
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

برای متحول شدن
آماده اید؟

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      79

نیازمندی ها

2

 
راهکارهایی برای اشتیاق بیشتر 
مصاحبه شودگان در فرآیند طراحی 
پرسونای مخاطب 

پیش در آمدی برای موفقیت
4

2

 
چرا میزان نمایش پست ها نسبت به قبل کاهش یافته؟

 در ساعات مختلف روز پست هایتان را منتشر کنید تا هم به 
مرور زمان نرخ تعاملتان دوباره به عدد مناسبی برسد...

 
تاکتیک های دیجیتال مارکتینگ برای افزایش درآمد

جی ام بی- دارای ویژگی دکمه رزرو است که به شما امکان 
می دهد که بتوانید دکمه ای را در اختیار داشته باشید تا افراد 
بتوانند از آن استفاده کنند

 
انگیزه واشتیاق در کسب وکار

 این نکته بدیهی است که همه ی صاحبان کسب 
و کار، قصد دارند به سود بیشتری دسترسی داشته 

باشند؛ اما ما به شما پیشنهاد می دهیم، تنها هدفتان ...

445

پنجشنبه  

 17 بهمن 1398

 سال سی و سوم 

 شماره  9179

Instagram @Rah.Kar
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نگاهی به اصول ریبرندینگ 

برای متحول شدن آماده اید؟

بسیاری از شرکت ها 
دلیــل  بــه  فقــط 
کــردن،  جذاب تــر 
هم ســطح شــدن با 
و هماهنگــی  رقبــا 
روز  ترندهــای  بــا 
دنیــا در طراحــی و 
تبلیغــات، اقدام به 
جزئی  ریبرندینــگ 
)فقط هویت بصری( 

می کنند

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیـر  راهـکار

راهکارهایی برای اشتیاق بیشتر مصاحبه 
شودگان در فرآیند طراحی پرسونای مخاطب 
یکــی از روش ها در جایی کــه فردی حاضر 
نیست حّتی اندکی وقت و فرصت خود را در 
اختیار ما قرار دهد، استفاده از انگیزاننده هایی 
برای ایجاد اشتیاق در مخاطبین استو عاملی 
برای اینکه خودشان در فرم های نظرسنجی 
ما شرکت  کنند. یکی از این انگیزاننده ها یک 
کارت هدیه یا کپن تخفیف است که می توانید 
به افراد کاندید برای مصاحبه اختصاص دهید.

یادتان باشد اصاًل قرار نیست که در این چند 
دقیقه چیزی به کسی بفروشیم. مخاطب نباید 
احساس کند که شما برای فروش محصوالت 
و خدمات خودتان با او ارتباط گرفته اید بلکه 
باید این حس منتقل شــود کــه تنها برای 
دریافت دغدغه ها و مشکالتشــان با آن ها در 

حال مذاکره و گفت وگو هستید.
برای مصاحبه های حضــوری تعیین زمان و 
مــکان مصاحبه را در اختیــار مخاطب خود 
قرار دهید، بگذارید بــا تمایل صد در صدی 
با شــما دیدار کند و راجع به مشــکالتش و 
چگونگی رفع این مشــکالت به دست برند 

شما، گفت وگو کند.
این موضوع کاماًل به نوع پرسونا بستگی دارد، 
توصیه می شــود برای هر دسته از پرسونای 
خریدار، حداقل با ۵ تا ۱۰ نفر مصاحبه کنید و 
تا زمانیکه به یک الگوی مشخصی نرسیده اید، 
مصاحبه با افــراد را ادامه دهید. اصوالً بعد از 
مصاحبه با چند نفر به نتایج جالبی خواهید 
رسید و اصاًل شاید مسیر کسب  وکار خود را 
به واسطه گفت وگو با همین افراد، تغییر دهید. 

)به دنبال کشف نیاز های جدید باشید(
در رونــد طراحــی پرســونای مخاطب، چه 

سواالتی مطرح کنم؟
بسیار خوب رســیدیدم به یکی از مهم ترین 
بخش هایی که در فرآیند ساخت پرسونا باید 
انجــام دهیم.در ادامه ســواالتی را به صورت 

دسته بندی شده با هم مرور خواهیم کرد:
عنوان و جایگاه شغلی شما چیست؟
اندازه کسب وکار شما چه قدر است؟

