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همیشه به دنبال “چرایی”
 از مخاطب خود باشید

چه طور فیلترهای عکس 
اینستاگرام را بیشتر کنیم؟
4

2

 
یک ریبرندینگ موفق چه مراحلی دارد؟ 

شاید خودتان به عنوان بنیان گذار یا عضو کسب وکار، لوگو 
فعلی را خیلی دوست داشته باشید اما مشتریان با آن ارتباط 

برقرار نمی کنند

 
روند خلق تجربه جذاب برای مشتری در صنایع لوکس 
یکی از بزرگ ترین فرصت ها برای بخش خرده فروشی در 
صنعت، معرفی اینترنت اشیا بوده است. این فناوری امکان 
برقراری ارتباط ما با اشیا معمولی اطرافمان را با کمک...

 
داشتن اندیشه خوب در کسب وکار، موفقیت را به 

همراه خواهد آورد!
می توانیم با استفاده از جمالت مثبت حال خوب را بین 

همه اطرافیانمان پخش کنیم.

245

شنبه  

 19بهمن 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9180

Instagram @Rah.Kar
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یک ریبرندینگ موفق چه مراحلی دارد؟ 

در امتداد تغییرات بنیادین؛ 
استوار قدم بردارید

شــاید خودتــان به 
عنــوان بنیان گــذار 
یا عضو کســب وکار، 
لوگــو فعلی را خیلی 
داشــته  دوســت 
باشید اما مشتریان 
بــا آن ارتباط برقرار 

نمی کنند

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیـر  راهـکار

همیشه به دنبال “چرایی”
 از مخاطب خود باشید

یکی از روش های عالی برای یافتن مشتریان 
بالقــّوه کمک گرفتن از همــکاران و افرادی 
هســتند که به نوعی محصوالت و خدماتی 
شبیه به محصوالت شما عرضه می کنند. اگر 
همکاران شــما بازار فیزیکی دارند، بد نیست 
که از خانه بیرون بزنید و از مشتریان بخواهید 
که چند دقیقه وقتشــان را به شما اختصاص 
دهند و به سواالت شــما در خصوص نیازها 
دغدغه هایشان پاسخ دهند. از آن ها بپرسید 
که چرا به ســراغ همکاران شما می روند، چه 
مزیّتی را دیده اند که باعث جلب نظرشان شده 
اســت، چه نقاط ضعفی را می بینند که شما 
می توانید بهتر روی آن ها کار کنید و نسبت 

به رقبای خود متمایز شوید.
برای خرید محصول ویــا خدمتی معموالً از 
کدامیک از روش ها استفاده می کنید؟ )ایمیل، 

وب سایت، تلفن، حضوری یا …(
آیا برای رفع نیاز های خود از اینترنت استفاده 
می کنید یا ترجیــح می دهید حضوری اقدام 

کنید؟
لطفــا ۳ خرید آخر خــود )در رابطه با حوزه 
کاری شما( را شرح دهید. لطفا روش خرید و 
دلیل اینکه از آن محل محصولی خرید کردید 

چیست؟
البته این قالبی است که شما به عنوان طراح 
پرسونا می توانید تغییراتی در آن ایجاد کنید 
و یا اینکه به تعداد این ســواالت اضافه کرده 
و به الگوی مشّخص تری در حوزه کسب وکار 

خود برسید.
یکــی از بهترین روش ها برای درک بیشــتر 
نیاز های مشــتری، این است که از او بپرسید 
“چــرا ایــن روش  را انتخــاب می کنید” یا 
اینکه “االن مشــکل خود را چگونه بر طرف 

می کنی؟”.
این سواالت کمک بسیاری به درک نیاز های 
مخاطب می کند. همیشه به دنبال چالش ها و 
دغدغه های اصلی مخاطب خود باشید، راهی 
را که برای رفع مشکل خود یافته را بررسی و 

نقاط قّوت و ضعفش را پیدا کنید.
چگونه از تحقیقات برای طّراحی پرســونای 

خریدار استفاده کنیم؟
هنگامی که شما فرآیند های فوق را به درستی 
پشت ســر بگذارید، به اّطالعات ارزشمندی 
در مورد پرسونای خریدار خواهید رسید، اّما 
عموماً این اّطالعات، پراکنده و بسیار نامرتّب 
است و برای ساماندهی آن و رسیدن به یک 
نتیجه واحد، نیاز است تا این اّطالعات در یک 

قالب مشّخص قرار گیرد.
در ادامه به معّرفی یک قالب مشّخص خواهیم 
پرداخت که به کمک آن می توانید یک شمای 
کلّی از شــخصّیت مخاطب هــدف خود را 
ترسیم کنید. این کار به شما کمک می کند 
که بیشتر بدانید با چه قشر از افراد جامعه رو 

به رو هستید.

