
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم
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در دنیای شلوغ بازار،
 شما چه شکلی هستید؟ 
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نیازمندی ها
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 ارائه آسانسوری برای همه 
موقعیت ها!

اولین مشتری خود 
باشید !

 
طراحی پرسونای مخاطب بر هر درد بی درمان دواست !

از طریق ایمیل چند سوال کلیدی برای طراحی پرسونای 
مناسب در مورد نیاز ها و دلیل مراجعه به وب سایت خودتان را 

از آن ها بپرسید.

 
موفقیت ماندگار در یک نگاه

 اقتصاد عامل بسیار مهمی است که بر کسب و کار )کسب 
درآمد( مؤثر است قدرت خرید عمومی مردم که با سطح 
درآمد و رفاه اقتصادی منطقه مشخص می شود،

 
چطور می توانیم روی پست هایمان تگ قیمت قرار دهیم ؟

در پنجره باز شده گزینه سمت راست که مربوط به خرید از 
 Continue وبسایت می باشد را کلیک کرده وسپس دکمه

را بزنید
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همه انچه که برای پیشرفت نیاز دارید 

اولین مشتری خود باشید !

راه اندازی  از  پــس 
ممکن  خود،  شرکت 
است به راحتی آغاز 
فرامــوش  را  راه 
هیچ وقــت  کنیــد. 
چشــم انداز رشد و 
توســعه ی خود را از 

دست ندهید.

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیـر  راهـکار

 ارائه آسانسوری برای همه موقعیت ها!
تصور کنید که برای نخستین به یک جلسه 
جســت و جوی کار می روید ، و سرپرســت 
آنجا در یک لحظــه تصمیم می گیرد که به 
مخاطبان فرصتی را بدهد که در مقابل گروه 
قرار بگیرند و یک ارائه آسانســوری داشــته 
باشــند . الن مکگوری )بنیانگذار استارت آپ 
بدون کلیک( در تجربه خود در کســب و کار 
نخستینش می گوید؛ من چنین سناریویی را 
نزدیک به 10 سال پیش در مقابل 100 نفر 
مخاطب تجربه کردم . این موضوع به زمانی باز 
می گردد که من در حال تحول روحی بودم ، 

و اعتماد به نفس من نیز پایین بود .
بنابراین ، برای بقای مقدار کمی عزت نفسی 
کــه از من باقی مانده بود ، واکنش روانی من 
به چنینی رویــدادی غیر منتظره بود زیرا به 
وضوح من برای محافظــت از خودم در برابر 
چنین تجربه با القوه ای آماده نبودم . من فورا 
به دنبــال یک راه فراری بودم برای همین به 
در خروجی اتاق نگاه کردم و بالفاصله اتاق را 
خالی کردم . از آن زمان ، مدت زیادی گذشته 
و برای من بسیار خجالت آور بود ولی االن از 
این حادثه تلخ با طنز یاد می کنم .از آن زمان 
البته باز هم موقعیت هایــی برای ارائه های 
آسانســوری برای من ایجاد شد و من با غرور 

و اعتماد به نفس با مخاطبانم سخن گفتم .
خب ، چنین چیزی به نام ارائه آسانســوری 
برای تمامی موقعیت ها وجــود ندارد . ارائه 
آسانســوری باید ارائه ای در مقابل جمعی از 
مخاطبین باشــد و هدف آن استخراج پرس 
و جو های بیشــتر است . فرصتی که پس از 
یک ارائه آسانسوری خوب ایجاد می شود این 
است که سبب توسعه یک گفت و گو با کسی 
می شود ، و امیدوارانه است که ، این گفت و 

گو سبب یک رابطه سودمند متقابل شود .
ارائه آسانســوری نباید یک ارائه تک صدایی 
باشــد ، که اغلب اوقات خسته کننده ، غیر 
به یاد ماندنی و تقلیدی از کس دیگری است 
. ارائه آسانسوری باید مناسب با موقعیت باشد 
. ارائه آسانســوری که خارج از موقعیت باشد 
می تواند شــرم آور باشد . در آخرین مهمانی 
شــامی که دعوت بودم ، در کنار یک مردی 
نشســته بودم که با وی آشنا نبودم . پس از 
مدتی گپ و گفت با وی ، از وی پرســیدم ، 
“شغل شــما چیست؟” وی پاسخ داد که من 
یــک برنامه نویس در یک شــرکت کوچک 
مخابراتی کوچک هســتم . در این موقعیت 
من می توانســتم بیخیال این موضوع بشوم 
و یا اینکه سواالت بیشتری را بپرسم که من 
دومین گزینه را انتخاب کردم و همین سبب 
ایجاد یک ارتباط دلپذیر برای هر دوی ما شد .