به چه دانش و مهارت هایی نیاز دارید؟
در روند کســب وکار خود با چه ابزارهایی کار 

می کنید؟
شما در کدام صنعت و صنف فّعالیت دارید؟

اندازه کمپانی شــما چــه میــزان و تعداد 
کارمندان شما چه تعداد است؟

اهداف و چشم انداز
۵ سال آینده کسب وکار خود را برایمان شرح 

دهید
منظور از موفقّیت در جایگاه شــغلی شــما 

چیست؟
بزرگتریــن چالش هایی کــه هم اکنون با آن 

مواجه هستید چیست؟
این روزها برای رفــع چالش های خود از چه 

راه های جایگزینی استفاده می کنید؟
کسب مهارت و اّطالعات

شما اّطالعات و مهارت های به روز و جدید را 
از کدام منابع می آموزید؟

لطفا کمی در مورد سابقه تحصیلی، عالیق و 
استعداد های خود بگویید

در مســیر شغلی خودتان به کجا می خواهید 
برسید؟

فــرض کنید صاحب یــک خانه 
کلنگی هســتید کــه روزی جزو 
بهترین خانه های شهر بود؛ اما خب 
زمان زیادی از ساخت آن گذشته 
و اینقدر قدیمی شــده که حتماً 
باید آن را بازســازی کنید، وگرنه 
روی سرتان خراب می شود! اصاًل 
برفرض محکم باشد و هنوز بشود 
در آن زندگــی کرد؛ بــا برج های 
زیبای اطراف چه می کنید؟ دور و 
برتان همه ساختمان های آنچنانی 
و زیبا ســاخته شده که دیگر این 
خانه تــوی ذوق می زنــد و اصاًل 

خریدار ندارد!
حــاال شــما دو راه دارید:یا خانه 
را بکوبیــد و از اول، مدرن تر و با 
یا  بســازید!  طراحی هــای  به روز 
اگر عاشــق خانه قدیمی هستید، 
حداقل دســتی به ســر و رویش 
بکشــید تا ظاهرش چشــمگیر و 
زیبا باشد.این دقیقاً شرایطی است 
که گاهی یک برنــد با آن مواجه 
تغییر شرایط،  به خاطر  و  می شود 
یا ماندن در بازار رقابت باید دست 

به تغییر بزند!

ریبرندینگ به زبان ساده
قبل از تعریف ریبرندینگ، بیایید 
یک تعریف مشترک از برند - بین 
خودمان - داشــته باشیم بعد به 

سراغ ریبرندینگ برویم.
برنــد شــامل همه احساســات، 
ویژگی ها و مفاهیمی است که به 
نام گره خورده  اســت.لوگو،  یک 
رنگ، شــعار، صــدا و طراحی، از 
متداول تریــن مواردی اســت که 
در ظاهر دیده می شــود؛ اما تمام 

نوع برنــد ایــن نیســت. هر 
ارتبــاط با مشــتری 

فراتر از معاملــه، خرید و فروش، 
حســی که منتقل می شود، تالش 
برای ایفای مسئولیت اجتماعی در 
یک حوزۀ خاص و ... هم جزو برند 

حساب می شوند.
پــس یک برند موفــق دارای یک 
تصویر ذهنی خوب در ذهن مردم 
اســت که باعث تمایز آن از رقبا 
می شود؛ حاال اگر یک برند بخواهد 
این تصویر را بهتر کند، ریبرندینگ 
انجام می دهد. بنابراین:ریبرندینگ 
به معنی بازســازی تصویر برند در 
ذهن مشتری با هدف بهتر شدن 

یا جلوگیری از بدتر شدن است. 
پــس در یــک ریبرندینگ تالش 
می کنیم با تغییــر عناصر هویت 
بصری )نــام، رنگ، لوگو، طراحی( 
بــه مخاطب  پیام هایــی کــه  و 
برنــد،  )اســتراتژی  می دهیــم 
ارزش هــا، ماموریت، چشــم انداز، 
هدف، تگ الیــن( تصویری که در 
ذهن مردم ایجاد شده را آنطور که 

می خواهیم بازسازی کنیم.

1. ریبرندینگ به دلیل تغییرات 
درونی یا برندینگ اولیه ضعیف

بیشتر کسب وکارها یا استارتاپ ها، 
در شــروع کار، آنطــور که باید و 
شاید به برندینگ توجه نمی کنند. 
دلیل آن هم روشن است؛ چون در 
مقایسه با کارهای واجب تری مثل 
پیدا کردن سرمایه گذار و رساندن 
محصول یا خدمات به مشــتریان 
اولیــه، کســی وقتــش را برای 
طراحی و انتخاب لوگو یا دقت در 

استراتژی برند هدر نمی دهد.
بله می دانیم که برندسازی خیلی 
مهم اســت و همه چیز باید عالی 
جلو رود اما خیلی وقت ها در عمل 

این اتفاق نمی افتد.
در چنیــن حالتــی امــکان دارد 
کسب وکار بزرگتر از چیزی شود که 
انتظارش را داشتند، مسیرش تغییر 
کند، تصویر ذهنی مشتریان با آنچه 
در ابتدا می خواستند متفاوت شود و 
هــر اتفاق دیگری که در ابتدا به آن 

فکر نکرده بودند، رخ دهد.
معموالً هر کسب وکاری که از ابعاد 
کوچک به متوســط و بزرگ رشد 
می کند، مجبور به بازآفرینی برند 

می شود.