ریســک بازســازی برند در صورتی 
کم می شــود که با برنامه انجام شود. 
چون بازسازی برند می تواند در ابعاد 
کوچک یعنی در حد یک تغییر لوگو 
باشــد یا در ابعاد بزرگ یعنی تغییر 
کل اســتراتژی برندینگ و بازاریابی! 
پس نمی توان برای همه یک نسخه 
پیچید. به همین دلیل با فرض یک 
ریبرندینگ کلی مراحل زیر را در نظر 

می گیریم.
۱. هدف و شاخص های ریبرندینگ را 

مشخص کنید
اگر برند فعلی هیچ مشــکلی ندارد 
و شــاخص های اصلــی درآمد روند 
نیازی  خوبی را نشــان می دهنــد، 
بعضی  نیســت.  ریبرندینــگ  بــه 
کســب وکارها بــدون دلیل خاصی 
ریبرندینگ می کننــد و اگر از آن ها 
بپرســید چرا ایــن کار را می کنید، 
دلیل قانع کننــده ای ندارند. در واقع 
اگر همان برند قبلی هم بماند، هیچ 

اتفاقی نمی افتد.
و  تغییــر مدیرعامل  دالیلی مثــل 
دخالت دادن ســلیقه های شخصی، 
پوشــش دادن بحران هــای روابــط 
عمومی، ضعــف در بخش هایی غیر 
از برندینــگ و ... از دالیــل متداولی 
هستند که به غلط منجر به تصمیم 

برای ریبرندینگ می شوند.
فقط در صورتی بازسازی برند موجه 
اســت که دالیل محکمی پشت آن 
باشد و اگر نه ارزش ریسک و هزینه 
آن را ندارد. امــا اگر دالیل محکمی 
برای بازســازی برند وجود دارد پس 
اهداف را مشــخص کنیــد و برای 

هدف ها شاخص هایی تعیین کنید.
گروه کانونی چیست؟

گروه کانونی )focus group( به 
گروهی گفته می شــود که می توانند 
تجارب واقعــی خود را که شــامل 
انتقادات، بازخوردها و در کل پاســخ 
دادن به سواالت مصاحبه کننده است 
به اشــتراک بگذارند. مشتریان فعلی  
و مشــتریان بالقوه می توانند اعضای 
گروه کانونی باشــند. هرچه تنوع در 
گروه بیشــتر باشــد، نظرات هم به 
نزدیک تر می شــود.  واقعیت جامعه 
گروه کانونی در واقع نمونه ای کوچک 
از جامعــه آماری بزرگتر مخاطبان و 

مشتریان برند است.

۲.تحقیقات بازار را شروع کنید
انجام تحقیقــات بازار کمک می کند 
تا مطمئن شــوید مشکل شناسایی 

واقعی  شــده 
به  است؛ شاید 

بازخوردهای  واسطه 
نادرســت فکــر می کنید، 

چنین مشــکلی وجود دارد ولی در 
ذهن مردم همچین مشــکلی وجود 

نداشته باشد.
در تحقیقات بازار ببینید چه افرادی 
از شــما و چه افــرادی از رقبا خرید 
می کنند. مقایسه این دو دموگرافیک 
و پرسونا کمک می کند بازار هدف را 
بشناسید و نیازهای مشتریان را پیدا 
کنید. با نظرسنجی از مشتریان فعلی 
و قدیمــی از آنها بخواهید نواقص یا 

ضعف های برند را بیان کنند.

۳. برنامۀ بازسازی برند را بنویسید
وقتی مشــخص شــد بــرای حل 
چه مشــکلی یا با چــه هدفی قرار 
اســت ریبرندینگ انجام شود، وقت 
برنامه ریزی فرا می رسد. برای این کار 
اول مشــخص کنید که ریبرندینگ 
شما کلی اســت یا جزئی. خب فرق 

این دو چیست؟
اگر چشم انداز )vision(، ماموریت 
)mission(، ارزش ها )value( و 
استراتژی های برند تغییر خواهد کرد، 
ریبرندینگ شما کلی است و در غیر 
این حالت جزئی محسوب می شود.

