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نیازمندی ها

 
صحبت کردن دلنشین
 و درست را بیاموزید

برند سازی کنید، تا   
کامراوا  شوید !

 
چطور در اینستاگرام به مخاطب هدفمان دست پیدا کنیم؟

قطعا شناخت صحیح مخاطبین هدف به تحقیق وتخصص 
احتیاج دارد ولی در مرحله اولیه می توانید با بررسی وشناخت 
چند تن از مشتریان خود یا رقبای خودتان مخاطب هدفتان...

 
نگاهی به نمونه گیمیفیکیشن های موفق در جهان

شما در این وب سایت می توانید بازی کنید و برنده ی تخفیف 
یا پیشنهاد ویژه شوید. همچنین می توانید همبرگر مورد 
عالقه ی خود را بسازید. این وب سایت یک تجربه ی...

 
به مشتری هایتان چقدر فکر می کنید؟

 نظرسنجی در مورد رضایت مشتریان را اجرا کنید 
، این کار سبب می شود تا مشتریان شما احساس 

ارزشمندی کنند. هم چنین، دید ارزشمند بودن ...

445

چهارشنبه  

 23 بهمن 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9183

Instagram @Rah.Kar

با مشتری هایتان بازی کنید !
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برندسازی کسب وکار تجارت الکترونیک در بازار مملو از رقیب 

برند سازی کنید، تا   کامراوا  شوید !

نکنیــد  فرامــوش 
کــه برندســازی در 
خالصه  مــوارد  این 
جزئیات  و  نمی شود 
زیادی برای تشکیل 
هویــت کســب وکار 
قرار  مدنظــر  بایــد 

بگیرند.

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیـر  راهـکار

صحبت کردن دلنشین
 و درست را بیاموزید

مخاطب شــما در گفتگوهای کاری تان باید 
تحت تاثیر صدای شما قرار بگیرد . اگر صدای 
شما انقدر یکنواخت باشد که آنها را یاد صدای 
GPS خودشان بیندازد مسلما کسل کننده 
خواهید بود و آنها شما را به یاد خواهند داشت 
ولی به عنوان فردی با صدای خسته کننده ، 
پس از صدای خودتان به بهترین شیوه ممکن 
استفاده کنید و به وضوح صحبت کنید . حتما 
واژه ها را به خوبی تلفظ کنید . و زمانی که از 
پروژه خودتان حرف می زنید سعی کنید که 
صدایتان ذوق و شوق داشته باشد ، و از صدای 
یکنواخت اســتفاده نکنید . سرعت صحبت 
کردن شما باید به نحوی باشد که فردی که به 
شما گوش می دهد کامال متوجه حرفای شما 
شــود . بسیاری از افراد زمانی که هیجان زده 
می شوند بسیار تندتر از مواقع عادی صحبت 
می کنند ، که این سبب می شود دیگر پیام 
واضح نباشد . افرادی که دارای لهجه خارجی 
هستند نباید احساس خجالت کنند . زیرا در 
مورد این قضیــه کار خاصی نمی توان انجام 
داد، و در حقیقت ، لهجه شما سبب جذابیت، 
تفاوت و به یاد ماندنی تر شدن سخنان شما 

می شود و احتماال جذاب تر خواهد بود .
آیا شــما می توانید دقیقا دیالوگ های یک 
فیلم را تکرار کنید ؟ احتماال پاسخ شما خیر 
می باشد ، اما من شرط می بندم که شما می 
توانیــد پس زمینه یا صحنه فیلم را به خوبی 
توصیف کنید . این دقیقا شــیوه ای است که 
مغز انسان فعالیت می کند : ما چیزهایی که 
می بینیم چند برابر نســبت به چیزهایی که 
به گوشــمان می خورد راحت تر به حافظه 
می سپاریم. به مخاطبین خودتان نگاه کنید، 
اما ســر خودتان را مانند یک دوربین امنیتی 
مکررا تــکان ندهید که معمــوال در چنین 
شــرایطی ما این کار را می کنیم . به صورت 
صاف و بدون قوز بایستید . تعادل خودتان را 
حفظ کنید . اینکه از دستان خودتان استفاده 
کنید اشــکالی ندارد اما نباید این استفاده به 
حالت اغراق آمیز باشد ، بلکه باید در راستای 
تکمیل اظهارات شما باشد . و مهم تر از همه 
، لبخند بزنید ، زیــرا لبخند زدن در تمامی 
فرهنگ ها و کشــور ها نماد آرامش و خوبی 
است . و به عنوان انتقال انرژی مثبت و آرامش 

