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صفر تا صد فروختن هرچه که 
فکرش را بکنید! 

فوت و فن هایی برای 
تولید محتوای کسب و کار

 
تبلیغات سایت شما چقدر به کسب وکارتان مربوط است؟

مرتبط بودن تبلیغ در 2 مرحله اتفاق می افتد. اول آنکه متن 
تبلیغ شما با عبارتی که کاربر جستجو می کند مرتبط باشد و 

دوم، کاربر به صفحه مرتبطی از سایت شما هدایت شود

 
 چرا استیکرهای جدید استوری برای من فعال نشده اند؟

دقت داشته باشید در این روش هر بار باید کل این فرایند را  
به جز قسمت ساخت اکانت جدید،تکرار کنید وآن استیکر که 
مدنظرتان را برای اکانتتان فعال کنید.

 
پل های ذهنی چیستند و چگونه کار می کنند؟

همدردی تصدیق رنج دیگران است، واکنشی شبیه 
غم و اندوه یا ترحم نسبت به سختی ها و گرفتاری های 
فردی دیگر است. ما خودمان را به جای کسی که با ...

544

پنجشنبه  

 26  دی 1398

 سال سی و سوم 

 شماره  9162

Instagram @Rah.Kar
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صفر تا صد فروختن هرچه که فکرش را بکنید! 

راهنمای جامع فرایند فروش

راه حــل جایگزیــن، 
کــه  اســت  زمانــی 
فروشنده با مزایایی 
اختیــار  در  کــه 
مشــتری می گذارد 
بــه  را  محصولــش 
او می فروشــد. در 
ایــن روش فــرض 
ما بر این اســت که 
مشتری شما قبل از 
اینکه به ســراغتان 
درمــورد  بیایــد 
محصول شما تحقیق 
کرده و بــا محصول 

آشناست.

»فروش« معموال شامل تمام فعالیت هایی می شود 
که در فروش محصول و یا خدمات دخیل هســتند. 
امــا در واقع معنای فروش در دنیای کســب و کار، 

بسیار گسترده تر از این است.
تمام سازمان ها و شرکت ها، کارمندانی دارند که در 

بخش فروش به فعالیت می پردازند.
در نظرسنجی که در سال ۲۰۱۸ از کارمندان بخش 
فروش چند شرکت معتبر انجام شد، مشخص گردید 
که میــزان معامالت موفق، روند طی شــده تا عقد 
قرارداد و کاهش زمان فرایند فروش از اهمیت بسیار 

زیادی برخوردار است.
تیم های فروش معموال، تعداد مشتریان احتمالی که 
در طی یک ماه به مشتری واقعی تبدیل می شود را 
معیار فــروش موفق خود می دانند. به همین خاطر 
به ســختی کار می کنند تا نتایج ماهانه آنها راضی 

کننده باشد.

فروش چیست؟
فروش اصطالحی اســت برای توصیف فعالیت هایی 
که منجر به فروش کاال و یا خدمات شــما می شود. 
اما در دنیای کســب و کار این واژه معنای گسترده 
تــری دارد که موارد زیر در آن تاثیر بســیار زیادی 

دارد:
- منطقه ای که برای فروش محصول انتخاب کرده اید

- محصول و یا خدماتی که می فروشید
- مشتریان هدف

فروشــندگان از طریق تماس تلفنی با مشــتریان و 
یا به وســیله تماس در دنیای مجازی )وبسایت و یا 
تولید محتوا( مشتریان احتمالی را پیدا کرده و آنها 

را تبدیل به مشتری واقعی می کنند.
هدف از این مقاله این اســت که شــما باید بتوانید 
اســتراتژی فــروش خــود را تعیین کنیــد و برای 

اهدافتان برنامه ریزی نمایید.

فروش داخلی در مقابل فروش خارجی
تیم فروش چطور موفق به فروش می شــود؟ برخی 
از آنها از یک استراتژی برای فروش داخلی استفاده 

می کنند. در فــروش داخلی، کارمندان تیم فروش 
داخل شــرکت حضور دارند و از طریق تماس تلفنی 
با مشــتری تماس برقرار می کننــد. اما در فروش 
خارجــی، کارمندان تیم فروش بــه منظور معرفی 
محصول خود به دیدار مشتری می روند و به صورت 
رو در رو در جلســات حضوری محصول را ارائه می 

دهند.
این که شــما باید فروش داخلی را انتخاب کنید یا 

خارجی را، بسته به نوع محصولتان دارد.

