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 چطور موثرتر بفروشیم؟

هشتگ ها ی مفید برای 
موفقیت کسب و کار 
شما کدامند؟
5

2

 
وقتی بازار هشتگ ها داغ تر از همیشه است؛

گاهی اوقات تیم های بازاریابی، هشتگ ها را بیش ازحد تحلیل 
می کنند. بهتر است پیام شما مستقیم باشد. اگر هشتگ ها 

پیچیده باشند، پیام آنها از دست می رود

 
همه باید ها و نباید های تولید محتوا

مخاطب شما تا جایی که من میدانم از فلز و چوب نیست. آدم 
است.احساسات دارد.از چیز هایی خیلی خوشش می آید وبه 
چیز هایی عالقه ندارد.تولید محتوا برای او باید چیزی ...

 
چطور پست های زمان بندی شده منتشر کنیم؟

پس از ورود در این مرحله با لمس دکمه سبز گوشه 
پایین سمت راست صفحه می توانید پست خود را 

زمان بندی کنید.
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نگاهی به دالیل اصلی موفقیت شرکتها و استارتاپها 

برای رقابت آماده اید؟

در  شــرکت  اگــر   
کافی  کشــش  بازار 
کســب کرده باشد، 
جذب سرمایه آسان 
اســت. مردم اغلب 
باور دارنــد که اگر 
داشته  عالی  ایده ی 

باشند، 

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیر راهکار

 چطور موثرتر بفروشیم؟
دو راه اصلی برای بهتر شدن فروشتان وجود دارد. 
اولین راه، سخت تر و بیشتر کار کردن است. اما راه 
دوم این است که متد و روش خاص خودتان را برای 
فروش داشته باشید؛ داشتن یک نرم افزار تخصصی 
فروش مثل سی آر ام دیدار یکی از این متدهاست.

برای اینکه هوشــمندانه تــر کار کنید؛ باید کامال 
فرآیند فروش را بشناســید؛ دائمــا مراحل آن را 
بازبینی کنید و دوباره فرآیند را تنظیم کنید. با این 
کار روند یادگیری و بهینه کردن فروش شما هرگز 
متوقف نمیشود. هوشمندانه کار کردن، شما را به 
فروشنده موثرتری تبدیل میکند. آمادگی، انعطاف 
و صمیمیت سه اصل مهم برای موثر شدن فروش 

هستند که تک تک آنها را توضیح خواهیم داد:
آمادگی شما اولین و مهم ترین قدم برای فروشنده 
موثرتر بودن است. به عنوان یک فروشنده، ابتدا باید 
آمادگی کافی داشته باشید تا انعطاف پذیر و قابل 
اعتماد هم باشید. شما به عنوان یک فروشنده، فقط 
محصوالت را نمیفروشید؛ بلکه باید با خریدار هم 
ارتباط برقرار کنید. برای برقراری یک رابطه درست 
با مشتری، باید بتوانید ســوال های مناسبی از او 
بپرســید. برای پرسیدن سواالت به درد بخور، باید 
مدل کســب و کارتان، نیازها و اهداف مشتری را 
دقیق و کامل بشناســید. البته مهم تر از پرسیدن 
سوال، تحلیل و آنالیز پاسخ هایی است که مشتری 

به شما میدهد.
احتماال شــما هم فکر میکنید وقتی فروشــنده 
جدیدی اســتخدام کردید؛ باید اول مهارت های 
فــروش و مزیت های محصوالتتــان را به آنها یاد 
بدهید؛ اما اشــتباه میکنید. مهم ترین چیزی که 
فروشنده های جدید شما باید یاد بگیرند؛ این است 
که »مشتری ها چه کسب و کاری دارند«. این کار 
ممکن اســت زمان و انرژی زیادی از فروشنده ها 

بگیرد؛ اما اثربخشی بسیار زیادی دارد.
پیشنهاد دیگر برای آمادگی بیشتر در زمینه فروش، 
داشتن یک متن از پیش آماده شده است. البته که 
تبدیل شدن به یک روبات از پیش تعیین شده از 
شما فروشنده موثری نمیسازد؛ اما اگر یک نقشه راه 
داشته باشید تا سواالتی که ممکن است مشتری 
در هر مرحله بپرسد و جواب ها را در آن بنویسید؛ 

کمک زیادی به فروشتان خواهد کرد.
وقتی به اندازه کافی آماده بودید؛ ســراغ مشتری 
ها بروید. هر قدر هم که شــما در زمینه محصول 
خودتان و نیازهای مشتری اطالعات داشته باشید؛ 
باز هم احتمال بسیار زیادی دارد که مشتری جایی 
حرف غیر منتظره ای بزند. در این مواقع سعی کنید 
منعطف باشید و خیلی سریع خودتان را با شرایط 
وفق بدهید. اگر جواب سوال مشتری را نمیدانید؛ بد 
نیست کمی بحث را منحرف کنید تا فرصت کافی 