در حضور دیگران است .
ایجــاد یک ارائه خوب قطعــا چالش برانگیز 
خواهد بود . و نیاز به تکرار های بسیار زیادی 
دارد تا شما به نتیجه مورد نظر خودتان برسید 
. سعی نکنید که دیالوگ ها را حفظ کنید و 
به خاطر بســپارید ، زیرا این کاری است که 
بازیگران باید انجام دهنــد . تنها موضوعات 
کلیدی که بایــد انتقال دهید را حفظ کنید. 
زمانی که شــما موارد اولیــه ارائه خودتان را 
بدانید شــروع به احســاس راحتی خواهید 
کرد، و کلمات را راحت تر ادا خواهید کرد . و 
همواره به یاد داشته باشید که کار نیکو کردن 

از پر کردن است .

در دنیای کنونی جلب توجه بیش 
از همیشه دشوار به نظر می رسد و 
بازار آنالین به قدری شــلوغ و پر از 
خدمات مشابه شده است که شاید 
پیام های یک کســب وکار در میان 
رقبای متعدد گم شــود. در میان 
دســته های متعدد کســب وکارها 
با تجارت  نوپا، شرکت های مرتبط 
الکترونیک آن هــم از نوع فروش 
محصوالت، بیش از همه به چشم 
کسب وکارهایی  چنین  می خورند. 
مخاطبــان  نظــر  جلــب  بــرای 

چالش های بیشتری دارند.
تمایــالت و رفتارها روانشــناختی 
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 
شبکه های  در  طرفداری  گروه 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 
تبلیغات دهــان به دهان افراد و از 
همــه مهم تر افزایــش وفاداری به 

برند کمک کند.
شبکه های اجتماعی را جدی بگیرید

شــبکه های اجتماعی بهترین ابزار 
برای تشــکیل جامعه ی مشتریان 
عالوه بــر  می توانیــد  هســتند. 
اطالع رســانی،  عمومی  کانال های 
کانال هــا و گروه هایــی مخصوص 
مشتریان و طرفداران ایجاد کنید. 
به عنــوان مثــال هر فــرد با حد 
مشــخصی از خرید بــه کانال ها و 
گروه ها دعوت شــده و از امکانات 
خاصی بهره مند می شود. حضور در 
گروه های مذکور، درگیری افراد را 
با برند افزایش می دهد که درنهایت 
می تواند به وفاداری هرچه بیشتر و 
همچنین جذب مشــتریان جدید 

منجر شود.
اهمیت روابط عمومی

برندســازی در درک کســب وکار 
خالصه می شود. به بیان دیگر برند 
یعنی آن شناخت و درکی که افراد 
از کســب وکار شــما دارند. باید از 
خود بپرســید که بــازار هدف چه 
برداشتی از نام و هویت شما دارد؟ 
آیا برداشت ها با عقاید آن ها همسو 
اســت؟ آیا پیام های شما با هویت 
درونی افراد هماهنگ می شــود و 
حس ارتبــاط عمیق تــر در آن ها 

ایجاد می کند؟

اگــر برند شــما پیام هایی غلط به 
مخاطبان ارســال کنــد یا همان 
پیام های صحیح را به خوبی ارسال 
نکند، بازار هــدف به خوبی صدای 
شــما را نخواهد شــنید. درنتیجه 
کسب وکار برای یافتن پایگاه اصلی 
خود به مشــکل بر می خورد. برای 
انتخاب هرچه بهتر پیام و ارســال 
صحیــح آن به افــراد هدف، هیچ 
راهکاری برتــر و مفیدتر از روابط 
عمومی قوی نیست. همین رویکرد 
معنای اصلی برندســازی را کامل 
می کند. ارسال صحیح ترین پیام به 
صحیح ترین افراد در بهترین زمان، 
وظیفه ای حیاتی خواهد بود که بر 