بازاریابی و فروش
ســرنخ ها و مشــتریان احتمالی را چطور می توان 
یافــت؟ کمپین ها و فعالیت هــای تیم بازاریابی به 
شــما در پیدا کردن سرنخ و مشتری کمک بسزایی 
می کنــد. بازاریابی نقش بســیار مهمی در فروش 
محصول دارد بــه طوری که بســیاری از صاحبان 
کسب و کارها معتقدند که ۲۸ درصد مشتریان خود 

را از طریق بازاریابی بدست آورده اند.
در ادامه شــما را با چند اصطالح متداول در فروش 

آشنا می کنیم.
۱.فروشنده

فروشنده ها کسانی هســتند که تمام فعالیت های 
مربوط به فروش یک محصول یا ســرویس را انجام 
می دهند. فروشــنده، مدیر فروش و نماینده فروش 

در این دسته قرار دارند.
۲. مشتری بالقوه

شــخصی اســت که تقریبا به خرید از محصول ما 
رغبت نشــان داده و فروشنده با استفاده از تکنیک 
های فــروش، برقــراری تماس و ارســال ایمیل یا 
محتوای تهیه شــده، با او ارتباط برقرار کند و اقدام 

به عقد قرارداد نماید.
۳. معامله

معامله ها فرایندهایی هســتند که منجر به فروش 
محصول شما می شــوند. فرایند معامله را می توان 
از طریــق یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشــتری 

)CRM( پیگیری کرد.
معامالت می توانند بسته به محصول، خدمات و نوع 

کسب و کار شما متفاوت باشند.
۴. کاریز فروش

کاریز فروش به اصطالحی گفته می شــود که تمام 
مراحــل فرایند فروش را به شــما نشــان می دهد. 
فروشــنده از طریق کاریز فروش مــی تواند بفهمد 

مشتری در چه قسمتی از چرخه فروش قرار دارد.
۵. برنامه فروش

برنامه فروش، شــامل استراتژی ها و اهداف مرتبط 
با فروش اســت. این بخش شامل جزئیات مربوط به 
مشتریان هدف، شــرایط بازار، میزان درآمد، قیمت 
گذاری، ســاختار تیم فروش و…. می شــود. برنامه 
فروش به تیم فروش شما برای رسیدن به اهدافشان 

کمک می کند.

متدولوژی های فروش
فرایند فروش کلید موفقیت یک شــرکت در صنعت 

مربوطه، بازار و موقعیت تجاری خود است.
در ادامه چند روش فروش را به شما معرفی کرده ایم.

راه حل جایگزین:
راه حل جایگزین، زمانی است که فروشنده با مزایایی 
که در اختیار مشــتری می گذارد محصولش را به او 
می فروشــد. در این روش فرض ما بر این است که 
مشتری شما قبل از اینکه به سراغتان بیاید درمورد 

محصول شما تحقیق کرده و با محصول آشناست.
فروش درونگرا:

در این روش فروشندگان به عنوان مشاور عمل می 
کنند. با مشــتری مالقات کرده و برای نیازهای آنها 

راه حل تعیین می کنند.
مدل فروش اسپین:

ایــن روش به پرســش هــای مشــتریان پیرامون 
موقعیت، مشــکل، مفهوم و راه هــای پرداخت می 
پردازد. این ســواالت نیازهای مشتری را شناسایی 
کرده و به فروشــنده کمک مــی کند تا با او ارتباط 

برقرار کند.
اهداف اصلی فــروش عبارتند از ارائه پیشــنهادات 
مناســب برای مشتری که در نهایت به فروش منجر 

شود.

 مدل 
مو فقیت

 سعید اتحادی   
روزنامه نگار 
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صفر تا صد فروختن هرچه که فکرش را بکنید! 