دقت کنید که ریبرندینگ هرچقدر 
وسیع تر باشد و نسبت به برند قبلی 
تغییر بیشــتری داشته باشد، هزینه 

بیشتر و ریسک باالتری هم دارد.

چه زمانی قرار اســت از برند جدید 
رونمایی شود؟

بازطراحــی هر یــک از بخش های 
هویــت بصری، وبســایت، تیزرهای 
معرفی ریبرندینــگ و... چقدر طول 

می کشد؟
سقف هزینه ها برای تمام مراحلچقدر 

خواهد بود
بعد از تحقیقات و برنامه ریزی، سند 
برند را تهیه کنید و در اختیار هر فرد 
یا بخشی که در روند کار دخالت دارد 
قرار دهید؛ طراح لوگو، طراح سایت، 
تبلیغ  نویس و ... با داشــتن این سند 
کارشــان را در راستای خواسته های 
مشــتریان و اهــداف برنــد انجام 

می دهند.

۴. بازطراحی هویت بصری
در این مرحله بهتر است با کمترین 
عجلــه و با کمک افــراد متخصص 

کارها را جلو ببریــد. اگر در طراحی 
برند قبلی عجله کردید تا در هزینه ها 
صرفه جویی شود حاال ارزشش را دارد 
تا برای یک برند قوی تر هزینه کنید.

نام برند
انتخاب نام برند یکی از حساس ترین 
مراحل در ریبرندینگ است و ممکن 
اســت تغییرش ضرر ســنگینی به 
کسب وکارتان بزند؛ به همین دلیل 
در ریبرندینگ تغییر نام اصاًل توصیه 
نمی شــود. فقــط در صورتی که نام 
فعلی باعث برداشت اشتباه مشتریان 
می شود یا مثاًل برای نام فعلی ممانعت 
قانونی وجود دارد، نام را تغییر دهید؛ 
خیلی وقت ها تغییرات جزئی در نام یا 
استفاده از نام مشابه و هم قافیه بهتر 

از تغییر کلی نام است.

تگ الین برند
تــگ الین جملــه ای الهــام گرفته 
شــده از ماموریت و چشم انداز برند 
اســت. در اغلب برندهــا، تگ الین 
اولیه محصول محور اســت تا افراد با 
شنیدن یا خواندن آن درک درستی 
از محصــوالت یا خدمات پیدا کنند، 
اما در ریبرندینگ های بعدی به سمت 
ارزش های بزرگتر و چشــم انداز برند 

می رود.

لوگو
شاید خودتان به عنوان بنیان گذار یا 
عضو کسب وکار، لوگو فعلی را خیلی 
دوست داشته باشید اما مشتریان با 
آن ارتبــاط برقــرار نمی کنند. البته 
کوچک  به روزرســانی  یــک  گاهی 
می تواند لوگوی شما را امروزی کند؛ 
تا هم شما از دســتش ندهید و هم 

مشتری دوستش داشته باشد.

 مدل 
مو فقیت

 حسین بابایی   
روزنامه   نگار
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خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ط
/9

80
21

31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

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

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

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50

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

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

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
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
ج

/9
80

71
82

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

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

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13
ج

/9
81

25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست محبین الرضا 
نما ، کفراژ ، پیچ و رولپالک

09153216580
09367232277

ط
/9

81
27

46

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

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
ج

/9
81

35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

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

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22
ج

/9
80

98
17

ایزوگام شرق
درجه یک با نصب 15000ت

لکه گیری حتی  یک متر
09154737236

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

81
31

81

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48
ج

/9
81

34
06

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

38824494

ج
/9

81
12

55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

MDF صنایع فلزی و
برادران حسن پور- ساخت 
انواع کابینت ، اشکاف و ... 

