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در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﻣﺮوز ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﯽ ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﺸﺎن دادن اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دوران ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻧﺨﺒﻪ و ﮔﻠﭽﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻫﻨﺮ آﻏﻮش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ....

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺮوش ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ،
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺼﺮی ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﻮاد و ﻣﺘﺮﯾﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آن و ﺳﺒﮏ و ﺗﮑﻨﯿﮏ آن و ...ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ
واﺳﻄﻪﻫﺎ ﭼﻮن ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ و ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺎزار و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از
ﻓﺮوش ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد و ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﻨﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش آﺛﺎر ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ،ﯾﺎ در آﺗﻠﯿﻪﻫﺎ و آرتﻓﺮﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
اﻫﺘﻤﺎم ﻣﯽ ورزﻧﺪ .اﻣﺎ ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﺒﺤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺷﻤﺎ از ﻓﺮوش
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ آﺛﺎر ﺧﻮد در ﺗﻼﺷﻨﺪ و
ﻏﺎﻟﺒﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻓﺮوش آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد.

در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻪ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻧﺒﻮغ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ "ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻢ ".ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﯿﻢ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﻧﮑﺎت اوﻟﯿﻪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ راﻫﮕﺸﺎی ﺑﺎزار ﺷﻤﺎ و رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻨﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد:

اوﻟﯿﻦ اﺻﻞ و ﻣﻌﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻪﮐﺴﯽ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال در واﻗﻊ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ در ﻓﺮوش ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻓﺮوش ﻫﻨﺮﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮوش
آﺛﺎر ﺧﻮد ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،اﮔﺮ ﭘﯿﺶ ازﯾﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آﺛﺎری ﺷﺪهاﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪاران آﺛﺎر ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮۀ ﻓﺮوش آﺛﺎر ﺧﻮد وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻋﻼﻗۀ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﻪ ﺑﻮد اﺳﺖ؟
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﺪهآل ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،آنﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط دارد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻨﺮ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻓﺮوش و اراﺋۀ آﺛﺎر ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ ،اﯾﻨﺴﺘﺎﻟﯿﺸﻦ و وﯾﺪﺋﻮآرت ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﻢ.

در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد ﻧﻮع ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران ﺟﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ
ﺧﺮﯾﺪاران ﻓﺼﻠﯽ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺻﻼ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر ﺷﻤﺎ اﺻﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ آﺛﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭘﺎﭘﯿﻮﻻر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻨﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻟﺮیداران ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪازهای را ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﻨﺮ و ﭘﺮورش ﻋﻼﻗۀ
ﺑﻠﻘﻮۀ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮاﻗﻊ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻫﻨﺮ ﺷﻤﺎ ،ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﮑﺎنﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ،ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ ،رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﺮای دﯾﺪهﺷﺪن ﻫﻨﺮ ﺷﻤﺎ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻫﻨﺮ ﺷﻤﺎ و ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮب ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺻﺮف اﻓﺮاد درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
اﺛﺮ ﺷﻤﺎ و رﺷﺪ ﻓﺮوش آﺛﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﺲ ﭘﻮل و وﻗﺖ ﺧﻮد را ذﺧﯿﺮه و اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺻﺮف آنﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻫﻨﺮی ارﺗﺒﺎط اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای اراﺋۀ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻓﺮوش ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از ﻫﻨﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺤﻮۀ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺛﺮ و اﻟﻬﺎﻣﺎت ﺷﻤﺎ
در ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن و ﺳﺒﮏ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺘﺎن روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ؛ در واﻗﻊ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﺘﺎن آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺧﺮﯾﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ اﻗﺪام ﻧﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺪت ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ اراﺋۀ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در دراز ﻣﺪت ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮی ﺷﻤﺎ را ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻬﺘﺮ ،ﻗﯿﻤﺖ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آﺛﺎر ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻗﯿﻤﺖ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﻢ ﺗﺮاز ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آﺛﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﻢﻧﺴﻞ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑۀ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻓﺮوش ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...در واﻗﻊ از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ آﺛﺎر اوﻟﯿۀ ﺧﻮد
را ارزانﺗﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از رﺷﺪ آﺛﺎر و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﻗﯿﻤﺖ آﺛﺎر ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ 6 :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ

در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﺰان ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،اﻧﺪازه ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺳﺒﮏ اﺛﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻣﻮزش
ﻫﻨﺮی او و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﻖ اﺛﺮ و ﻣﻮاد و ﻣﺘﺮﯾﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ارزش ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی رﻧﮓ روﻏﻦ و ﮔﻮاش ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﺑﺮﻧﮓ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﻣﺘﻘﺎل و ﮐﺘﺎن ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ دارﻧﺪ و ....در واﻗﻊ دوام و ﺑﻘﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ در
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﮐﺘﺎن از ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻘﺎومﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ از ﻗﯿﻤﺖ آﺛﺎر ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزار را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﺧﻮب را ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎر ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻨﺮی ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راﻫﮕﺸﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮوش ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻀﻮری ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای
ﺑﻪ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﺠﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت رو ﺑﻪ رﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮوش ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻼﯾﻦ
ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﻢ؟
در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﻣﺮوز ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﯽ ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﺸﺎن دادن اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دوران ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻧﺨﺒﻪ و ﮔﻠﭽﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻫﻨﺮ آﻏﻮش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎری ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و ﻫﻢ آﻓﻼﯾﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﺎرتﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﺴﺒﻮک و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ...ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻃﺮﻓﺪاران آﺛﺎر ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺧﺎرج از ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد.
در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭼﻮن ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﮑﺲ اﺳﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در آن ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آﺛﺎر
ﺧﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی و ﺣﺘﯽ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت "ووگ" اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﺛﺎر ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و دﯾﺪه ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﯽﺷﻤﺎر اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﮐﺎرﻫﺎی
ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و ﻧﺤﻮۀ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای اراﺋۀ درﺳﺖ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،ﮔﺎﻟﺮی آﻧﻼﯾﻦ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد :ﺑﺮای ﻗﺪم اول ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻫﺮ ﻋﮑﺴﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺻﻔﺤۀ ﺧﻮد را ﻫﻨﺮی ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎ و
ﭘﺴﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﭼﻬﺮۀ ﻫﻨﺮی ﺷﻤﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﻮد.

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻠﻖ اﺛﺮﻫﻨﺮی ،اﺛﺮ ﮐﺎﻣﻞﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ اﻟﻬﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺘﯽ
ﮔﺰارش اﺗﻔﺎﻗﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاران و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻋﮑﺲﻫﺎی
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﺮی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و دﯾﺪ ﻫﻨﺮی ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ را ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی رﻧﮕﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﮑﺲﻫﺎی آﺛﺎر ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﮑﺲ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻬﻢﺗﺮ از
ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺧﻮب ﺑﺮای ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﺘﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ :ﺷﻤﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺲ ﻫﺮ اﺛﺮ،
داﺳﺘﺎن ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب و او را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟﻤﻊ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز داﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻋﮑﺲ و ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺲ ﻋﻨﻮان و ﻣﺘﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده و او را وادار ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺷﻤﺎ
ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﭼﻬﺮۀ ﻫﻨﺮﯾﺘﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
از آﺳﻤﺎن ،ﻧﺎﻫﺎر و ﯾﺎ ﺷﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮردهاﯾﺪ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﮑﺲ ﻫﻨﺮیای ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﮏ ﺧﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ در ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻋﺎدی از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی وﺟﻬۀ ﻫﻨﺮی ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﻋﮑﺲ و ﻣﻄﻠﺐ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ؟
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﻢدﻫﻨﺪۀ ﭘﺴﺖﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﻪ ﺑﺮ روی  61000ﭘﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺴﻨﺪ و ﻧﻈﺮ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ  2ﺑﺎﻣﺪاد و  5ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻫﻢ  9ﺻﺒﺢ و  6ﻋﺼﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روز ﺑﺮای ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﮑﺲ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻋﮑﺴﯽ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻃﻮری ﻋﮑﺲ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ را
درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ .از ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺪون ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺟﺬب
ﻃﺮﻓﺪار و ﺑﯿﻨﻨﺪۀ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺸﺘﮓ) (#اﺳﺖ .ﮔﺮوهﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪ ﻫﺸﺘﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻋﻨﻮان ﻋﮑﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ در ﮔﺮوهﺑﻨﺪیﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﺮوش ﻋﮑﺲ و راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﺎزار ﻋﮑﺲ