برای یادگیری درباره آن موضوع داشته باشید.
اگر به سوال یا مشکل خیلی سختی برخورد کردید؛ 
به جای اینکه از زیر جواب دادن شانه خالی کنید 
عمیق تر به موضوع بپردازید. از مشتری بپرسید چرا 
این موضوع برایش اهمیت دارد و به جزئیات مشکل 
توجه کنید. اگر جواب را پیدا نکردید؛ نفس عمیقی 
بکشید و به مشتری بگویید که جواب را نمیدانید؛ 
اما پیگیری خواهید کــرد و جواب را به اطالعش 
خواهید رساند. وقتی از طریق دستورالعملی که از 
قبل آماده کرده اید مشغول فروختن محصولتان به 
مشتری هستید؛ همه تمرکزتان را روی کار بگذارید 
و ببینید کجا این روش و نقشه شما جواب میدهد 
و کجا نــه. روش های دیگر را برای نتیجه گرفتن 
امتحان کنید و فکر کنید چه جاهایی توانستید با 
دستورالعملتان بهترین نتیحه را بگیرید. به عنوان 
یک نکته کاربردی، توصیه میکنیم بعد از هر نشست 
کاری یا تماس که نقشــه راهتان به کارتان نیامد؛ 

گزارش کاملی از نشست برای خودتان بنویسید.

تعداد افراد خوداشتغال در ایاالت متحده 
از ســال 2014 از بــا افزایش 150000 
نفری به 8751000 نفر رســیده است. 
این عــدد در پایان ســال 2016 برابر 
8602000 نفر بود. این داده ها که منبع 
آن اداره ی آمار کار اســت، از جنبه های 
زیادی هیجان انگیز اســت، به خصوص 
برای مشاوران کسب وکار. با این حال من 
نمی توانم به شکست و ناامیدی در برابر 
بیشتر صاحبان کسب وکارهای کوچکی 
کــه در این داده هــا آمده اند، فکر نکنم. 
طبق گفته ی بیل گــروس، بنیان گذار 
Idealab، مهم ترین عامل موفقیت یک 
استارت آپ،  ایده، برنامه، مدل کسب وکار، 
تیم یا حتی شــاید عجیب باشد اما پول 
هم نیســت. مهم ترین عامل، زمان بندی 
است. گروس 100 شرکت را مطالعه کرد 
و دریافت که زمان بندی یک استارت آپ 
42 درصد تفاوت بین موفقیت و شکست 

را تشکیل می دهد.
از  یکــی  تاکــش  تــد  در  گــروس 
استارت آپ  های Idealab را به عنوان 
مثــال بیــان می کنــد. Z.com یک 
شــرکت ســرگرمی آنالین بود. آنها به 
انــدازه ی کافی پول جمــع کردند، یک 
مدل کسب وکاری عالی داشتند و حتی 
با یکی از اســتعدادهای شناخته شده ی 
هالیوود هم برای پیوســتن به شرکت 
 Z.com قرارداد امضا کردند. مشــکل
این بود کــه نفوذ پهنای بانــد زیاد در 
سال های 1999-2000 خیلی کم بود. 
آیا یادتان می آید که در آن زمان تالش 
کرده باشــید محتوای ویدئویی آنالین 
ببینید؟ وضعیت افتضاح بود. باید روی 
مرورگرتان کدک هایی نصب می کردید و 
برای هر مسأله ای راه حلی پیدا می کردید. 
این چالش ها شــرکت در ســال 2003 
از بازار خارج کردند. تنها دو ســال بعد، 
یوتیوب یک پلتفرم مشابه عرضه کرد که 
به ســرعت به وبسایت اشتراک ویدئوی 

محبــوب امروزی تبدیل شــد. تفاوت؟ 
 Adobe Flash مشکل کدک توسط
حل شد و نفوذ پهنای باند زیاد در آمریکا 

به 50 درصد رسید.
ممکن است شما یک ایده ی فوق العاده 
داشته باشــید اما اگر زمان بندی اشتباه 
باشد احتماالً شکست می خورید. چند 

نکته ی مهم برای یادآوری:
آیا شخصًا آماده اید؟

یکــی از مهم تریــن چیزهایــی کــه 
کارآفرینــان درباره ی آنهــا با من حرف 
می زنند، خســتگی آنهاســت. سرشان 
در چند موضوع شــلوغ است و احساس 
گناه به خصوص در مــورد کارآفرینانی 
که فرزند دارند،  شــایع اســت. نیاز به 
یادآوری هزینه های ایجاد یک کسب وکار 
نیست. بسیاری از کارآفرینان تازه کار با 
گروگذاشتن خانه شــان وام می گیرند و 
درگیر بدهی همیشــگی می شوند. اگر 
بخواهم صریح باشــم، دور زدن برخی از 
این مشکالت سخت است، بنابراین باید 
برای آنها آماده باشید. آیا اکنون بهترین 
زمــان در زندگی تان برای شــروع یک 
کسب وکار است؟ چگونه بین فداکاری، 
ســالمتتان و حفظ یک ذهنیت قوی و 
پشتیبان در زمان سرمایه گذاری در یک 
کار جدید تعادل برقــرار می کنید. اگر 
آماده نباشید که ساعات زیادی از روزتان 
را برای این کار کنار بگذارید، ممکن است 

زمان بندی تان درست نباشد.
رقابت چگونه است؟

زمانی که یک قهوه خانه داشتم، مردم فکر 
می کردند که من از استارباکس به خاطر 
ایجاد چنین رقابتی متنفرم. اما چیزهای 
زیادی می شــود از غول ها یــاد گرفت، و 
شرکت هایی مانند اســتارباکس مسئول 
ساختن فرهنگی را دارند که می تواند راه 
را برای شرکت های کوچک تر هموار سازد. 
امروزه، قهوه خانه های مستقل فرصت زیادی 