09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98

11
40

5

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9

80
04

42

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

ط
/9

81
14

77
ج

/9
80

89
06

گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301

ط
/9

81
41

49

تاسیسات رضا 
لوله کشی سرد و گرم 

فاضالب - شوفاژ
تعمیرات شیرآالت و نصبی جات 

جزئی و کلی 
09151244371

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

81
28

51
ج

/9
80

59
09

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

3
حمل و نقل

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

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

لوله کشی
شبکه فاضالب

520
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 وجود اندیشــه خوب و مثبت در کســب و کار، باعث 
موفقیت بیشتر می شــود. هدف شما از کسب و کار و 

فروش باید با اندیشــه های مثبت و خیر خواهانه 
همراه باشــد تا اثرات مثبت آن در کســب 

و کارتان ظاهر شــود شــاید دلیل قانع 
کننــده ای برای اثبات این ادعا وجود 

نداشته باشد ؛ اما اگر هدف شما از 
فروش، تنها منفعت شخصی و 

سود بیشتر باشد، سخت می 
توانید به موفقیت های بزرگ 
برسید مولفه ی همه کسب 
و کارهای بزرگ و موفق، 
داشــتن اندیشه و هدف 
مثبت در کســب و کار 

است
به مشتری فرصت دهید 
اندیشــه مثبت شما را 

ارزیابی کند.
در کسب و کار و مقوله 
فروش به خــود زمان و 

فرصت کافی بدهید. این 
فرصت و زمــان الزم را به 

مشــتریان خود نیز بدهید. 
اجازه بدهید مشتریان اندیشه 

های مثبت شما را ارزیابی کنند. 
در فروش عجول نباشــید و سعی 

نکنید به هر قیمتی کاال  یا خدمات 
خود را به مشــتریان بفروشید. این کار 

باعث از دور شــدن مشتری از کسب و کار 
شما خواهد شد

ارتباط خود را با مشتری حفظ نمایید! 
ارزش ارتباط موثر با مشتری، بر هیچ کس پوشیده نیست.

پیشنهاد می دهیم بعد از فروش محصول یا خدمات،  با 
مشتریان خود ارتباط برقرار کنید. ارتباط موثر با مشتری، 
باعث وفاداری او به کســب و کار می شود. عالوه برآن 
باعث می شــود، مشتری حس کند که هدف شما تنها  
ســود  و کســب منفعت برای کســب و کارتان نبوده 
است؛ بلکه شما به دنبال اهداف بلند پایه تری از جمله                

خدمت رســانی به مشتری  و کســب رضایت او نیز 
بوده اید

 در مســیر کســب و کار خود، چند ایستگاه معنوی 
قرار دهید.

سعی کنید در مسیرکسب در آمد و کسب وکارتان، 

چنــد هــدف خیرخواهانه قرار دهید. مثال بخشــی 
ازدرآمد خود را صرف اهــداف خیر کنیددر صورت 
تمایل می توانید این موضوع را به مشــتریان 
خود بگویید!  تا آن ها هم با اهداف مثبت 
شــما همگام شــوند.البته ما به شما 
توصیــه نمی کنیم که به داشــتن 
اهداف خیر برای فروش بیشــتر 
بلکه می گوییم  تظاهر کنید، 
کســب و کار خــود را بــا 
نیکو  های  اندیشه  داشتن 

گارانتی نمایید.
بکارگیــری جمــالت   
از  یکی  مثبــت  انرژی 
مهم ترین راهکار های 

مثبت اندیشی
جمالت  از  اســتفاده 
و  پرانرژی  و  مثبــت 
انگیزشــی  جمــالت 
و  قــوی  امواجــی 
نیرومنــد را به ذهن و 
روح تزریق می کنند که 
زندگی  توانند شکل  می 
را کامال تغییر دهند.انسان 
هایی که موفقیت را تجربه 
می کننــد، از تاثیــر انرژی 
تاثیر  مثبت کلمات و همچنین 
مثبت اندیشی بسیار آگاهند و آن 
ها را به طور مداوم در زندگی روزانه 

خود بکار می برند. 
مــا می توانیم با اســتفاده از جمالت مثبت 
حال خوب را بین همه اطرافیانمان پخش کنیم. 
این امــر بخصوص با جایگزین کردن بســیاری از 
جمالت مثبت و پرانرژی بــه جای جمالت منفی 
و درســت صحبت کردن می تواند فراگیرتر شود.

