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جلب توجه مخاطب در 
ثانیه های نخست صحبت

برند سازی در میان
 غول ها !
2

2

 
 روانشناسی کسب وکار موفقیت شماراتضمین می کند
شاید رابطه ای که شما با کسب و کار خودتان دارید، 

مهم ترین رابطه باشد. اگر فردی هستید که شغل آزاد دارید و 
به شما الهام شده است که با استفاده از ایده یک امپراتوری...

 
چقدر بازی کردن را بلدید؟ 
بسیاری از کاربران تنها به دنبال سوءاستفاده از چنین 
رفتارهایی هستند. بنابراین تعادل خوبی میان جوایز خود 
برقرار کنید

 
الگوریتم اینستاگرام چگونه کار می کند؟

زمانی که شما یک پست جدید منتشر می کنید،فقط 
برای تعداد کمی از دنبال کنندگانتان یعنی حدود 
10درصد در صفحه اصلی اینستاگرام نمایش...

425

دوشنبه  

 21 بهمن 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9182

Instagram @Rah.Kar
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برای زنده ماندن به شهرت نیازمندید 

برند سازی در میان غول ها ! 

گروه های  تشــکیل 
در  طرفــداری 
شبکه های اجتماعی، 
رویــداد  برگــزاری 
و حتــی گردهم آیی 
مشــتریان پــس از 
محصوالت  معرفــی 
به  جدیــد، همگــی 
ایجاد حس تعلق در 

آن ها کمک می کند

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیـر  راهـکار

جلب توجه مخاطب در 
ثانیه های نخست صحبت

یکی از مشتریان من همواره می گفت “من 
به این معروف هستم که زندگی یک خانمی 
را نجات دادم ” چنین صحبتی سبب جلب 
توجه مخاطبین به شــما تا انتهای صحبت 
های شــما می شــود . و این دقیقا همان 
هدف گوینده اســت . بهتر اســت به طور 
مختصر در مورد کاری که انجام می دهید 
صحبت کنید ، و اینکه به چه افرادی کمک 
می کنید و اینکه مزایای کار شما چیست و 
چــه چیزی برای ارائه به افراد دارید . لطفه 
نگویید من یک متخصص فناوری اطالعات 
هســتم . زیرا اینگونه بنظر می رســد که 
بقیه افراد از شــما کمتر هستند ، یا اینکه 
نگویید من یک شــریک در کسب و کاری 
انسانی هســتم ، از کلی گویی پرهیز کنید 
. و همچنیــن نگویید من بــرای فالن کار 
اشــتیاق دارم . هیچ کسی به جز خود شما 
به این موارد اهمیت نمی دهد ، و این خود 
ارزیابی به سادگی سبب نمی شود که شما 
به سادگی پس از یک جلسه گفت و گو به 

اهداف خودتان دست پیدا کنید .
در یک مصاحبه شغلی صحبت شما باید در 
حدود 30 ثانیه طول بکشــد . در اینجا نیز 
مجددا باید نام خودتــان را در ابتدا و انتها 
بگوییــد ، و می توانیــد در مورد کاری که 
انجام می دهید صحبت کنید ، اگر موقعیت 
مناسب اســت می توانید به موقعیت کاری 
خودتان نیز اشــاره کنیــد ، اما تمامی این 
موارد بســتگی به موقعیت صحبت شما و 
نفر بعدی دارد . شما می توانید بگویید که 
تمایل دارید چــه کاری را در ادامه فعالیت 
خودتان به صــورت حرفه ای ادامه بدهید، 
در چه منطقه ای کار کنید و یا حتی اســم 
سه شرکتی که تمایل دارید در آنها فعالیت 
داشته باشید را نیز ذکر کنید . شاید برخی 
از مخاطبیــن در آنجا  دارای آشــنایی در 
شرکت مد نظر شــما هست و ممکن است 

بدین شکل شما را به آنجا معرفی کند .
ایــن ارائه بــرای افراد و نه بــرای گروه ها 
طراحی شده است . در اینجا مجددا ، هدف 
از ایــن گفت و گو ادامــه پیدا کردن گفت 
و گو و ارتباط با اشــخاص اســت ، و هدف 
بعدی سود متقابل طرفین از یکدیگر است 
. زمانی که گفــت و گو ادامه پیدا می کند 
و یک عالقه مشــترکی ایجاد می شود ، هر 
دو طرفین ممکن است به این نتیجه برسند 
کــه می توانند به یکدیگر کمک کنند تا به 
منافع مشترکی برسند . و این تمامی هدفی 
اســت که از نگه داشــتن رابطه ای در حال 

رشد وجود دارد: عالقه های مشترک .

