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 تی خودتونو راه بندازینافکسب و کار ای

 نوشته گری کریگ

 ترجمه فرهاد فروغمند

 7931اسفند 

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

تی( افاینجانب فرهاد فروغمند اجازه ترجمه کلیه آثار گری کریگ )مخترع روش ای

گردانده و به رایگان در را گرفته و منابع آموزشی آن را به طور کامل به فارسی بر

هیچ کس دیگری اجازه ترجمه حتی یک کلمه از هیچ یک از آثار ام. اختیار مردم گذاشته

 ایشان را ندارد.

 

و اساتید)؟؟؟( وطنی تا به   این کتاب برای اولین بار و با اجازه و اطالع گری کریگ ترجمه شده

حال حتی ادعا نکردن که اسم این کتابو شنیدن و به عمرشون حتی یک اشاره کوچک هم بهش 

 . نکردن

http://www.eft.ir/
http://telegram.me/garycraig
http://telegram.me/farhadforughmand


 

2 
 

کنن هرچیو و فکر می ببرن آثار گری کریگ دست تویدن که کسایی که به خودشون اجازه می

به بهتره خبر بفروشن و به مردم بیترجمه کنن به صورت ناقص تونن خواد میکه دلشون می

شه که به استادی حتی روشون نمی ن. متاسفانه بعضی از مدعیای دروغیفکر آخرتشون باشن

 کردن.دونن که چه کاراییو کردن که نباید میگری کریگ ایمیل بزنن چون خودشون می

یه تی در دنیا رو گری کریگ )مخترع روش( تهافنکته دیگه اینه که بهترین منابع آموزشی ای

اش هم حتی ادعا ندارن که چیزی بهتر از ایشون ارائه کرده و هیچ یک از شاگردای برجسته

گه که گری کریگ با اطمینان میرسه. دن. ولی مدعیان وطنی ادعاشون به آسمون میمی

تی )که دیگران تهیه کردن( ناقص و تحریف شده افبعضی از منابع آموزشی ای

ردم )یعنی شما( فقط از کتابا و فیلمای خودش یاد بگیرین. هستن. اینه که تاکید داره م

تی نباید به هیچ افیادتون باشه که ترجمه آثارش رایگانه پس برای کتابا و فیلمای ای

 کسی حتی یک ریال بدین.

توجه: اونچه که توی این کتاب گفته شده برای جامعه امریکاست و لزوما همش برای کشور ما 

تونین ازش ایده بگیرین. به عالوه باید موارد قانونیو هم رعایت کنین و کنه اما میصدق نمی

تی افدونین که قوانین کشورا با هم فرق دارن. توجه داشته باشین که در ایران بلد بودن ایمی

به معنی داشتن مجوز کار نیست. حواستون به اینم باشه که اگه پزشک یا حتی داشتن مدرکش 

 دخالت توی کارای درمانی جرمه و مجازات داره.یا روانشناس نیستین 

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

  9فصل 

http://www.eft.ir/
http://telegram.me/garycraig
http://telegram.me/farhadforughmand


 

3 
 

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

 تبلیغات: یه خبرنامه درست کنین

 ایه.مطابق عقل سلیمن. کسب و کار درواقع موضوع خیلی سادهگم که بازم چیزایی می

 www.EFT.ir       @GaryCraig      nd@FarhadForughma رایگان )غیرقابل فروش(

یه دوست قدیمی و "کلیات فصل قبلو که یادتونه. هر چی کسی اسمتونو بیشتر بشنوه بیشتر براش به 

شین. این حتی در مورد کسایی که تا حاال شما رو ندیدن هم درسته. این اساس تبدیل می "قابل اعتماد

 هتا وقتی که اسمتونو بای خیلی مهمه. همه تبلیغاته و برای موفقیتتون توی این رشته یا هر رشته دیگه

کنین که چرا پیدا کردن مشتریا براتون این قدر سخته. ولی بعد از این که خوبی نشناسن همش فکر می

 شناخته شدین باید فکر کنین که چه جوری از عهده این همه آدمایی که توی لیست انتظارن بربیاین.

