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 است؟ سودمند آنها برای مشخصی و واضح شکل به افراد برای ارسالی ایمیل آیا -

 ایمیل   این شخصی چه اینکه از نظر صرف کنیم می باز را ایمیلی وقتی که نباشد این از بدتر حسی هیچ شاید

 ملی  فرسلتنده  کله  اسلت  این ایم کرده دریافت را ایمی  این که علتی تنها شویم متوجه کرده ارسال برای ما را

 .دهید انجام او کاری برای که خواهد

 شلما  تبلیغلا   بر عالوه باید شما ایمی  که معنی بدین است طرفه دو خیابان یک مانند ما های ایمی  واقع در

 بله  یلا  کنید، صحبت خود گذشته مورد در مقداری مثال عنوان به .باشد داشته مخاطب برای هم مطالب جالبی

 دریافت از پس ساعت 42 تا که کنید عنوان مثال یا کنید، اشاره اید گرفته الهام آنها از در کارهایتان که مواردی

 .داد خواهید پاسخ آثارتان مورد سواالتشان در به ایمی 

 هنری غیر حتی یا هنری مقاال  لینک مثال.دهید انجام هنرتان به مرتبط غیر کامال کارهایی توانید می حتی شما

 در.اسلت  جاللب  شلما  مخاطب برای کنید می تصور که چیزی هر یا.دهید قرار آنها برای ایمیلتان در را جالب

 .کند کمک شما به تواند می چگونه مخاطب که باشد مطلب این حاوی تنها نباید شما نتیجه ایمی 

 باشد؟ می آثارتان از تصاویری محتوی شما ایمیل آیا -

 در را کارهایتلان  بهتلرین  تصویر که باشد خوبی ایده تواند می اما باشد بدیهی است ممکن مطلب این هرچند

 برای مناسبی سایز هم و باشد کیفیت با تصویر هم که باشد طوری آنها حجم که کنید دقت اما ایمیلتان بیاورید

load باشد شدن داشته. 

 دارد؟ وجود شما ایمیل در گرامری یا امالیی اشتباه آیا -

 .دهد جلوه ای حرفه غیر را شما ایمی  تواند می گرامری یا امالیی اشتباها  وجود

 روند؟ می درستی صفحات به دادید قرار ایمیل در که هایی لینک آیا -

 دقت باشید داده قرار خود ایمی  در را خود ... و وبالگ وبسایت، ، بوک فیس صفحا  لینک است ممکن شما

  اصول ارائه آثار هنری

 بسمه تعالی



                                                                                                   

 

 

 .روند می درستی صفحا  به و شده درج درست لینکها این کنید که

 ؟ است مشخص وضوح به اقدام این آیا دهند انجام شما ایمیل با ارتباط در اقدامی مخاطبان است قرار اگر -

 دیگلری،  پیشنهاد هر یا کنید می معرفی مخاطبان به فروش برای را خود جدید هنری اثر شما وقتی مثال برای

 در

 جملال   از و باشید شفاف بسیار شود موضوع درگیر چگونه و دهد انجام باید کاری چه مخاطب اینکه مورد

 .کنید ایجاد مشخص های دکمه یا لینک و کنید استفاده مستقیم واضح و

 دارد؟ وجود شما ایمیل در اجتماعی گذاری اشتراک به برای هایی لینک آیا -

 facebook ، twitter مانند اجتماعی های شبکه در دوستانشان با را شما ایمی  دارند دوست افراد گاهی

، instagramm ایلن  چرا پس بیافزاید شما مخاطبان جمع به تواند می عم  این که بگذارند اشتراک به ... و 

 نکنید؟ تسهی  آنها برای هایی لینک دادن با قرار را کار

 اید؟ فرستاده خود برای تست ایمیل یک اید؟و کرده مرور را خود ایمیل آیا -

 شلکلی  چه به را شما ایمی  مخاطبان، شوید متوجه تا بفرستید خود برای تست ایمی  یک ایمی  ارسال از قب 

 .میبینند

 : هدف بازار
 می متمرکز آنها روی بر را آثارتان فروش برای خود تالش شما که هستند افراد از گروهی واقع در هدف بازار

 هلای  گلالری  روی بلر  بایلد  آنها گیری هدف کار ابتدای همان از که کنند می گمان هنرمندان از بسیاری.کنید