راهنمای جامع فرایند فروش
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98
01

80
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05
ج

 / 
98

06
53

5
با کمترین قیمت 

آرادبار
خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

مبین ب��ار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28
ط

/9
80

24
10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

خریدار خودروهای فرسوده
و تصادفی به باالترین قیمت

حمل رایگان 09157137078 
09360833581

ط
/9

71
47

71

نقاشی ساختمان هزار رنگ
قیمت مناسب- کیفیت باال

09388913491

/ع
98

12
74

0
ط

/9
80

66
44

اقساط 3 تا 12 ماهه
انواع کاغذ دیواری خارجی و 

ایرانی کفپوش ، پارکت، پرده 
تور، افقی ، بامبو ، زبرا ، موکت 

طراحی و ارسال آلبوم رایگان
شعبه 1  32281129

شعبه 2 36237655
09153045934

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

نقاشی نظری
09155038564

/د
98

11
81

5

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9

80
72

10

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98

11
33

5
ج

/9
80

89
08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

شیشه نظری
نصب و فروش سکوریت نو 
و دست دوم و کرکره برقی

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
پاینده 09151027016

ط
/9

80
64

10

ج
/9

70
86

17

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
ج

/9
81

25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
ج

/9
81

04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60
ط

/9
80

39
93

 ایزوگام شرق
و انواع ایزوگام 

کلی و جزئی با قیمت کارخانه 
قیرگونی،آسفالت

محوطه سازی، لکه گیری 
پذیرفته میشود

09153092025
09156200291
ایزوگام شرق

به قیمت درب کارخانه
32721789-09153132504

09366484449

ط
/9

80
17

22

ایزوگام شرق 
تعمیرات  ، رفع نم زدگی 
شریفی  09158599918

ط
/9

70
27

40
ش

/9
80

70
42

ای��زوگ��ام ش����رق
)گ����������ران نخ���ری�����د(
تخفیف وی������ژه وی�������ژه

شرافتی 09365265704 

ج
/9

70
38

27

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

80
25

19

ج
/9

81
12

55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

حمل بار،کاال،غذا،نفربا قیمت مناسب
09153104743-36661661

ج
/9

81
31

71

اجرای انواع کابینت 
وکمدبه صورت 

نقد واقساط
09159766379

ج
/9

71
81

82

MDFکابینت چوب و
کابینت چوب    1/400/000
ام دی اف           750/000
هایگالس         1/100/000
وکیوم            1/200/000

کمددیواری مالمینه110/000
09159050199

اجرای انواع کابینت 
کمد دیواری ، MDF مدرن 

و کالسیک 
09336960043

ط
/9

81
16

75
ج

/9
80

44
35

جنس ازشماکارازما 
کابینت چوب،وکیوم،هایگلس 
ام دی اف،مالمینه، کمددیواری 
09152462400-09017479120

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98

11
40

5

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9

81
14

77

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

81
28

51
ش

/9
71

78
14

امالک سراسری قاسم آباد   
فق�ط در ی�ک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خدمات خودرو
411

مشاورین امالک
601

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

اجرای سقف
511

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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اخیــرا با افراد زیادی مواجه شــده ام که از 
ایــن موضوع رنج می برند کــه چرا قابلیت 
های جدید اینستاگرام مثل:تی وی،موسیقی 
و..هنوز برایشــان فعال نشده است،به همین 
خاطر در این مطلب قصد دارم یک ســری 
راهکار ارائــه بدهم برای این دوســتان که 

بتوانند مشکلشان را حل کنند.
خب یک ســری قابلیت ها مثل  IGTV به 
گفته خود اینســتاگرام به مــرور برای همه 
افراد فعال می شــوند ونداشتن تی وی نمی 
توانند لزوما به خاطر مشــکل اینســتاگرام 
شما باشد،عمده مشکلی که وجود دارد یک 
ســری قابلیت های اســتوری هستند مثل 

گیف،موسیقی و...
۱-ابتدا مطمئن شــوید که اینســتاگرامتان 
را از طریق یکی از اســتوری های رسمی به 
آخرین نسخه آپدیت کردید و برای اطمینان 
بیشتر یکبار از اکانتتان خارج شوید و دوباره 
وارد شوید،یا حتی برای مطمئن شدن یکبار 

به طور کامل اینستاگرامتان را پاک کنید و 
دوباره نصب کنید.