2. ریبرندینگ به دلیل تغییر شرایط 
بیرونی و رقبا

دنیای اطراف ما همیشــه در حال 
تغییر اســت و کســب وکاری که 
خودش را بــه روز نکند محکوم به 
نابودی اســت. اینجا با برندهایی 
اصالت  ارزش هایشان  منشــاء  که 
و قدمت اســت کاری نداریم. مثل 
برندهایی که در تبلیغاتشان تأکید 
می کننــد مثاًل ۱۰۰ ســال قبل 
بنیانگذاری شــده اند. )برای مثال 
رولکس از ۱۹۰۵(؛ هرچند همین 
برندهــا هم در نهایــت مجبور به 

تغییراتی می  شوند.
بسیاری از شرکت ها فقط به دلیل 
جذاب تر کردن، هم سطح شدن با 
رقبا و هماهنگــی با ترندهای روز 
دنیــا در طراحی و تبلیغات، اقدام 
به ریبرندینگ جزئی )فقط هویت 
بصری( می کنند.در دنیای امروزی، 
برندها هــر چقدر هم قــوی و با 
اقتدار باشند، در مرحله ای مجبور 
به پوســت اندازی می شوند. بدون 
ریبرندینگ در زمان مناسب، برند 
یا ضعیف می شود و یا در در حالت  

ایده ال درجا خواهد زد.

 مدل 
مو فقیت

 حسین بابایی   
روزنامه   نگار
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طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

ط
/9
81
41
73

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

/د
98
13
70
7

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ط
/9
81
40
41

پیروز ب��ار
ارزانتر از همه جا

سراسر مشهد   35224342
ابوطالب،عبدالمطلب 37294112
طالب، طبرسی            32771010
هدایت ، هنرور    37528316

تهران و شهرستان همه روزه

خریدار خودروهای فرسوده
و تصادفی به باالترین قیمت

حمل رایگان 09157137078 
09360833581

ط
/9
71
47
71

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98
11
33
5

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

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
نقاشی نوین

فوری و ارزان
بازدید رایگان با رنگ الوان

09153161351

ط
/9
80
72
10

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

نقاشی ساختمان هزار رنگ
قیمت مناسب- کیفیت باال

09388913491

/ع
98
12
74
0

نقاشی قیمت شکن 
روغنی، پالستیک، اکرولیک

تخریب ساختمان، ساخت و ساز 
09158080678-09152020678

ط
/9
81
37
06

ج
/9
80
89
08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

آلمیران 
 تولید درب و پنجره 

دوجداره ، توری ،رگالژ     
09153033510- 37346779

ط
/9
81
37
50

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
81
25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ج
/9
81
35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
80
80
99

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 

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9
81
39
99

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

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
81
31
81

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
34
06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494
توس هیدرولیک 

مینی آسانسور ، نفربر ، کاالبر 
بیمه و 2 سال ضمانت 
09155062412

ط
/9
81
40
37

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

امالک گلستان طرقبه
خرید، فروش، معاوضه

 باغ، ویال 35592265
آهنی  09155191566

ط
/9
81
35
31

ش
/9
71
78
14

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

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

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

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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 وجود انگیزه و اشــتیاق در کســب و کار ، عامل 
مهمی در موفقیت استارتاپ یا سیستم تجاری شما 
است. اگر نسبت به کار و حرفه خود اشتیاق و انگیزه 
کافی نداشــته باشید، نمی توانید در آن موفقیتی 
چندانی بدست آورید. انگیزه فرایندی است که با 
ایجاد نیروی محرکه، سبب آغاز، هدایت و نگهداری 
رفتــار های هدفمند در زندگی می شــود. انگیزه 
شامل مجموعه ای از عوامل روان شناختی است که 
رفتارهای هدفمند انسان را توجیه می کند. اشتیاق 
به معنی داشت شور و شوق مکفی، برای رسیدن 
به هدف مشــخصی در زندگی است. وجود این دو 
مقوله در کنار هم می تواند موفقیت را در کسب و 

کار برای شما گارانتی نماید. 
اگر با افراد سردو بی روح برخود کنید یا هم نشین 
شــوید، کسل و بی حوصله خواهید شد. بر عکس 
اگر با افراد پر انگیزه و شاد برخورد بیشتری داشته 
باشید، انرژی بیشتری در خود حس خواهید کرد.