دارند؛ من فکر می کنم که اگر استارباکس 
نبود این فرصت به وجود نمی آمد. رقبای 
احتمالی را بررســی کنید. چه کاری را به 
خوبی انجــام می دهند و چه کمبودهایی 
دارند؟ شما چه تفاوتی خواهید داشت؟ یا 
چه مزیتی؟ آیا به خاطر نوآورانه بودن ایده ی 
شما رقابتی وجود ندارد؟ اگر بازارتان یک 
بازار نوظهور است، ایده را به دقت و نه فقط 

بین خانواده و دوستان بررسی کنید.
تحقیقات بازار چه می گوید؟

چه چیزهایی مانع موفقیت هســتند؟ 
از کجــا می دانید که بــرای محصول یا 
خدمتتان تقاضا وجود دارد؟ چه شواهدی 
برای موفقیتتان وجود دارد؟ چه مشکلی 
را حل می کنید و ایده ی شما چه تجربه 
یــا فرصتی بــرای برای مشــتری ها یا 
کسب وکارها ایجاد می کند؟ آیا دیگران 
چیز مشابهی را تجربه کرده اند و شکست 
خورده اند؟ این شکســت ها یک فرصت 
یادگیری کامل برای شما هستند. چگونه 

خودتان را در بازار متمایز می کنید؟
آیا کشش بازار کافی برای جذب 

بودجه دارید؟
گروس بیان کرد که اگر شرکت در بازار 
کشش کافی کســب کرده باشد، جذب 
ســرمایه آسان اســت. مردم اغلب باور 
دارند که اگر ایده ی عالی داشته باشند، 
کسی برای پشتیبانی پیدا می شود. این 
یک اتفاق نادر است. از طرف دیگر، تمام 
ســرمایه گذاران پیش از در نظر گرفتن 
تأمین بودجه ی یک استارت آپ به دنبال 
سود چشم گیر نیستند. شما می توانید 
ریسک فرصت سرمایه گذاری تان را با به 
نمایش گذاشتن جذب بازار کم کنید. از 
آن جایی که زمان بندی همه  چیز است، 
در ورود بــه بازار کنــد یا با عجله عمل 
نکنید. زمان  بندی شــما نشان دهنده ی 
توانایی شــما بــرای گرفتن تصمیمات 

هوشمندانه و ارزیابی ریسک است.

 مدل 
مو فقیت

  فرزاد پریدار   
روزنامه نگار 
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32117393-09153236979
خریدفروش

ج
/9

81
04

45
داربستسعدی

پیچورولپالک
09153175356
09151240054
داربسترحمتی
بابیمهمسوولیت
نصبهمینامروز
09157033742

ط
/9

80
80

99

ایزوگامشرق
بهقیمتدربکارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22

ایزوگامشرق
تعمیرات،رفعنمزدگی
شریفی09158599918

ط
/9

70
27

40
ط

/9
80

39
93

ایزوگامشرق
وانواعایزوگام

کلیوجزئیباقیمتکارخانه
قیرگونی،آسفالت

محوطهسازی،لکهگیری
پذیرفتهمیشود
09153092025
09156200291
ایزوگامشرق

ایزوگام،قیرگونی،آسفالت
لکهگیریحتییکمتر

09153030516حاجیرمضانی

ط
/9

81
14

31
ش

/9
80

70
42

ای��زوگ��امش����رق
)گ����������راننخ���ری�����د(
تخفیفوی������ژهوی�������ژه
شرافتی09365265704

ج
/9

70
38

31

ایراناکناف
طراحیواجرایانواعسقفکاذب

09154024183کناف،تایل،PVCمشاورهرایگان

تخریبفوریساختمان
وخاکبرداریکلیهمصالحش��مارا
بهباالترینقیمتخریداریم
09151104708

ج
/9

80
25

19
ج

/9
81

12
55

ساخت،تعمیر،اجارهباالبر
ساختمانی،ساختانواعاسانبرها
حملبار،کاال،غذا،نفرباقیمتمناسب
09153104743-36661661

ج
/9

80
44

35

جنسازشماکارازما
کابینتچوب،وکیوم،هایگلس
امدیاف،مالمینه،کمددیواری
09152462400-09017479120

اجرایانواعکابینت
کمددیواری،MDFمدرن

وکالسیک
09336960043

ط
/9

81
16

75

حفاظ-بوتهای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی
تولیدانبوهوارزان

09153128411تلگرام38661194

/د
98

11
40

5

لولهکشیگاز
ن��ردهلول��های،تعمی��راتگاز
33640007 / 09153182411
نقداقس��اط/مدیریتکرمی

ط
/9

81
14

77
ش

/9
71

78
14

امالکسراسریقاسمآباد
فق�طدری�کروز

خرید،فروش-رهنواجاره
36216588-36225588

خریدفروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

81
28

51
ج

/9
81

01
28

منصوریفرش
خریدارفرش
دستبافوماشینی

..بهباالترینقیمت..
بدونتعطیلی37243127
09151105036

3
حملونقل

4
بازارخودرو

5
خدماتساختمانی

6
امالکومستغالت

7
خریدوفروش
لوازمواثاثیه

حملونقلکاال
واثاثیه

301

خدماتخودرو
411

مشاورینامالک
601

فرشوموکت
703

نقاشیوکاغذدیواری
501

درهایاتوماتیک
504

شیشهوسکوریت
506

داربست
508

ایزوگاموعایقکاری
509

اجرایسقف
511

تخریبساختمان
512

آسانسور
515

کابینت/امدیاف
516

نردهوحفاظ
518

گازرسانی
519
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وقتی بازار هشتگ ها داغ تر از همیشه است؛