۲-اگــر راهــکار قبلــی اثربخش نبــود،وارد   
Setting اینســتاگرامتان شوید واز بخش 
Report a Problem مشکل خودتان را 
مطرح کنید ومنتظر پاسخ اینستاگرام بمانید.

که البته ممکن این راهکار هم اثربخش نباشد 
ولی حتما انجام دهید راهکار ســوم اثربخش 

خواهد بود اما به صورت موقتی است.
۳-این راهکار به احتمال زیاد برای همه شما 
اثربخش خواهد بود،یک اکانت اینســتاگرام 
جدید بســازید ودقت داشته باشید که الزم 
نیســت از اکانت قبلیتان خارج شوید وارد 
تنظیمــات شــوید و Add account را 
انتخــاب کنید ویــک اکانت جدیــد ایجاد 
کنید،سپس وارد بخش استوری شوید وبقیه 

مراحل را در ادامه مطلب دنبال کنید.
یک عکس جدید برای استوری انتخاب کنید 
و وارد بخش اســتیکرها شوید،همانطور که 

میبینید استیکرهای جدید برای اکانتی که 
تازه ســاختید قابل استفاده هستند،استیکر 
مورد نظرتان را انتخاب کنید ویک استوری 
با آن اســتیکر در اکانت جدیدتان منتشــر 

کنید.
پس از ارســال شدن استوری قبلی اینترنت 
گوشــیتان را به طور کامل قطــع کنید وبا 
لمس وبا نگه داشــتن عکــس پروفایل در 

پایین صفحه وارد اکانت قبلی شوید
.ســپس وارد بخش اســتوری شوید عکس 
موردنظرتــان را انتخاب کنیــد ودر بخش 
اســتیکر ها وارد نقطه اول از ســمت چپ 
شوید،در اینجا آن استیکر که قبال برای شما 
فعال نبود برای شما اضافه شده ومی توانید 

از آن استفاده کنید.
دقت داشــته باشید در این روش هر بار باید 
کل این فرایند را  به جز قســمت ســاخت 
اکانــت جدید،تکرار کنید وآن اســتیکر که 

مدنظرتان را برای اکانتتان فعال کنید.

 چرا استیکرهای جدید 
استوری برای من فعال 
نشده اند؟

دقت داشته باشید در این روش 
هر بار باید کل این فرایند را  
به جز قسمت ساخت اکانت 
جدید،تکرار کنید وآن استیکر 
که مدنظرتان را برای اکانتتان 
فعال کنید.

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی

فوت و فن هایی برای تولید محتوای کسب و کار

چگونه تولید محتوا کنیم؟
1-   درتولید محتوا ساده و خودمانی باشید

یکــی از اصــول اولیــه در مانــدگاری یــک 
محتوا سادگی آن است . ســادگی یک مفهوم 
به ظاهر ســاده و در عین حــال اتفاقا پیچیده 
در تولید محتوا و کپی رایتینگ اســت . زمانی 
که شــما یک جمله تاثیر گذار چند کلمه ای را 
منتشر می کنید که احساس مخاطب را قلقلک 
می دهد و سال ها آن را به یاد می آورد ، شاید 
از دید افــراد غیر حرفه ای این فقط یک جمله 

ســاده چند کلمه ای باشد ولی ممکن 
است ماه ها یا شــاید سالها از 

عمر خود را صرف رسیدن 
یا پرورش همین جمله 

کرده  ای  کلمه  چند 
از  باشید. پس قبل 
الزم  چیــزی  هر 
م  مفهو ســت  ا
یــا  کلیــدی 
تولید  محــوری 
ایده  محتــوا و 
پیدا  را  خودمان 
کنید تــا بتوانیم 