در رابطه با تاثیر مثبت اندیشــی و ســالمت روان، 
روانشناســان بر ایــن باورند که اندیشــه هر فرد 

اوست.   زندگی  تعیین کننده کیفیت 

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

داشتن اندیشه خوب در کسب وکار، موفقیت را به همراه خواهد آورد!

اندیشه خوب را درکسب وکارتقویت کنید

ا می توانیم 
با استفاده از 

جمالت مثبت 
حال خوب را بین 
همه اطرافیانمان 
پخش کنیم. این 
امر بخصوص با 
جایگزین کردن 

بسیاری از جمالت 
مثبت و پرانرژی به 
جای جمالت منفی 
و درست صحبت 

کردن می تواند 
فراگیرتر شود.

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
 ثان

ری
عف

اج
حی

م

فکر
بکـــــر

۱-برای بیشــتر کردن فیلترهای عکس اینســتاگرام وارد 
اینســتاگرام شــوید وبا لمس کردن گزینه +وارد صفحه 
اتخاب تصویر شوید وعکس مورد نظرتان را انتخاب کنید.

2-ســپس در صفحه باز شــده فیلتر ها را ورق بزنید تا به 
انتهای لیست فیلترها برسید.

۳-ســپس گزینه تنظیمات را انتخــاب کنید تا فیلترهای 
دیگر نمایان شوند.

4-ســپس در این مرحله لیست کل فیلترهای اینستاگرام 
برای شما نمایان می شوند،حال می توانید فیلترهایی که 
می خواهید به اینستاگرامتان اضافه شوند را با لمس کردن 

فغال کنید.

چه طور فیلترهای عکس اینستاگرام را 
بیشتر کنیم؟

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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 و  
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 Customer Experience-( تجربه مشتری
CX( این روزها به عنــوان مهمترین مزیت رقابتی 
شــرکت های B2B و B2C شــناخته می شود و 
مدیریت تجربه مشــتریان ســهم باالیی از سرمایه 
گذاری و تمرکز شــرکت ها را بــه خود اختصاص 
داده اســت. در حقیقت باید گفت که دوره سلطنت 
شــرکت ها به پایان رسیده و امروز رقابت برندها بر 

سر داشتن جایگاه در ذهن و قلب مشتری است.
تعریف تجربه مشتری

هــاروارد بیزینس ریویو)HBR(، تجربه مشــتری 
را شــامل تمام رویارویی های مشــتری با سازمان 
می داند و این رویارویی از شــنیدن نام برند برای 
اولین بار توســط مشتری تا خرید نهایی محصول و 
خدمات را در بر می گیرد. تمامی این رویارویی ها 
لحظات کلیدی )Key Touch-points( را برای 
وی رقم زده و تجربه مشتری و جایگاه برند در بازار 

را می سازند.
پــس باید قبــل از هر کاری مشــتری را به خوبی 
بشناســیم و با بررسی ترند و کشف بینش مخاطب 
بهترین تجربه را برای او خلق کنیم. مشتری کاالی 
لوکس نمی خرد بلکه احســاس خــوب می خرد. 
و امروزه خلــق تجربه منحصر به فــرد با توجه به 
پیشرفت تکنولوژی بیش از پیش حائز اهمیت است.

زمان آن فرا رســیده که در روایت داستان برندها، 
مشــتریان آن ها نیز ســهم داشته باشــند. ارتباط 
پلتفرم های آنالین و آفالین به وســیله تکنولوژی 
و روایت داستانی باب بینش مخاطب همان مساله 
ای اســت که باعث خلق تجربه لذتبخش در خرید 

می شود.
 Fashtech ,( اصطــالح تکنولوژی های فشــن
Fashion 4,0( در واقــع بیانگر اثر تکنولوژی و 
دیجیتالیزه شــدن محیط پیرامون بر صنایع فشن 
و لوکس هســت. امروزه تعداد زیــادی از هیجان 
انگیزتریــن نوآری هــای مــد در ران وی ها اتفاق 
نمی افتد بلکه در آزمایشــگاه ها خلق می شود، این 
جمله اســتال نینا مک کارتنی عضو سابق گروه پر 
آوازه ی بیتلز و طراح مشهور مد و فشن است. خب 
با این مقدمه کوتاه ببینیم کدام یک از فناوری های 

جدید بیشترین تاثیر را بر دنیا مد داشته است:
هوش مصنوعی

یکــی از ترندهــا در زمینــه صنایع فشــن هوش 
مصنوعــی ) Artificial Intelligence( یکی 
از فناوری های نوینی اســت که توسط شرکت های 
پیشــرو در عرصه مد و فشن مورد توجه و استقبال 
قرار گرفته اســت. این شــرکت ها در طول سالهای 
اخیر با اســتفاده از فناوری هــوش مصنوعی قادر 

بــه ارائه محصوالت شخصی ســازی شــده و 
پیش بینــی رونــد خرید و 

 ، ضــا تقا

انتخابی خود داشــته باشــند و پیش از سفارش و پرداخت 
جنس، از مناسب بودن آن اطمینان حاصل کنند.