نیازهای مشــتری متناسب با زمان 
تغییر می کنند. امــا چه روش هایی 
برای شناخت بهتر و بیشتر مشتری 
و عرضه ی محصول بهتر وجود دارد؟

 آیا مشــتریان خود را می شناسید؟ 
از طریق پژوهــش و گفتگو با افراد 
می توانید به اطالعــات زیادی برای 
ساخت پرونده ی مشتری دست پیدا 
نویسنده ی   ، کنید. “عمران طریق” 
اصلی این مقالــه می گوید:در اواخر 
می توانم  ســالگی،  بیســت  دهه ی 
اطالعات زیادی را درباره ی افراد ۶۵ 
سال به باال به دســت بیاورم. شاید 
بتوانــم روی کاغذ به درک خوبی از 
آن ها برسم اما هنوز نمی دانم تعامل 
و گفتگوی حضوری چه حسی دارد؛ 
پرونده ی  ســاخت  بــرای  بنابراین 
افراد مســن باید سخت کار کنم تا 
بتوانم نیازها و خواسته های آن ها را 
شناســایی کنم و نمی توانم صرفا به 

تجربه ی شخصی خود اکتفا کنم.
پس از درک مشــتری و راه اندازی 
را جای مشتری  کســب وکار، خود 
بگذاریــد؛ زیرا تنهــا در این صورت 
بازاریابی  هزینه هــای  در  می توانید 
صرفه جویی کنید و مطمئن شــوید 
محصــول یکپارچــه ای را عرضــه 

کرده اید.

در درجه ی اول به خود خدمت کنید
کارآفرینان زیــادی وجود دارند که 
در وهلــه ی اول، خــود را به جای 
هاوت،  مشــتری می گذارند. جولی 
  Flap Ear Wrap بنیان گذاری 
برنامه ای  ابتدا هیــچ  می گویــد:در 
برای راه اندازی کســب وکار نداشتم. 
بــه راهی برای محافظت از آرشــر، 
سگ عضالنی و ســنگین خود نیاز 
داشــتم تا بتواند به مــدت 10 روز، 
طوقه های گــردن و بانداژ موردنیاز 
برای درمان را تحمل کند. نمونه ی 
  No Flap Ear Wrap اولیــه ی

را  )محصول محافظ گردن ســگ( 
روی گردن ســگ خود قراردادم و 
وقتی برای بیرون  کشــیدن بخیه ها 
به دامپزشک مراجعه کردم، او بسیار 
تحت تأثیر قرار گرفت و توصیه کرد 
این محصول را به بازار عرضه کنم«

هاوت ثابت کرد که مشــتری خود 
بودن تا چه انــدازه اهمیت دارد. در 
نظــر گرفتن نیازهای ســگ و میل 
باالی او به کمک باعث شــد راه حل 
مناسبی برای مشــکل پیدا کند. او 
صرفا برای تولیــد محصول تجاری 
تالش نکرد و فقط را ه حل مناسب را 
برای سگ خود پیدا کرد. تالش برای 
یافتن راه حل مســئله بدون نگرانی 
دربــاره ی روش فــروش و بازاریابی 
می تواند ســهم بزرگی از بازار را به 

ارمغان بیاورد.