ترین  بــه ســاده 
آن  ممکن  شــکل 

ارائه  مخاطــب  به  را 
بدهیم

2-درتولید محتوا باید غیر 
منتظره باشید

یکی از اصول تولید محتوای تاثیرگذار 
این است که باید دقیقا مخالف انتظار مخاطب 
پیش برویم و بر خالف انتظار و منطق مخاطب 
محتوا تولیــد کنیم  . مثال اینکه برای نشــان 
دادن ضرر یــک غذای پرچــرب و غیر مغذی 
بخواهیم با تولید محتوای نصیحت وار همراه با 
چند تحقیق علمی بخواهیم روی عادات غذایی 

مخاطب تاثیر بگذاریم یک رویایی بیش نیست 
و اتفاقا با این کار ولع فرد را برای خوردن غذای 
پر چرب بیشتر میکنید اما عالوه بر غیر منتظره 
بودن که منجر به هوشــیاری و تمرکز مخاطب 
میشــود باید برای اینکه افراد بــا محتوا همراه 
مخاطب  در  کنجکاوی هــم  و  شوند اشــتیاق 
ایجاد کنید . یکی از راه های آن ایجاد شــکاف 

در دانش و اطالعات افراد است.

3- درتولید محتوا باید معتبر باشید
مشخصا منطقی نیست که در مورد محتواهایی 
که بــه صورت روزمــره تولید مــی کنیم ،هر 
روز دنبــال یک مرجع صالحیــت دار بگردیم 

بلکه برای اعتبار بخشــیدن به محتــوا یا ایده 
هایمان باید کاری کنیــم که مخاطب خودش 
این ایده یا محتوا را بیازماید و به نتیجه مطلوب 
برسد .عبارت  به «شــرط  چاقو» که هندوانه 
فروش ها از قدیم اســتفاده میکردند هم دقیقا 
بر طبــق همین اصل اســت ! مخاطب را وادار 
کنید که ایده های شــما را اجرا کند و نتایجش 

را ببیند تا به شما ایمان بیاورد !
4- درتولید محتوا ملموس باشید

ملمــوس صحبت کــردن تنها راهی اســت 
کــه می توانیــم مطمئن شــویم که 
محتوای مــا برای همه مخاطبان 
مان معنی واحد و مشــخصی 
یــک  آن  از  وهمــه  دارد 
پس  میکنند.  برداشــت 
محتواحتما  تولید  برای 
به ایــن مــورد توجه 
کنیــد که محتــوادر 
قابل درک  چهارچوپ 
برای همه مخاطب ها 

نوشته شود.
5- درتولید محتوا 

احساسی باشید
شــما بایــد بتوانیــد با 
تولیــد محتوا احساســات 
مخاطــب را قلقلــک بدهید 
.امــا باید بدانید که این ســخت 
ترین قسمت تولید محتوا است چون 
دقیقا باید تشــخیص بدهیم که باید روی 
چه بخش هایی از احساس مخاطب کار کنیم و 
کدام حس او را تحریک کنیم .واین روزها انقدر 
مخاطب تحت تاثیر محتواهای زیاد اســت که 
کامال مغزش عایق ورود محتوا شــده است و به 
این راحتی ها نمی توانید احساسات او را تحت 

تاثیر قرار بدهید.

ملموس صحبت 
کردن تنها راهی 

است که می توانیم 
مطمئن شویم که 
محتوای ما برای 

همه مخاطبان 
مان معنی واحد 

و مشخصی دارد 
وهمه از آن یک 
برداشت میکنند.
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شخص من اگر تبلیغی ببینم که ادبیات جذاب تری 
داشــته باشد و مطمئن شــوم که به نیاز من پاسخ 
می دهد، حتماً روی همــان کلیک می کنم. در نظر 
داشته باشید که وقتی گوگل ببیند یک تبلیغ تعداد 
دفعــات زیادی نمایش داده می شــود امــا کاربران 
خیلی کمی روی آن کلیک می کنند، به این نتیجه 
می رســد که احتماالً تبلیغ کیفیــت خوبی ندارد و 

نمی تواند نظر کاربران را جلب کند. پس امتیاز 
کمی برای این تبلیغ در نظر می گیرد.
شــما می توانید در پنل کاربری خود 

بــه آن دسترســی داشــته  )اگر 
باشید(، مشاهده کنید که گوگل 

به  نرخ کلیک  روی شــاخص 
ازای هر کلمه کلیدی دقیقاً 
چه امتیازی به شــما داده 
اســت. امتیاز شما یکی از 

حاالت زیر خواهد بود:
باالتر از حد میانگین

در حد میانگین
پایین تر از حد میانگین

وضعیت باالتر از حد میانگین 
کلیک  نرخ  که  می دهد  نشان 

وضعیت مطلوبی قرار  در  شــما 
دارد و کاربران از متن تبلیغ شــما 

راضی بوده اند. وضعیت در حد میانگین 
خیلی بد نیست اما جای بهتر شدن دارد.

اما اگر وضعیت نرخ کلیک تــان پایین تر از حد 
میانگین باشــد، یعنی مشــکلی داریــد و وضعیت 
نرخ کلیک تبلیغ شما بحرانی اســت! پس ســریعاً 
باید دســت به کار شــوید تا امتیاز نرخ کلیک خود 
را افزایش دهید. در فصل بهینه ســازی تبلیغ، همه 
کارهایی که الزم است انجام دهید تا امتیاز باالتری 

دریافت کنید را توضیح داده ام.

)Ad Relevancy( مرتبط بودن تبلیغ
بیایید فرض کنیم که می خواهید از یک فروشــگاه 

5
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تبلیغات سایت شما چقدر به کسب وکارتان مربوط است؟

مساله مهم ارتباط !
دنبال گوشی سامسونگ نبوده اید.

به عبارتی دیگر، در اینجا بین آن چیزی که شــما جستجو 
کرده اید و متن تبلیغی که مشاهده می کنید، ارتباط درستی 
برقرار نشــده اســت. پس گوگل ناگهان بــر تبلیغ دهنده 
می خروشد که آقا/خانم این چه کاری است؟ چرا چیزی که 
کاربر می خواهد با چیزی که در متن تبلیغ می بیند متفاوت 
است؟ حاال که اینطور شد، امتیاز کمی به تبلیغ شما 

می دهم!
اما مسئله به همینجا ختم نمی شود! بار 
دیگر بیایید فرض کنیم شما عبارت 
»خرید گوشی اپل« را جستجو 
می کنید، در متن تبلیغی که 
ویژه  »فروش  هم  می بینید 
گوشــی اپل« آورده شده 
تبلیغ دهنده  یعنی  است. 
به شــما می گوید  دارد 
که در ســایتش گوشی 

اپل می فروشد.
کار  اینجــای  تــا 
کــه هــم چیــز خوب 
روی  اســت. اما وقتی 
تبلیغ کلیک می کنید، وارد 
صفحه محصوالت سامسونگ 
می شوید! در اینجا باز هم گوگل 
همچون بَتَمن بر ســر تبلیغ دهنده 
فرود می آید که آقا/خانم این چه کاری 
اســت؟ چرا کاربر را به صفحه ای فرستاده ای 
که هیچ ارتباطی یا خواسته او ندارد؟ حاال که اینطور 

است، امتیاز کمی به تو می دهم!
از داســتان های باال چه نتیجه ای می گیریم؟ اینکه تبلیغ و 
ســایت ما باید با نیاز کاربر مرتبط باشــد. به عبارتی دیگر، 
مرتبط بودن تبلیغ در ۲ مرحله اتفاق می افتد. اول آنکه متن 
تبلیغ شما با عبارتی که کاربر جستجو می کند مرتبط باشد 
و دوم، کاربر به صفحه مرتبطی از ســایت شما هدایت شود. 
در یک کالم، به کاربر چیزی را نمایش دهید که می خواهد.

اینترنتی، گوشــی اپل بخرید 
خب،  نمی صرفــد!(.  )واقعــاً 
احتمــاالً وارد ســایت گوگل 
عبارت »خرید گوشی  و  شده 

اپل« را جستجو می کنید.
تبلیغ  چنــد 

را  متفــاوت 
اتفاقی  چه  می کنید.  مشاهده 
می افتــد کــه اگــر در متن 
از سایت ها نوشته  تبلیغ یکی 
اینترنتی  »فروش  باشد:  شده 
گوشی سامسونگ«؟! آیا روی 
این تبلیغ کلیک می کنید؟ نه! 
خیلی بعید است. زیرا شما به 

مرتبط بودن تبلیغ 
در 2 مرحله اتفاق 
می افتد. اول آنکه 
متن تبلیغ شما با 
عبارتی که کاربر 
جستجو می کند 

مرتبط باشد و دوم، 
کاربر به صفحه 

مرتبطی از سایت 
شما هدایت شود

همدلی 

)Empathy( اولین گام در تفکر طراحی است و به ما کمک می کند تا خود را در جای کاربر 
قرار دهیم و مشکالت و نیازهای او را به درستی درک کنیم.

همدلی در UX مانند پلی ارتباطی میان ذهن کاربران و طراحان است، متخصصان UX تالش 
می کنند تا از همدلی برای درک بهتر کاربران خود استفاده اما مشکل اینجاست که بسیاری از 
آن ها در تعامل با کاربرانشان به اشتباه از همدردی )Sympathy( به جای همدلی استفاده 

می کنند. در حالیکه تمرکز بر هم دردی به جای همدلی باعث می شود تا درک کاربران به خوبی 
صورت نگیرد و در نتیجه نیاز های کاربران به خوبی شناسایی نشوند.

همدردی تصدیق رنج دیگران است، واکنشی شبیه غم و اندوه یا ترحم نسبت به سختی ها و 
گرفتاری های فردی دیگر است. ما خودمان را به جای کسی که با اون هم دردی می کنیم قرار 
نمی دهیم و به همین دلیل هیچ وقت نمی توانیم درک عمیقی از مشکالتش داشته باشیم، اما 
همدلی گامی فراتر از همدردی است. همدلی درک عمیق نیاز ها، احساسات و انگیزه های دیگران 
است و باعث می شود تا خود را به جای آن ها تصور کنیم و با درک امیدها، ترس ها، توانایی ها، 
محدودیت ها، استدالل ها و اهداف آن ها سعی کنیم تا عالوه بر از بین بردن نیازهایشان کیفیت 

زندگی  آن ها را نیز بهبود ببخشیم.
همدلی در UX با تحقیق از کاربر آغاز می شود، با پرسیدن سواالتی باز که کمک می کنند تا در 
رفتار، انگیزه ها و عالیق کاربر کاوش کنیم و او نیازهایش را بهتر بشناسیم، در مرحله شناخت 
کاربران باید همه جوانب را در نظر بگیریم و طیف گســترده ای از کاربران را مورد بررسی قرار 
دهیم، ارتباط با کاربران واقعی، ساخت نقشه هم دلی، برگزاری جلساتی با حضور اعضای تیم 
و کاربران واقعی، داشتن تیمی متشکل از اعضایی با پیشینه متنوع از رده های سنی مختلف با 
دیدگاه های متفاوت و تشویق اعضای تیم به همدلی، باعث می شود تا بتوانیم از کاربران خود دفاع 

کنیم و فرضیات خود را به چالش بکشیم.

پل های ذهنی چیستند و چگونه کار می کنند؟

همدردی تصدیق رنج دیگران است، واکنشی 
شبیه غم و اندوه یا ترحم نسبت به سختی ها و 
گرفتاری های فردی دیگر است. ما خودمان را 
به جای کسی که با اون هم دردی می کنیم قرار 
نمی دهیم و به همین دلیل هیچ وقت نمی توانیم 
درک عمیقی از مشکالتش داشته باشیم،

 محمد جعفرزاده
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
ضو

د ر
حام
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نیا

ط
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رهن و اجاره
چهارراه عشرت آباد به سمت 
راه آهن، نرسیده به هاشمی 

نژاد 19 جنب هاپیر مارکت هفت
 2 دربند مغازه تجاری دائم

15 و 20 متر، نوساز، سنگ و 
سرامیک ارتفاع سقف 4/5 متر

2 عدد زیرزمین
) هر کدام 40 متری( 

تجاری دائم سنگ و سرامیک، 
ارتفاع سقف 3/7 متر
 09153108328

32254697

اراضی کاهو با درخت 20ساله  
داخل مجتمع ، دور دیوار ، آب 

و برق ، قطعات 2000متری 
فی 400م      09151104291

ط
/9
81
31
62

ط
/9
81
09
29

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

ج
/9
81
01
28

منصوریفرش 
خریدارفرش

دستباف وماشینی
..به باالترین قیمت..
بدون تعطیلی37243127
09151105036

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اسـالمی
تحت پوشــش
بیمه ایــــــران
دارای مجــــوز