 آغلاز  را خود آثار فروش تازه که هنرمندانی برای فکر طرز این آنکه حال باشد معروف داران ومجموعه بزرگ

 آثلار  فلروش  امیلد  به دارند رو پیش که سودآوری های فرصت از که هنرمندانی بسا چه .اشتباه است اند کرده

 .کنند می پوشی چشم خاص دار مجموعه یا یک گالری یک به خود

 .کنیم می بیان را گوشه بازار یا جاویژه بازار عنوان تحت مفهومی باال مطلب شدن تر روشن برای

 نیلاز  یلک  روی بر که است بازار از کوچکی ای حاشیه بخش ) Niche market : انگلیسی به( بازار جاویژه

 بسیار نیاز پایه بر را خود هدف بازار بازاریابی، مدیریت از گونه این .است شده متمرکز ویژه یک کاالی یا ویژه

 .است کرده تعریف شناختی جمعیت های ویژگی و کاال کیفیت دامنه قیمتی، ویژه،

 است بازار از کوچکی بخش برای خدمت یا کاال یک کردن برآورده بر کردن تمرکز جاویژه بازاریابی از هدف

 کملابیش  وکاری کسب هر .سازند برآورده خوبی به را بخش آن نیاز اند نتوانسته موجود خدما  یا که کاالها

 بازاریابی همه این با .است کرده کار به آغاز بازار نشده برآورده نیازهای و تهی های بخش پرکردن برای

 



                                                                                                   

 

 

 

 بخلش  برای را ای ویژه خدمت یا کاال که میشود مربوط متوسط و کوچک به کسب وکارهای معموالً جاویژه 

 رقبلا  دیلد  از یلا  که هستند بازار دنج های گوشه معموالً بازار های بخش این .عرضه میکنند بازار از محدودی

 بخلش  ایلن  وارد کله  نلدارد  چنلدانی  اقتصادی بهره رقبا برای که هستند چنان کوچک آن یا و اند مانده پنهان

 .شوند بازار از کوچک

 شده آورده کنید شناسایی راحتتر را خود گوشه بازار تا کند می کمک شما به که پرسشهایی از لیستی ادامه در

 :است

 است؟ شده ما هنری آثار جذب کسی چه
جنسیت 

درآمد سطح 

تحصیال  سطح 

سنی گروه 

ای قبیله و قومی پیشینه 

 پاتوق اصطالح به یا اجتماع مح 

 کرد؟ جلب را آنها توجه توان می چطور

کنند؟ می خریداری را ما آثار دلی  چه به 

فروشیم می آنها به را خود آثار که جغرافیایی خاص منطقه 

هستید چیزی چه فروش حال در دقیقا که بدهید توضیح 

خریداران به رقبا از بهتر تر، متفاو  بیشتر، چیزی توانید می آیا :کنید می ایجاد خریدار برای که مزایایی 

 دهید؟ ارائه خود آثار

تخصص مهار ، تجربه، خاطر به :کند خریداری را شما آثار و کند اعتماد شما به باید شخصی چرا 

 شما؟...و  

شک  به قسطی نقدی، شک  کنند؟به پرداخت را خود شده خریداری آثار قیمت توانند می چگونه افراد 

 کنند؟ می رضایت احساس پرداخت شک  این از خریداران آیا ؟و... و چک 

کنم؟ تولید خود بالقوه خریداران برای کافی محصوال  تعداد هستم قادر من آیا 

 

 



                                                                                                   

 

 

 

 : هنری آثار فروش منظور به تبلیغات

 است. 25-52-52آن قانون  و کنیم بیان را تبلیغا  در طالیی قانون داریم قصد تبلیغا  بحث به ورود از قب 

 بله  نسلبت  نفر 21 و ندارند دوست نفر 52 دارند، دوست را شما آثار نفر 52 نفر 011 از قانون این اساس بر

 .هستند تفاو  شما بی آثار

 بله  کله  هسلتند  نفلری  02 هملان  هسلتند  مهم و بگیرند قرار شما تبلیغا  فعالیتهای هدف باید که گروهی آن

 .نکنید تلف دیگر گروه 0 برای را خود زمان پس هستند مند عالقه شما کارهای

 شلود  ملی  گرفته نظر در مستق  هنرمند یک برای تبلیغا  برای که رویکردی تبلیغا ، بحث به برگردیم حال