با دوستان خود ارتباط برقرار کنید
اگر اولین مشــتری شــرکت خود 
باشید، احتماال دوستان و خانواده ای 
با عالیق مشــابه خواهید داشــت 
بالقوه ی  کــه می توانند مشــتریان 
محصوالت و خدمات شــما باشند. 
خدمت به خود به معنی دسترســی 
سریع به مشتریان بالقوه ای است که 
قادر به ارزیابی کســب وکار و ارائه ی 
بازخورد به شــما هســتند. به بیان 
دیگر، از دوســتان می توان به عنوان 

گروه های تمرکز استفاده کرد.
در ابتدا شــاید نسبت به استفاده از 
دوستان به عنوان گروه های تمرکز یا 
ابزار پژوهش، دلسرد باشید. از طرفی 
شــاید فکر کنید گروهی از غریبه ها 
یا شــرکت کنندگانی که یکدیگر را 
نمی شناسند، داده های مطمئن تری 
را ارائــه دهنــد؛ امــا بــر اســاس 
دوســتانه«  »گروه های  پژوهش ها، 
را  ارزشــمندی  داده های  می توانند 
تولید کنند. گروه دوســتانه شامل 
مجموعه ای از افراد نزدیک به میزان 

اســت که در خانه ی او برای بحث 
جمع می شوند. گروه مدعو متناسب 
با هدف و اســتنتاج میزبان انتخاب 
گروه  خالصــه،  طور  می شــوند.به 
دوســتانه می تواند ابزار ارزشمندی 
ارائه ی دیدگاه، احساســات و  برای 
بازخورد باشند و به این ترتیب پایگاه 
مشتریان را گسترش دهند. استفاده 
از دوســتان به عنوان گروه تمرکز و 
نماینده ی جمعیتی وسیع تر، قابلیت 
ارزشمندی اســت. در نتیجه نیازی 
به یافتن شــرکت کنندگان تصادفی 
نیســت و در زمان، منابــع و انرژی 

صرفه جویی می شود

خود را فراموش نکنید
پس از راه اندازی شرکت خود، ممکن 
اســت به راحتی آغاز راه را فراموش 
کنید. هیچ وقت چشــم انداز رشد و 
توســعه ی خود را از دست ندهید. 
البتــه این به معنی عدم توســعه یا 
بازنگری در پایگاه مشــتریان نیست 
اما نباید افرادی که در آغاز به شــما 

کمک کردند را فراموش کنید.
نمونه ای جالب ازاین دست، جو گویا و 
 Airbnb برایان چسکی خالق های
دانشجویی  آن ها در دوران  هستند. 
تشک های بادی را با هدف حداکثر 
ســازی فضای کار، اجاره می دادند. 
بسیار   Airbnb کسب وکار  امروزه 

پیشرفت کرده است.
شرکت Airbnb در سراسر جهان به 
موفقیت رسیده است و محبوبیت آن 
رو به افزایش است. اگرچه این شرکت، 
امــروزه فراتر از اجاره ی تشــک های 
بادی عمل می کند امــا آغاز راه خود 
 Airbnb .را فراموش نکرده اســت
امــروزه به کاربرها اجــازه می دهد از 
فضای بالاستفاده ی محل زندگی خود 
درآمدزایی کنند همچنین به مشتریان 
روش هایی برای مسافرت با بودجه ی 

موردنظر را ارائه می دهد.

 مدل 
مو فقیت

 سارا ارجمند    
روزنامه   نگار
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کالتبار
وانت،خاوروکامیون

شهر-شهرستانبدونتعطیلی

32625002-3
36658511-32621050
09155805002-3
مدیریت:فتحعلیپور

طاهاویاسینبار
بدونشعار
32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

/د
98
13
70
7

خس��روبار
وانت-خاور-کارگر

36674400-37662126
38915159

ط
/9
81
40
41

پیروزب��ار
ارزانترازهمهجا
سراسرمشهد35224342
ابوطالب،عبدالمطلب37294112
طالب،طبرسی32771010
هدایت،هنرور37528316
تهرانوشهرستانهمهروزه

خریدارخودروهایفرسوده
وتصادفیبهباالترینقیمت

حملرایگان09157137078
09360833581

ط
/9
71
47
71

نقاشیساختمانهزاررنگ
قیمتمناسب-کیفیتباال
09388913491

/ع
98
12
74
0

نقاشیپیمان
روغنی ، پالستیک
پلیاستر-مولتیکالر

37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

کنتیکسوصال
09155025909

/د
98
11
33
5

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشیبا30سالتجربه،دفتر
خراساننما،محبوب36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