) 3D Priniting (  چاپ سه بعدی *
تعــداد زیادی از طرحــان مد، همــه روزه در حال تجربه 
ســاخت مــوارد جدیــدی از جمله کاله، لبــاس، کفش و 
جواهرات با اســتفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی هستند.
 Nervous یک اســتودیوی طراحی در بوســتون به نام
System، دســت به انتشــار مجموعه های جواهرات به 
همراه اپلیکیشــنی مخصوص برای پرینتر های سه بعدی 
زده است. ســیلویا ویدنبچ، طراح اهل لندن، نیز با استفاده 
از این تکنولوژی و ترکیب هنر صنعتگران قدیمی و مهارت 
های امروزی گردنبند هایی تولید می کند. اســتفاده از این 
فناوری نه تنها به خلق محصولی مطابق با ســلیقه مشتری 
کمک می کند بلکه با مصرف کمتر مواد اولیه و انرژی، تولید 

محصول پایدار به حفظ محیط زیست نیز منجر می گردد
* بالک چین

فنــاوری بــالک چیــن )Blockchain( در حقیقــت 
زنجیره ای از بلوک هاست. به طور کلی بالک چین یک نوع 
سیستم ثبت اطالعات و گزارش است. تفاوت بالک چین با 
سیستم های مشابه دیگر آن است که اطالعات ذخیره شده 
روی این نوع سیستم، میان همه اعضای شبکه به اشتراک 
گذاشــته می شوند و با اســتفاده از رمزنگاری امکان حذف 
و دستکاری اطالعات ثبت شــده تقریبا غیرممکن است. و 

استفاده از این فناوری موجب شفافیت و امنیت می شود.
)IoT( اینترنت اشیا *

یکی از بزرگ ترین فرصت ها برای بخش خرده فروشی در 
صنعت، معرفی اینترنت اشیا بوده است. این فناوری امکان 
برقراری ارتباط ما با اشــیا معمولی اطرافمان را با کمک 
اینترنت می دهــد. این فناوری در دنیــای مد به معنای 
ظهور عصر جدید و تغییرات گســترده ای در روان شناسی 
ارتباطات بین انسان و اشــیای اطرافش است. مسئله ای 
که از نظر متخصصان و طراحان صنعت مد بســیار حایز 
اهمیت بوده و ارتباط آنچه طراحی می شــود با اطراف و 
تاثیراتش بر آن ها را بــه یکی از جنبه ها اصلی دنیای مد 

تبدیل کرده است.
پوشاک دارای اینترنت اشیا با جمع آوری اطالعات مختلف 
کاربر در رابطه با نحوه اســتفاده از آن و ارسال این داده ها 
برای تولید کنندگان کوچک، نیاز ها و نگرانی های مشتریان 
را به آنها انتقال داده تا با ایجاد یک تجربه شخصی منحصر 
به فــرد و تجزیه و تحلیــل این داده ها در شــرکت های 
تولیدی، نیاز های کاربران مرتفع گردد و محصوالت جدید 

با بهبود ها و کارایی باالتر ساخته و عرضه گردد.
* خلق تجربه یکپارچه در تمام کانال های فروش

پیاده سازی اســتراتژی یکپارچه سازی کانال های فروش 
)Omni-channel ( یعنی اجازه دادن به مشــتریان 
بــرای به راحتی ارتباط گرفتن، به اشــتراک گذاشــتن، 
درگیر شــدن و در نهایت تبدیل شدن به مشتری 
در تمامی شــبکه های اجتماعی و 

کانال های فروش.