 بلا  هنرمنلد  یلک  عنلوان  بله  شما واقع در شود می اتخاذ کار و کسب یک برای که است رویکردی متفاو  از

 معروف هنرمند یک عنوان به دارید قصد تبلیغا  با بلکه ندارید را خاص هنری اثر یک قصد فروش تبلیغا 

 تبلیغا  نتیجه در شود فروش به منجر شهر  این نهایت در و شود مطرح هنرمند یک به عنوان نامتان و شوید

 کله  اسلت  ایلن  مستلزم و است مد  بلند فعالیتی بلکه نیست مد  کوتاه و مقطعی هنرمند فعالیتی یک برای

 .دهد انجام مناسبی سرمایه گذاری زمینه این در هنرمند

 آنقدر شما مشتریان یعنی است دهان به دهان اصطالح به تبلیغا  است موثر و مهم بسیار که تبلیغا  از نوعی

 بهتلرین  نتیجله  در.کننلد  ملی  عمل   شما آثار کننده تبلیغ یک عنوان به آنها از یک هر که هستند راضی از شما

 می مراجعه شما به خرید برای شخص یک که زمانی. است خوشحال و راضی خریدار یک برای شما فروشنده

 قلرار  خلود  ویلژه  مشتریان لیست در و او بپرسید از را شخص آن نام کرده معرفی او به را شما کسی اگر کند

 .دهید

 :تخفیف یا هدیه های برگه
 هدیه های برگه این حال. کنید استفاده هدیه های برگه نظیر راهکارهایی از توانید می شما مشتری جذب برای

 در خلود  مشلتریان  بلرای  را هلایی  تخفیف و کنید چاپ کوچک های برگه سری یک توانید می شما چیست؟

 بله  داریلد  را آنهلا  تماس شماره و آدرس و لیست که مشتریانی برای مثال.بگیرید نظر در آنها خریدهای آینده

 یک همراه به را تخفیف های برگه آثارتان از نمایشگاههایی بازگشایی آغاز یا و عید نظیر های مختلف مناسبت

 هر یا % 02 حدود مثال تخفیف و کنید ارسال باشد آن روی بر شما آثار از تصویری تواند که می پستال کار 

 هر برای را تخفیف های کوپن چنین توانید می شما بگیرید نظر در آنها برای باشد شما می نظر مد که مقداری

 در را تخفیفی و داده هدیه وی به او آتی خریدهای برای و باشید داشته آماده کند خرید می شما از که مشتری

 .بگیریدنظر  در او برای آتی خریدهای



                                                                                                   

 

 

 

 :مشتری ترغیب برای موثر ای مکالمه ایجاد

 مشلتری  که است ای مکالمه یک در شدن درگیر کند می کام  را فروش یک که موثری راههای از دیگر یکی

 .کند می شما از خرید به ترغیب بالقوه را

 که است این کند می متمایز هنری غیر کاالی یک فروش از آنرا و است مهم هنری آثار فروش در که چیزی آن

 که چرا باشد خوبی شنونده باید بیشتر و دهد توضیح هنری اثر درباره اندازه از بیش نباید هنری آثار فروشنده

 بهتلر  پلس  کننلد  صحبت هنری اثر با ارتباط در دارند عالقه بیشتر هنری آثار خریداران است داده تجربهنشان

 اثلر  ملورد  در تلا  کنید ترغیب را آنها مناسب و جذاب سواال  با دهید توضیح بیشتر شما جای اینکه به است

 .ببرید باال را هنری اثر خرید شانس کار این با نهایت و در کنند صحبت هنری

 :برسانید نفع او به دارد انتظار مشتری که چیزی آن از بیشتر
 از بزرگ پستال کار  یا پوستر یک نظیر مواردی فروشید می مشتری به را هنری اثر یک وقتی توانید می شما

 مشتریان به را باشد شما هنری آثار با مرتبط که ای هدیه هر خالصه و آثارتان مجموعه از کتاب یک یا آثارتان

 .کنید اهدا کنند می خرید شما از مداوم شک  به که مشتریانی به الخصوص خود علی

 :کنید آزمایش را خود صدای تن و لحن
 به تا آیا است چگونه شما صدای تن.است شما صدای لحن و تن مورد در عجیب کمی شاید و نهایی نکته اما

 نظلر  به خشن شما صدای آیا مالیم؟ بسیار یا کنید می صحبت بلند صدای با شما آیا.اید کرده فکر آن حال به