عهده ی تیم روابط عمومی است.
انجام دقیق و منظم وظایف روابط 
عمومی دشــواری های خاص خود 
را دارد. خصوصــا وقتی در بازاری 
الکترونیک  تجارت  به نام  رقابت  پر 
کار  دشــواری های  کنید،  فعالیت 
دوچنــدان می شــود. به هرحــال 
تاحدودی  باال می تواند  راهکارهای 
برندســازی را بــرای کســب وکار 
آســان  شــما  الکترونیک  تجارت 
کند. فراموش نکنید که برندسازی 
در این موارد خالصه نمی شــود و 
جزئیات زیادی برای تشکیل هویت 
کسب وکار باید مدنظر قرار بگیرند.

 مدل 
مو فقیت

 مهدی زارع    
روزنامه   نگار
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اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

ط
/9

81
40

41

پیروز بــار
ارزانتر از همه جا

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

تهران و شهرستان همه روزه

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

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05
ط

/9
80

21
31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

ط
/9

80
66

44

اقساط 3 تا 12 ماهه
انواع کاغذ دیواری خارجی و 

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

طراحی و ارسال آلبوم رایگان
شعبه 1  32281129

شعبه 2 36237655
09153045934

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50

نقاشی نظری
09155038564

/د
98

11
81

5
ج

 / 
98

04
04

0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

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

43
81

داربست فلزی اسرار
مدیریت آزاد-تخفیف ویژه
09153205765

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
ج

/9
81

25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
ج

/9
81

04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9

81
39

99

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9

81
14

31
ش

/9
80

70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

ج
/9

80
98

17

ایزوگام شرق
درجه یک با نصب 15000ت

لکه گیری حتی  یک متر
09154737236

حمل خاک و نخاله 
نیسان و خاور 

09152377008
09395345773

ط
/9

81
44

57

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما 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

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
ج

/9
80

89
06

گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301
لوله کشی گاز

نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/9

81
14

77
ج

/9
80

59
09

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

81
28

51

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 
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درک نیازهای مشتریان، نکته کلیدی برای ارائه 
خدمات خوب به آنها است. برای مراقبت خوب 
از مشتریان، باید در تعهدات خود پایبند باشید. 
اما مراقبت از مشــتری شــامل شناخت دقیق 
مشتری می شــود؛ به طوری که بتوانید نیازهای 
آنان را شناســایی کنید و فراتر از انتظارات آنان 
گام برداریدبرای درک خوب نیازهای مشتریان، 
بــه نیازهای آنان در زمان تمــاس و ارتباطات، 
توجه کنید. پاداش های پنهانی عالی هســتند؛ 
می توانید وفاداری مشــتریان را افزایش دهید و 
آنها را به کمک توصیه به ســمت کســب و کار 

خود بکشانید.
ســه روش اصلی بــرای درک بهتــر نیازهای 
مشتریان وجود دارد. یکی از آنها، این است که 
خود را به جای مشــتریان قرار دهید و از منظر 
آنان، به کســب و کار خود نــگاه کنید. دومین 
روش، این است که داده ها را جمع آوری و آنالیز 
کنید تا رفتار خرید آنها برجسته شود. سومین 
روش این اســت که به سادگی در مورد تفکرات 

آنان بپرسید.
درک نیاز مشــتریان، نیازمند این اســت که به 

جایگاه های  همــه 
تمــاس مشــتریان 
کار  و  کســب  بــا 
دقیقی  نــگاه  خود، 
ایــن  بیاندازیــد. 
می توانند  جایگاه ها، 
شــامل مالقات هــا 
بازدیدهــا،  و 
تماس هــای تلفنی، 
و  مراســالت 
پستی  بســته های 
معمول ترین  باشــد 

گالیه ی مشتریان، منتظر نگه  داشتن آنان است. 
اگر در تماس های برگشتی یا انجام سفارشات، 
کند عمل کنید؛ شــما در خطر از دســت دادن 
مشتریان خود هســتید. قبل تر از همه ی اینها، 
مشتریان می خواهند که به تعهدات خود پایبند 