هشتگ ها ی مفید برای موفقیت کسب و کار شما کدامند؟

همه باید ها و نباید های تولید محتوا

آیا تولید محتوا  مساوی با  نوشتن یک متن  است ؟

هشــتگها در شــبکه های اجتماعی یکی از موثرترین دالیل 
موفقیت کسب و کار شما می باشــند .به ویژه در شبکه های 
اجتماعی همچون توئیتر و اینســتاگرام این موضوع دو چندان 

جدی تر می شود .
دالیل ساختن هشتگ

ســاختن هشــتگ برای کســب وکارتان، منافع زیادی دارد. 
هشتگ ها قدرت بیشتری برای برقراری ارتباط بهتر با مشتری 
دارند. هشتگ ها همین طور منابع خوبی برای بازاریابی هستند. 
بعضی هشتگ ها عملکرد فراخوان از سوی مشتری دارند که با 
کلیک روی آنها با برند ارتباط برقرار می کنند. ساختن هشتگ 
و اســتفاده از آنها باعث می شود مشــتری راه دیگری برای به 

یادآوردن شما پیدا کند.
 چه زمانی از هشتگ ها استفاده کنیم؟

دالیل مختلفی برای استفاده و ساختن هشتگ وجود دارد مثل:   
تبلیغ  -  رویداد  -  مسابقه  -  ارائه یک محصول

فرصت های شغلی  -  هدف گذاری
همه این نمونه ها نیاز به ایجاد یک نوع مکالمه دارد. هشتگ های 
معروف و مخصوص یککســب  و کار باید مشتری را ترغیب به 

ارتباط و بحث در مورد هشتگ کنند.
 مزایای ساختن هشتگ

برای اینکه دیگران در مورد محصول یا خدمات شــما بیشــتر 
صحبت کنند باید منبعی برای این کار وجود داشــته باشــد. 
هشتگ ها نشان داده اند که برای این منظور خیلی مفید هستند.

سایر مزایا:
برای پیدا شدن بهینه: هشتگ  منبع طبیعی دیگری برای پیدا 
شدن محتوای شماست. اگر از هشتگ هایی استفاده کنید که 
مربوط به صنعت شما باشد احتمال پیدا شدنتان بیشتر خواهد 

شد.
افزایش ترافیک: همان طور که در باال اشاره شد هشتگ ها قابلیت 
شناسایی برند شما را باالتر می برند. وقتی راحت تر پیدا شدید 

بــه نظر من یکی از اشــتباه ترین تعریف هایی که 
این روزها بــرای تولید کننده محتوا در نظر گرفته 
میشود این اســت که خیلی ها دقیقا تولید کننده 
محتوا را  مساوی با نویسنده محتوا در نظر میگیرند 
و تنها مهارتی هم که فکر میکنند یک تولید کننده 
محتوا باید بلد باشــد فقط مهارت نوشــتن است و 
اینکه دایره لغت خوبی داشته باشد و دیکته درست 
کلمات رو بداند و از آیین نگارش فارســی هم سر 
در بیاورد و خالصه متن بنویس خوبی باشد  که به 
نظر من این تعریف خیلی ناقص اســت چون فقط 
روی یک بخش کوچک یا یک مهارت خاصی برای 

تولید کننده محتوا تمرکز کرده است .
قطعا بــه نظر من هم مهارت نوشــتن و بلد بودن 
قواعد نگارشــی و توانایی کنــار هم چیدن کلمات 
یکــی از مهارت های حیاتی برای یک تولید کننده 
محتوای متنی اســت ولی ما کــم آدم نداریم که 
نوشــتنش افتضاح است ولی حرف زدنش و تعریف 
کــردن داســتانش عالی و از همیــن مهارتش هم 
اســتفاده کرده و االن یک پادکست ساز حرفه ای 

آنها در شبکه های مختلف استفاده کنید. در این صورت 
می توانید تبلیغات بین شبکه ای داشته باشید.

 چگونگی ساختن هشتگ
ساختن هشتگ باید با توجه به هدف نهایی شما باشد 
چراکه داشتن هشتگ قابل  اندازه گیری برای بازاریابی 
ضروری است. این کار را قبل از ساختن هشتگ هایجالب 

انجام دهید.
هشــتگ ها قابلیت افزایش ترافیک و ارتباط مشتری 
را دارنــد. همه این ها باید جز عوامل ایجاد اســتراتژی 
بازگشت سرمایه در شبکه های اجتماعی باشد. بنابراین 
هدف از ساختن بهترین هشتگ باید با هدف برندتان در 

یک راستا باشد.
افزایش گفتگو در مورد شرکت شما

قابلیت دیده شدن در شبکه های اجتماعی خاص
پیدا کردن هشتگ های مرتبط با شما

افزایش تعداد کلیک روی لینک ها
محاسبه میزان دسترسی مشتری ها

افزایش منشن ها
شناسایی ترندهای شبکه های اجتماعی

مشخص کردن شبکه اجتماعی
وقتی هدف را مشخص کردید باید شبکه اجتماعی 
هدف را مشخص کنید. فهرست هدف های باال می تواند 

به یک شبکه اجتماعی خاص مرتبط باشد.
 بنابراین باید بدانید که هشــتگ های خود را کجا قرار 