 ببینید.باشید آگاه خود صدای تن به نسبت که بگیرید یاد آهسته؟ یا کنید می صحبت سریع بسیار رسد؟آیا می

 زملانی  را خود صدای توانید می شما.دهد می بیشتری آرامش احساس شما مشتریان به تن صدایی و لحن چه

 تن و لحن اصالح به نیاز صور  در و دهید گوش آن به سپس کنید ضبط کنید می دوست صحبت یک با که

 .بپردازید خود صدای

 : هنری آثار دادن اجاره
 هنلری  آثلار  دادن اجاره بحث برسد نظر به جدید و عجیب کمی شاید هنری آثار فروش بحث در که مفهومی

 ملی  شما .باشد کارساز بسیار تواند می فروش های تکنیک در اما نباشد معمول خیلی اول نظر در شاید. است

 بلرای  هنلری  آثلار  از دارند قصد که سازمانهایی حتی یا اشخاص به معلوم مد  یک برای را آثار خود توانید

 طرفدار افراد که کنونی زمان برای خصوص به تکنیک این شاید.دهید اجاره کنند استفاده دیوارهای خود تزئین

 افراد که چرا باشد مناسب بسیار دهند می تغییر را خود خانه دکوراسیون یکبار چند وقت هر و هستند تنوع

 



                                                                                                   

 

 

 

 پس باشد هماهنگ آنها دکوراسیون با کنند می استفاده خود خانه تزئین برای هنری که اثر یا تابلو دارند عالقه 

 نسلبت  مدتی برای آنها اجاره از پس حتی بسا چه کنند اجاره مدتی را برای هنری آثار این تا دهند می ترجیح

 .کنند خریداری را آنها و پیدا کرده خاطر تعلق احساس شده اجاره آثار به

 آنهلا  خانله  در هنری اثر یک که باشند داشته دوست و باشند داشته عالقه هنر به که باشند افرادی است ممکن

 باشند داشته را هنری اثر یک اجاره توانایی اما باشند نداشته را هنری اثر یک خرید توانایی باشداما وجود داشته

 فرهنلگ  اشلاعه  بله  تواند می هم و کند ایجاد درآمد از جریانی خود برای تواند می هم هنرمند کار یک این با

 .کند هنری کمک اثر خرید

 اسلتانداردهایی  اجلاره،  قرارداد تهیه نظیر اقداما  سری یک آن از پیش باید دارید را خود آثار اجاره قصد اگر

 و وشلرایط  ببیند آسیب کننده اجاره شخص توسط هنری اثر که شرایطی در قوانینی ، هنری اثر برای نگهداری

 .دهید انجام را ... و نق  حم  و قوانین

 : پشتیبان های برنامه
 خریلد  بله  که فردی به مثال .است پشتیبان های برنامه نام به رسد می نظر به جالب که دیگر فروش شیوه یک

 آثار

 او مد  این طی کند پرداخت شما به را مبلغی هرماه قرارداد یک طی که دهید پیشنهاد دارد عالقه شما هنری

 آثلار  از کلدام  هلر  رسید شما آثار خرید به او پول مجموع وقت هر و کند آمد و رفت شما گالری به می تواند

 .ببرد منزل به و کند خریداری داشت که تمای  را شما

 کملی  افراد که دارد وجود تصور این که چرا. است دشوار بس کاری هنری آثار فروش که معتقدند افراد بیشتر
- 

 ملی  افلراد  کله  چرا است اشتباه تصور این اما .کنند پرداخت پول هنری اثر یک بابت تا دارند عالقه که هستند

 داشلته  خلود  بله  نسلبت  خوبی احساس تا خواهند می همچنین و دهند ارتقا را خود زندگی سبک خواهند تا

 .ببرند هنر لذ  از و باشند

 اشلتباه  تفکلر  یلک  نیلز  این که حالی در شود می خلق ثروتمندان برای هنری آثار که کنند می گمان ها بعضی

 .است

 هسلتند  متفاو  کامال مفهوم 0 بازاریابی و فروش شد عنوان ها پست از یکی در نیز قبال که همانطور -

 .رود می کار به یکدیگر معادل اوقا  بعضی اشتباه به که

 گذاری قیمت ریزی، برنامه هوشمند، تحقیقا  ارتقا، :نظیر باشد می مختلف فعالیتهای از ای مجموعه بازاریابی