رسمی
تلفن کارخانه:

3 6 6 6 6 3 3 0
3 6 6 5 2 8 2 0
322134 33

تلفن دفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
3 2 2 2 0 2 3 3
3 6 0 9 8 5 8 4
09155134006
09155048595
36580457

/د
98
10
51
4

پ
/9
80
23
78

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

رهن و اجاره
تجاری و اداری

604

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

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

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 

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
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

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
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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

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

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

80
65

34
 ج

/ 9
80

96
74

رفع نم
لوله بازکنی

تشخیص نم زدگی 
رفع نم و بو

با مصالح و بنایی
30 سال سابقه

36909280سجاد – فردوسی  – خیام
37678076فلسطین- سناباد –کالهدوز
36911412سیدرضی- معلم –دانشجو
38902414هاشمیه –هفت تیر-صیاد
36910840الهیه-قاسم آباد-امام هادی
عبادی –عبدالمطلب –مطهری
36909280ابوطالب –هدایت –توس

 09151023831تیم سیار

تخلیه چـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08
/ج

98
01

99
0

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

 نـظافتـی آیـسـان 
خشکشویی فرش ، موکت 

مبلمان ، نظافت کلی ساختمان
راه پله و پیلوت اعزام کارگر

خانم و آقا ) تضمینی (
35228934 - 35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
/ج

98
10

99
3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95

ط
/9

80
52

76

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

 بهار زندگی مشهد 
درمان اعتیاد تخصص ماست
با مجوز رسمی از سازمان 

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

سالن مجزا برای نوجوانان دارای 
استخر، باشگاه، سالن غذا خوری، 

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

با 1 میلیون مهارت 
دیپلم معتبر بگیرید

09153526269

ط
/9

81
30

96

قاری   مداح 
مجالس ترحیم

09157796540
09377354823

ط
/9

81
20

40
/ج

98
09

43
2

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی ، مبل ، میز ، ظروف 

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....

  0915  305  5600  
0939  739  5600  

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

ط
/9

81
31

28

به یک کارگر ساده 
نیازمندیم

09155085952
09335909024

/ع
98

13
17

6
ط

/9
81

30
43

تعدادی چرخکار خانم 
 سردوز کار 10 نفر 
راسته دوز 5 نفر 
میاندوزکار 5 نفر 

خانم جهت بسته بندی 10 نفر 
با حقوق عالی نیازمندیم.

هدایت 2 
37325933

09151163622

ط
/9

81
31

31

به تعدادی پیک موتوری
 با پورسانت %13 

 و درآمد باالی 
150 هزارتومان 
سریعا نیازمندیم.

09159123262

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

خرید خرده ریز انباری  
لوازم منزل و ضایعات در کل 
سطح شهر   09153039304

09390309304

ط
/9

81
05

84

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9

80
89

16

ط
/9

81
08

31

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719

/ج
98

00
28

6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745

تخریب - خرید ضایعات 
درب و پنجره، جوشکاری سیار  

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94
 ج

/ 9
80

35
42

درب وپنجره
آهن االت توس

ساخت ،خرید وفروش
انواع درب وپنجره 

حفاظ ،سایبان...
نوومستعمل وانواع فلزات
09151176273  مهرجو

 09155137032 دایی زاده

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

81
25

01

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

برگزاری مجالس
و مراسم

1302

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

کارگر ساده
1410

خیاط و چرخکار
1411

پیک موتوری
1415

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد نظام پور

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 2236
 به نشانی:  بلوار پنجتن بین55 و 57

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 

تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151079310
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

31
83

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/9

81
28

23

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
97

18
84

4
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

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      

پ
/9
80
22
75

ج
/9
80
22
49

/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
98
11
39
8