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

 گم!جدی دارم می

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

سوال اینه که چه جوری این کارو بکنین؟ چه جوری بدون این که میلیاردا خرج تبلیغ بکنین اسمتونو 

 یه خبرنامه شروع کنن. کارا بهتره ازبه مردم بشناسونین؟ تازه

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

شه که خیلیا اسمتونو ببینن. این خیلی ساده اس. حاال یه بار شه، باعث میخبرنامه، هر بار که ارسال می

 گم. این جوریه:دیگه اساس این کارو توی یه جمله براتون می

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(
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 شه که خیلیا اسمتونو ببینن.شه، باعث میخبرنامه، هر بار که ارسال می

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

شین. وقتی هم که به شماره بیستم یا اگه حرفتون قانع کننده باشه بعد از سه چار شماره شناخته می

شه. مردم اسمتونو به همدیگه گیره کامال آشنا میونو میپنجاهم برسین اسمتون برای هر کسی که ا

 زنن.فرستن و راجع بهش با همدیگه حرف میتونو برای همدیگه میگن و خبرنامهمی

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

بذارین اینجا تاکید کنم که حرفتون باید قانع کننده باشه. باید خوب نوشته شده باشه و اطالعات زیادی 

 گیرین وشین و حالشونو میتوش باشه و باحال هم باشه. در غیر این صورت باعث خستگی آدما می

شه. البالی حرفاتون برای مردم داستان تعریف کنین. یه ره و این به ضررتون تموم میاسمتون بد درمی

دار بذارین. حرفای انگیزشی هم بزنین. برای نوشتن و ویرایش کردن قسمتیو هم برای چیزای خنده

لیست کوچک از  کنم.( با یههامو سه چار بار ویرایش میحرفاتون حسابی وقت بذارین. )خودم نوشته

دوستاتون شروع کنین و نظرشونو بپرسین. از مردم هم بخواین که نظرشونو راجع به کاراتون بهتون بگن. 

 یادتون باشه که بازار بهترین دوستتونه.

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

گم. خیلی از کسایی که خبرنامه دارن به خاطر این که محصوال یا حاال یه چیز جالب دیگه می

کنن. این کار تا حدی قابل قبوله ولی خودشونو خراب میکنن کار خدماتشونو زیادی به مردم تحمیل می

شه. توی این جور مواقع آدما می اساسیشه و تبدیل به یه حالگیری روی میمعموال توش زیاده

ره. لطفا یادتون باشه که هدف اصلی خبرنامه این کم از بین میکنن و خبرنامه کماشتراکشونو لغو می

 بفروشین بلکه برای اینه که شناخته بشین. همین. نیست که محصوال یا خدماتتونو

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(
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که باید موفقیتاتونو توش بنویسین. ولی این کارو بدون این که برای خودتون یا خدماتتون زیادی  بدیهیه

-روی طبل بکوبین انجام بدین. حرفاتونو جوری بزنین که انگار سر میز شام دارین به یه دوستتون می

یز واقعیه و راحت کنن که همه چها حس میزنین. ناامیدیا و محدودیتاتونو هم بگین. این جوری خواننده

تونن شما رو بشناسن. اینم همون تونن باهاتون حرف بزنن و حرفاتون قابل باورن و راحت هم میمی

یعنی شناخته شدن. خیلی انسانی رفتار کنین. هر وقت که امکانش هست  –چیزیه که دنبالش هستین 

کلید بریزن. این کارو بارا ریزین بنویسین و بذارین اشکاتون روی صفحه در حالی که دارین اشک می

نوشتم. در مواقع دیگه بذارین کردم. خصوصا وقتی راجع به سربازایی که توی ویتنام بودن و زندونیا می

ها هم برسه. فکراتونو به کمک کلمات به اونا منتقل کنین. این و روح خواننده لبشاد بودنتون به ق

 جوری به نفع همه و به خصوص خودتونه.