 



                                                                                                   

 

 

 

 معملوال  فروش مورد در آثارتان ارائه قبال در پول دریافت است است عبار  فروش حالیکه در رقبا و مطالعه 

 اما ندارند نیازی به آن اگر حتی کنند خریداری را کاالیی تا بیاندازیم طمع به را افراد که شود می تعبیر اینگونه

 ....دارد اثرمعکوس مسلما که چرا بگیرید پیش در هنرمند عنوان به بخواهید شما که نیست رویکردی این

 کنیم نمی آثارمان فروش برای کافی تالش آوریم می که هایی بهانه و ها عذر با که هستیم ما این اوقا  گاهی

 هنری اثر یک که کسی شبیه شخص این : اینکه نظیر هایی بهانه با آید می ما آثار تماشای به شخصی مثال وقتی

 برای ...و ندارد هنری اثر یک خرید برای کافی پول شخص این رسد می نظر به یا نیست کند می را خریداری

 ملی  اشلاره  هنلری  آثار فروش مورد در هایی نکته به ادامه در .کنیم نمی تالش اشخاص این به فروش آثارمان

 :کنیم

در که کنیم توجه هنرمندانی فروش های تکنیک به که است این فروش های تکنیک بهبود برای شیوه یک 

 نهایت در و کنیم توجه آنها فروش شیوه به دقت به و برویم آنها نمایشگاه به مثال هستند موفق آثارشان فروش

 .بسازیم را خود به مخصوص فروش های تکنیک

ایلن  ای رابطله  چنین برقراری لزوم کنید برقرار مناسب ای رابطه خریداران با باید آثارتان فروش برای شما 

 .باشید داشته دوست را آنها و کنید اعتماد آنها به است که

آثلار  فروش در مهربان و درستکار طبیعی، شخصیتی داشتن است مهم بسیار خریداران برای شما شخصیت 

 خانله  در کله  کنیلد  تصلور  کنیلد  معرفی خریداری به را تابلویی خواهید می وقتی.است گذار تاثیر شما بسیار

 شلک   بله  شما شود می باعث این باشید می خریدار شخص به هنریتان اثر توصیف حال و در هستید خودتان

 .کنید برخورد خریدار با شخص صمیمانه و طبیعی

بتوانیلد  رنگلی  تلم  یا سایز در تغییر یک با شاید کنید توجه خود مشتریان انتقادا  و مشکال  و سخنان به 

 هنری اثر یک رنگ که است معتقد اگر مثال.کنید هنری اثر خرید به ترغیب را آنها و کنید جلب را رضایت آنها

 پیشلنهاد  او بله  خواهلد  می او که رنگی تم با اما سبک همان با هایی تابلو نیست هماهنگ او رنگی خانه تم با

 .دهید

یلک  تاییلد  بله  و نباشند مطمئن نه یا دارند دوست را هنری اثر یک اینکه مورد در است ممکن افراد بعضی 

 توانلد  ملی  او کله  دهید پیشنهاد او به توانید می شما باشند داشته نیاز ... یا و همسر دوست، یک شخص مثال

 توانلد  ملی  مد  این در و.برگرداند آنرا نداشت دوست اگر و کند نصب خود منزل در را هفته تابلو یک برای

 .بگیرد هنری اثر در مورد را اطرافیان نظر

 

 



                                                                                                   

 

 

 

یلا  و .کند پرداخت آنرا مبلغ اقساطی صور  به که داد پیشنهاد توان می است باال قیمت خریدار نظر از اگر 

 آثلاری  که هنرمندان سایر قیمتهای با را قیمت بخواهید آنها از توانید می است باال خیلی قیمت آنها از نظر اگر

 .کنند مقایسه دارند آثار شما همسطح

یک که دارد استحقاق فردی هر که دهید توضیح او برای و بدهید اطمینان آثارتان خرید مورد در خریدار به 

 خریلداری  را شما آثار شخصی وقتی .کند مشاهده آنرا روز هر و کند نصب خود منزل در را شایسته اثر هنری

 .کند اضافه خود زندگی به جدید بعد یک که دهید می را فرصت این خریدار به شما واقع کند در می

اعتملاد  شما های گفته به و شما به خریدار که است این آثارتان فروش برای شما موفقیت کلید نهایت در و 

 کند.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