تجارت  حوزه ی  کســب وکارهای 
الکترونیــک بیش از همیشــه با 
رقابت روبه رو هستند و برندسازی 
در چنیــن بازاری نیــاز به دقت 
و تــالش فــراوان دارد.مــرگ و 
از کسب وکارها  زندگی بســیاری 
به برندســازی آن ها وابسته است. 
در برندســازی، ثبــات در پیامی 
که از ســوی برند ارسال می شود، 
حس پایداری را در مشتری ایجاد 
پیام های  به همین ترتیب،  می کند. 
متناقض و عدم حفظ هویت برند 
می تواند وفادارای آن ها را کاهش 
اینکه  از  اطمینــان  دهد. حصول 
پیام های برنــد در خطی ثابت و 
هم مســیر با اهداف ارسال شوند، 
قطعا دشواری های زیادی به همراه 

دارد.
در دنیای کنونی جلب توجه بیش 
از همیشه دشوار به نظر می رسد 
و بازار آنالین به قدری شلوغ و پر 
از خدمات مشــابه شده است که 
شــاید پیام های یک کســب وکار 
در میــان رقبــای متعــدد گــم 
شــود. در میان دسته های متعدد 
کســب وکارها نوپا، شــرکت های 
مرتبط با تجــارت الکترونیک آن 
هم از نــوع فــروش محصوالت، 
بیش از همه به چشم می خورند. 
چنیــن کســب وکارهایی بــرای 
جلب نظــر مخاطبان چالش های 
بیشتری دارند.نکته ی ابتدایی برای 
حضور موفق در کســب وکاری که 
غول های بزرگــی همچون آمازون 
و شــرکت های محلــی متعدد در 
آن فعال هســتند، انتخاب بازاری 
به بیان دیگر  است.  بکر  و  تخصصی 
عالقه مندان به فعالیت در حوزه ی 
تجارت الکترونیک باید ابتدا بازاری 
تخصصی تر را انتخــاب کنند و به 
همان دسته ی کوچک تر مشتریان، 
خدمات عالی ارائه دهند. درنهایت 
همین دسته ی کوچک می تواند به 
درآمدزایی مناســب برای شرکت 

مورد نظر منجر شود. 

نظر اختصاصی در موقعیت های 
چالش برانگیز

و  بنیان گــذاران  از  بســیاری 
اســتارتاپ ها  مدیرعامل هــای 
نگــران انتخــاب سمت و ســو در 
چالش های اقتصــادی و اجتماعی 
هســتند. به بیان دیگر آن ها تالش 
می کنند تــا نظر خــود درباره ی 
مســائل تفرقه انگیــز اجتماعی و 
اقتصــادی را پنهان کنند. ترس از 
دســت دادن مشتری باعث چنین 
تصمیم گیری هایی از سوی مدیران 

می شود. 
آن ها تمایــل دارند تا همه ی افراد 
جامعــه را صرف نظــر از عقیده به 
خود جذب کننــد. به عالوه وقتی 
کســب وکار به موقعیتــی مهم با 
طرفداران بســیار دست پیدا کند، 
دیگر نمی تــوان آن اظهارنظرهای 
اولیه را تغییر داد و شــما در یک 

سوی جامعه قرار خواهید داشت.
به هرحــال انتخاب یک ســمت از 
جامعه در مســائل مهم، می تواند 
دســتاوردهای مفیــدی نیز برای 
کســب وکار به همراه داشته باشد. 
انتخــاب می تواند وفاداری و توجه 
هرچه بیشــتر مشتریان آن سمت 
را به کسب وکار شــما جلب کند. 
زبان ســاده تر، یک کسب وکار  به 
بایــد به چیــزی اعتقاد داشــته 
باشــد. وقتی اعتقاد در رفتارها و 
سیاست های شما مشخص شود و 
همسو با اعتقادات مشتریان باشد، 
صرف نظر از ابعاد بازار، برند شــما 
به نیرویی تبدیل می شــود که کل 
بازار تمایل به همســو بودن با آن 

خواهند داشت.
انتخاب سمت وســو در چالش های 
اجتماعــی می توانــد هویتی قابل 
احترام به یک برند بدهد. هرچند 

ران  طرفدا
ایده های مخالف از برند شــما دور 
انتخاب نشان  اما همین  می شوند، 
می دهد که مدیــران و کارمندان، 
اهدافی واالتر از کسب درآمد برای 
شــرکت خود در نظر دارند. البته 
انتخاب گروه های سیاسی یا موارد 
مشــابه در چنین نکته ای توصیه 

نمی شود.