انرژی و شــادابی افراد پر انگیزه و مشتاق در شما 
اثر مثبت خواهد گذاشت. موفقیت موروثی نیست. 
افراد موفق، موفقیت را از پدران خود به ارث نبرده 
اند بلکه مانند چشــمه ای جوشان، موفقیت را از 
درون خود استخراج کرده اند. موفقیت و پیشرفت، 
نیازمند تداوم و پیگیری هدف در درون شماست. 
اگرمی خواهید در کسب و کارتان موفق شوید، باید 
هدف خود را مصرانه پیگیری کنید و پشتکار داشته 

باشید.
 طبیعی است که در مسیر رسیدن به اهداف خود 
دچار دست اندازها و سرعت گیرهای فراوانی شوید.  
مسیر پرفرازو نشیب موفقیت، برای همه افراد موفق 
وجود داشته اســت. افرادی که توانسته اند کسب 

وکار خــود را به جایگاه قابل قبولی هدایت کنند، 
توانسته اند به درستی از موانع عبور کنند این نکته 
را به یاد داشته باشید که باید بتوانید از چاله های  
زندگی، به درستی برخیزید و مسیر پیشرفت را به 

صورت مصرانه و پیگیر دنبال کنید.
اگر شــغل و کســب وکاری را برای خود انتخاب 
کرده اید، سعی کنید نسبت به شغل تان اشتیاق 
و انگیزه داشته باشــید. این مساله درست است 
که متاسفانه در کشور ما، به دلیل وجود کنکور، 
افراد زیادی در شغلی که مورد پسندشان نبوده 
اســت، استخدام شده اند! اگر شما دچار انتخاب 
رشــته تحصیلی و درپی آن شغل تحمیلی شده 
اید، می توانید با به وجودآوردن انگیزه واشتیاق 
در کســب و کار ، خود را در مسیر موفقیت قرار 

دهیدکسب و کار و فعالیت های شغلی خود را به 
شکلی برنامه ریزی کنید که نتیجه آن، داشتن 
یک زندگی شاد و لذت بخش برایتان باشد. سعی 
کنید انگیزه و اشتیاق درکسب و کار خود داشته 
باشــید. وجود انگیزه ، اشتیاق و انرژی مثبت در 
شــما، در کارمندان و مشتری ها هم، اثر مثبت 

خواهد گذاشت.
 این نکته بدیهی است که همه ی صاحبان کسب 
و کار، قصد دارند به ســود بیشــتری دسترسی 
داشته باشند؛ اما ما به شما پیشنهاد می دهیم، 
تنها هدفتان از راه اندازی کســب و کار،  منافع 
مادی نباشد. سعی کنید در البالی اهداف مادی، 
اهداف معنوی و خدمت رســانی بیشــتر را نیز 

سرلوحه کسب و کار خود قرار دهید. 

4
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انگیزه واشتیاق در کسب وکار

پیش در آمدی برای موفقیت

 این نکته بدیهی 
است که همه ی 
صاحبان کسب 

و کار، قصد دارند 
به سود بیشتری 
دسترسی داشته 

باشند؛ اما ما به شما 
پیشنهاد می دهیم، 
تنها هدفتان از راه 

اندازی کسب و کار،  
منافع مادی نباشد.
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احتماال اخیــرا حس کردید که نرخ تعامل 
صفحه تان نســبت به قبل کاهش شدیدی 
داشته وعالوه بر ان اگر صفحه تان تجاری 
باشد مشاهده کردید که عالوه بر تعامالت 
میزان نمایش پســت ها هــم دارد کاهش 
پیدا می کند واین اصال نشانه خوبی نیست 
وبه این معنا اســت که درصــد کمتری از 
مخاطبینتان پســت هایتان را مشاهده می 
کننــد. به همین خاطر در این مطلب قصد 
دارم دلیل این موضوع را توضیح دهم ویک 

راهکار مناسب برای آن ارائه بدهم.
این موضوع دقیقــا از زمانی پیش آمد که 
 Core Update اینســتاگرام آخریــن
خــود را منتشــر کــرده البته کــه هنوز 

جزئیات دقیقی از این آپدیت منتشر نشده 
ولــی طبــق مطالعاتی که داخــل انجمن 
هــا ومقاالتی کــه صاحب نظران منتشــر 
کردند داشــته ام اتفاق نظر بر این موضوع 
بود کــه اینســتاگرام اهمیــت دو فاکتور 
Engagement Rate)نــرخ تعامل(و 
Like hood )احتمــال تعامل( را خیلی 