می دهید.
بسته به هدفتان، اهمیت نوع شبکه اجتماعی می تواند 
تغییر کند. اگر هشتگ های مرتبط با برند ایجاد می کنید 
که از شرکت شــما حمایت می کنند می توانید در هر 

شبکه اجتماعی از آنها استفاده کنید.
نکات مهم برای انتخاب شبکه ی اجتماعی

احتمال بیشتری دارد که از شبکه های اجتماعی ترافیک بگیرید. 
جستجوی هشتگ ها در فیس بوک ، توئیتر و اینستاگرام صورت 

می گیرد.
نمونه هایــی از طرفداران برند شــما: طرفداران یک برند منابع 
قابل اطمینانی هستند.هشــتگ ها راه خیلی خوبی هستند تا 
طرفــداران 
به  را  خــود 
ی ها  مشتر
ن  نشــا

بدهید.

ســی  ر بر
ی  ش هــا تال

شــما: با استفاده 
از ابزارهایــی مثل: 

 sproutsocial
می توانید هشتگ ها را در شــبکه های اجتماعی دنبال کنید. 
تحلیل هشــتگ ها به شــما تصویری از پیام هایی می دهد که 
مشتری ها به آن واکنش مثبت نشان می دهند. داشتن داده های 

بیشتر باعث تمایز شما می شود.
اثر بین شبکه ای: یک ویژگی هشتگ ها این است که می توانید از 

گاهی اوقات 
تیم های بازاریابی، 

هشتگ ها را 
بیش ازحد تحلیل 

می کنند. بهتر است 
پیام شما مستقیم 

باشد. اگر هشتگ ها 
پیچیده باشند، پیام 
آنها از دست می رود

مخاطب شما تا 
جایی که من میدانم 

از فلز و چوب 
نیست. آدم است.

احساسات دارد.
از چیز هایی خیلی 
خوشش می آید 

وبه چیز هایی عالقه 
ندارد.تولید محتوا 

برای او باید چیزی 
نامریی را منتقل 

کند.

گار
ه ن

زنام
 رو

س  
شم

 را 
صد

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
 ثان

ری
عف

اج
حی

م

و پولســاز اســت یا کم آدم نداریم که از متن نوشتن 
متنفر و یک جورایی حتــی یک جمله هم 

نمی تواند بنویســید ولــی از راه 
تصویری  محتــوای  تولیــد 

و تصویــر ســازی برای 
شبکه های اجتماعی 

پول  ها  ســایت  و 
پارو میکند.

پس این تصور را 
که تولید محتوا 
را محدود کنید 
به نویســندگی 
از  ونوشــتن 
دور  خودتــان 

چــون  کنیــد، 
خیلی  محتوا  تولید 

فراتر و گسترده تر و 
متنــوع تر از این حرف 

ها مــی تواند باشــد. پس 

برخــالف تصور و نظر خیلی ها مــن میگویم مهارت 
نوشــتن مهمتریــن و تنهــا و مهارتی 
کننده  تولیــد  که یک  نیســت 
محتوا باید بلد باشــد و برای 
اینکــه یک تولیــد کننده 
محتوای حرفه ای شــوید 
نیــاز دارید کــه چندین 
و چند مهــارت پایه ای 
واساســی را یاد بگیرید 
که نوشــتن فقط یکی 
از آنهاست. جالب است 
تولید  یــک  که  بدانید 
کننده محتــوا یا خالق 
محتوا یــک زمان هایی 
بازاریــاب  و  فروشــنده 
هایی  زمان  یک  میشــود، 
کمدیــن  یــک  درنقــش 
وطنزپردازمــی رود، یک زمان 
هایی خبرنگارمی شود، یک زمان 
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وقتی بازار هشتگ ها داغ تر از همیشه است؛

هشتگ ها ی مفید برای موفقیت کسب و کار شما کدامند؟

همه باید ها و نباید های تولید محتوا

فکرآیا تولید محتوا  مساوی با  نوشتن یک متن  است ؟
بکـــــر

حتما برایتان پیــش آمده که بعضی روز ها 
به دالیل مختلفی مثل عدم دسترســی به 
اینترنت یا مســائل دیگر نتوانید سر موعد 
مقرر پست خودتان را منتشر کنید،مبحثی 
تحت عنوان پست های زمان بندی شده به 
شما کمک می کنند که پست های خود را 
از قبل زمان بندی کنید تا ســر موعد مقرر 

به صورت خودکار منتشرشوند.
از طریــق ســرویس هــای مختلفــی می 
توانید به آســانی ایــن کار را  انجام دهید، 
Hootsuite یکــی از بهتریــن گزینــه 
هــا برای این کار می باشــد کــه عالوه بر 
اینســتاگرام شــبکه های اجتماعی دیگری 
نیز مثل توییتر توسط Hootsuite قابل 

کنترل هستند.
 Connect در ایــن مرحلــه از طریــق

Instagram وارد صفحــه اینســتاگرام 
خودشــوید.در مرحلــه بعد اگر بــا این خطا 
روبروشدید،باید صفحه خود را بیزنس کنید تا 
این مشــکل حل شود،سپس im ready را 
لمس کنید.پس از ورود در این مرحله با لمس 
دکمه سبز گوشه پایین سمت راست صفحه 

می توانید پست خود را زمان بندی کنید.
در این مرحله مدیا ومتن کپشن پستی که 
می خواهید زمان بندی کنید را وارد کنید.
در این مرحله برای زمانبندی پست گزینه

 Custom Schedule را انتخاب کنید.
در این مرحلــه تاریخ مــورد نظرتان برای 
منتشــر کردن پســت را وارد کنید.در این 
مرحله پست شما به خوبی زمان بندی شده 
اســت و می توانید با خیــال راحت منتظر 

انتشار خودکار پستتان باشید. 