تشکیل جامعه برای مشتریان
اکثر افــراد تمایل دارنــد تا عضو 
گروه یــا پدیده ای بزرگ تر از خود 
عضو  دارند  دوســت  آن ها  باشند. 
و  عقاید  باشــند کــه  اجتماعاتی 
اهداف مشــابه دارند. وقتی مردم 
عضــو جامعه ای باشــند که برای 
آن ها معنــی و ارزش ایجاد کند، 
هر کاری انجــام می دهند تا عضو 
آن ها  بماننــد.  مذکــور  جامعه ی 
حتی بــا پرداخت پــول، تبلیغات 
دهان به دهــان و دعوت اطرافیان 
به پیوســتن به گروه، ِدین خود را 
به جامعه ی دلخــواه اَدا می کنند.

روانشــناختی  رفتارها  و  تمایالت 
مردم می تواند در مسیر برندسازی 
در بازاری پرازدحام، کمک شایانی 
به شــما بکند. بــرای بهره برداری 
از تمایــالت مردم بــه حضور در 
گروه ها، ابتدا باید امکانات مناسب 
را برای آن ها فراهم کنید. تشکیل 
گروه های طرفداری در شبکه های 
اجتماعی، برگزاری رویداد و حتی 
گردهم آیی مشتریان پس از معرفی 
محصوالت جدید، همگی به ایجاد 
حس تعلق در آن ها کمک می کند. 
چنیــن فعالیت هایــی می تواند به 
گســترش محبوبیت شما ازطریق 
تبلیغــات دهان به دهــان افراد و 
از همه مهم تر افزایش وفاداری به 

برند کمک کند.

 مدل 
مو فقیت

 مهدی زارع سریزدی    
روزنامه   نگار
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کالتبار
وانت،خاوروکامیون

شهر-شهرستانبدونتعطیلی

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

/د
98

13
70

7

خس��روبار
وانت-خاور-کارگر

36674400-37662126
38915159

طاهاویاسینبار
بدونشعار
32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05
ط

/9
81

40
41

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

ط
/9

80
21

31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

اتوبارسید
وانت،نیسان،خاور
36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذکیان
کاغذدیواری،کابینت،پارکت،کفپوش
پنل،نقاشی،بلکا،کنتکس
سقفکاذب،تعمیرات

نقداقساط
@kiyandecor
09153138018
09388047702عالئی

گرانولیت،بلکا،سیمانکاری
کاشی)آخرینتماسباما(

پایینترینقیمتبدونواسطه
رضایی09356339458

ط
/9

80
60

50
ط

/9
80

66
44

اقساط3تا12ماهه
انواعکاغذدیواریخارجیو
ایرانیکفپوش،پارکت،پرده
تور،افقی،بامبو،زبرا،موکت
طراحیوارسالآلبومرایگان
شعبه322811291
شعبه362376552
09153045934

نقاشینظری
09155038564

/د
98

11
81

5

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

/9
80

87
89

ج
/9

80
89

08

میالدُدر
مجریکلیهسیستمهای

درباتومات
شیشهای،جکی،ریلی
کرکرهای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/9

80
71

82

پنجرهآرا
upvcتولیدکنندهدربوپنجره
آلومینیوم،توری،سجادی

37511714-09155126467

آلمیران
تولیددربوپنجره

دوجداره،توری،رگالژ
09153033510-37346779

ط
/9

81
37

50

شیشهنظری
نصبوفروشسکوریتنو
ودستدوموکرکرهبرقی
09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13
ج

/9
81

43
81

داربستفلزیاسرار
مدیریتآزاد-تخفیفویژه
09153205765
داربسترحمتی
بابیمهمسوولیت
نصبهمینامروز
09157033742

ط
/9

80
80

99

ج
/9

81
25

44

پیچورولپالک
وداربستاترک

32117393-09153236979
خریدفروش

ط
/9

80
11

10

داربستطریقت
09155010520بیمهمسولیت
32739122-09156010520

ج
/9

81
04

45

داربستسعدی
پیچورولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9

81
35

42

داربستمحمدپور
نصبسریعتخته
09155186843
داربستپردیس

بابیمهمسئولیتتخفیفویژه
جادهقدیموسنتو

36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96

ایزوگامشرق
09155014353
32769513

ط
/9

81
39

99
ج

/9
80

98
17

ایزوگامشرق
درجهیکبانصب15000ت
لکهگیریحتییکمتر
09154737236

ش
/9

80
70

42

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

ایزوگامشرق
قیرگونی،آسفالتلکهگیری
حتی1متر»حاجیرمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60