باشید و از انتظارات آنان پیشی بگیرید.
در یک کســب و کار کوچــک، می توانید نگاهی 
شخصی داشته باشید. اگر نام مشتریان و آخرین 
گفــت  وگوی خود را با آنان به یاد آورید، روز آنان 
درخشان خواهد شد. هم چنین، آنان به دوستان 

خود در مورد خدمات عالی شما خواهند گفت 
درک نیازهای مشتریان و بهبود خدمات به آنان، 
باید اولویت کسب و کار شما قرار گیرد. همه افراد 
از اشــخاص جلودار تا کارمندان سطوح پایین تر، 
بهتر اســت روی پیشــگامی خــود از انتظارات 

مشتریان تمرکز کنید.
پایگاه داده و سیســتم مدیریت ارتباط با مشتری 

)CRM(، اطالعات ارزشمندی در مورد مشتریان 
شــما نگه داری مــی کنند که به شــما در درک 
نیازهای مشتریان کمک می کننددر مورد داده های 
مشــتریان خود تحقیق کنید، آن داده ها به شما 
اطالعات زیــادی می دهند. به دنبال الگوهایی در 
سفارشات مشتریان خود باشید. می توانید از این 
داده برای آنالیز عملکرد خود استفاده کنید. میزان 
سرعت خود در جواب دهی به سفارشات و تحویل 

کاالها را بررسی کنید.
پیچیده تــر  بســیار   ،CRM سیســتم های 
از لیســت های ســاده ایمیــل هســتند. زیرا 
سیســتم های CRM اطالعاتی در مورد رفتار و 
اولویت های مشتریان که می تواند رضایت و ابقا 

مشتریان را بهبود ببخشد، نگهداری می کنند.
 نظرســنجی در مورد رضایت مشتریان را اجرا 
کنید ، این کار ســبب می شــود تا مشــتریان 
شــما احســاس ارزشــمندی کنند. هم چنین، 
دید ارزشــمند بودن را به دســت می آورید. اما 
اگر برای ایجاد تغییر آماده نشــده اید، تقاضای 
بازخورد نکنید. زمانی که اصالحاتی در کار خود 
انجام دادید، اقدامات خــود به عنوان نتیجه ی 
بازخورد آنان را به اطالع 

مشتریان خود برسانید.
بر  مشــتریان  نیاز  درک 
گذارد.  می  تأثیر  کیفیت 
درک نیاز های مشــتری 
مهــم تریــن مرحله در 
فرایند فروش است. فقط 
در صــورت جوابگویی به 
است  مشــتری  نیازهای 
که وی حاضــر به خرید 

یک محصول می گردد .
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کنید،تا افرادی که آن پســت خاص را الیک 
کردند نمایش داده شود.

4-ســپس رندوم تعدادی از آن ها که صفحه 
شان پابلیک است را فالو کنید.

5-ســپس به صورت روزانه وهر چند ساعت 
یک بار تب قلــب را از پایین صفحه انتخاب 

کنید و وارد بخش Following شوید.
با انجــام و رصد دنبال کنندگان صفحه های 
رقباتان به صورت مداوم به راحتی می توانید 
به اطالعات جالبی در مورد مخاطب هدفشان 
دست پیدا کنید،به طور مثال این که معموال 
در چه ســاعاتی از روز از اینستاگرام استفاده 
می کنند،یا چه صفحه هایی را در اینستاگرام 
دنبال مــی کنند،در کدام منطقه زندگی می 
کنند،به چه موضوعاتی عالقه مند هستند و... 
کسب وکارهایی که به تازگی فعالیت خود در 
اینســتاگرام را شروع کرده اند با این کار می 
توانند که جامعه هدفشــان را راحت تر و بر 

اساس مخاطبین رقباشان انتخاب کنند.

خب طبیعتا هدف هر کســب وکاری از فعالیت در شبکه 
های اجتماعی این که بتواند پســت هایی که منتشر می 
کنــد را به گوش مخاطب هدفش برســاند وبرای این کار 
حتما باید درک درستی از مخاطب هدفش داشته باشد،در 
ادامه می خواهیم درباره ی نحوه شناخت مخاطب هدف و 

دسترسی به آن صحبت کنیم.
1-مخاطب هدفتان را بشناسید 

جامعه هدف به مجموعه افرادی گفته می شــود که شما 
قصــد فروش محصول ویــا ارائه خدمات بــه آنها دارید.