نقاشینظری
09155038564

/د
98
11
81
5

نقاشیقیمتشکن
روغنی،پالستیک،اکرولیک

تخریبساختمان،ساختوساز
09158080678-09152020678

ط
/9
81
37
06

نقاشینوین
فوریوارزان

بازدیدرایگانبارنگالوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

ج
/9
80
89
08

میالدُدر
مجریکلیهسیستمهای

درباتومات
شیشهای،جکی،ریلی
کرکرهای،راهبند
09151115493
38696868

آلمیران
تولیددربوپنجره

دوجداره،توری،رگالژ
09153033510-37346779

ط
/9
81
37
50

اتوماتیکمشهدنما
خریدوفروش

شیشههاینوودستدوم
پاینده09151027016

ط
/9
80
64
10

شیشهنظری
نصبوفروشسکوریتنو
ودستدوموکرکرهبرقی
09159072150-09351101482

ط
/9
80
24
13

ج
/9
81
04
45

داربستسعدی
پیچورولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9
81
25
44

پیچورولپالک
وداربستاترک

32117393-09153236979
خریدفروش

داربستپردیس
بابیمهمسئولیتتخفیفویژه

جادهقدیموسنتو
36667643-09153079215

ط
/9
80
97
96

ج
/9
81
35
42

داربستمحمدپور
نصبسریعتخته
09155186843
داربسترحمتی
بابیمهمسوولیت
نصبهمینامروز
09157033742

ط
/9
80
80
99

ایزوگامشرق
بهقیمتدربکارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

ط
/9
80
39
93

ایزوگامشرق
وانواعایزوگام

کلیوجزئیباقیمتکارخانه
قیرگونی،آسفالت

محوطهسازی،لکهگیری
پذیرفتهمیشود
09153092025
09156200291

ش
/9
80
70
42

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

ایزوگامشرق
09155014353
32769513

ط
/9
81
39
99

ایزوگامشرق
تعمیرات،رفعنمزدگی
شریفی09158599918

ط
/9
70
27
40

ایزوگامشرق
ایزوگام،قیرگونی،آسفالت
لکهگیریحتییکمتر

09153030516حاجیرمضانی

ط
/9
81
14
31

تخریبفوریساختمان
وخاکبرداریکلیهمصالحش��مارا
بهباالترینقیمتخریداریم
09151104708

ج
/9
81
31
81

ج
/9
81
34
06

کارآسانایده
نصبواجرا،سرویسنگهداری
آسانسورهرتوقف8000ت
38824494

ج
/9
81
12
55

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

توسهیدرولیک
مینیآسانسور،نفربر،کاالبر
بیمهو2سالضمانت
09155062412

ط
/9
81
40
37

ج
/9
80
44
35

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

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

خریدفروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

ش
/9
71
78
14

امالکسراسریقاسمآباد
فق�طدری�کروز

خرید،فروش-رهنواجاره
36216588-36225588

امالکگلستانطرقبه
خرید،فروش،معاوضه
باغ،ویال35592265
آهنی09155191566

ط
/9
81
35
31

سوران
خریدوفروشزمینباغویال

09353074141
09153076425

ط
/9
81
32
90

3
حملونقل

4
بازارخودرو

5
خدماتساختمانی

6
امالکومستغالت

حملونقلکاال
واثاثیه

301

خدماتخودرو
411

مشاورینامالک
601

خریدوفروش
باغوزمین

608

نقاشیوکاغذدیواری
501

درهایاتوماتیک
504

دروپنجره
505

شیشهوسکوریت
506

داربست
508

ایزوگاموعایقکاری
509

تخریبساختمان
512

آسانسور
515

کابینت/امدیاف
516

نردهوحفاظ
518

گازرسانی
519
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عوامل موثر موفقیت در کسب وکار
چه عواملی  ســبب می شــود تا بعضی از کسب و 
کارها موفق شوند و برخی دیگر شکست بخورند ؟ 
چرا برخی از مردم در فرهنگ  ها و یا مناطق خاص 