چطور پست های زمان بندی شده منتشر کنیم؟

پس از ورود در این مرحله 
با لمس دکمه سبز گوشه 
پایین سمت راست 
صفحه می توانید پست 
خود را زمان بندی کنید.

کارشناس  شبکه های اجتماعیمحمد  خاکیه

  هشتگ های توئیتر
هشتگ ها در توئیتر شــروع شدند. بنابراین می دانید که این 
فضا برای شناســایی، ایجاد ارتباط خیلی مهم است. استفاده 
از هشتگ ها در توئیتر برای رویدادهای مشخص خیلی مفید 
است. اگر از هشــتگ های محبوب استفاده می کنید شانس 

بیشتری برای دیده شدن در توئیتر دارید.
اســتفاده از هشتگ ها در توئیتر نســبت به اینستاگرام این 
مزیت را دارد که می توانید به هشــتگ ها لینک اختصاصی 
دهید. اینستاگرام فقط در قسمت بیو اجازه استفاده از لینک 
را می دهد. هر توئیت می تواند حاوی هشــتگ و لینک باشد. 
این موضوع باعث ســاده تر شدن هدایت مشتری به صفحات 

بازاریابی وب سایت می شود.
همچنین قابلیت جستجوی توئیتر کار را برای هشتگ های 
برند دار ساده تر می کند. اینهشتگ ها مختص یک برند هستند 
و به راحتی نسبت به سایر توئیت ها قابل شناسایی هستند. به 
همین دلیل خیلــی از برندها، کمپین های خود را در توئیتر 

شروع می کنند.
 هشتگ های اینستاگرام

یکی از محل هایی که نباید مثل: توئیتر، از هشتگ های تبلیغی 
استفاده کرد شبکه های اجتماعی تصویر محور هستند. بااینکه 
توئیتر هم از تصاویر و ویدئو پشــتیبانی می کند اما کاربران 
بیشتر با محتوای تصویری اینستاگرام ارتباط برقرار می کنند. 

این بستر مناسب رقابت ها و سایر محتواهای تصویری است.
هشتگ های اینستاگرام مرتب جســتجو می شوند بنابراین 
شــانس پیدا شــدن تان خیلی باالســت. البته هشتگ های 
اینســتاگرام چند عملکرد بین شبکه ای ندارند. بااینکهمثل: 
فیس بوک و توئیتر می توانید در بیو خود لینک بگذارید اما این 
فضا را برای لینک های بازاریابی دیجیتال خود باید حفظ کنید.

مزیت دیگر اینستاگرام این است که می توانید برای هر پست، 
30 هشتگ به کار ببرید. مختصر بودن هشتگ ها خیلی مهم 

هایی یک روانشــناس حرفه ای میشــود، در زمان هایی 
یک سئو کار و..وخالصه اینکه برای موفق شدن در زمان 

های مختلف باید از مهارت های مختلفی استفاده کند.
مهمترین نکته در روشــهای تولید محتوا انتخاب روشی 

است که احساسات مخاطب را قلقلک میدهد
وقتی همه شــرایط اولیه تولید محتوا رعایت شــد، تازه 
می رســیم به برانگیخته کردن احساسات. مخاطب شما 
تا جایی که من میدانم از فلز و چوب نیســت. آدم است.

احساســات دارد.از چیز هایی خیلی خوشش می آید وبه 
چیز هایی عالقه ندارد.تولیــد محتوا برای او باید چیزی 
نامریی را منتقل کند.چیزی کــه توجهش راجلب کند.

چیزی که احســاس خوبی به اوبدهد.محتوا باید ســاده 
وسرراست باشــد.پیام شــما برای ایجاد احساسات باید 
ساده باشــد.محتوایی که پیچیده باشــد محتوا نیست.
محتوای پیچیده مثل بارکج می ماند،به مقصد نمی رسد.

پس به عنوان یک تولیــد کننده محتوای حرفه ای باید 
بتوانید غیرجذاب ترین و خسته کننده ترین موضوعات را 
به بهترین شکل ممکن به خورد مخاطب بدهید وبرایش 

جذاب کنید!

است. البته می توانید هشتگ ها را مخفی کنید. این 
کار جلوی تگ های اضافی را می گیرد.

 هشتگ های فیسبوک
هشــتگ های فیس بوک منحصربه فرد هستنند. 
بااینکه به اندازه اینستاگرام و توئیترمحبوب نیستند 
اما مؤثرند. هشــتگ ها در فیس بوک بر اســاس 
محبوبیت و تاریخدسته بندی شده اند. می توانید بر 
اساس فردی که هشــتگ را ایجاد کرده، تاریخ و 

مکان تگ هم آنها را دسته بندی کنید.
برخالف هشتگ های اینســتاگرام، بهتر است از 
هشتگ های کمتری اســتفاده کنید. استفاده از 
1–2 هشــتگ نســبت به 3–5 هشتگ، باعث 
افزایش بیــش از 177 ارتبــاط از طرف کاربران 

می شود.