زنجیره  عملیات  اتوماســیون 
تامیــن در نتیجه خلق تجربه 
مشــتریان  برای  بخش  لذت 

خود شدند.
* واقعیت افــزوده و واقعیت 

)AR / VR ( مجازی
این روزها مشتریان می توانند 
با گوشــی های هوشمند خود 
با جســتجو در میان کاال های 
گوناگــون و یــک کلیک به 
راحتــی محصول مــورد نیاز 
خــود را بخرند. اما همیشــه 
آنچــه که به صــورت آنالین 
و خریداری شــده  انتخــاب 
اســت با آنچه که به دســت 
مطابقت  رســیده  مشــتری 
نداشته و بسیاری از شرکت ها 
با شکایاتی از سوی مشتریان 
آنچه  که  مواجه شده اند  خود 
را از فروشــگاه آنالیــن دیده 
با کاالی  و ســفارش داده اند 
ارســال شــده متفاوت است. 
پــس باید اعتراف کــرد تنها 
با تکیه بر چند عکس ســاده 
نمی توان به ســادگی تمامی 

انتظارات را برآورده نمود.
واقعیت  فنــاوری  ورود  با  اما 
مجــازی به ایــن عرصه این 
مشکل نیز در حال رفع شدن 
اســت و ادغام دنیــا واقعی و 
فروشگاه های آنالین معادالت 
بازی را به نفع فروش آنالین 
تغییر  الکترونیک  تجــارت  و 
می دهد. بــرای مثال آواتار ها 
در حال تبدیل شــدن به یک 
حرکــت بــزرگ در دنیا مد 
هســتند. برنامه هایــی مانند 
بــا   Dressing Room
واقعیت  فناوری  از  اســتفاده 
افــزوده این امــکان را برای 
آورده  فراهــم  خریــداران 
اســت که بتواننــد در هنگام 
خرید بــا تغییــرات بر روی 
و  اندازه گیری  آواتــار،  یــک 
بررســی دقیق بر روی لباس 

یکی از بزرگ ترین 
فرصت ها 

برای بخش 
خرده فروشی در 
صنعت، معرفی 

اینترنت اشیا بوده 
است. این فناوری 

امکان برقراری 
ارتباط ما با اشیا 

معمولی اطرافمان 
را با کمک اینترنت 

می دهد

گار
مه ن

زنا
 رو

س  
شم

درا 
ص

روند خلق تجربه جذاب برای مشتری در صنایع لوکس 

ابزارهای جدید برای جلب نظر شما
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همکف ، 60 متر ،یک خوابه 
40 م رهن یا توافقی

حسینی 09351186930

ط
/9
81
38
45

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

ط
/9
81
40
10

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

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

09335547485

ط
/9
81
42
17

ج
/9
81
01
28

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

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

ج
/9
80
06
21

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/9
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

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

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
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
75

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

پ
/9
80
23
78

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100%اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

ج
/9
81
41
47

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
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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

/ 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

وصلاگویمطمئن
09152000092
36200013

ط
/9

81
37

51
/ج

98
01

99
0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح

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

ط
/9

81
40

97

نظافتییاراننوین
)شمارهثبت68691(

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

نـظافتـیآیـسـان
خشکشوییفرش،موکت
مبلمان،نظافتکلیساختمان
راهپلهوپیلوتاعزامکارگر

خانموآقا)تضمینی(
35228934-35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
 ج