بیشتر از قبل کرده است.
اگر در مورد الگوریتم اینستاگرام اطالعات 
مناسبی داشته باشید احتماال می دانید که 
وقتی پستی را منتشر می کنید اینستاگرام 
نرخ تعامل پست قبلی شــما که در روز و 
ساعت مشابه منتشــر کردید مقایسه می 
کند و در صورتی که نرخ تعامالتان نسبت 

به پست قبلی کاهش داشته باشد احتمال 
دارد که درصد کمتری از دنبال کننده های 

شما پستتان را مشاهده کنند.
این موضــوع وقتی می تواند به نرخ تعامل 
شــما ضربه بزند که همیشه وهر هفته در 
روزها وســاعت های مشــابه پست منتشر 
کنید! بله،حاال با این اپدیت جدید احتماال 
صفحه هایی که در ساعات مشخصی پست 
هایشان را منتشر می کنند در صورتی که 
یکی از پســت هایشان نرخ تعامل مناسبی 
نداشته باشــد باعث می شــود که درصد 
کمتری از دنبال کننده ها پســت بعدی را 

مشاهده کنند.
یکی از افرادی که قویا توصیه می کرد که 
بهتر کــه زمان بندی ثابتی برای منتشــر 
کردن پســت ها داشته باشید شخص بنده 
بود ولی با توجه به این اتفاقات پیشــنهادم  
این که سعی کنید تقویم محتوایی هوشمند 
تری داشته باشید وصرفا در ساعات از قبل 
تعیین شــده پست هایتان را منتشر نکنید 
وســعی کنید در ساعات مختلف روز پست 
هایتان را منتشر کنید تا هم به مرور زمان 
نرخ تعاملتان دوباره به عدد مناسبی برسد 
وهم درصد بیشتری از دنبال کننده هایتان 

پست های شما را مشاهده کنند.

چرا میزان نمایش 
پست ها نسبت به 
قبل کاهش یافته؟

 در ساعات مختلف روز 
پست هایتان را منتشر 
کنید تا هم به مرور زمان 
نرخ تعاملتان دوباره به عدد 
مناسبی برسد

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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اغلب کسب و کارهای کوچک با بودجه های محدود بازاریابی, 
کار می کنند . این به این معنی است که آن ها باید از هر چیزی 
که در اختیار دارند استفاده کنند تا بیشترین بهره را از بازاریابی 
شان ببرند.تا درآمد شان را در طول زمان افزایش دهند .وقتی 
بحث افزایش درآمد می شود ، تمام تاکتیک های بازاریابی با هم 
یکسان نیستند . استراتژی های پیشرفته بازاریابی دیجیتال که 
توسط افراد حرفه ای در سراسر صنعت به کار گرفته می شوند 

، برای کمک به کسب و کارها موثر هستند .
مهم است که توجه داشته باشید که تاکتیک های به ظاهر 
بی پایان و بی نظیــری در بازاریابی دیجیتال وجود دارد که 
می توانید از آن برای رشد کسب وکار خود استفاده کنید. اما 
برای این پســت، ما تصمیم گرفته ایم  روی برخی تاکتیک 
هایی که بازاریابان حرفه ای برای کمک به کسب و کارهای 
کوچک در افزایش درآمد استفاده می کنند،  متمرکز شویم  
اینها استراتژی های متمرکز و پیشرفته تری هستند اما این 
به این معنی نیست که این ها تنها تاکتیک هایی هستند که 
شــما می توانید برای  باال بردن فروش خود در طول زمان از 

آنها استفاده کنید.
۱. بهینه سازی وب سایت

چند وقت است که وب سایت فعلی خود را دارید ؟ زمانی که 
اولین بار سایت خود را ایجاد کردید ، احتماال ً تالش زیادی 
برای طراحی وب سایت تان کردید تا یک ترکیب بندی زیبا 
ایجاد کنید ، و یک طرح زیبا ، و یک نسخه کامل قرار داده اید 
. اما آخرین باری که تغییراتی در ســایت شرکت خود انجام 

دادید,کی بود ؟
وب ســایت شما چیزی اســت که به راحتی می توان آن را 
تنظیم و فراموش کرد. با این حال، مهم است که به طور مرتب 
سایت خود را به روز کنید و به صورت دوره ای آن را در سئو 
)نام سایت( جستجو کنید. به این دلیل است که روند کلمات 
کلیدی و بهترین شیوه های طراحی وب با گذشت زمان تغییر 
می کنند. و اگر می خواهید  در رقابت بمانید، باید مطمئن 

