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راهنما ومشاوره فروش آثار هنری شعر  ،بیت های آهنگسازی و تولیدات اختصاصی شما
 :1شروع ساخت وب شاپ ( فروشگاه و وبالگ اختصاصی آهنگساز و هنرمند)
 بدین منظور به سایت موزیک پی و قسمت ثبت نام مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل کنید .نکته ها  :مشخصات خود رو فارسی وارد کنید،آدرس ایمیل و رمز عبور را با دقت و نام مناسب برای فروشگاه انتخواب کنید .
:2افزودن محصول
-وارد پنل کاربری شده و محصوالت خود را اضافه کنید روی افزودن محصول کلیک کنید

عنوان زیبا جذاب و مرتبط وارد کنیدمثال  :بیت زیبای عاشقانه – شعر احساسی و زیبا کد  – 9بیت پاپ حرفه ای – کتاب کامل آموزش پیانو
توضیحات مربوط به محصول و مطلب رو وارد کنید سبک کاری اثر ،استایل  ،تعداد ابیات  ،سازهای بکار رفته توضیحات تکمیلی بیشتر وارد کنید مثل نام آهنگساز زمان موزیک سال تولید کیفیت ،فرمت  ،و ...موضوع و نوع مطلب رو انتخاب کنید-برچسب بنویسید ( برچست نوشتن کمک میکند موتور های جستجو مثل گوگل مطلب شمارو نمایش بدهند )

,

عناوین مرتبط با مطلب یا محصول رو بنویسید و با کاما انگلیسی ( این عالمت ) از هم جدا کنید مثال برای یک محصول
آهنگسازی عنوان های مرتبط با اون اثر رو در برچسب می نویسیم مثال :
بیت پاپ,بیت پاپ جدید,بیت پاپ زیبا,بیت رپ رایگان,بیت پاپ عاشقانه
مثال :
موزیک پاپ بی کالم,آهنگسازی پاپ,دانلود موزیک پاپ,خرید بیت پاپ,بیت ارزان

با نوشتن برچست یا همون تگ کمک می کنید گوگل بتونه مطالب شمارو پیدا کنه مثال وفتی یک نفر در گوگل سرچ کرد خرید
بیت پاپ غمناک گوگل شما رو هم در لیست نتیجه ها نشون میده و اینطوری بازدید و مشتری های شما زیاد میشه !
پس یکی از راه های مهم افزایش بازدید و مشتری و محبوبیت شما که نیازی به هزینه هم نداره برچسب نوشتن هست !
تیک اختصاصی رو بزنید ( فایل اختصاصی در صورت فروش از شاپ حذف و مهر فروخته شد می خورد و یک نفر دانلود میکند)مثال یک موزیک پاپ اختصاصی رو قصد فروش دارید باید حتما این تیک رو بزنید تا مشتری هم مطمئن بشه بعد از فروش
از محصوالت حذف میشه و فقط به ایشون تعلق می گیره ولی اگر مثال یک کتاب آموزش ساز دهنی ساختید و می خواهید اون رو
به فروش برسونید این تیک رو نزنید تا چندین نفر خریداری کنند .
قیمت گذاری کنیدیکی از راه های مهم افزایش مشتری و فروش قیمت گذاری مناسب و ارزان تر هست
البته این به این معنی نیست که یک اثر هنری که کلی زحمت کشیده شده ارزش باالیی داره رو پایین قیمت گذاری کنید ولی
در ابتدای راه اندازی فروشگاه حتما محصوالت رو با قیمت بسیار پایین و رایگان قرار بدید تا مشتری جذب کنید !
تصویر مرتبط با محصول رو حتما درج کنید ( با کلیک روی  Chose fileاز کامپیوتر انتخاب کنید )روی افزودن محصول و مرحله بعدی کلیک کنید ( کمی صبر کنید تا صفحه آپلود محصول باز شود ) دموی و پیشنمایش محصول رو انتخاب کنید و روی آپلود فایل دمو کلیک کنید  ...صبر کنید تا پیغام سبز نمایش داده شوددمو میتونه فایل  MP3با کیفیت کم باشه یا قسمت های از شعر فروشی شما در فایل ورد و نت پدفایل اصلی و اورجینال محصول که بعد از خرید کاربر و پرداخت و جه برایش ایمیل خواهد شد رو انتخاب کنید و روی آپلودفایل اصلی کلیک کنید  ...صبر کنید تا پیغام سبز نمایش داده شود
در صورتی که محصول رایگان هست فایل دمو رو می تونید انتخاب نکنید
سپس روی تایید نهایی و افزودن محصول کلیک کنید تا محصول در فروشگاه اختصاصی شما درج شود .

مرحله بعدی شما بعد از اظافه کردن محصوالت شما ؟ فروش ؟ موفقیت !

تبـــلیغـــات هست !!!
شما حتما باید بر ای موفقیت و جذب مشتری در سایت های مختلف و شبکه های اجتماعی برای وب شاپ خودتون تبلیغات کنید .
پس به سایت های مختلف مراجعه و بر اساس تعرفه مبلغی رو پرداخت کنید تا تبلیغات شما رو منتشر کنند تا بازدید و خرید های شما کم کم زیاد بشه .
آدرس فروشگاه آثار هنری خودتون رو در شبکه های اجتماعی مثل  facebookو اینستاگرام  ،تلگرام و فیس نما منتشر کنید

برای موفقیت صبور باشد Musicpay.ir