عملکرد بهتری نسبت به افراد دیگر دارند ؟ در 
این مطلب نگاهی به عوامل موثر موفقیت 

در کسب و کار می اندازیم.
تاثیرعوامل فرهنگی بر موفقیت در 

کسب وکار
الگوهــا و عقاید  به  فرهنگ 

مرســوم که تاثیــر مهمی 
ادراک،  ارزش هــا،  در 
ترجیحــات و رفتار افراد 
دارد اطــالق می شــود. 
فرهنگ و کســب و کار 
از بسیاری جهات نقاط 
افرادی  دارند.  ارتباطی 
که به صورت سنتی با 
کســب و کارها عجین 
هستند گرایشات کسب 
و کارانه دارند و کارمندی 

را چیــزی محقر می دانند. 
فرهنگ کســب و کار، افراد 

را از محافظه کاری و گرایشات 
بــه شــغل کارمندی بــه دور 

که  فرهنگ مصرف گرایی  می کند. 
در آن مردم کاالهای مادی را بیشــتر 

طالب هســتند، کســب و کار را حوزه ای 
معرفی می کند که در آن درآمد کاسبی بیشتر از 

کارمندی است.افرادی که با شغل های استخدامی 
و یا خدمات دیگر درگیر هستند به فرزندان خود 
فشار می آورند تا شغل امن و ثابت برای خود انتخاب 
کنند و روح کسب و کار را از همان ابتدای کودکی 
در خــود از بین می برند. فرهنگ صرفه جو که  در 
آن مردم کمتر خرج می کنند و بیشــتر برای روز 
مبادا پس انداز می نمایند، آنها کارآفرینی )نوآوری( 

را امری پرریســک و پرخطر می داند و بر این باور 
است که عواید شغل ثابت و امن بسیار بیشتر از 

کسب و کار )کسب درآمد( شخصی است.
تاثیر عوامل سیاسی بر موفقیت در کسب و  کار

آنچه که در زیر بدان ها اشــاره می شــود مواردی 
هســتند که محیط سیاسی در کسب و کار تاثیر 
مــی گذارد. شــرایط ناپایدار سیاســی که در آن 

سیاســت های دولتی مدام در حال تغییر اســت، 
آنها را )کســب و کار(  دلســرد می کند و باعث 
می شود که سرمایه گذاران نسبت به امنیت سرمایه 
خود واهمه داشــته باشــند. حمایت دولتی برای 
توسعه اقتصادی از طریق توسعه زیرساخت، 
تســهیالت، پارک های علم و فناوری و 
هر آنچه مشوق کســب و کار است. 
مالیات زیاد که می تواند ســود را 
کم کند، معمــوالً کارآفرینان 
را دلســرد می کند. از طرف 
دیگر، معافیت های مالیاتی 
مشوق کســب و کارها و 
می باشد.  اســتارتاپ ها 
)مدیریت( دسترسی به 
زیرساخت ها و خدمات 
همچــون  همگانــی 
برق،  خوب،  جاده های 
ارتباطــی و  امکانــات 
عدم وجود فساد و کاغذ 
دسترســی  برای  بازی 
به تســهیالت ذکر شده 
را  کارآفرینــان  معمــوالً 

تشویق و جذب می کند.
تاثیرعوامــل اقتصــادی بــر 

موفقیت در کسب وکار
 اقتصاد عامل بســیار مهمی است 
که بر کسب و کار )کسب درآمد( مؤثر 
است قدرت خرید عمومی مردم که با سطح 
درآمد و رفاه اقتصادی منطقه مشخص می شود، 
نقــش مهمی  بر موفقیت در کســب و  کار دارد. 
در زمان رکود اقتصادی، با توجه به کاهش قدرت 
خرید مردم و عدم تمایل به سرمایه گذاری، کسب 
و کارها با واکنش منفی مواجه می شوند در اقتصاد 
معیشتی بیشتر مردم با کشاورزی درگیر هستند ، 
محصول خود را مصرف می کنند و مابقی را با کاالها 

و خدمات ساده مبادله می کنند 

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

موفقیت ماندگار در یک نگاه

عوامل موثر موفقیت در کسب وکار

 اقتصاد عامل بسیار 
مهمی است که 
بر کسب و کار 

)کسب درآمد( مؤثر 
است قدرت خرید 
عمومی مردم که با 
سطح درآمد و رفاه 

اقتصادی منطقه 
مشخص می شود،

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
 ثان

ری
عف

اج
حی

م

فکر
بکـــــر

برای این کار وارد صفحه فیس بوکتان شوید 
کــه از طریق ان صفحه تان را بیزنس کردید 
و از بخش باال وســمت راست بر روی دکمه 