شوید که سایت شما به روزرسانی و بهینه سازی شده است.
بهینه ســازی موتور جستجو یک دسته گسترده از بازاریابی 
دیجیتال است که می تواند تعدادی از تاکتیک های مختلف 
بازاریابی دیجیتال را از وبالگ نویســی گرفته تا طراحی وب 
پوشــش دهد. با این حال، ما قصد داریم در مورد چگونگی 
ایفای نقش سئو سایت در بهینه سازی محتوای وب سایت و 
اینکه چرا ضروری است در صورت افزایش درآمد، وب سایت 

تجاری خود را بهینه کنید، بحث کنیم.
طبق گفته گوگل، تقریباً هر تجربه آنالین با یک جستجوی 
تحقیقی شروع می شــود. اگر می خواهید در صفحه نتایج 
موتور جستجو قابل مشاهده باشید، باید مطمئن شوید که 
محتوای وب سایت شما برای جستجو بهینه شده است. این 
شــامل تحقیق گســترده ای در مورد کلید واژه ها و توسعه 
محتوا است که بر کلمات کلیدی و عباراتی متمرکز می شود 
که مخاطب مورد نظرشما بیشتر از آن برای یافتن برندهایی 

مانند شما را استفاده می کند.
اگر از قبل یک وب ســایت دارید، این احتمال وجود دارد که 
قبالً برخی از این کارها را انجام داده باشید. شما ممکن است 

گوگل من, یک لیست از مشاغل) کسب و کارهای( آزاد است که وقتی 
خریداران محلی, مشاغل موجود در موتور جستجوی گوگل  یا  گوگل 

مپ}نقشه گوگل{ را جستجو می کنند، در  گوگل ظاهر می شود.
دریافت صفحه کسب و کار شما آسان و رایگان است، بنابراین توصیه 
می شود صفحه خود را ثبت کنید. اگر هنوز در مورد آن تردید دارید ، 

اجازه دهید این آمار شما را متقاعد کند .
* مشاغلی که در GMB ثبت نشده اند در مقایسه با افرادی که دارای 

صفحه هستند 24%  درآمد کمتری دارند.
* گوگل هنگام رتبه بندی مشــاغل محلی، به انتقادات آنالین بطور 

جدی,توجه می کند.
* مشــاغل دارای صفحه ای که در اینجا ذکر شده اند، 3۵ % درآمد 

بیشتری کسب می کنند.
اگر کسب و کار شما دارای یک فروشگاه محلی است و یا شرکت شما 
اغلب به ترافیک غذای محلی فروشگاه شما بستگی دارد ، پس گوگل 
کار من , بخش مهمی از استراتژی بازاریابی کسب وکار کوچک شما به 
حساب می آید . زمانی که در باالترین نتایج -جی ام بی- قرار می گیرید 
، شــانس برقراری ارتباط با مصرف کنندگان محلی که برای خرید از 

کسب وکار شما آماده هستند را افزایش می دهید .
همه چیز را پر کنید

اطمینان حاصل کنید که تمام اطالعاتی را که گوگل  از شما درخواست 
می کند، از جمله آدرس، ساعت ها و شماره تلفن خود را تکمیل کرده 
اید. اگر این ها را پر نکنید، شخص دیگری می تواند با دادن پیشنهاد 
ویرایش به گوگل, بجای شما اطالعاتی وارد کند، بنابراین مهم است که 

شما از صحت این اطالعات اطمینان حاصل کنید.
پست های -جی ام بی-ایجاد کنید

می توانید پست های -جی ام بی-ایجاد کنید، که به عنوان تبلیغات 
کوچک در لیست-گوگل برای کسب و کار من- شما ظاهر می شوند. 
از این پســت ها اســتفاده کنید تا مصرف کنندگان از فروش ویژه، 
رویدادهای هیجان انگیز یا حتی پســت های جدید وبالگ و مطالب 

دیگری که ممکن است مفید یا مرتبط بدانند, مطلع شوند.
دکمه رزرو را درج کنید

-جی ام بی- دارای ویژگی دکمه رزرو است که به شما امکان می دهد 
که بتوانید دکمه ای را در اختیار داشــته باشید تا افراد بتوانند از آن 
استفاده کنند, تا مستقیماً از طریق لیست -جی ام بی- خود یک قرار 
مالقات را با شما رزرو کنند. با درج این دکمه، می توانید مطمئن شوید 

که لیست -جی ام بی- شما مملو از جمعیت است.
پیام رسانی را روشن کنید

یک راه دیگر برای بهینه ســازی نمایه شما این است که به مشتریان 
بالقوه اجازه دهید مستقیماً از لیست -جی ام بی-شما پیام دهند. این 
یک روش عالی برای تشــویق ارتباطات و تماس مستقیم با لید ها و 
مشتریان از طریق موتور جستجو است.بررسی های -جی ام بی- خود 

را بهبود بخشید.
آیا می دانید که ۹7% از مصرف کنندگان قبل از خرید، نظرات آنالین 

را برای مشاغل محلی می خوانند؟
اگر می خواهید از مشخصات .جی ام بی- خود نهایت استفاده را ببرید، 
اطمینان حاصل کنید که مشتریان خود را تشویق  می کنید تا نسبت 
بــه  نظرات آنالین- موربوط به تجارت کوچک شــما- در  گوگل بی 

تفاوت باشند.