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رقابل فروش(رایگان )غی

، که هیچ ربطی به کارتون نداره، تعریف کنین. هدفتون رو گاهی وقتا فقط یه ماجرای انگیزشی یا بامزه

یدا کردن و پاینجا اینه که شناخته بشین. چیزای انگیزشی و بامزه هم از این بابت خوبن. هدفتون ارتباط 

دوست داشتن و بهتر شدن حال مردم هم هست. اگه این کارو خوب انجام بدین جوری با مردم ارتباط 

تونن آرزوشو بکنن. فرصتایی که این جوری براتون ای فقط میهای حرفهندهکنین که آگهی دهیدا میپ

 شن. شن و خیلی چیزای دیگه رو هم شامل میبه وجود میان فقط به پول مربوط نمی

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

کنین. این عادیه و تقریبا برای همه کارایی که کنین اشتباهایی هم میشک نکنین که وقتی شروع می

رمانی و غیره هم های دها و استخدام شدن و جلسهازدواجا و تربیت بچه تویکنن همین طوره. آدما می

شیم. اینه که اشتباه کردن یه کنیم و بهتر میگیریم و پیشرفت میافته. این جوریه که یاد میاتفاق می

جور نعمته. هدف ازش هم اینه که توی جهت درست بیفتیم و اگه بهش توجه کنیم کارشو خیلی خوب 

 ده.انجام می
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 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

ذاریم. چون اسم کسل شتی عقل سلیم و اسمشو هم دیگه خبرنامه نمیپریم سراغ کولهحاال بازم می

یه اسم باحالتر براش پیدا کنین. شاید یه چیزی مث ... نظرای کارول ... گزارشای رابرت ....  ایه.کننده

آسمونخراش شفا ... پله بعدی .... معادله شهود... جایگاه کارایی شخصی ... آسودگی در زمان ... تماس با 

 همدیگه .... راهای باحالی برای آزاد شدن ... از خودتون یه شاهکار بسازین...

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

رای دوستاتون بفرستین. مدتی براش حدس و یدا کنین و اونو بپتون پس یه اسم باحال برای خبرنامه

خواین دربیاد. ولی این حرفم درواقع اشتباهه. نباید جوری باشه که خطا کنین تا به اون شکلی که می

خوان. بیشتر کسایی که توی کار تبلیغ می هاتونخوانندهخواین. بلکه باید جوری باشه که می شما

-کنن که به نظر خودشون خوبه و فکر میآگهی درست میهستن این درس خیلی مهمو نفهمیدن. یه 

اندازن گردن مردم احمقی می وکنن که برای بازار هم خوبه. وقتی هم که بازار ازش خوشش نمیاد تقصیر

 فایده اس.شه. این طرز فکر مزخرف و پرخرج و بیبینن حالیشون نمیکه وقتی یه آگهی خوبو می

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

ه اونو به نویسیه آگهی نویس عالی توی فلوریدا هست به اسم گری هالبرت. بعد از این که یه آگهی می

 گن...و اونا هم معموال می خوادده و ازشون نظر میخوره نشون میرفیقایی که باهاشون نوشیدنی می

گری، این آگهی عالیه. خیلی هوشمندانه نوشته شده. از عنوانش خیلی خوشم اومد. حسابی چشم آدمو "

 "فروشی.باهاش میگیره. بامزه هم هست. چیزای خوبی توش گفتی. یه میلیون از اونا رو می

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(
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نویسه. چرا؟ چون دنیا پر از آگهیای کنه و از اول میمی شنوه آگهیو پارهگری وقتی اینا رو می

گن از فروشن. گری هالبرت تا وقتی رفیقاش بهش چنین چیزیو نمیه که هیچی نمییهوشمندانه و جذاب

 شه:آگهیش راضی نمی

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

 "تونم یه دونه از اینا بخرم؟از کجا می"

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

که اون آگهیو قابل چاپ به حساب میاره و در غیر این  این جوریهالعمل کامال متفاوتیه، هان؟ فقط عکس

 صورت فقط یه چیز بامزه و پرخرجه.