/ 9
80

17
17

شستشویاختصاصی
پردهاریکه

همراهباخدماتبازونصب
لطفاکیفیترامقایسهکنید
38446541
09156966640

/ج
98

10
99

3

تعمیراتتخصصی
مبلدرمحل
09153052587

 ج
/ 9

81
40

07

هواصنعت
تنهامرکزپخش
جنرالاصلی
38641230

09382379037
انواعکولرگازی

تعمیرآبگرمکن
وتعویضمنبع
09153184729

37390310-32112993
ط

/9
80

97
95

تاسیساتپیرنیا
تعمیراتونصبفوریپکیج،
آبگرمکن،شوفاژولولهکشی
شبانهروزی09156239939

ط
/9

81
10

55
/ج

98
05

09
7

سالمندانمهروماه
VIPبلوارسجاد،فضای

خدماتباکیفیتکادرمجرب
36024166-09154077916

ط
/9

80
52

76

مرکزاقامتی
بهبودوبازتوانی
بهارزندگیمشهد
درماناعتیادتخصصماست
بامجوزرسمیازسازمان

بهزیستی،کادرمجربپزشکی،
روانشناسی،مددکاری

سالنمجزابراینوجواناندارای
استخر،باشگاه،سالنغذاخوری،

حسینیهوفضایسبز
برگزاریجلساتبهبودومهارتی
وگروهدرمانیومشاورخانوده

دفتر36775361
عاقبتخواه09153186358

مرکزدرماناعتیادبهــار
بامسئولیتفنی-دکترقربانی
37684969-09154126414

ط
/9

80
22

45

قابلتوجهجوانان
جویایکاروآموزش
آموزشگاهنمونه
آرایشوپیرایشگل
)بامدیریتعلیاکبرگلزاده(
با53سالسابقهآموزشی
بامربیانمجربوبههمراهی
طراحومجریگریمسینماوتلویزیون

)امیدگلزاده(
پذیرایشماجوانانعالقمنداست
نبشچهارراهخواجهربیع
)عبادی(آموزشگاهگل

37246209-37247674
09151135513-37248637

09362810092

/ج
98

14
16

2

شغلمناسب
باکمترینهزینه

دورهتعمیراتتخصصیموبایل
وتبلتکامالکاربردیدوره
سیستمهایایمنیحفاظتی
)دزدگیر،دوربینمداربسته،اعالم
حریق،آیفونتصویری،دربهای
اتوماتیک(،تعمیرلوازمخانگی،

PLCدورههایبرقصنعتیو
وتابلوهایروان،دورهمونتاژ
کامپیوتروتعمیراتتخصصی
سختافزار،دورههای

ICDL،اتوکد،فتوشاپو..
دورههایحسابداری+

نرمافزار،مهارتهایدیپلم
ویژهبازماندگانازتحصیل
آموزشگاهشهریار

باگواهینامهفنیوحرفهای
37285662مطهریجنوبی13

ط
/9

81
33

95
/ج

98
10

44
7

مشاورهتخصصی
رایــگان
جهتاخذدیپلم

)تاسیساتومعماریوکامپیوتر(

38331540
09155180726

/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
 ج

/ 9
80

40
27

مهرگستران
استخدامنیروجهتنگهداریاز
کودکیاسالمند،کاردرمنزل
نیمهوقتیاتماموقت
باحقوقباالوامنیتشغلی
بیناحمداباد5و7
مجتمعنورواحد13

38464894-38464893

بهیکفروشندهآقاتمام
وقتبرایلولهکشیمحدوده

دانشجونیازمندیم
09156111192

/ع
98

14
20

8
ط

/9
81

42
45

رستوراناصغرجوجه

بهیکآشپز
ماهرنیازمندیم
محدودهخواجهربیع
09155590806

ثبتنامدورهجدیدطب
سنتیوگیاهاندارویی)فنی
وحرفهای(خانموآقاآغازشد
موسسهکرامت32256344

ط
/9

81
36

66
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

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

کیش-قشم
تضمینپایینتریننرختور

آتریناپرواز
32231416-32235656

ط
/9

81
28

24

تخریب-خریدضایعات
دربوپنجره،جوشکاریسیار

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94

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

/ج
98

00
28

6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
خوردهریزوغیره

09354604745

11
پزشکی

سالمتوزیبایی

12
خدماتآموزشی
وفرهنگی

13
مجالسومراسم

14
استخدام

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

خدمات
پزشکیودرمانی

1101

ترکاعتیاد
1104

آموزشگاههای
تخصصی

1201

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

نیرویخدماتی
وخدمتگزار

1406

فروشندهو
صندوقدار

1408

آشپز
1413

مشاغلگوناگون
1417

تابلوسازی
1504

آژانسهایمسافرتی
1601

خریدوفروش
ضایعات

1701

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807

ط
/9

80
09

31

قدسقالی و مبل شوئی
38716277-38421086-37659429
37242125-36099035-36098693
32794264-32121288

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

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

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

خرید/فروش/تعویض
جعبهنوشابهـسبدمیوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

18
گوناگون

متفرقه
1802
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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
99
20

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
4000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511
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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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سید سجاد نوربخش

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 9681
 به نش��انی:  بلوار وحدت وحدت 17 کوچه ش��هید 

دریغ مجتمع زمرد
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 هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155599910
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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