 بعد از ساختن هشتگ چه کارهایی باید 
انجام دهیم ؟

حاال که شــبکه اجتماعی و هدفتان را مشخص 
کردید زمان خالق بودن رسیده است. البته  باید 

تعادلی بین خالق بودن و عادی بودن پیدا کنید. 
هشتگ ها باید منحصربه فرد و مرتبط باکسب وکار 

باشند.
 خالق باشید

هشتگ را بدون دلیل ایجاد نکنید. هشتگ های 
موفق این ویژگی ها رادارند:

کوتاه هستند
فراموش نمی شوند     .با برند شما مرتبط هستند

مخصوص برند شما هستند
روی یک پیام تمرکز دارند
پیامی ساده داشته باشید

گاهی اوقــات تیم های بازاریابی، هشــتگ ها را 
بیش ازحد تحلیل می کنند. بهتر است پیام شما 
مستقیم باشد. اگر هشتگ ها پیچیده باشند، پیام 
آنها از دست می رود. خالقیت همیشه خوب است 

اما خالقیت زیادی هم مردم را سردرگم می کند.
مطمئن شــوید پیام شــما به مردم می رسد و با 
برندتان مرتبط اســت. نیازی به خلق هشــتگی 
خیلی خاص ندارید. ممکن اســت مشتری را به 
خاطر هشــتگی زیادی خنده دار یا هوشــمند از 

دست بدهید.
 عملگرا باشید

وقتی پیام شما عملگرا باشد احتمال زیادی دارد 
پاسخ بیشتری دریافت کنید. با برقراری تعادلی 
بین ســادگی و هوشمندی، می توانید مردم را به 

عمل کردن وادار کنید.
1. سوال بپرسید         2. تحریک حس ضرورت

3. بازی با احساسات     4. نیاز به ارتباط
اگر مردم دست به عمل بزنند یعنی هشتگ شما 
جواب داده اســت. باید بتوانید احساســات را در 

شبکه های اجتماعی هدف قرار بدهید.
 بررسی مجدد هشتگ ها

با اینکه شاهد اشــتباهات زیادی از برندها در شبکه های 
اجتماعی هستیم اما این خطاها همچنان رخ می دهند. به 
همین دلیل باید آنها را دوباره بررسی کنید و قبل از قرار 

دادن، آنها را بررسی کنید.
اگر شک دارید بهتر است دوباره بررسی کنید. شکست در 
شبکه های اجتماعی به چهره برند ضربه می زند. قبل از ارائه 

هشتگ باید به این نکات توجه کنید:
همه شبکه ها را بررســی کنید: هشتگ خود را در همه 
شبکه های اجتماعی بررسی کنید. در این صورت متوجه 
می شــوید چه محتوایی مرتبط با هشــتگ شما تولید 

شدهاست.
مطمئن شــوید دوگانگی در پیام وجود ندارد: شاید تیم 
بازاریابی فکر نکند که یک هشتگ معنای متفاوتی دارد اما 

دنبال کننده ها ممکن است طور دیگری فکر کنند.
از رویدادهای در جریان، مطلع باشید: همیشه به زمان ارائه 
هشتگ خود دقت کنید تا تداخلی با رویدادهای در جریان 

نداشته باشد.
  همه چیز را دنبال کنید

برنامه ای دقیق برای توئیت ها، پســت های اینستاگرام و 
فیسبوک حاوی هشتگ تهیه کنید. خالصه بودن کلید 
موفقیت در استفاده از هشــتگ ها است. از پست کردن 
مرتب هشتگ ها پرهیز کنید. هشتگ های زیادی می تواند 
باعث ناراحتی کاربران شــود. هشتگ ها را در بازه زمانی 
خاص و به تعداد مشخص استفاده کنید. میزان اثر آنها را 

در بازه های 3، 6 و 12 ماهه بررسی کنید.
با استفاده از ابزارهایی مثل: sproutsocial می توانید دید 
بهتری نسبت به استفاده از هشتگ ها داشته باشید. اگر بیش از 
دو هشتگ استفاده می کنید آنها را نسبت به هم مقایسه کنید.
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قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
80
08
17

ط
/9
80
08
09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ط
/9
80
01
38

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

پ
/9
80
23
78

ج
/9
80
79
20

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
مبل شویی جهان

آستانه
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

ط
/9
80
58
40

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ج
/9
80
06
21

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/9
81
27
11

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

قالی شویی
802

پ
/9
81
24
56

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

32424973-32762876-37292296
32133030-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-32736506
36612586-35130474
32424972-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

ش
/9
81
29
87

پ
/9
80
23
75

ط
/9
80
08
14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9
80
24
11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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ملتقالیشویی
شستوشوبه
روشاسـالمی
تحتپوشــش
بیمهایــــــران
دارایمجــــوز
رسمی

تلفنکارخانه:
36666330
3665282 0
32213433
تلفندفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
32220233
36098584
09155134006
09155048595
36580457

/د
98

10
51

4
/ج

98
01

99
0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح

پیروزی38764467
38764468 ســجاد
فردوسی38825264
کوهسنگی38825264
مطهــری37285670
38764467 معلــم
وکیلآباد38764467
37285670 عبــادی
هاشمیه38825264
هفتتیر38764467