ایزوگامشرق
بهقیمتدربکارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22

کرگیری،کاشتانواع
بلت،شیارزنیوتخریب
موسوی09158022533

ط
/9

81
05

48

تخریبفوریساختمان
وخاکبرداریکلیهمصالحش��مارا
بهباالترینقیمتخریداریم
09151104708

ج
/9

81
31

81
ج

/9
81

34
06

کارآسانایده
نصبواجرا،سرویسنگهداری
آسانسورهرتوقف8000ت
38824494

MDFصنایعفلزیو
برادرانحسنپور-ساخت
انواعکابینت،اشکافو...
09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45

حفاظ-بوتهای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی
تولیدانبوهوارزان

09153128411تلگرام38661194

/د
98

11
40

5
ج

/9
80

89
06

گازرسانی
خردهکاری
تعمیرات
نرده،حفاظ
09151118301
گازرسانی

تفکیککنتورگاز،تعمیراتنرده
نقدواقساط"سمیعی"

09155597618-09359899792

ط
/9

80
04

42

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

ط
/9

81
14

77
ج

/9
80

59
09

مشاورامالکمرکزیطرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه،طرقدردورمیدان

خریدفروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

81
28

51

سوران
خریدوفروشزمینباغویال

09353074141
09153076425

ط
/9

81
32

90

جلدک،صفیآباد
چاهشک،راهآهن،جهاد

سنگسفید،خریدوفروش
09153008329

ط
/9

80
81

70

3
حملونقل

5
خدماتساختمانی

6
امالکومستغالت

حملونقلکاال
واثاثیه

301

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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وقتی در روانشناســی کســب و کار خود کامال 
مهــارت پیدا کنید، مشــتریان بیش تری جذب 
می کنید، عملکرد کارکنــان را باال می برید، به 
تیم تان انگیزه می دهید و به اهداف عالی دست 
پیدا می کنید. از همــه مهم تر، به کارتان معنی 
بیش تری می بخشــید. شما در دنیا تغییر ایجاد 
می کنید. و با این وجود برای بیشتر کارآفرینان 
روانشناســی در پایین فهرست موضوعات مهم 

امروز است. 
با روانشناســی کسب و کارموفقیت در فروش و 

بازاریابی حاصل می شود
به دســت آوردن نتایج فروش یعنی درک تمام 
جزییــات ظریف روابــط و مهــارت یافتن در 
آن ها. وقتی شــما یاد می گیریــد چگونه فنون 
روانشناســی از قبیل نفوذ و متقاعدسازی را به 
کار بگیریــد، می توانید در انتقال ماهیت جذاب 
آن چه به جهان ارائه می کنید، خیلی خوب عمل 
کنید- و می توانیــد به بهترین نحو فروش را به 

انجام برسانید.
با اســتفاده ی هوشــمندانه از اســتراتژی های 
روانشناسی کســب و کار در تالش های فروش 
و بازاریابی خود می توانید مشتریانی شاد، راضی 
و وفادار به دســت بیاورید. یعنی از نحوه ی آغاز 
روابط احتمالــی جدید تا لحظه ای که می دانید 
یک مشــتری راضی دیگر به دســت آورده اید، 
همه چیز برای موفقیت شما به این علم بستگی 

دارد.
 با روانشناســی کسب و کار موفقیت در نوآوری 

و ابداعات حاصل می شود
اکثــر کارآفرینــان از رونق کار و ورشکســتی 
درس های سختی می آموزند. این درس ها هرگز 
خوب و جالب نیســت. هم چنین آنها در مسیر 
ساختن کســب و کار یا توسعه ی محصول شان، 
مراحل آزمون و خطای زیادی را پشــت ســر 

می گذارند. رســیدن به نقطه ای که یک کسب 
و کار موفــق، مانــدگار، اســتثنایی، و نوآورانه 
داشته باشــید اصال آسان نیست. اما روانشناسی 
کســب و کار میانبرهایی را کــه الزم دارید در 
اختیارتــان قــرار می دهد. به واســطه ی فنون 
روانشناسی کســب و کار، شما می توانید کسب 
و کارهای استثنایی را که به موفقیت رسیده اند، 
الگو قرار دهید و همان فنون را در کوشش های 
نوآورانه ی خودتان به کار بگیرید. به طور خالصه 
روانشناسی کسب و کار شــما را قادر می سازد 
از اســتراتژی های موفقیت الگوبــرداری کنید 
و بــا اجتناب از پیچ و خم های تند )و ســخت( 
یادگیری، قدرت و نفوذ کســب و کارتان را باال 

