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ما به شما آموزش می دهیم محصوالتی خلق کنید که مشتری دوست داشته باشد.



bozhan.school

Bozhan School
2021 1

�روداکت مارکتینگ چیست؟

�روداکت مارکتینگ رویکرد جدیدی است که در حال حاضر در شرکت های �یشرو �ین المللی 
حوزه آی تی دن�ال می شود. در ا�ن رویکرد به جای تمرکز صرف �ر تبلیغات و کانال های 
تبلیغاتی، معتقدیم محصول ما بهتر�ن کانال بازاریابی ماست؛ از ا�ن رو بایستی عالوه �ر 

تسلط �ر کانال های بازاریابی و مفاهیم مارکتینگ، �ر روش توسعه محصولی که خود بتواند 
موتور اصلی رشد کسب و کار باشد مسلط باشیم.

در واقع، در �روداکت مارکتینگ مسئله �زرگتری را نسبت به مارکتینگ حل می کنیم و دامنه ی 
درک و توان ذهنی ما �رای دیدن مسائل کسب و کار و ارائه راه حل های جامع گسترده تر می 
شود. در ا�ن رویکرد، ما خواهیم توانست مسئله اصلی رشد پایدار کسب و کارهای حوزه آی 

تی را به صورت علمی و فنی تحلیل و حل کنیم؛ رویکردی به مراتب فراتر از انتخاب یا در 
نهایت معماری کانال های بازاریابی است.
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۷۲ ساعت

Product Discovery 

Product Strategy
Product Development Process
Problem Definition
Value Proposition
Talk to the customer

Product Analysis
CRO
Essential KPI for Product Marketers
User Analysis and User Tracking
Data Analysis and Visualization

Feature Spec Writing 
Referral campaign
Welcome Banners
Cart Abandonment
Up-sell & Cross-sell

Product Marketing Strategy
Product marketing strategy concept
Product marketing strategy development
Product marketing case study
Project

Technical Knowledge of Software Development
Internet Concepts
Client-Server-Router-DNS-CDN
Technology Stack
Backend-Frontend-Deploy-Data Analysis-Frameworks
Development & Deployment Flow
How to communicate with tech people

8 Hours

8 Hours

20 Hours

12 Hours

SQL for Product Marketers 
Introduction of SQL
SQL & Relational databases
Filtering data with SQL
Best practices for using SQL for product managers
How to write SQL queries?
Common questions you can try answering with SQ
Best practices for using SQL for product managers

4 Hours

Project
Team Presentation

4 Hours

4 Hours

4 HoursIntroduction of Product Marketing
What is marketing
What is product management
The new concept, product marketing

سر فصل دوره �روداکت مارکتینگ
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Soft Skills
Critical Thinking
Communication

8 Hours
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آنچه مخاط�ان یاد خواهند گرفت

 تحلیل داده محور محصول و مارکتینگ

بهینه سازی نرخ تبد�ل

شاخص های کلیدی عملکرد

  ایده های �روداکتی �رای جذب مخاطب

هم زبانی با تیم فنی �رای تعامل بهتر

 روش اصولی طراحی و نوشتن فیچرهای محصول که �ر رشد محصول اثرگذار 
هستند



اساتید
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علی رودگر
مربی رشد و بن�انگذار هکر�یز

سجاد احمدی
استراتژیست بازاریابی دیجیتال

امیر حسین مهدی �ور
مد�ر محصول کوئرا

امیرحسین گلشنی
تکنیکال لید دکتر ساینا

محمد جعفری
بن�ان گذار و د�یر علمی مدرسه 

محصول �وژان



رویدادهای تجربه محور
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میرهادی رادی
کوفاندر و مد�رعامل بهترینو

�وریا خواصی
مد�ر محصول �وکینگ

حسین امینی
مد�ر بازاریابی تخفیفان

امیر حسین عطارزاده
�یزینس دیتا آنالیست تیم لید د�وار

سپهر حسینی
مشاور مارکتینگ اتومیشن

مهشید حدادی
مد�ر محصول د�وار



مدرسه مد�ریت محصول دیجیتال �وژان 
ما به شما آموزش می دهیم محصوالتی خلق کنید که مشتری دوست داشته باشد.