 ج
/ 9

80
96

74

رفعنم
لولهبازکنی
تشخیصنمزدگی
رفعنموبو
بامصالحوبنایی
30سالسابقه
36909280سجاد– فردوسی– خیام
37678076فلسطین-سناباد–کالهدوز
36911412سیدرضی-معلم–دانشجو
38902414هاشمیه–هفتتیر-صیاد
36910840الهیه-قاسمآباد-امامهادی
عبادی–عبدالمطلب–مطهری
36909280ابوطالب–هدایت–توس

09151023831تیمسیار

تخلیهچـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

نـظافتـیآیـسـان
خشکشوییفرش،موکت
مبلمان،نظافتکلیساختمان
راهپلهوپیلوتاعزامکارگر

خانموآقا)تضمینی(
35228934-35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
/ج

98
10

99
3

تعمیراتتخصصی
مبلدرمحل
09153052587

تعمیرآبگرمکن
وتعویضمنبع
09153184729

37390310-32112993

ط
/9

80
97

95

تاسیساتپیرنیا
تعمیراتونصبفوریپکیج،
آبگرمکن،شوفاژولولهکشی
شبانهروزی09156239939

ط
/9

81
10

55
ط

/9
80

52
76

مرکزاقامتی
بهبودوبازتوانی
بهارزندگیمشهد
درماناعتیادتخصصماست
بامجوزرسمیازسازمان

بهزیستی،کادرمجربپزشکی،
روانشناسی،مددکاری

سالنمجزابراینوجواناندارای
استخر،باشگاه،سالنغذاخوری،

حسینیهوفضایسبز
برگزاریجلساتبهبودومهارتی
وگروهدرمانیومشاورخانوده

دفتر36775361
عاقبتخواه09153186358

با1میلیونمهارت
دیپلممعتبربگیرید
09153526269

ط
/9

81
30

96
/ج

98
09

43
2

اجناسکرایه
مصطفی
صفارنجیب

صندلی،مبل،میز،ظروف
فرش،Lcd،رقصنور،باندو....
0915 305 5600 
0939 7395600 

ط
/9

81
30

43

تعدادیچرخکارخانم
سردوزکار10نفر
راستهدوز5نفر
میاندوزکار5نفر

خانمجهتبستهبندی10نفر
باحقوقعالینیازمندیم.

هدایت2
37325933
09151163622

ط
/9

81
31

31

بهتعدادیپیکموتوری
باپورسانت%13
ودرآمدباالی
150هزارتومان
سریعانیازمندیم.

09159123262

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی،چاپاجسام،برش
لیزر،هدایاتبلیغاتی09154205729

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمینپایینتریننرختور
کیش
قشم

ط
/9

81
28

23

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانتریننرخ کیش

/ج
97

18
84

4

خریدضایعات
کارتن،آهن،پالستیک
09155234752خاکشور

ط
/9

81
25

01

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20
ط

/9
81

08
31

خریدضایعات
حاضری

آهن،چدن،مس
برنج،آلومینیومو
خردهریزانباری

بازدیدوحملباررایگان

09155044719

/ج
98

00
28

6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
خوردهریزوغیره

09354604745
خریدضایعات

آهن،آلومینیوم،مس
برنج،کارتن،الک
09035480162

ط
/9

80
89

16
 ج

/ 9
80

35
42

دربوپنجره
آهناالتتوس
ساخت،خریدوفروش
انواعدربوپنجره
حفاظ،سایبان...

نوومستعملوانواعفلزات
09151176273مهرجو

09155137032داییزاده

خریدخردهریزانباری
لوازممنزلوضایعاتدرکل
سطحشهر09153039304

09390309304

ط
/9

81
05

84

تخریب-خریدضایعات
دربوپنجره،جوشکاریسیار

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94

ط
/9

81
31

13

آگهيابالغبهآقاياحمد
صادقیپورفرزندرسول
بهاستحضارمیرساندبرابر
دادنامه9809975114101058
مورخ1398/08/04شعبه6
دادگاهخانوادهمجتمعقضایی
شهیدمطهریمشهدهمسرشما
تقاضايثبتطالقنمودهلذا
الزماستظرفمدتیکهفته
پسازانتشاراینآگهيدر
ایندفترخانهبهآدرسمشهد
بلوارتوسنبشتوس97حاضر
ونسبتبهثبتطالقاقدام
نماییددرغیراینصورتطبق
مقرراتاقدامبهثبتخواهد
شدواعتراضبعديمسموع

نخواهدبود.
سردفترازدواج96وطالق10کال
زرکشمشهدسیدمجتبیترحمی

قابلتوجههمشهریانگرامی
بهاطالعمیرساندآقایمجیدخیرخواه

دفترمشاورامالکبهشمارهعضویت12374
بهنشانی:رحمانیه29بینغالمی8و10

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت 
جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه 

و م��دارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچگونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفنتماسدفترمشاورامالک:09153140552
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

30
95

11
پزشکی

سالمتوزیبایی

12
خدماتآموزشی
وفرهنگی

13
مجالسومراسم

14
استخدام

15
خدماتچاپ
وتبیغات

16
خدماتگردشگری

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

18
گوناگون

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

ترکاعتیاد
1104

آموزشگاههای
تخصصی

1201

کرایهچی
1306

خیاطوچرخکار
1411

پیکموتوری
1415

تابلوسازی
1504

آژانسهایمسافرتی
1601

خریدوفروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807
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ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها: 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها:300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      

ج
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49

پ
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/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
23
18

خرید ضایعات کاغذ
09151126299

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
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39
8