ببرید.
با روانشناســی کســب وکار موفقیت دررهبری 

گروه امکان پذیرمی شود
رهبری یک کســب و کار واقعــا موفق، نیازمند 
فردی خارق العاده اســت. فراهــم کردن نیروی 
اولیه برای شروع حرکت و ایجاد انگیزه، سپس 

انتقال آن اشــتیاق به دیگــران و در عین حال 
ارائه ی اهداف شــفاف، ملموس، و مهم می تواند 
یک چالش واقعی باشــد. اما کارآفرینان عاشق 
چالش هستند و روانشناســی کسب و کار آنها 
را قادر می ســازد تیم را مدیریــت، راهنمایی و 
رهبری کنند تا به دســتاوردهای فوق العاده ای 
برسند. چیزی که رهبران فوق العاده را می سازد 
این اســت کــه بتوانید. به افــکار و انگیزه های 
شــخصی دیگران پی ببرید. روانشناسی کسب 
و کار بــه شــما کمک می کند این بــازی را به 
مرحله ای برسانید که قبال هرگز امکان پذیر نبود. 
با روانشناسی کسب و کار موفقیت در کارآفرینی 

محقق می شود
شــاید رابطه ای که شما با کسب و کار خودتان 
دارید، مهم ترین رابطه باشد. اگر فردی هستید 
که شغل آزاد دارید و به شما الهام شده است که 
با اســتفاده از ایده یــک امپراتوری خلق کنید، 
نتایج  تعیین کننده ی  روانشناختی شما  ساختار 

کسب و کارتان است. 

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

 روانشناسی کسب وکار موفقیت شماراتضمین می کند

کسب و کارتان را  روان  کاوی کنید!

شاید رابطه ای که 
شما با کسب و 

کار خودتان دارید، 
مهم ترین رابطه 
باشد. اگر فردی 
هستید که شغل 

آزاد دارید و به شما 
الهام شده است که 

با استفاده از ایده 
یک امپراتوری خلق 

کنید

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
 ثان

ری
عف

اج
حی

م

فکر
بکـــــر

همانطور که می دانید اینســتاگرام برای نمایش پســت ها به 
مخاطبین صفحه ها از روش خاصی اســتفاده می کند و در این 
روش لزوما همه پســت ها برای همه دنبــال کنندگان نمایش 
داده نمی شــوند به این روش اینستاگرام در نمایش پست ها به 

مخاطبین اصطالحا الگوریتم اینستاگرام می گویند.
1-زمانی که شــما یک پست جدید منتشر می کنید،فقط برای 
تعــداد کمی از دنبــال کنندگانتان یعنی حــدود 10درصد در 

صفحه اصلی اینستاگرام نمایش داده می شود.
2-سپس اینســتاگرام بررســی می کند که این پست شما به 
نسبت پســت های قبلی که در ساعات مشابه منتشر کرده اید 

چه نرخ تعاملی دارد.
نرخ تعامل:مجموع تعداد الیک وکامنت تقسیم بر تعداد افرادی 

که آن پست را مشاهده کرده اند.
3- اگر نرخ تعامل پست شما به نسبن پست هایی که در ساعات 
و روزهای مشــابه منتشر کرده اید باالتر باشد،اینستاگرام پست 
شــما را به درصد بیشتری از مخاطبانتان نمایش می دهد ولی 
در مقابل اگر نرخ تعامل پســت شما برای آن 10درصد اولیه به 
نسبت پست های قبلی که در ساعات و روز های مشابه منتشر 
شده اند،کمترباشد،پست شما برای درصد کمتری ازمخاطبانتان 

نمایش داده می شود.

الگوریتم 
اینستاگرام چگونه 
کار می کند؟

زمانی که شما یک
 پست جدید منتشر می کنید،فقط 
برای تعداد کمی از دنبال 
کنندگانتان یعنی حدود 10درصد 
در صفحه اصلی اینستاگرام 
نمایش داده می شود.