مخاطب هدف شــما باید فرد یا افرادی باشند که احتمال 
دارد که به محصول ویا خدمات شما عالقه مند باشند.

قطعا شــناخت صحیــح مخاطبیــن هدف بــه تحقیق 
وتخصص احتیــاج دارد ولی در مرحلــه اولیه می توانید 
با بررســی وشناخت چند تن از مشــتریان خود یا رقبای 
خودتان مخاطب هدفتان را تا حــدودی پیدا کنید،البته 
این روش فقط برای کســب وکارهایی جوابگو اســت که 
رقیب یا رقبایی در فضای اینســتاگرام داشته باشند.این 
شــناخت باید شــامل تمام ویژگی های جمعیت شناسی 
آنان باشــد و هر یک از آنان را باید نماینده یک دســته 
از مشــتریان کســب وکارمان در نظر بگیریم،این ویژگی 
ها شــامل جنســیت،محل زندگی،ســاعات اســتفاده از 
اینستاگرام،صفات اخالقی،نحوه و میزان تعامالت با دیگر 

صفحه های اینستاگرام و...می شود.
1-برای این کار ابتدا یک اکانت اینســتاگرام جدید برای 

آنالیز مشتریان رقبا ایجاد کنید.
2-ســپس وارد صفحه اینســتاگرام رقباتان شوید و وارد 

چندتا از پست هایشان شوید.
3-ســپس روی عدد تعداد الیک های پســت ها کلیک 

چطور در اینستاگرام به مخاطب هدفمان دست پیدا کنیم؟

قطعا شناخت صحیح مخاطبین هدف 
به تحقیق وتخصص احتیاج دارد ولی 
در مرحله اولیه می توانید با بررسی 
وشناخت چند تن از مشتریان خود یا 
رقبای خودتان مخاطب هدفتان را تا 
حدودی پیدا کنید

کارشناس  شبکه های اجتماعیمحمد  خاکیه

به مشتری هایتان چقدر فکر می کنید؟

نیازسنجی ودرک نیازهای مشتریان

 نظرسنجی در مورد 
رضایت مشتریان 
را اجرا کنید ، این 
کار سبب می شود 

تا مشتریان 
شما احساس 

ارزشمندی کنند. 
هم چنین، دید 

ارزشمند بودن را 
به دست می آورید. 

اما اگر برای 
ایجاد تغییر آماده 

نشده اید، تقاضای 
بازخورد نکنید.
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تکنیک گیمیفیکیشن به این معنا نیست که باید تمام 
جوانب آن مرتبط با بازی باشــد. بلکــه باید به گونه ای 
طراحی شود که با اهداف و استراتژی های شما همخوانی 
داشته باشد. هدف اصلی استفاده از مکانیک بازی، ارتقاء 
تجربه ی کاربر و هدایت آن به ســمت تغییرات مثبت 
اســت. اینکه کاربران انگیزه ی بیشتری بابت تعامل با 
محتوای شما پیدا کنند و اقدامات مورد نظر شما را انجام 
دهند. بسیاری از برندها نمی توانند نتیجه ی دلخواهشان 
را از بازاریابی به روش گیمیفیکیشن بگیرند؛ زیرا روی 

خروجی و هدف آن تمرکز نمی کنند.
در ایــن بخش به معرفــی چند مــورد از موفق ترین 

گیمیفیکیشن های برندهای معروف می پردازیم:
M&M ۱- اسمارتیز

شرکت M&M در سال 2۰13 گیمیفیکیشن جالبی در 
راستای کمپین تبلیغاتی نوعی از بیسکوئیت های خود 
طراحی کرد. این بازی بر اســاس پیدا کردن یک شیء 
خاص در یک محیط شلوغ طراحی شده بود. سادگی این 
بازی باعث شد که از محبوبیت خوبی در میان مخاطبان 
برخوردار شــود. در این بازی تصویری از اسمارتیزهای 
M&M به کاربر داده می شد که یک بیسکوئیت در میان 
آن ها مخفی شــده بود. کاربر باید این بیسکوئیت را در 
میان اسمارتیزها پیدا می کرد. نتیجه گیمیفیکیشن این 
بود که صفحه ی فیسبوک برند بیش از 25 هزار الیک 