Setting کلیک کنید.
 Edite Page سپس از منوی سمت چپ
را کلیک کنید تا وارد صفحه شــوید وسپس 
 Edite روی دکمه Template از بخــش
کلیــک کنیــد.در پنجــره باز شــده بخش 
Shopping را پیــدا کــرده و در بخــش 
  View پایین وســمت راست آن روی دکمه

Details کلیلک کنید.وســپس در صفحه 
باز شــده، گزینه Apply Template را 

انتخاب کنید.
حال به صفحه خود برگشــته از بخش سمت 
راست روی دکمه Shop کلیلک کنید،بعد 
از شــدن پنجره باال تیــک مربوط به قوانین 
  Continue  را روشــن کرده و روی دکمه

کلیک کنید.
در پنجره باز شــده گزینه ســمت راست که 
مربــوط به خرید از وبســایت می باشــد را 

 Continue کلیک کرده وســپس دکمــه
را بزنید،گزینه ســمت چپ مربوط به خرید 
مســتقیم از طریــق Facebook پس از 
انجــام مراحل قبل باید دوبــاره وارد صفحه 
فیســبوکتان شــوید ومحصــوالت خود را 
 Add وارد کنید برای ایــن کار روی دکمه

Product کلیلک کنید.
سپس در صفحه باز شده اطالعات محصولتان 
مثــل قیمت،عکس و توضیحــات به همراه 
لینک مســتقیم خرید محصول از وبســایت 
را وارد کنید.حــال وارد بخــش تنظیمــات 
صفحه اینســتاگرامتان شوید وسپس دکمه 
Linked accounts را لمــس کنید تا 
صفحه اینســتاگرامتان را به فروشگاهتان در 

فیسبوک متصل کنید.
حــال فیســبوک را لمس کنید و ســپس 
اطالعــات ورود صفحه فیســبوکتان را وارد 
کنید تا اتصال کامل شود،دقت داشته باشید 
 VPN که در ایران هســتید حتمــا باید از

استفاده کنید.

چطور می توانیم 
روی پست هایمان 
تگ قیمت قرار 
دهیم ؟

در پنجره باز شده گزینه 
سمت راست که مربوط به 
خرید از وبسایت می باشد 
را کلیک کرده وسپس 
دکمه Continue را بزنید

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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دان

میـ
 و  

وی 
گـ

 Buyer( امروز می خوام در مورد پرسونای خریدار
Persona( و نحوه طراحی پرســونای مشــتری 
صحبت کنیــم که می تــوان گفت پایه و اســاس 
ســاخت هر کسب وکاری است، به خصوص در مورد 
کسب وکارهای مبتنی بر وب. در ادامه یک راهنمای 
کامل در مورد ساخت پرســونا خدمت شما تقدیم 

خواهیم کرد.
 حقیقت امر اینجاســت که شــناخت شــخصّیت  
مشتریان، برای رشد و توســعه کسب وکارها بسیار 
اهمّیــت دارد، در واقــع برای طراحی شــخصّیت 
مشــتریان احتمالی شما، ابتدا باید با مفهوم پرسونا 

آشنا شوید.
پرسونا ی خریدار یک نمای کلّی از مشتریان خدمات 
و محصوالت شــما محسوب می شــود که البته این 
نماینده مشــتریان، در ایده آل ترین حالت خود قرار 
دارد. اینکه شما بفهمید با چه افرادی طرف حساب 
هســتید، خودش تاثیر بسیار مهمی در طّراحی پلن 
مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ کس ب وکار شما 

دارد.