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand )غیرقابل فروش(رایگان 

کنن ازشون تون ازتون تعریف میهمین مساله برای خبرنامه شما هم درسته. وقتی دوستا و خانواده

هاتون اونو خوانندهتونو عوض کنین تا به جایی برسین که تشکر کنین و بازم روش کارتون و حرفا و غیره

. وقتی این جوری شد یعنی آماده توسعه کارتون هستین. فقط اون موقعه که برای دوستاشون بفرستن

شه یعنی باید ون به صورت سینه به سینه منتقل نمیتذارن. اگه خبرنامهواقعا تاثیر می "آگهیاتون"

 اونقدر عوضش کنین تا این جوری بشه.

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

ذارم که حرفاتون گم. فرضو بر این میتون بهتر بشه بهتون میحاال چند تا راهو برای این که خبرنامه

 قانع کننده هستن.

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(
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 های مجانی ازشو به مردم بدین و ازشون بخواین توی باشگاهای محلیتون حرف بزنین و نسخه

 که مشترک بشن.

 نویسن پیدا کنین و باهاشون توافق کنین که یه نسخه از می ایو که اونا هم خبرنامهکسای دیگه

شونو به عنوان بخشی از خبرنامه خودتون منتشر کنین. )فرضو بر این گذاشتم که خبرنامه

تونو محتوای خبرنامه اونا رو قبول دارین.( بعد ازشون بخواین که اونا هم یه نسخه از خبرنامه

-ری منتشرش کنن. این جوری برای هردوتون تبلیغ میتوی خبرنامه خودشون بذارن و این جو

 شه.

 تون حرف بزنین. این کنن توی خبرنامهای هم که کاری توی رشته شما میاز کسای دیگه

ترو جوری کسایی که مشکالی شدیدی دارن که دیگران از عهده حلشون برنمیان آدمای حرفه

 کنن.پیدا می

 تره( ببینین چه گروهای خرج)که از همه روشای دیگه کمفرستین تونو با ایمیل میاگه خبرنامه

توی رشته شما وجود دارن )تعدادشون خیلی زیاده( و توی بعضی از گفتگوهایی که  ایخبری

کنن. بعد کنن شرکت کنین. معموال هزارا نفر هم هستن که فقط گوش میاعضای اونا با هم می

بدین و ازشون بخواین که مشترک بشن. اگه تونو هم بهشون از مدتی یه نسخه از خبرنامه

 حرفاتون قانع کننده باشن هیچ مشکلی برای پیدا کردن مشترکای جدید ندارین.

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

کنین. اگه هم این فقط شروع کاره. اگه سراغ یه خبرنامه محلی برین مشتریایی از شهر خودتون پیدا می

-افشن. یادتون باشه که ایکه سراغ موردای استانی و ملی و جهانی برین از خیلی جاها مشتریتون می

موثری تلفنی هم انجام داد. اینه که هیچ نیازی نیست که خودتونو به حیاط  خیلی شه به شکلتیو می

 تون محدود کنین.خلوت خونه

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

http://www.eft.ir/
http://telegram.me/garycraig
http://telegram.me/farhadforughmand
http://www.eft.ir/
http://telegram.me/garycraig
http://telegram.me/farhadforughmand
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گیره. اگه آدمای زیادی توی این کارا مشکلی هم دارن؟ قطعا. نوشتن و ویرایش کردن خبرنامه وقت می

نوبت انتظار براتون هستن پس احتماال وقت انجام دادنشو ندارین. پس این کارو نکنین. از طرف دیگه 

ه اتاق انتظارتون تقریبا خالیه برین سراغ صفحه کلید و یه چیزاییو تایپ کنین. ظاهرا وقت آزاد اگه اگ

 ای شناسوندن خودتون استفاده کنین.تونین ازش بردارین و می