بر اساس آنچه پیدا کرده اید، برخی 
از تحقیقات اولیه درباره کلید واژه ها 
را انجام داده و صفحات وب سایتتان 
را توســعه داده باشید. با این حال، 
همه چیز با گذشت زمان تغییر می 
کند و اگر مــی خواهید در رقابت 
باشــید، باید مطمئن شوید که به 
طور دوره ای محتوای سایت خود 

را به روز می کنید.
تمایل  گســترده  کلیدی  کلمات 
به ســطح رقابت باالتری نسبت به 
کلمات کلیــدی  خاص یا طوالنی 
دارند. به عنوان مثال، “چکمه های 
سواری”از رقابت باالتری نسبت به 
چیزی خاصــی مانند”چکمه های 
پیاده روی مردانه ضد آب ســیاه”.

برخوردار خواهد بــود.  زمانی که 
تحقیق کلیــدواژه خــود را انجام 
می دهید, باید بــه رقابت برای هر 
کلمه کلیدی توجه داشته باشید و 

به دنبال کلمات کلیدی بگردید که 
به شما کمک  کند ترافیک خاص تر 

و مرتبط تری را هدف قرار دهید.
در این مورد شــکی نیست. سئو 
نقش مهمی در کمک به برند شما 
در افزایش درآمد از طریق ترافیک 
وب سایت دارد. اگر می خواهید در 
بازار شلوغ دیجیتال, رقابت  کنید، 
باید به صورت دوره ای سایت خود 
را برای ســئو حسابرســی کنید و 
محتوای خود را به روز کنید تا آنچه 
را که از طریق تحقیقات حسابرسی 
و کلمه کلیدی کشــف می کنید، 

منعکس کند.
GMB( .۱( گوگل برای کســب و 

کار من
)GMB( یا گوگل برای کســب و 
کار من, یکی از قدرتمندترین ابزار 
هایی ست که متخصصان بازاریابی 
دیجیتال برای کمک به کســب و 
کار های کوچک, در زمینه افزایش 
درآمد, از آن اســتفاده می کنند. 

جی ام بی- دارای 
ویژگی دکمه رزرو 
است که به شما 

امکان می دهد 
که بتوانید دکمه 
ای را در اختیار 
داشته باشید تا 

افراد بتوانند از آن 
استفاده کنند

گار
مه ن

زنا
 رو

س  
شم

درا 
ص

تاکتیک های دیجیتال مارکتینگ برای افزایش درآمد

وقتی با مارکتینگ می توانید جهان کاری 
تان را زیر و رو کنید
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همکف ، 60 متر ،یک خوابه 
40 م رهن یا توافقی

حسینی 09351186930

ط
/9
81
38
45

ط
/9
81
40
10

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

خریدارکلیه لوازم منزل 
منصف آهن آالت،ضایعات

09157700622
 09153030622

ط
/9
81
33
68

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09335547485

ط
/9
81
42
17

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

/ج
98
10
12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

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

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100٪اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

/ج
98
14
14
7

ط
/9
80
01
38

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

پ
/9
80
23
75

/ج
98
07
92
0

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
آستانهمبل شویی جهان
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

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

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

رهن و اجاره
آپارتمان

602

خرید و فروش
باغ و زمین

608
خرید و فروش لوازم 

منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

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

پ
/9
81
24
56

ش
/9
81
29
87

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
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
78
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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
ط

/9
81

27
11

قالیشویی
تهـــران
36047576
38453887
32243239
09157007410

قالیشوییمدرنباضمانت
رنگندادنوپارهنشدن
بهروشکاماًلاسالمی
باسرویسرایگان

ط
/9

80
58

40

تاژقالیشوییومبلشویی
شستشوبهروش100%اسالمی
38924418
32715374
38471584
37255454

/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

وصلاگویمطمئن
09152000092
36200013

ط
/9

81
37

51

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
ط

/9
81

40
97

نظافتییاراننوین
)شمارهثبت68691(

اعزامنیرویخانموآقابهتمام
نقاطشهر-شستشویفرش،
موکتومبلدرمحلانجامکلیه
امورنظافتساختمانبادستگاه
قیمتمناسب-کیفیتعالی
عبدالمطلب09193864900
سجاد37412850

/ج
98

10
99

3

تعمیراتتخصصی
مبلدرمحل
09153052587

تعمیرآبگرمکن
وتعویضمنبع
09153184729

37390310-32112993

ط
/9

80
97

95

سمپاشیمنازل
ریشهکنیموریانه،سوسکو...