چرا ساخت و طراحی پرسونای مشتری برای 
کسب وکارها اهمّیت بسیاری دارد؟

پرســونای خریدار به عنوان یک نماینده، به شــما 
کمک خواهد کرد تا مشــتریان خود را خیلی بهتر 
و دقیق تر بشناســید و این موضوع کمک بســیاری 
می کند تا شــما به عنوان صاحب کســب وکار، پیام 
تجاری و توسعه محصول کسب وکار خود را مطابق 

با نیاز مشتریان طراحی و تدوین کنید.
طّراحی پرســونا اصوالً بر اســاس تحقیقات بازار 
و نیاز اصلی مشــتری طراحی می شــود و گاهاً 
توصیه می شــود که به یک پرســونا اکتفا نکنید 
و برای درک درست از مشــتریان خود، حداقل 
10 پرســونای متفاوت تعریف کنیــد. بنابراین 
برای اینکــه دقیق تر متوّجه شــوید که باید به 
چه افرادی بفروشید، باید یک پرسونا با جزئّیات 

کافی طراحی کنید.

منظور از پرسونای منفی چیست؟
همانطــوری که گفتیم باید ســعی کنید یک 

از دســته مشــتریان خود  نماینــده 
طّراحــی کنید، امــا در مقابل 

عّده ای هستند که شما 
که  می دهید  ترجیح 
بهتر است آن دسته 
از مشتریان از شما 
چرا  نکنند  خرید 
کــه محصول و 

خدمات،  یــا 
آن  بــرای 
افراد  از  دسته 

ایمیل های خــود را به همــه آدرس ایمیل های جمع آوری 
شده ارسال نمایید، می توانید ایمیل ها را مطابق با پرسونای 
خریدار دسته بندی کرده و پیام خود را برای آن ها سفارشی 

کنید.
همچنین زمانی که شــما “پرسونای منفی” کسب وکار خود 
را طراحی می کنید، می توانید به کاهش هزینه های بازاریابی 
خود کمک کرده و بهره  وری به مراتب بیشــتری را در روند 

رشد کسب وکارتان، تجربه کنید.

چگونه می توان یک پرسونای خریدار طراحی کرد؟
افراد خریدار در کســب وکار شــما می تواننــد با تحقیق، 
نظرســنجی و مصاحبه  با آن ها شــکل بگیرنــد. این افراد 
هم اکنون خارج از پایگاه داده شــما هســتند و قرار است با 

نیاز سنجی دقیق تر، دسته مشتریان بالقّوه تدوین گردد.
چگونه مشتریان احتمالی را پیدا کنیم؟

یکی از ســواالت رایجی که برای مصاحبه بــا افراد مطرح 
می شود این اســت که ما چگونه می توانیم مشتریان بالقّوه 
خودمــان را پیدا و با آن هــا مصاحبه کنیــم؟ در ادامه به 
منابعی اشــاره خواهیم کرد که قطعــاً می تواند برای یافتن 
چنین افرادی و ســاده تر کردن طّراحی پرســونای مخاطب 

مفید باشد.

 مشتریان ناراضی
یکی از بهترین گزینه های بســیار خوب بــرای مصاحبه و 
شناختن نقاط ضعف کارتان، مصاحبه با افراد ناراضی است. 
شاید تصّور کنید که مشتریان ناراضی که از ما بیزار هستند، 
چــرا ما باید با آن ها صحبت  کنیــم، در صورتیکه اتّفاقاً اگر 
شما به ســراغ این افراد بروید و علّت نارضایتی آن ها را 
جویا شوید، به مشــکالت و عیب های کسب وکار خود 
پی خواهید برد و چه بسا به روند متفاوتی در طراحی 

پرسونای مشتری برسید.

 افرادی که یک ارتباط اولّیه با کمپانی شما داشته اند
یک گزینه بســیار مطلوب دیگــر، کمک گرفتن از 
افرادی اســت که به نوعی با کمپانی و برند شــما 
حداقل یکبار تماس داشــته اند. ممکن است که از 
طریق فرم تماس با ما ســوالی پرسیده باشند یا از 
طریق صفحه اشــتراک در خبرنامه، عضو وب سایت 
شما شده اند. به هر حال این افراد نسبت به خدمات 
شما عالقه یا سوالی داشته اند که حداقل 
یک بار با شما تماس گرفته اند. 
این افراد را از دســت ندهید 
و حّتی اگر شــده از طریق 
ایمیل چند سوال کلیدی 
برای طراحی پرســونای 
مناسب در مورد نیاز ها 
و دلیــل مراجعــه به 
وب ســایت خودتان 
را از آن ها بپرسید.