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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دان

میـ
 و  

وی 
گـ

گیمیفیکیشــن یک ابزار ســرگرمی است که برای 
درگیر کردن مخاطب به کار می رود و برای اهدافی 
غیر از ســرگرمی از آن اســتفاده می شــود. درواقع 
گیمیفیکیشــن از عناصر طراحی بازی برای افزایش 
میــزان درگیری کاربر با ســایت و برند اســتفاده 
می کند. گیمیفیکیشــن ســرگرم کننده اســت؛ اما 
باید چیزی فراتــر از خواندن چند لغت روی صفحه 
نمایش یا تماشــای یک ویدئو باشد. این فرآیند باید 
مهارت های مشتری را افزایش دهد و با نوعی جایزه 
ماننــد تخفیف یا پیشــنهاد ویژه همراه باشــد. هر 
کاربری بعد از برنده شــدن در یک بازی احســاس 
خوبی پیــدا خواهد کرد. همین باعث می شــود که 
آمار بازدید سایت باال برود. بازاریابان از این احساس 
خوب برای افزایش شــانس فروش یک محصول یا 
خدمات اســتفاده می کنند. البته لزومی ندارد که این 
بازی حتما روی وب ســایت طراحی شود. اپلیکیشن و 
صفحات مجازی برند نیز محــل خوبی برای طراحی 
گیمیفیکیشن هستند. طراحی این بازی باید بر اساس 
نقشه ی سفر مشتری انجام شود. هر مرحله از طراحی 
این بــازی باید به گونه ای انجام شــود که برای کاربر 
متقاعدکننده باشد. قطعا این موضوع در استارت آپها 

و شرکتهای نوپا نقش موثری خواهد شد .
 

۱- بازی شما باید باعث تغییر رفتار مشتری شود
تکنیک گیمیفیکیشــن به این معنا نیست که باید 
تمــام جوانــب آن مرتبط با بازی باشــد. بلکه باید 
به گونه ای طراحی شود که با اهداف و استراتژی های 
شــما همخوانی داشته باشد. هدف اصلی استفاده از 
مکانیــک بازی، ارتقاء تجربه ی کاربر و هدایت آن به 
سمت تغییرات مثبت است. اینکه کاربران انگیزه ی 
بیشــتری بابت تعامل با محتوای شــما پیدا کنند و 
اقدامات مورد نظر شــما را انجام دهند. بســیاری از 
برندها نمی توانند نتیجه ی دلخواهشان را از بازاریابی 
به روش گیمیفیکیشن بگیرند؛ زیرا روی خروجی و 

هدف آن تمرکز نمی کنند.
۲- نقشه ی سفر مشتری را در مراحل مختلف 

طراحی کنید
طراحی بازی شــما باید طوری باشد که نقشه ی سفر 
مشتری را در نظر بگیرد و او را درگیر کند: به عنوان مثال 
اینکه اکنون در کدام بخش سایت هستند و قصد دارند 
در مرحله ی بعد وارد کدام بخش شوند. چند نکته ای که 

افراد تازه کار باید در نظر بگیرند:
1- هدف شما از ساختن گیمیفیکیشن باید این باشد 
که اعضای جدیدی به کاربران شما اضافه شوند. بنابراین 
از افرادی که به تازگی به شما ملحق می شوند بخواهید 
که بخشــی از محتوای شــما را الیک کنند یا آن را به 

اشتراک بگذارند.
2- به عنوان خوشامدگویی به آن ها امتیاز یا سکه بدهید.

3- ابتدا اجازه دهید کاربران کمی بازی کنند و سپس 
بخواهیــد که اطالعات تماس خود را وارد کنند یا عضو 
سایت شــوند. همچنین فرآیند بازی نباید بعد از عضو 
شدن آن ها خاتمه پیدا کند. بازی را طوری طراحی کنید 
که کاربر بعد از عضویت به مرحله ی بعد ارتقاء پیدا کند. 
انجام چنیــن کارهایی تأثیر خوبی بر کاربر می گذارد و 
باعث می شود که احساس کند عضوی از جامعه ی جدید 

است.
۴- نگه داشــتن مشتری ها یک امر ضروری است. هدف 
شما این اســت که کاربران جدید را تبدیل به مشتری 
دائمی برند خود کنید. بنابراین تمام امتیازها را طی یک 
مرحله به کاربــر ندهید. مراحل بازی را طوری طراحی 
کنید که امتیاز کاربر در هر مرحله زیاد شود. درنهایت 
یک جایزه ی خــوب برای افــرادی در نظر بگیرید که 

بیشترین امتیاز را کسب کرده اند.