دریافت کرد. همچنین 

بیش از ۶ هزار 
اشتراک گذاری و 1۰ هزار کامنت، از جمله 

دیگر نتایج این گیمیفیکیشن بودند. درست است که این 
بازی جزئی از کمپین تبلیغاتی شرکت بود؛ اما جنبه ی 
ســرگرم کننده ی آن توانســت تمام فضای شبکه های 

اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.
۲- نایک پالس

نایک برای معرفی جامعه ی نایک پالس خود کمپینی 
به نام NikeFuel برگزار کرد. در این کمپین کاربران 
بر اســاس میزان فعالیت های فیزیکی روزانه ی خود با 
یکدیگر به رقابت می پرداختند. اپلیکیشــن نصب شده 
روی موبایل آن ها تمام فعالیت هایشان را ثبت می کرد و 
به آن ها امتیاز می داد. این گیمیفیکیشن بعد از رسیدن 
کاربر به یک مرحله ی خاص، جوایز و امتیاز مخصوصی 
بــه آن ها اهدا می کرد. این بــازی نه تنها باعث تحرک 
کاربران می شد، بلکه باعث می شد آن ها امتیاز خود را در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند. همین موضوع 
میزان حضور برند را در شبکه های اجتماعی افزایش داد.

3- استارباکس
استارباکس یک برند شناخته شده در زمینه ی اهمیت 

در ذهن مخاطب ماندگار می شــود. این برند در گیمیفیکیشن 
خود نیز ایده ی جالبــی ارائه داده بود. به این صورت که جوانان 
در هنگ کنگ باید اپلیکیشن رایگانی را دانلود می کردند. سپس 
در یک زمان مشخص در مکان مشخص دور هم جمع می شدند. 
آن ها در این زمان مشخص باید اپلیکیشن خود را باز می کردند 
و تلفن خود را جلوی مانیتور تلویزیون تکان می دادند تا جایزه 
و کد تخفیف دریافت کنند. اینکه کاربران نمی دانستند با تکان 
دادن موبایل خود چه جایزه ای ممکن است دریافت کنند، باعث 
تحریک حس کنجکاوی آن ها می شــد. بنابراین هر شخصی، 
حداقل برای یک بار شانس خود را امتحان می کرد. گیمیفیکیشن 
این برند با شاد کردن جوانان توانست موفقیت بسیار زیادی کسب 

کند.
۶- بستنی مگنوم

شرکت تولید شکالت مگنوم از یک کمپین بسیار هیجان انگیز و 
 Magnum جدید برای معرفی نوعی از بستنی های خود به نام
Temptation اســتفاده کرد. این برند با حمایت سایت هایی 
مانند یوتیوب یک بازی دیجیتال آنالین با یادبود ســوپر ماریو 
طراحی کرد. اما با این حال بازی واقعی از طریق صفحات اینترنت 
انجام می شد. به این صورت که کاربران باید در سراسر صفحات 
مشخص وب جستجو و آب نبات پیدا می کردند. درنهایت وقتی 
دوباره وارد سایت مگنوم می شدند، امتیاز آن ها حساب می شد. 
هرچقدر تعداد آب نبات ها بیشــتر بود، مقامی که کاربر کسب 
می کرد نیــز باالتر می رفــت. این 

گیمیفیکیشن در 

اجتماعی  شــبکه های 
سروصدای زیادی کرد. 
 url حتــی یــک روز
توانست  مگنوم  سایت 
رکورد بیشترین توییت 
در جهان را از آن خود 
کند. بازی مگنوم بسیار 
هوشمندانه طراحی شده بود؛ زیرا نه تنها محصول جدید خودش 