طّراحی نشــده است و ممکن 
نارضایتی  ســبب  حّتی  است 
پرسونای منفی در کسب وکار 
شــما شــود. بــرای طّراحی 
پرســونای منفی به این سوال 

پاسخ دهید:
“کدام دســته از افــراد، نمی 
شــما  مشــتری  که  خواهید 

شوند؟”

استفاده از پرسونا در فرآیند 
بازاریابی کسب وکارها

زمانی  ابتدایی ترین حالت،  در 
که شــما بدانید کــه باید به 
چه دســته از افــراد جامعه، 
محصــوالت و خدمات خود را 
عرضه کنیــد، در نتیجه نگاه 
دقیق تری به طّراحی محتوا و 
رساندن پیام بازاریابی خود به 

مخاطبانتان خواهید داشت.
خواهیــد  قــادر  همچنیــن 
را  خــود  بازاریابی  تــا  بــود 
بــرای بخش هــای مختلــف 
مخاطبــان خود هــدف قرار 
ســازی  شــخصی  یــا  داده 
کنیــد. مثاًل به جــای اینکه 

از طریق ایمیل 
چند سوال کلیدی 

برای طراحی 
پرسونای مناسب 

در مورد نیاز ها و 
دلیل مراجعه به 

وب سایت خودتان 
را از آن ها بپرسید.

گار
مه ن

زنا
 رو

س  
شم

درا 
ص

طراحی پرسونای مخاطب بر هر درد بی درمان دواست !

در دنیای شلوغ بازار، شما چه شکلی هستید؟ 
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خریدار لوازم منزل

ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09335547485

ط
/9
81
42
17

خریدارکلیه لوازم منزل 
منصف آهن آالت،ضایعات

09157700622
 09153030622

ط
/9
81
33
68

/ج
98
10
12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

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

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

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100%اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

/ج
98
14
14
7

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
01
38

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

پ
/9
80
23
78

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

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

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

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 

/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
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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
ط

/9
81

40
97

نظافتییاراننوین
)شمارهثبت68691(

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

/ج
98

10
99

3

تعمیراتتخصصی
مبلدرمحل
09153052587

تاسیساتپیرنیا
تعمیراتونصبفوریپکیج،
آبگرمکن،شوفاژولولهکشی
شبانهروزی09156239939

ط
/9

81
10

55

تعمیرآبگرمکن
وتعویضمنبع
09153184729

37390310-32112993

ط
/9

80
97

95
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

بهیکفروشندهآقاتمام
وقتبرایلولهکشیمحدوده

دانشجونیازمندیم
09156111192

/ع
98

14
20

8

تعدادیشاگردماهرجهت
کارواشپولیشودوراکلین
نیازمندیم.09156868412

09361304263

ط
/9

81
41

57
/ج

98
14

34
1

بهچنداستادکارقناد
وترکاروبردستنیازمندیم
09155008265

ط
/9

81
42

45

رستوراناصغرجوجه

بهیکآشپز
ماهرنیازمندیم
محدودهخواجهربیع
09155590806

/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
کارتن،آهن،پالستیک
09155234752خاکشور

ط
/9

81
25

01

خریدضایعات
آهن،آلومینیوم،مس
برنج،کارتن،الک
09035480162

ط
/9

81
34

19

11
پزشکی

سالمتوزیبایی

14
استخدام

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

ترکاعتیاد
1104

تاالرپذیرایی
وباغسرا

1304

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

فروشندهو
صندوقدار

1408

کارگرماهر
1409

آشپز
1413

تابلوسازی
1504

خریدوفروش
ضایعات

1701

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807

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
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

98
14

34
6

جناباقایمهدیقویدلفازبه
استحضارمیرساندبهموجب
حکمشماره9809977587000866مورخ
98/6/30شعبه20دادگاهخانوادهمشهد
طالقمیانشماوخانمسمیهمرادیاناول
تحتشماره7330درمورخ98/11/1در
ایندفترخانهثبترسیدسردفترازدواج
25وطالق29مشهدمحمدرضابهارلو

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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای ایمان نوری فرد

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 9599
 به نشانی:  صارمی بین صارمی30 و میدان واحد 

تجاری33
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: 09128009478
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

43
48