۴- روند بازی را ساده طراحی کنید
روند بازی یک گیمیفیکیشــن باید کوتاه، قابل فهم و ساده 
باشــد. درواقع یک عمل باید منجر به عمل دیگر شود. اگر 
کاربــر نتواند روند بازی را بعد از یک یا دو بار تالش متوجه 
شــود، سایت یا اپلیکیشن را می بندد و دیگر هرگز سراغ آن 
نمی رود. حتی بهترین پیشنهادها و افتخارها هم نمی توانند 

یک کاربر سردرگم را دوباره به بازی بازگردانند.
۵- بازی را به واقعیت نزدیک تر کنید

جوایز بازی را طوری طراحی کنید که برای همیشه در ذهن 
کاربر ماندگار شــود. به عنوان مثال تخفیف رستوران یکی از 
جوایزی است که نه تنها می تواند برند شما را در ذهن کاربر 
ماندگار کند، بلکه میزان اســتقبال از گیمیفیکیشــن را نیز 

باال می برد.
۶- طراحی بازی خود را با شبکه های اجتماعی پیوند بزنید

بازی شــما حتما باید با شــبکه های اجتماعــی در ارتباط 
باشد. فروشــگاه های اینترنتی به خوبی از این روش استفاده 
می کنند. به عنوان مثال اگر شخصی دوستش را به عضویت 
در ســایت دعوت کند، بعــد از اولین خریــد او می تواند از 
مقداری تخفیــف برای خریدهای خــود در آینده بهره مند 
شــود. بنابراین کاربر تشویق می شود که نتیجه ی بازی خود 
را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارد. این کار باعث 
انگیزه گرفتن دوستان کاربر می شود و امکان عضویت آن ها 

را در سایت شما باال می برد.
۷- از طراحان حرفه ای UX کمک بگیرید

بســیاری از گیمیفیکیشــن ها به دلیل طراحی ضعیف مورد 
اســتقبال قرار نمی گیرند. گیمیفیکیشن باید توسط طراحان 
حرفه ای درست شود. اگر بازی طراحی بدی داشته باشد، کاربر 

ممکن است در اولین تجربه ی خود احساس خوبی پیدا نکند.
۸- از شخصیت های مختلف استفاده کنید

کاربران دوست دارند که نقششان را خودشان در بازی تعیین 
کننــد. به عنوان مثال بازی هایی که بین دو نوع شــخصیت 
دزد و پلیــس به کاربر حق انتخاب می دهند، بیشــتر مورد 
استقبال قرار می گیرند. همچنین کاربر را کنجکاو می کنند 
که شــانس خود را با همه ی شخصیت ها امتحان کند. برای 
انجام این کار ابتدا بهتر است شناخت خوبی از کاربران خود 
داشته باشید و سپس شــخصیت ها را بر اساس آن  طراحی 
کنید. هر چقدر شــخصیت بازیکنان نزدیک تر به شخصیت 
کاربران باشد، تعامل کاربران نیز بیشتر می شود. ۷۵ درصد 
گیمیفیکیشن روان شناسی و 2۵ درصد آن تکنولوژی است.

۳- روی پاداش های ذاتی 
بیشتر از پاداش های بیرونی 

تمرکز کنید
خــود  جوایــز  انتخــاب  در 
دقــت کنیــد. در نظر گرفتن 
تخفیف بیــش از اندازه برای 
خریــد محصــوالت ممکــن 
اســت به ضرر شما تمام شود. 
بســیاری از کاربــران تنها به 
دنبال سوءاســتفاده از چنین 
بنابراین  هســتند.  رفتارهایی 
تعادل خوبی میان جوایز خود 
مثال  به عنوان  کنیــد.  برقرار 
از  را  گیمیفیکیشن  برنده های 
طریق ایمیل یــا اس ام اس از 
آگاه  محصوالت جدیــد خود 
کنید. این مثــال یک پاداش 
ذاتی اســت که کاربران از آن 

استقبال خواهند کرد.
نشانه ها نیز می توانند به  عنوان 
پــاداش ذاتی در نظــر گرفته 
سایت  مثال  به عنوان  شــوند. 
کوئــرا از سیســتم رأی گیری 
برای این کار استفاده می کند. 
ســایت  ایــن  در  دادن  رأی 
بــه معنای ارزش دهی اســت. 
هــر چقــدر کاربــر رأی های 
بیشــتری دریافت کند، یعنی 
ســطح معلومات باالتری دارد 
و به عنــوان یک فرد متخصص 
در نظر گرفته خواهد شد. البته 
این نشانه ها نیز باید با اهداف 
کسب و کار شما مرتبط باشند و 
کاربر بابت داشتن آن ها افتخار 
کند. تنها در چنین شــرایطی 
اســت که کاربر برای به دست 
آوردن آن ها تشویق می شود و 
اجتماعی  را در شبکه های  آن 

خود به اشتراک می گذارد.