را تبلیغ کرد بلکه آمار بازدید سایت همکارانش را نیز باال برد.
)4Food( ۷- فور فود

وب سایت 4Food مانند یک بازی هیجان انگیز طراحی شده 
است. شما در این وب سایت می توانید بازی کنید و برنده ی تخفیف 
یا پیشنهاد ویژه شوید. همچنین می توانید همبرگر مورد عالقه ی 
خود را بســازید. این وب ســایت یک تجربه ی فراموش نشدنی 
برای کاربر رقم می زند. گیمیفیکیشــن این وب ســایت نه تنها 
ارزش های شرکت را برای مشتری تعریف می کند بلکه همزمان از 
سازمان های خیریه نیز حمایت می کند. بنابراین می توان این طور 
نتیجه گیری کرد که گیمیفیکیشن جنبه های متفاوتی از افزایش 

عملکرد برند گرفته تا معرفی آن در شبکه های اجتماعی دارد.
طراحی یک بازی قوی و تأثیرگذار نیازمند استراتژی دقیق است. 
شما باید نســخه های متفاوتی از بازی را امتحان کنید و نهایتا 
بهترین گیمیفیکیشــن را از میان آن ها برگزینید. اگر نمونه ی 
جالبی از گیمیفیکیشن برندهای مختلف را می شناسید، آن را 

با ما به اشتراک بگذارید.

 My .دادن به مشــتری ها است
 Starbucks Rewards
نام گیمیفیکشنی است که این 
برند برای اثبات همین موضوع 
راه انــدازی کرد. ایــن بازی 3 
مرحله داشت. به این صورت که 
مشتری ها با هر بار خرید ستاره 
دریافت می کردند. زمانی که هر 
3 ستاره پر می شد، می توانستند 
غذا و نوشیدنی مجانی دریافت 
این گیمیفیکشن بسیار  کنند. 
ســاده و جوایــز آن نیــز برای 
کاربران بسیار وسوسه کننده بود.

 
۴- مک دونالد

برنــد مــک دونالد نیــز برای 
افزایش فروش محصوالت خود 
از بــازی معروف مونوپولی برای 
گیمیفیکیشن استفاده کرد. این 
بازی در سال 1۹۸۷ و به صورت 
آفالیــن طراحی شــده بود. به 
این صــورت که بعــد از خرید 

مشتری از 
رســتوران، یک بلیت به او داده 
می شد. هر بلیت نماینده ی یک 
جایگاه در بُــرد مونوپولی بود. 
مشتری باید تمام قطعات یکی از 
رنگ ها را جمع می کرد تا بتواند 
جایزه ی نهایی را دریافت کند. 
به انــدازه ای محبوب  بازی  این 
شــده بــود که میــزان فروش 
محصوالت این رســتوران را در 
سال 2۰1۰ به میزان 5.۶ درصد 

در آمریکا باال برد.
۵- کوکاکوال

برند کوکاکوال همیشه به ابداع 
و نوآوری در طرح های تبلیغاتی 
خو معروف بوده است. این برند 
به گونه ای نوشــابه های خود را 
تبلیغ می کند که برای همیشه 

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

شما در این 
وب سایت می توانید 

بازی کنید و 
برنده ی تخفیف 
یا پیشنهاد ویژه 
شوید. همچنین 

می توانید همبرگر 
مورد عالقه ی 

خود را بسازید. 
این وب سایت 
یک تجربه ی 

فراموش نشدنی 
برای کاربر رقم 

می زند

گار
مه ن

زنا
 رو

س  
شم

درا 
ص

با مشتری هایتان بازی کنید !نگاهی به نمونه گیمیفیکیشن های موفق در جهان
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6

ها
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نیا
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

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
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

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

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
09
31

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

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

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

رسمی
تلفن کارخانه:

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

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

/د
98
10
51
4

ط
/9
80
08
14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9
81
27
11

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

تخلیه چ�اه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08
 ج

/ 9
80

96
74

رفع نم
لوله بازکنی

تشخیص نم زدگی 
رفع نم و بو

با مصالح و بنایی
30 سال سابقه

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

 09151023831تیم سیار
وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

81
37

51

 ن�ظافت�ی آی�س�ان 
خشکشویی فرش ، موکت 

مبلمان ، نظافت کلی ساختمان
راه پله و پیلوت اعزام کارگر

خانم و آقا ) تضمینی (
35228934 - 35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58