در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻫﻨﺮی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﮔﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻨﺮﺧﻮد در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد
و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اول از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ! وﻗﺘﯽﮐﻪ
ﺻﻔﺤۀ ﺧﻮد را در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام راهاﻧﺪازی ﮐﺮدﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و آﺛﺎر آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﯾﺎ ﻫﺸﺘﮓ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﻨﺮی و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺻﻔﺤۀ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﯾﺎ دوﺳﺘﺎﻧﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در
روﻧﺪ ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻧﻘﺶ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ .ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﺎر و دﯾﺪن آﺛﺎر و ﻋﮑﺲﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮده
و وﺳﻌﺖ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.
ﻫﻤﻮاره ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤۀ ﺧﻮب ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮد اﯾﻦ ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی دوﺳﺘﯽ و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ دﯾﺪهﺷﺪن ﺑﻌﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﯾﮏ ﺑﯿﻨﻨﺪۀ
ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﺮوع ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.

اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪۀ ﺻﺮف ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺷﻤﺎ از
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﺸﺎندادن آﺛﺎر ﺧﻮد و ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در دﯾﺪ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺘﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷﻨﺪۀ اﺛﺮﻫﻨﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﭼﻬﺮهای ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺮی ﺧﺎص و
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ ،زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی زﯾﺎدی ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪراﺣﺘﯽ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺮوﺧﺖ.

از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻋﮑﺲ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺛﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻋﮑﺲ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﻫﺎ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺎص ذﻫﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺐ را درﮔﯿﺮ ﮐﺮده و او را ﮐﻨﺠﮑﺎو ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﮐﺎر و دﯾﺪن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از #ﺑﻪزودی ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻀﺎی ﮐﺎری را ﻣﺮﻣﻮز ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد و دﯾﺪن ﺻﻔﺤﺎت
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺮوف و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﻤﻮاره اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺻﻔﺤۀ ﺷﻤﺎ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط ﮐﻮﭼﮑﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎطﻫﺎ در آﯾﻨﺪه و
ﺑﻪ ﻣﺮور آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رزوﻣۀ آﻧﻼﯾﻦ ،وب ﺳﺎﯾﺖ و آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را در ﺻﻔﺤۀ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام)ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ( ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﭼﻮن ﺧﺮﯾﺪاران ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از
دﯾﺪن ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را از ﻗﺒﻞ
آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﻮب و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﺰﻧﯿﺪ .از ﺧﻮد ﭼﻬﺮۀ
ﺻﺮﻓﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺴﺎزﯾﺪ .از ﺑﯿﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻓﺮوش اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ و ﻓﻀﺎی ﺻﻔﺤۀ ﺧﻮد
را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اراﺋۀ ﻫﻨﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﺠﺎرت ﻫﻨﺮ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻤﺎ ﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪار و ﺑﯿﻨﻨﺪه
وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻓﻀﺎ در ﻣﻮرد ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ و ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮس ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ آﺛﺎر
ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻣﺮور ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﻤﺎ اﻓﺰوده ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ دﯾﺪه واﻗﻊ
ﺷﻮد.
از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺧﺮﯾﺪاریﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻟﯿﻨﮏ در ﻓﯿﺴﺒﻮک دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﺘﺎن دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی
ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آدرس وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و آدرس اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ
و ﺗﺒﺎدل ﻋﮑﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺮروز ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﺲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن
در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ روز ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻀﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﯿﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻋﮑﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ و
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤۀ ﮔﺎﻟﺮی آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ را ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻐﻠۀ ﮐﺎری و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺤۀ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﺪارﯾﺪ ﮔﺎﻟﺮی آﻧﻼﯾﻦ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ و ﻫﻨﺮﺗﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺨﺘﻠﻔﺶ ﻫﻨﺮ ﺷﻤﺎ
را ﭘﺮزﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی آﻧﻼﯾﻦ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اراﺋۀ درﺳﺘﯽ از ﺧﻮد و ﻫﻨﺮﺗﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

