در جستن آنی آنی  هر چیزی 

    



 

  

کاه شاامل زمقناه  هایی هم اون بازاریاابی، تدلقتاا ، برندساازی، فاروش و  ف زه مارکتقنا  
واقاس شاده اسات. ایان موضاوع از دو منظار باشد، در ساا قان اخقار ما رد  یماه جادی  ... می

های مادیریتی در دانشاگاه، بساقاری از  تر باودن رشاته قابل بررسی است. اول، به د قل سااده
کاه زماان یاا تواناایی الزی بارای موفققات در رشاته های  های دیگار را ندارناد، وارد رشاته افرادی 

ه فضاایی بقرعلمای، ها با شوند که باعاس شاده فضاای دانشاگاهی ایان رشاته مدیریتی می
گرایی تداادیل شااود. دوی، در فضااای اجرایاای و عملقاااتی صاانمت و  تهری اای و صاارفا ماادر 

وکار نقز جهای زیادی در فم تخص  "مارکتقنا " شاده اسات. بساقاری از افارادی  کس 
گرافقک، زبان و فتای دیگار رشاته که در رشته های فنای و مهندسای و هناری  های کام یوتر، 

نظر و متخصاا  مارکتقناا  دانسااته و وارد فضااای اجرایاای  را صاااف فمااال هسااتند، خااود 
اند. این روند خصوصاا در ساا قان اخقار و باا رشاد مههاوی دی قتاال مارکتقنا   این کار شده
وکار،  تر شااده اساات. هم نااقن تقریدااا همااه ماادیران عاماال و صااافدان کساا  بسااقار پررناا 

ترین اقاداما  بازاریاابی  روی کودکنظر دانسته و عالقه دارند  خود را در این ف زه صاف 
کاامال تخصصای  و تدلقتا  در سازمان نظر دهند. مثال فرآیند برندسازی که ا  ام اقادامی 

کار کال زیر سوال مای کناد زیارا  رود و تتقیار می است، در مرفله آخر توسن صاف  کس  و 
 د خ ر از فالن رن   وگو راضی نقست یا بهمان شکل  وگوتایپ به سلققه او نمی

کنااار همااه ایاان مشااکال  و فقاادان مناادان بسااقاری هاام در فاا زه  ها، اساااتقد و عالقه در 
یاااابی و  اند و اگااار اماااروز می شاااماری کشاااقده مارکتقنااا  زفماااا  بی تاااوانقم از مهااااهقم بازار

کناقم یااا فتای امکاان نقااد ایان جریاان را داریاام، ناشای از زفماا  همااه  تدلقتاا  صا دت 
هااای متماادد و مخصوصااا  د هسااتم خواناادن کتابایاان عییاازان اساات. بااه شخصااه ممتقاا

هااای خاااوب تخصصااای، "قیمااا" من ااار باااه ارتقاااای دانااش و بهداااود تماااامال  فنااای و  کتاب
کااااه گوشاااای اجتماااااعی و در نتق ااااه اعااااتالی فرهنگاااای می های هوشاااامند و  گااااردد. امااااروز 

کاه از  های اجتماعی اصلی شدکه ترین جریاان جاذب مخایا  در دنقاا هساتند، داه بهتار 
کتاااب اینهااا هاام کتاااب  در جهاات کساا  دانااش و  گااردد. هردنااد ممتقاادی  خوانی اسااتهاده 



 

  

کتاااب، دنقااایی متهاااو  اساات.  فقییکاای و کابااذی  ااذ  دیگااری دارد و باارت شاادن در 
 همانی ری که فضر  سمدی اشاره دارد:

 مکاشـفت بحـر در و بـود بـرد  فرو مراقبت جیب به سر صاحبدالن از یکی
 ایـن از: گفـت دوسـتان از یکـی آمـد بـاز معاملـه ایـن از کـه حـالی. شد  مستغرق
 کــه داشــت  خــاطر بــه: گفــت کــردی  کرامــت تحفــه چــه را مــا بــودی کــه بســتان
 بـیی برسـید  چـون را، اصـحا  هدیه کن  پر دامنی رس  گل درخت به چون
 .برفت دست از دامن  که کرد مست چنان گل 

گقتااااومر، ملقاااا  بااااه پادشاااااه  کتاااااب پاااایش کااااه از رو، اثااااری از جهااااری  فااااروش، اساااات 
ترین ن یسندگان فا زه بازاریاابی و فاروش در دنقاسات. ایان کتااب از دو منظار  شده شناخته

کتاااب در سااال  کاااربردی اساات. اول اینکااه  کرونااا  و او  همااه 2222بسااقار متهاااو  و  گقری 
نوشته شده اسات. ن یسانده در ایان ساال در قرنیقناه خاانگی باوده و باه ایان نتق اه رساقده 

کارد و ایان تتقیار  فضای کس  کار، بازاریابی و فاروش در دنقاا بارای همقشاه تتقیار خواهاد  و 
کتاااب در  2232تکاااملی تقریدااا یااک دهااه یمناای تااا سااال  یااول خواهااد کشااقد. بنااابراین ایاان 

گاهی فماالن کس  با هد  ا های 2221سال  وکار منتشار شاده اسات. دوی اینکاه  بخشی و آ
کاااربردی و صاامقمانه کاارده تااا خقلاای ساااده و به کتاااب متناای روان،  صاا ر   دارد و تااالش 

هاایی  ابزاری، مسقر جدید اقداما  کس  و کاری را بارای شاما نشاان دهاد. تکنقک جمده
کاامال اجرایای باوده و قیماا پاا از اجارای آنهاا و مشااهده  که در این کتاب ممرفی شده  اند، 

کاارد. امااا فرامااو ش نکنقااد مارکتقناا ، نتااای ، مقاازان اثااربخش بااودن آنهااا را  مااا خواهقااد 
 خواهقد، فرا  فروش بگذارید  بر است و اگر نتق ه بسقار ف ری می فرآیندی زمان

منادان فا زه بازاریااابی،  میا ماه ایان کتااب بااه هماه دانشا  یان، صااافدنظران و عالقه
شود. هم نقن این کتااب بارای فمااالن صانمت،  فروش، برندسازی و تدلقتا  توصقه می

کار و کاربردی خواهد بود. صافدان کس  و   مدیران سازمانی نقز بسقار مهقد و 
کتاااب تااالش شااده تااا عااالوه باار وفاااداری بااه مااتن اصاالی، جمله ها و  بناادی در ترجمااه 

کاار خاا ی از اشاکال هام نداوده و  مهاهقمی روان و به زبان فارسی نگارش شاود. یدقمتاا ایان 



 

  

 ali.merikhnejad@gmail.com توانناد از یریام آدرس ایمقال  خوانندگان م تری کتااب می
دانم از اساااتقد خااوب و  نظراتشااان را باارای این اناا  ارسااال نماینااد. در این ااا الزی ماای نقیه

باسااوادی در دانشااگاه، مخصوصااا در دوره دکتااری تخصصاای، تشااکر ویاایه نمااایم. هم نااقن 
کااه قیمااا اگاار ندااود، بااه د قاال  هااا و تشاا یم دانم قاادردان فمایت الزی ماای های همسااری باشاام 

کااردی. در نهایاات فضاا ر شااما در صااه ا   تاااب را شااروع نمیمشااتله زیاااد اصااال ترجمااه ک
های اجتماااعی، باعااس افتخااار این اناا  اساات. جهاات ارتدایااا   رساامی بنااده در شاادکه

 های زیر با یکدیگر در تماس باشقم: بیشتر در شدکه
 

 
 نژاد اصل علی مریخ

 ( مدیریت بازاریابی.Ph.Dدکتری تخصصی )
 مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کار

گروه مشاوره مارس یانبن  گذار 
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 شـــــروع
 بلیت طالیی

 موفقیت شما!

کنقم که خالققت و ناوآوری، بلاقن یالیای شاما بارای موفققات  زندگی میما در دورانی 
کاه باه  یاف تکنو ا ری در فاال پیشارفت، فرصات ها، ارتدایاا  و مشاابل  است. دورانی 

 شوند، فتی در کودکترین شهرهای دنقا، مانند شهر شما  ُپررونقی خلم می
کاار خاود ساا م باود، او اقن  11کنم. وقتی  از ت ربه شخصی خودی تمریف می کسا  و 

کاار فروشاندگی  02ای  اندازی کردی. تا قدل از آن، ههته را راه ساعت در سه جاای مختلاف، 
ای نداود،  آل و مقصاد نهاایی ای شادی. هردناد ایان مساقر ایاده کردی. وارد بازاریابی شدکه می

کاااردی تاااا بااارای فاااروش م صاااوال ، تواناااایی اساااتهاده از اینترنااات و شااادکه های  اماااا تاااالش 
 ی را بدست آوری.اجتماع

از آن زمان، وارد دندین مسقر مختلف شتلی شادی تاا بتاوانم جایگااه خاود را باه عناوان 
کاار تو قاد پادکسات شادی. فهمقادی  1یک بازاریابی دی قتال در بازار تثدقت کنم. ابتادا وارد 

روی  ای است  به جای اینکه از آن اه در صانمت پادکسات وجاود داشات دندا اه این ا خانه
تااوانم از ایاان فضااا  ز خااودی پرسااقدی دااه فضااایی باارای نااوآوری وجااود دارد  دیاا ر میکاانم، ا

 برای رشد ارتدایم با مخایدان و تددیل آنها به مشتریان وفادار، استهاده کنم 
 همه دقز را زیر سوال بردی، همه دقز را ارزیابی کردی، وارد عمل شدی و شروع به بردن کردی 

                                                             
1 Podcast 
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کااه  داد، باعااس شااد تااا بااه  در اختقااار ماان  بازاریاااب قاارار ماایفضااای آنالیاان و ابزارهااایی 
گااردش مااا ی شااش  کااار خااود را بااه  کاارده، بتااوانم کساا  و  عنااوان دانشاا وی تاار  ت صااقل 

تری داشاته باشاقد، دفتار  رقمی برساانم، آن هام کمتار از یاک ساال  بارای اینکاه تصا یر کامال
کار من اتات خواب خانه کاه ها ای بود، با  پ کس  و  اردش در فاال زوال باود، تااپی قادیمی 

. شااهری واقمااا کودااک. در فقققاات، تمااداد 1در شااهری بسااقار کودااک در ایا اات ایناادیانا
 های مشتریان من از ساکنقن شهری بیشتر بود  ایمقل

و فدس بزنقد دی شد  من دیگر از این قاعده مستثنی نقستم، مان یاک قاانون جدیاد 
 هستم 

کااه امااروز در خاادمت شااما تر،  ای تر، فرفااه هسااتند، بسااقار گسااترده ابزارهااای دی قتااا ی 
کااه  تر هسااتند. آنهااا ساادک زناادگی شااما را تتقیاار می تر و جااذاب رافاات دهنااد، همااانی ری 

 اند. را تتقیر داده سدک زندگی من
در فال تتقیر باازی کسا  و کاار و زنادگی هساتند و  2ابزارهای دی قتال و فضای م ازی

ای داریااد تااا یاااد بگقریااد دگونااه از زمااان، خالققاات و خاادما  باارای  ا ماااده شااما فرصاات فوت
 تتقیر خود و کس  آزادی ما ی و رشد درآمد استهاده کنقد، همانی ری که من ان ای دادی.

کاه ان اای دهقاد، در اعماات  می نکته کلقدی این است: شما باید عاشم کاری باشاقد 
کااار و فرکاات، یاااد بگقریااد. هااق کا بهتاار از  آن بویااه کنقااد و در فااقن  ور شاا ید، اشااتداه 

 این را به شما یاد نمی دهد  3پادشاه فروش
گارفتم، بساقار  بگذارید خایره ای بگ یم. دند وقت پیش که با جهاری و جنقهار تمااس 

 4زد. در اپلقکقشان زوی تناد مای عصدی بودی، فتی کف دستم عرت کرده بود و ضربان قلادم

                                                             
1 Indiana 
2 Virtual 

3 King of Sale 

4 Zoom 



 

71 

 

، اصاالفاتی فرساتاده باودی. 1بهاروش یاا بمقار منتظر آنها بودی. من برای پادکست آنها باه ناای 
ها باار دانلاود شاده باود و آنهاا ن یساندگان ُپرفروشای بودناد.  ا دته پادکست موفم آنها، مقلقون

کاه قادال ان اای اگر بخواهم صادت باشم، ویراستاری پادکسات آنهاا هام مانناد کارها ایی باود 
کاار  داده بودی، پادکستی عا ی و بای نق  باود. اماا ایان پادکسات داه تااثقری روی کسا  و 
 آنها داشت  تقریدا هق ی 

کال روش تو قاد پادکسات را تتقیار دهقاد. میمامن نداودی  بنابراین به آنها گهته بودی بایاد 
قااادر  و ارزش  2گقتاااومرکااه واکااانش آنهااا باااه ایاان نظااار دگونااه باشاااد. امااا جهاااری و جنقهاار 

دانستند. آنها قدر  زیر ساوال باردن وضامقت فملای بارای رساقدن  خالققت و نوآوری را می
 کنند. اند. آنها بر اساس شراین جدید اقدای می به شراین بهتر را در  کرده

ها بمد، درباره مکا مه آن روزمان در زوی، باا آنهاا صا دت  به یاد داری روزها و فتی ههته
کاردیم، هارروز باه  کردی می و اصالفا  دیگری هم اعمال کردیم. وقتی این رویکرد را اتخااا 

 های خ بی رسقدیم و ههته به ههته تتقیرا  بیر  و مثدتی پدید آمد.  پیشرفت
در  3خقلی سخت است که بااور کنقاد کال صانمت پادکسات، فضاای م اازی و الیاو

قد و ایرافقاان خاود به مربیان، اساات های اجتماعی، در مسقر اشتداهی قرار دارد  شما شدکه
هساتند. شاما فکار مای  4هماه آنهاا در فاال تو قاد پادکسات و برگازاری وبیناار کنقد، نگاه می

کنقد: "من هم باید همقن کارها را ان ای دهم، این روش موفققت در فضاای آنالیان اسات". 
اصاال خاوب نقسات   کنقاد. اوه  ایان بنابراین شما کارهای دیگران را قادی باه قادی تکارار می

 ی ر نقست  های کس  و کار صادت است، این این در م رد همه جنده
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کنقاد. صاه ا  آنهاا را در  کنقد. شما افراد موفم را دندال می بینقد و تقلقد می شما می
کنقد. پادکسات و فما قات م اازی شاما بایاد دقققاا مشاابه  های اجتماعی رصد می شدکه

 نه   درست است این افراد موفم باشد. مگه 
وضاو   ای متهاو  نگااه کنقاد و به خواهم از دری ه کشم و می من شما را به دا ش می

کااه از نظاار شااما، موفققاات در فضااای م ااازی و دنقااای دی قتااال دقساات و دااه  بگ ییااد 
خواهم که در دنقاای فاروش آنالیان، مههاوی م د بیتقموفققات را  تمریهی دارد  از شما می

 کنار بگذارید.
دختر سه و پن  سا ه داریم. وقتی با همساری دربااره نقاش خودماان در زنادگی آنهاا  ما دو

ترین خواسته و آرزوی ماا بارای آنهاا دقسات، همقشاه باه  کنقم و اینکه عمقم و ص دت می
رساقم: شااادی، سااالمتی و موفققات باارای آنهااا. ایان آرزوهااا، از یاار  ماا بااه آنهااا  یاک دقااز می

کااه خو نمی کااه شاما تمریااف رساد، بلکاه دقاازی اسات  دشاان بایااد بدسات آورنااد. هماانی ر 
کنقم اماااا در نهایااات،  مشخصااای از زنااادگی خاااود داریاااد. ماااا فرزنااادانمان را راهنماااایی مااای

 های خودشان باشد. موفققت و خوش ا ی آنها باید ناشی از انتخاب
از نظر شما، موفققات داه شاکلی اسات  داه تمریهای دارد  قیماا مشاابه تمریاف بققاه 

 نقست.
هایی هم اون سادک زنادگی  زنم تمریف شما از مهاهقم فاوت، شاامل جنداه میفدس 

 شما در جاممه، اثرگذاری روی دیگران، اهدا  بلندمد  و فساب بانکی ُپر پول باشد. 
ویاادهوها و تمااداد  2، ویااوی1تر فاادس باازنم، افتماااال تمااداد فا  ورهااا اگاار بخااواهم دققاام

از این تمریاف نخواهاد باود. وقتای شاما  یخش، ب4ُپست آخرتان در اینستاگرای 3های کامنت
ایاد،  ها، تسلن بر بازاریابی دی قتال، فروش اثاربخش و ناوآوری تمرکاز کرده روی ارتداط با آدی

 این اعداد اهمقتی ندارند.
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 م د بیت، موفققت نقست  این را همقشه به یاد داشته باشقد.
کااه دگونااه در کتاااب بااه شااما یااد دهااد  کااه سااریس جهاری قصااد دارد در ایاان  تر از  دنقااایی 

و اصااول خااود را رعایاات  دمنااد باشااق تمااای تصاا را  در فااال رشااد و تکاماال اساات، قاعده
کتاااب آمااده مساالن شاا ید تااا بتوانقااد از قاادر  شاادکه کااه در ایاان  های  کنقااد. باار مهاااهقمی 

کنقااد، بادون اینکااه  اجتمااعی، ویادهو و پادکساات بارای فاروش آنالیاان از هرجاایی، اساتهاده 
 د فا  ورها باشقد نگران تمدا

 و نسخه موفققت خود را در فضای م ازی، ترسقم کن  آنالین بهروش وقتش رسقده. 
 

 1تارا کانترمن
 بنیانگذار موسسه تولیدات پادکست
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 در این کتاب چه خبر است ...

 یادگقری از یریم وضو  شنقداری و دیداری.
 مرا بدقن  مرا گوش کن  کی  تو 

سا اری باه  با من فر  بزن. به من پیای متنای ناده. باا شانقدن   ان صادای مان و گوش
 مرا در  کن من و دیدن هق ان و افساس من، 

هیینااه تهسااقر نادرساات یااک پیااای متناای ارسااال شااده از یریاام ایمقاال یااا پیامااک، خقلاای 
 کنی  بیشتر از آن است که فکر می

 گرایی افساسی، فهمقده بودن، ممتقد بودن و صادت بودن، خقلی زیاد است  قدر  برون
بازاریاابی قدر  تو قد پادکست، اجرای نمایش خا  خودتان همراه با ارزش نام ادود 

 و فروش 
کاار باه بهروش یا بمقر  پادکست  ما دومقلقون دانلاود داشاته، اسارار ساودآوری در کسا  و 

 رافتی قابل فهم و اجراست 
 ارزش فروش و کس  پول در الیو شدن 

 در فضای م ازی   ارزش فروش و استراتیی
 در تو قد ویدهو   ارزش فروش و استراتیی

 سال آینده: 12 های نوظه ر فروش در استراتیی

 در یک کالی ... :
 آید  ای به اهنتان می وقتی می گ یم "ویدهو"، ده کلمه

 آید  ای به اهنتان می وقتی می گ یم "ویدهوی خود  را بساز"، ده کلمه
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گاا یم " ویاادهوی خااود  را بساااز و آن رساات تااا بااه او دقاازی را باارای مشااتری به وقتاای ماای 
 آید  ای به اهنتان می بهروشی"، ده کلمه

 آید  ای به اهنتان می وقتی می گ یم "جلسه م ازی"، ده کلمه
 آید  ای به اهنتان می وقتی می گ یم "تماس فروش م ازی"، ده کلمه

 آید  ای به اهنتان می وقتی می گ یم "جلسه آشنایی با مشتری با قوه در زوی"، ده کلمه
 آید  ای به اهنتان می ی می گ یم "پادکستت را شروع کن"، ده کلمهوقت

 آید  ای به اهنتان می وقتی می گ یم "هر ههته الیو اینستاگرای داشته باش"، ده کلمه
 آید  ای به اهنتان می خود  را بساز"، ده کلمه 1وقتی می گ یم "کانال یوتقوب

 آید  ای به اهنتان می بذار"، ده کلمه 2وقتی می گ یم "هر روز در اینستاگرای است ری
کان"، داه کلماه وقتی می گ یم "در تمای ایمقل ای باه  های فاروش، یاک ویادهو هام ارساال 

 آید  اهنتان می
کان"، داه کلماه3وقتی می گ یم "به همه دوستانت در  قنکداین ای  ، یاک ویادهو ارساال 

 آید  به اهنتان می
رساد،  اگار دو کلماه باه اهنتاان می االن!باشاد: رساد بایاد ایان  ای که باه اهنتاان می کلمه

 همین االن!باید این باشد: 
 گ یم "االن نه " شود "، می اما اگر بپرسقد "دگونه ویدهو و فضای م ازی قدرتمند می

گیتومر  جفری 
 پادشا  فروش
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