ط
/9

81
40

97

نظافتی یاران نوین
)شماره ثبت 68691(

اعزام نیروی خانم و آقا به تمام 
نقاط شهر- شستشوی فرش ، 

موکت و مبل در محل انجام کلیه 
امور نظافت ساختمان با دستگاه 

قیمت مناسب -کیفیت عالی
عبدالمطلب  09193864900

 سجاد    37412850 

 ج
/ 9

80
17

17

شستشوی اختصاصی 
پرده اریکه

همراه با خدمات باز ونصب
لطفا کیفیت را مقایسه کنید 

38446541
09156966640

/ج
98

10
99

3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

 ج
/ 9

81
40

07

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

تاسیسات پیرنیا
تعمیرات و نصب فوری پکیج، 
آبگرمکن، شوفاژ و لوله کشی

شبانه روزی 09156239939

ط
/9

81
10

55

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95
/ج

98
05

09
7

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

مرکز درمان اعتیاد به��ار
با مسئولیت فنی - دکتر قربانی
37684969-09154126414

ط
/9

80
22

45
ط

/9
80

52
76

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

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

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

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

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

قابل توجه جوانان 
جویای کار وآموزش
آموزشگاه نمونه 

آرایش وپیرایش گل
)بامدیریت علی اکبرگل زاده(
با 53سال سابقه آموزشی 

بامربیان مجرب وبه همراهی  
طراح ومجری گریم سینما وتلویزیون

 )امیدگل زاده(
پذیرای شما جوانان عالقمنداست 

نبش چهارراه خواجه ربیع 
)عبادی( آموزشگاه گل

37246209-37247674
09151135513-37248637

 09362810092

/ج
98

14
16

2
/ج

98
10

44
7

مشاوره تخصصی 
رای��گان 

جهت اخذ دیپلم 
)تاسیسات ومعماری و کامپیوتر(

38331540
09155180726

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13

ط
/9

81
33

95

/ج
98

09
43

2

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی ، مبل ، میز ، ظروف 

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....

  0915  305  5600  
0939  739  5600  

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

ط
/9

81
31

28
 ج

/ 9
80

40
27

مهرگستران
استخدام نیروجهت نگهداری از 
کودک یا سالمند،کاردرمنزل

نیمه وقت یا تمام وقت
با حقوق باالوامنیت شغلی

بین احمد اباد5و7
مجتمع نور واحد 13

38464894-38464893

به یک فروشنده آقا تمام 
وقت برای لوله کشی محدوده 

دانشجو نیازمندیم
09156111192

/ع
98

14
20

8

تعدادی راسته دوز ماهر  
جهت کار در محیطی کامال 

زنانه نیازمندیم
09361243985

/ع
98

14
28

7

ط
/9

81
42

45

رستوران اصغر جوجه

به یک آشپز 
ماهر نیازمندیم
محدوده خواجه ربیع
09155590806

ثبت نام دوره جدید طب 
سنتی و گیاهان دارویی )فنی 
و حرفه ای( خانم وآقا آغازشد 
موسسه کرامت  32256344

ط
/9

81
44

54
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز
32231416-32235656

ط
/9

81
28

24

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

ط
/9

81
08

31

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719
خرید انواع ضایعات 

کلی  و جزئی به باالترین قیمت 
حمل رایگان  09010763896

09039107120

ط
/9

81
43

95
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745
تخریب - خرید ضایعات 

درب و پنجره، جوشکاری سیار  
09370501006

09305828084

ط
/9

81
22

94

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9

81
34

19

مفقود شده
پروان��ه کس��ب اینجان��ب 
س��ید عل��ی عل��وی ب��ا کد 
و ش��ماره  عضویت 3551 
ملی 0945130392 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد

/ع
98

14
38

3

خرید / فروش / تعویض
جعبه نوشابه � سبد میوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

16
خدمات گردشگری

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

1406

فروشنده و
صندوقدار

1408

خیاط و چرخکار
1411

آشپز
1413

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

مفقود شده
1801

متفرقه
1802

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

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 
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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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09154414127

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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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای غالمرضا ابراهیمی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 7082
 به نشانی:  ش��هرک طرق بلوار شهید ساعی نبش 

43
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 

مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت جهت تس��ویه حساب 
حداکث��ر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155178840
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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