
 

 

  !دیباش داشته تیسا شما دیبا چرا

 

 

 ست؟یچ تیسا به ازین علت که دارد یم وا فکر نیا به را ما وب، صفحات شیافزا آن دنبال به و یمجاز یفضا و نترنتیا شیافزا با

 م؟یباش داشته یتیسا خود یبرا دیبا چرا

 :داد میخواه آشنا تیسا به یازمندین یها علت از یتعداد با را شما مقاله نیا در

  

 ها تیسا وب دنیکش یخواب یب

 نچو است یعاد هم نیا و کنند یم گذار و گشت باشند یم بسته کارها و کسب از یاریبس که شب هنگام در وب در مردم اکثر 

 دهد یم را امکان نیا شما سازمان ای کار و کسب به تیسا وب کی. باشد ینم استراحت ای و خواب در وقت چیه تیسا وب کی

 کارمند کی داشتن معادل تیسا وب کی داشتن. باشد باز سال روز 653 هفته روز 7 هر ساعت 42 روز شبانه صورت به که

 .باشد یم التیتعط تمام در یحت ساعت تمام کار به مشغول

  

 !دارد تیسا بتانیرق



 

 

 تیزم کی نیا باشد داشته خود کار و کسب یبرا تیسا وب کی او و دیباش یگرید کار و کسب با میمستق رقابت در شما اگر

 تیسا وب کی. باشد کرده یابیبازار خود تیسا وب یبرا یکاف اندازه به او اگر خصوصا. رود یم حساب به شما بیرق یبرا روشن

 .باشد یم کار و کسب در رقابت یبرا یعال راه کی

  

 دیکن گوگل را آن فقط

 مردم امروزه و اند داده رییتغ را خود ازین مورد اطالعات کردن دایپ یبرا را قبل یسنت یها راه مردم یگرید زمان هر از شیب

 .باشد مردم اریاخت در هم نیآنال قیطر از دیبا هم شما کار و کسب. آورند یم بدست نیآنال قیطر از را خود اطالعات

  

 

 

 شما به یمشتر اعتماد

 رمعتب و محترم شرکت کی شما کار و کسب از و بخشد یم بهبود شما کار و کسب به را یمشتر اعتماد تیسا وب کی داشتن

 انیمشتر اعتماد شیافزا باعث خود نوبه به و داد خواهد جلوه بهتر مردم عموم به را خود کار و کسب یکل ریتصو و. ساخت خواهد

 .بود خواهد شما کار و کسب ای و سازمان به نسبت خود

  

 باال درآمد

 که یکوچک یکارها و کسب(  Small Business Administration) گزارش به دارد یعال درآمد نیآنال کوچک کار و کسب

 نداشته تیسا وب که یکوچک یکارها و کسب از شتریب دوالر 0111111 ساالنه متوسط طور به یدرآمد باشند تیسا وب یدارا

 .باشد یم شتریب درآمد %63 برابر نیا و. دارند ستندین نیآنال فروش در و باشند

  

 دارند نترنتیا همه



 

 

 یم استفاده نترنتیا از نفر اردیلیم 0 از شیب ایدن سراسر در و کنند یم استفاده نترنتیا از رانیا در ها یرانیا درصد 31 بایتقر

 کی خود نیا و کند شتریب دیکن یم تصور شما آنکه از شیب را شما کار و کسب شهرت تواند یم تیسا وب کی داشتن کنند

 .باشد یم شتریب درآمد آوردن بدست یبرا ازیامت

  

 ادیز یمشتر

 فروش از %51 کوچک و کار و کسب سازمان گزارش طبق کنند یم شتریب را خود کار و کسب یبرا یمشتر جادیا تیسا وب

 ستین همم کند یم شتریب را شما انیمشتر تعداد توجه قابل طور به تیسا وب کی داشتن. باشد یم دیجد انیمشتر به ینترنتیا

 .دیده یم ارائه شما را یمحصوالت ای و خدمات چه که

  

 

 

 ستیجهان تیسا وب

 ای و ودخ شهر در یابیبازار به قادر تنها کوچک کار و کسب اکثر باشد یم یجهان بلکه ستین یا منطقه و یمحل فقط تیسا وب

 ایدن کل به یحت و رانیا سراسر در را خود یکاالها دیتوان یم شما تیسا وب از استفاده با باشند یم خود شهر اطراف طیمح

 .دیکن عرضه

 