بسیاری از کاربران 
تنها به دنبال 

سوءاستفاده از 
چنین رفتارهایی 
هستند. بنابراین 

تعادل خوبی میان 
جوایز خود برقرار 

کنید

گار
مه ن

زنا
 رو

س  
شم

درا 
ص

گیمیفیکیشن و نقش آن در استارت آپها

چقدر بازی کردن را بلدید؟ 
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ط
/9
81
40
10

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

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

09335547485

ط
/9
81
42
17

/ج
98
10
12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

پ
/9
80
23
78

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
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
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100٪اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

/ج
98
14
14
7

7
خرید و فروش
8لوازم و اثاثیه

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
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
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 

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
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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

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

 ج
/ 9

80
17

17

شستشویاختصاصی
پردهاریکه

همراهباخدماتبازونصب
لطفاکیفیترامقایسهکنید
38446541
09156966640

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
/ج

98
10

44
7

مشاورهتخصصی
رایــگان
جهتاخذدیپلم

)تاسیساتومعماریوکامپیوتر(
38331540
09155180726

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

قابلتوجهجوانان
جویایکاروآموزش
آموزشگاهنمونه
آرایشوپیرایشگل
)بامدیریتعلیاکبرگلزاده(
با53سالسابقهآموزشی
بامربیانمجربوبههمراهی
طراحومجریگریمسینماوتلویزیون

)امیدگلزاده(
پذیرایشماجوانانعالقمنداست
نبشچهارراهخواجهربیع
)عبادی(آموزشگاهگل

37246209-37247674
09151135513-37248637

09362810092

/ج
98

14
16

2

/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

بهیکمنشیخانمجهتکار
درکارواشنیازمندیم.
09156868412
09361304263

ط
/9

81
41

53

 ج
/ 9

80
40

27

مهرگستران
استخدامنیروجهتنگهداریاز
کودکیاسالمند،کاردرمنزل
نیمهوقتیاتماموقت
باحقوقباالوامنیتشغلی
بیناحمداباد5و7
مجتمعنورواحد13

38464894-38464893

بهیکفروشندهآقاتمام
وقتبرایلولهکشیمحدوده

دانشجونیازمندیم
09156111192

/ع
98

14
20

8

تعدادیشاگردماهر
جهتکارواشوتعویض
روغنینیازمندیم.
ط09156868412

/9
81

43
92

بهدونفرچرخکار
ماهرونیمهماهر
آقایاخانمجهت
کاردرتولیدیکیف

نیازمندیم
)ترجیحامحدودهطالب(
09158199323

/ع
98

14
38

9

تعدادیراستهدوزماهر
جهتکاردرمحیطیکامال

زنانهنیازمندیم
09361243985

/ع
98

14
28

7
ط

/9
81

42
45

رستوراناصغرجوجه

بهیکآشپز
ماهرنیازمندیم
محدودهخواجهربیع
09155590806

/ج
98

14
41

9

کاردرمنزلآموزش
پارچهسازیباسوزنتنبور
09306338052
05132715857

/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

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

تخریب-خریدضایعات
دربوپنجره،جوشکاریسیار

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
خوردهریزوغیره

09354604745

ط
/9

81
08

31

خریدضایعات
حاضری

آهن،چدن،مس
برنج،آلومینیومو
خردهریزانباری

بازدیدوحملباررایگان

09155044719

11
پزشکی

سالمتوزیبایی

12
خدماتآموزشی
وفرهنگی

13
مجالسومراسم

14
استخدام

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

خدمات
پزشکیودرمانی

1101

ترکاعتیاد
1104

آموزشگاههای
تخصصی

1201

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

منشیوتایپیست
1402

نیرویخدماتی
وخدمتگزار

1406

فروشندهو
صندوقدار

1408

کارگرماهر
1409

خیاطوچرخکار
1411

آشپز
1413

جویایکار
1416

تابلوسازی
1504

آژانسهایمسافرتی
1601

خریدوفروش
ضایعات

1701

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807

/ج
98

01
99

0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح

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

خریدانواعضایعات
کلیوجزئیبهباالترینقیمت
حملرایگان09010763896

09039107120

ط
/9

81
43

95

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

ط
/9

81
34

19

خرید/فروش/تعویض
جعبهنوشابهـسبدمیوه
09153085236

ت
/9

71
79

37
ط

/9
81

40
23

ابالغبهآقایحسنعلیفرهمند
آرمودآقاجیفرزندحضرت
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ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

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

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

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194
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