100%تضمینی
09055225212

/ع
98

14
08

6
ط

/9
80

52
76

مرکزاقامتی
بهبودوبازتوانی
بهارزندگیمشهد
درماناعتیادتخصصماست
بامجوزرسمیازسازمان

بهزیستی،کادرمجربپزشکی،
روانشناسی،مددکاری

سالنمجزابراینوجواناندارای
استخر،باشگاه،سالنغذاخوری،

حسینیهوفضایسبز
برگزاریجلساتبهبودومهارتی
وگروهدرمانیومشاورخانوده

دفتر36775361
عاقبتخواه09153186358

باغتاالرفانوس
آمادهبرگزاریباشکوهترین
جشنهاومراسمشماعزیزان
بادوباغودوسالنمجزابا
کادریمجربمیباشد

آزادی159بینگلستان3و1
35423877-8
09151153724

ط
/9

81
32

89

/ج
98

09
43

2

اجناسکرایه
مصطفی
صفارنجیب

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

دامداریمقدم
32594258-09151135477
09159098896

ط
/9

81
31

28

همکاریدرفروشبادرآمد
روزانهباالی300هزارتومان
09301634509

/ع
98

13
96

9

بهچندکارآموزویکمنشی
خانمنیازمندیم.آموزشگاه
کرامتعبادی41)مراجعه
حضوری(09153136521

ط
/9

81
39

76

بهیکفروشندهآقاتمام
وقتبرایلولهکشیمحدوده

دانشجونیازمندیم
09156111192

/ع
98

14
20

8

یککارگرصافکارماهر
نیازمندیم.

09150276778
ط09355877708

/9
81

41
11

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

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

/ج
98

00
28

6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
خوردهریزوغیره

09354604745
خریدضایعات

آهن،آلومینیوم،مس
برنج،کارتن،الک
09035480162

ط
/9

81
34

19

ط
/9

81
08

31

خریدضایعات
حاضری

آهن،چدن،مس
برنج،آلومینیومو
خردهریزانباری

بازدیدوحملباررایگان

09155044719

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

 ج
/ 9

80
35

42

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

نوومستعملوانواعفلزات
09151176273مهرجو

09155137032داییزاده

خریدضایعات
کارتن،آهن،پالستیک
09155234752خاکشور

ط
/9

81
25

01

ط
/9

81
42

18

مفقودشده
کارتهوشمندخودرو
سواریعمومیاینجانب
آقایمجیدحاجیجمهوری
فرزندمحمدرضابهشماره
0919560814مفقودواز
درجهاعتبارساقطمیباشد.

11
پزشکی

سالمتوزیبایی

13
مجالسومراسم

14
استخدام

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

ترکاعتیاد
1104

تاالرپذیرایی
وباغسرا

1304

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

بازاریاب
1401

منشیوتایپیست
1402

فروشندهو
صندوقدار

1408

کارگرماهر
1409

تابلوسازی
1504

خریدوفروش
ضایعات

1701

مفقودشده
1801

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807

سمپاشی
808

ط
/9

80
08

12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانتریننرخ کیش

/ج
97

18
84

4

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمینپایینتریننرختور
کیش
قشم

ط
/9

81
28

23

قابلتوجههمشهریانگرامی
بهاطالعمیرساندآقایحسندهقان

دفترمشاورامالکبهشمارهعضویت5659
بهنشانی:سیدی35متریاولنبشچهارمتری

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 م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچگونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفنتماسدفترمشاورامالک:09153257905
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابلتوجههمشهریانگرامی
بهاطالعمیرساندآقایعلیابراهیمی

دفترمشاورامالکبهشمارهعضویت10648
بهنشــانی:شــهرجدیدبینالودبلــواربعثتفاز

تجارییکمحلهیکمغازهدوم
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 م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچگونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفنتماسدفترمشاورامالک:09151215950
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
ب��ه اطالع می رس��اند آق��ای وحید منعم لوش��اب 
مس��ئول دفتر مشاوره امالک به شماره عضویت10796 
به نش��انی: رس��الت بی��ن رس��الت 22و24پالک 

336
مش��ارالیه قص��د کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت 

جهت تس��ویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی 
ب��ه محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 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 ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153090127
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد


