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پشتیبانی مشتری ،
 چرا و چگونه؟

خبرنامه ها یا 
فضای مجازی؟ 

2

2

 
جزء سه تای برتر؛ وال مارت برترین خرده فروش

فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی اشاره کرد. به مانند 
همیشه کشور مادرش آمریکا و واقع در جای جای جهان. 

جالب است؛ حتی سالح ها تغییر کرده است!!

 
چرا طراحی گرافیک برای هر کسب و کاری اهمیت دارد؟

یکی از بزرگترین مزایایی که با بکار گرفتن طراحی گرافیک 
در هر کسب و کاری بدست میاد، متقاعدسازی مخاطب و 
مشتریان در مورد اون برند هست

 
نحوه مدیریت کامنت ها در اینستاگرام

 این کار صرفا برای فیلتر کردن کامنت ها برای بهتر 
خوانده شدن آن ها می باشد،نویسنده آن کامنت 

متوجه این قضیه نخواهد شد.

544

پنجشنبه  

 22 اسفند 1398 

 سال سی و سوم 

شماره  9206

Instagram @Rah.Kar
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نگاهی به کارکرد تولید محتوا در فضاهای مختلف 

خبرنامه ها یا فضای مجازی؟ 

مدیران  از  بسیاری 
عنوان کرده اند که 
در حال برنامه ریزی 
هســند تا در آینده 
بیشتر از رسانه های 
اجتماعی بهره ببرند. 

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیـر  راهـکار

پشتیبانی مشتری ، چرا و چگونه؟
مــردم این روزهــا کمتر تمایــل دارند که 
خریدشــان را بر اساس وفاداری برند انجام 
دهند بلکه تمایل دارند تا تصمیمات خرید 
خود را برمبنای سرویس پشتیبانی مشتری 
انجــام دهند. بدین معنی که شــرکتی که 
دارای سرویس پشــتیبانی مشتری بهتری 
اســت شــانس این را دارد که بتوانند نظر 

مشتریان را به خود جلب کند.
ســرویس پشــتیبانی مشــتری یکــی از 
فاکتورهای مهم است که بر روی تصمیمات 
خرید مشــتریان تاثیر می گذارد. همچنین 
میزان کیفیت خدمات مشتری مبنایی برای  
میزان اعتماد به شرکت ها نیز محسوب می 

شود.
بــر اســاس آخریــن تحقیقــات توســط  
در    ،Dimensional Research
ســانویول، کالیفرنیا:  اینکه انتظارات را بر 
پایه بهترین خدمات به مشــتری گذاشته 
شــود هیچ وقت تا این حد چالش بر انگیز 
نبوده اســت. امروز راه های بســیار زیادی 
برای اینکه مشــتری ها به شما دسترسی 
باشــد وجود دارد. استارت آپ ها وقتی که 
مشــتریان را با خدمات عالی شــگفته زده 
کنند نتایج بســیار زیادی به دست خواهند 

آورد. 
شــما مــی توانید  بــا انجام این ســه کار  
مشــتریان خود را بیشــتر تحت تاثیر قرار 

دهید
زمانی که  مشتری از شما سوال می پرسد 
و یا مشــکلی را با شما در میان می گذارند 
اگر مدت زمان پاسخگویی به آن ها یا حل 
مشــکل آن به طول بیانجامــد، به راحتی 
ناامید می شوند. آنچه موجب سرخوردگی 
مشتریان می شــود این است که در قبال 
آن ها ســکوت کرده، پاسخ آنها را با تأخیر 
داده و یا اینکه حل مسئله آنها را به تعویق 

بیاندازید.
چگونه می توان انتظارات را در ابتدا تعیین 
کرد؟ وقتی مشــتری برای شما می نویسد، 
بایستی فورا به او پاسخ دهید که یادداشت 
او به دست شما رسیده است و با یک شماره 
منحصر به فرد آن را مشــخص کرده تا هر 
وقت که بخواهد با همان شــماره با شما در 

تماس باشد.

از خبرنامه ها و email ها غالبا به 
عنوان راه های ارتباط با مشــتریان 
و تــاش جهت ایجاد وفــاداری در 
مشــتری یاد شده اســت. برخی از 
شرکت کنندگان یادآور شدند که از 
email برای ارائه پیشنهادات ویژه 
اســتفاده می کردند. بقیه پیشنهاد 
کردند کــه از email بعــد از هر 
معامله اســتفاده می کنند تا متوجه 
شــوند مشــتریان در چه وضعیتی 
هستند و به آنها اجازه دهند تا نظرات 

خود را بیان کنند.

به عنوان  رســانه های اجتماعی 
افزایش خدمات  ابزاری جهت 

مشتریان
کسب و کارهای کوچک 
از  کننــده،  مشــارکت 
رســانه های اجتماعی 
به عنــوان دیگر ابزار با 
افزودن  جهــت  ارزش 
خدمــات و ایجاد تعهد 
در مشتریان یاد کردند. 

این کسب و کارها متوجه 
شــده اند که چطور رسانه 

های اجتماعی فرصت هایی 
جهت ارتباط فوری با مخاطبان 

ایجاد خواهند کرد. طریقه استفاده 
از رسانه های اجتماعی در گسترش 
کســب و کار یا ارائه بهتر خدمات به 
مشــتریان می تواند به شــیوه های 
مختلفی انجام شود، به عنوان مثال 
استفاده از رسانه های اجتماعی جهت 
یادآوری به مشتریان، یا پیشنهادات 
زمانی محــدود و یا مطلــع کردن 
مشتریان از قرار ماقات های کنسل 

شده و جایگزین کردن آنها.
Blair Smith کارمنــد معامات 

ملکی در مورد شبکه های اجتماعی 
اینگونه می گویــد:  من تمام طول 
زمســتان را با توئیتر و رســانه های 
اجتماعی مشغول بودم. من بررسی 
کردم که آیا برای من مناسب هست 
یا نه. من تنها نیســتم. افراد زیادی 
هســتند که زندگی خود را از طریق 
رســانه های اجتماعی می گذرانند. 
دالالن معامات ملکــی آینده نگر، 
از توئیتر برای به اشــتراک گذاشتن 
اطاعــات و ســواالت و ارائه اماک 

د مشتریان  خــو
استفاده می کنند. 

درفضای مجازی، اکثر کسب و کارها 
به شــکلی عضو facebook و یا 
 twitter هستند.   instagram
 telegram اســت،  محبــوب 
همچنان جذابیت خــود را دارد؛ اما 
ابعادی کوچک. مشاورین کسب  در 
و کارهــای کوچــک پژوهش های 

بســیاری را در خصــوص مصارف و 
کاربردهای رسانه های اجتماعی در 
طول سال گذشــته ثبت نموده اند. 
گرچه آشنایی و سهولت استفاده از 
این ابزار در صاحبان مشاغل کوچک 
متفاوت بود. با این وجود، بسیاری از 
مدیــران عنوان کرده اند که در حال 
برنامه ریزی هسند تا در آینده بیشتر 
از رســانه های اجتماعی بهره ببرند. 
اهداف بلندمدت آنها برای رسانه های 

اجتماعی شامل موارد زیر می باشد:
– فراگیری بیشــتر و شروع استفاده 
از توئیتــر برای اعــام افتتاحیه ها، 
محصــوالت جدیــد، فــروش و 
خدمات و اقام با پیشنهادات 

زمانی محدود.
– افزایــش اســتفاده از 
سیســتم پیام رسان به 
ایجاد  برای  مشــتریان 
مزیــت صرفــه جویی 
در وقــت و فرصتــی 
برای ارسال پیغام های 
سفارشــی یا پیام های 
بخصوصی که مربوط به 
نیازهای فردی می باشد، که 
تلفن  بروزرسانی  عضویت در 

های همراه را تقویت می کند.
– وباگ نویســی جهــت ارتباط 
با مشــتریان و نیز دیگر پیمانکاران، 
برای مشــارکت بینندگان، ارســال 
ویدئو در you tube جهت معرفی 
کارمندان و توضیح خدمات متفاوت 
یا ایجاد انجمن هــای آناین که در 
آنجا مشــتریان می توانند داســتان 
های خود و یا تجربه اســتفاده خود 
از محصوالت را به اشتراک بگذارند.

 مدل 
مو فقیت

 سعید اتحادی   
روزنامه   نگار
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پخش انواع 
کامپیوتر،تبلت،موبایل

لپ تاپ
lenovo-asus-hp-acer
از3500ت به باال

کامپیوترهای خانگی اداری نو
4500000ت

کامپیوترهای حرفه ای نو
6500000ت

لپ تاپ وکامپیوترهای گمینگ مبتدی
از5800ت به باال
گمینگ حرفه ای 
از9800ت به باال

@moeincomputer کانال تلگرام
37133300
37233300
بازرگانی معین

 **تعمیرات تخصصی**

/د
98
13
70
7

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

خریدار خودروهای فرسوده
و تصادفی به باالترین قیمت

حمل رایگان 09157137078 
09360833581

ط
/9
71
47
71

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

نقاشی ساختمان هزار رنگ
قیمت مناسب- کیفیت باال

09388913491

/ع
98
12
74
0

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

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98
11
33
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

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

09159072150-09351101482

ط
/9
80
24
13

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
پاینده 09151027016

ط
/9
80
64
10

ج
/9
81
04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
81
55
87

ج
/9
81
25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

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(

از متری 15 الی 25 هزارتومان
شرافتی 09365265704 

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

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9
81
39
99

ج
/9
80
71
80

تخریب
خرید ضایعات وسازه نگهبان
09155596591

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
81
31
81

ج
/9
81
34
06

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

38824494
توس هیدرولیک 

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

ط
/9
81
40
37

ج
/9
81
12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

ج
/9
80
44
35

جنس ازشماکارازما 
کابینت چوب،وکیوم،هایگلس 
ام دی اف،مالمینه، کمددیواری 
09152462400-09017479120

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

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

ط
/9
81
14
77

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

امالک گلستان طرقبه
خرید، فروش، معاوضه

 باغ، ویال 35592265
آهنی  09155191566

ط
/9
81
35
31

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
09153076425

ط
/9
81
32
90

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خدمات خودرو
411

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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هر شــرکتی، چه نوپا چه کهنه کار و شــناخته 
شده برای کســب برتری نسبت به رقبای خود 
همــواره تاش می کنــد. در واقع اســتفاده از 
تصاویر گرافیکی درســت و جذاب در محتوا و 
ابزار درستی برای پیروزی  تبلیغات بیزینس ها، 
در ایــن رقابت تنگانگ اســت. درمیان همه ی 
روش های کمپین های تبلیغاتی، استفاده درست 
از گرافیــک، معجــزه می کند و وســیله انتقال 

صحیح هدِف تبلیغات به مخاطب است.  
افزایش فروش

طــراح گرافیــک با هنــر و خاقیــت میتونه 
کار طراحــی رو بــه گونــه ای انجــام بده که 
باعــث افزایش فروش بشــه.این کاما طبیعیه 
وقتی طــراح گرافیک بتونه با طراحی درســت 
مخاطب رو نســبت به کیفیت کاالمتقاعد کنه، 
خــود بخود باعث افزایش فروش میشــه. حتی 
طراحــی لوگو کاما منحصر بفرد، کارت ویزیت 
وعناصر تبلیغات محیطی اگه درســت طراحی 
بشــن،میتونن ذهنیت خوبی در مخاطب ایجاد 
کنن وگام مثبتــی در زمینه ی افزایش فروش 

برداشته خواهد شد.
برندینگ و تثبیت نام برند

یکــی از کارهایی که در برندینــگ باید انجام 
بشه، معرفی و تثبیت نام شرکت یا برند هست. 
مطمئنا هیچ چیز مثــل طراحی لوگو خاقانه، 
بنرهای تبلیغاتی مناسب، ظاهر منحصر به فرد 
سایت و سایر عناصر تبلیغاتی نمی تونه نام برند 
رو در ذهــن دیگران ثبت کنــه. تصور کنین به 
هر گوشــه ی شــهر و اینترنت و تلویزیون نگاه 
کنین، طرح تبلیغاتی بسیار جذاب ببینین، خب 
این کاما طبیعیه که نام برند مربوطه کاما در 
ذهنتون موندگار میشه. در اینجا هم نقش و رد 

پای طراح گرافیک رو می بینین.
انتقال یا پیام با طراحی گرافیک

طراح گرافیک باید بتونــه پیام اصلی یک برند 
رو به مشتریان انتقال بده. انتخاب مناسب رنگ 
در طراحی و استفاده ی درست از تایپوگرافی و 
فونت ها ی مناسب می تونه یک پیام تبلیغاتی 
و هــدف اصلی برند رو به درســتی به مخاطب 
منتقل کنه. یک نمونه ی کاما مشــهور در این 
زمینه، آرم و طراحی لوگو مک دونالد هســت. 
رنگ زرد و قرمز باعث ایجاد احســاس شــور و 
هیجان میشــه و باعث جذب افراد جوان میشه. 
ایــن دقیقا همون هدف مک دونالد هســت که 
بتونه در افراد جوان این حس هیجان و اشــتها 

آوری رو ایجاد کنه.
افزایش حس متقاعد سازی مخاطب

یکــی از بزرگتریــن مزایایی که با بــکار گرفتن 
طراحی گرافیک در هر کســب و کاری بدســت 

میاد، متقاعدســازی مخاطب و مشتریان در مورد 
اون برند هست. برای مثال اگه طراح گرفیک بتونه 
به صورت کاما حرفه ای طراحی بروشور، طراحی 
لوگو و سایر تبلیغات محیطی رو انجام بده، میتونه 
حس اعتماد رو در ذهن مخاطب ایجاد کنه. ایجاد 
حــس اعتماد، ناخودآگاه باعث متقاعد ســازی و 

تثبیت نام برند در ذهن مخاطب میشه.
افزایش قابلیت خوندن محتوای یک برند

در دوره و زمان حال حاضر نمیشه به برندینگ 
فکر کرد و به معرفی سایت فکر نکرد. برای اینکه 
بتونین ســایت رو به درستی معرفی کنین، باید 
بتونین از محتوا نویسی درست بهره مند بشین 
تا مخاطبانتــون افزایش پیدا کنن. اما هر اندازه 
هــم اصول محتوا نویســی رو رعایت کنین، اما 
از تصاویر، رنگ صفحه و شکل ظاهری مناسب 
برای سایت بهره نگیرین، نمی تونین به درستی 

به هدفتون دست پیدا کنین.
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چرا طراحی گرافیک برای هر کسب و کاری اهمیت دارد؟

اهمیت زیبایی در ارائه تبلیغات
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نحوه مدیریت کامنت ها در اینستاگرام
خب همانطور که می دانید کامنت هم یکی 
از انواع تعامات در اینســتاگرام می باشد و 
همچنیــن می دانید که هــر چه نرخ تعامل 
پست ها وصفحه ما در شبکه های اجتماعی 
بیشــتر باشــد،دنبال کننده های وفادارتری 
خواهیم داشــت وهمچنین با افزایش میزان 
تعامل میزان نمایش پست ها نیز اینستاگرام 

افزایش می یابد.
خب قطعا همه ما انســان ها وقتی با شخص 
ویــا مجموعــه ای تعامل می کنیــم انتظار 
تعامل متقابل از شــخص یــا مجموعه مورد 
نظــر خواهیم داشــت ودر صــورت دریافت 
نکــردن تعامل متقابــل از وی به مرور زمان 
ویا به سرعت ســعی می کنیم که تعاملمان 
را باشــخص ویا مجموعه مــورد نظر کمتر 
کنیم.پس در نتیجه پاســخ دادن به تعامات 

بایــد یکی از برنامه های ما در شــبکه های 
اجتماعــی باشــد،یکی از مهــم تریــن این 
تعامات در اینستاگرام پاسخ دادن به کامنت 
ها می باشــد،قطعا این قضیه باعث برقراری 
تعامل متقابل بــا دنبال کنندگان وهمچنین 
افزایش میــل آن ها برای تعامل بیشــتر با 
صفحه شــما می شــود وهمین قضیه باعث 
افزایش نــرخ تعامل صفحه هــای بزرگ به 

مرور زمان می شود.
خب طبیعتا پاســخ دادن بــه همه کامنت 
های اینســتاگرام در صفحه هایی که دنبال 
کنندگان زیادی دارند از طریق موبایل اصا 
کار آسانی نیست،ولی شما برای این کار می 
توانید از ابزارهایی اســتفاده کنید که به شما 
این قابلیت را می دهنــد که از طریق رایانه 
های شــخصیتان این کار را انجام بدهید.در 
ادامــه یکی از این ابزارها را معرفی می کنیم 

ونحوه کار با آن را  شرح می دهیم.
یکــی از ابزارهایــی کــه به واســطه آن به 
راحتــی می توانید ایــن کار را انجام بدهید 
ICONOSQUARE هست که داخل پست 
های قبلی به طور مختصر معرفی شــد،برای 
این کار به راحتی می توانید در این سرویس 

ثبت نام کنید وبا دنبال کردن مطالب بعدی 
به راحتــی کامنت های صفحتان را از طریق 

رایانه شخصیتان مدیریت کنید.
وبســایت  وارد  کار  ایــن  بــرای 
ICONOSQUARE شــوید، پس از ثبت 
نام گزینــه Comment tracker را از 
منوی ســمت چپ انتخاب کنید،پس از این 
کار پست های شــما به همراه تمام کامنت 
هــای آن ها در صفحه برای شــما ظاهر می 

شوند.
سپس با کلیک روی هر پست می توانید تمام 
کامنت های مرتبط با آن را مشاهده کنید ویا 
به آن ها پاسخ دهید همچنین می توانید به 
نشانه خوانده شدن یک کامنت با کلیک روی 
دایره آبی رنگ سمت راست ان،آن کامنت را 
به حالت خوانده شــده در بیارید تا دیگر در 
 ICONOSQUARE لیست کامنت ها در 
نشــان داده نشود،تا راحت تر بتوانید کامنت 
های جدید را ببینند،البته این کار صرفا برای 
فیلتر کــردن کامنت ها بــرای بهتر خوانده 
شــدن آن ها می باشد،نویسنده آن کامنت 

متوجه این قضیه نخواهد شد.

نحوه مدیریت 
کامنت ها در 
اینستاگرام

 این کار صرفا برای فیلتر 
کردن کامنت ها برای بهتر 
خوانده شدن آن ها می 
باشد،نویسنده آن کامنت 
متوجه این قضیه نخواهد 
شد.

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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از زمانی که سیســتم مدیریت محتوا را نیز مشخص 
کرده اید نوبت به اصل کار یا همان طراحی وبسایت 
می رســد. در صورتــی که از  CMS هــای آماده 
ماننــد وردپرس یا جوما اســتفاده کنید، در بخش 
طراحی وبســایت می توانید از قالب های آماده نیز 
برای طراحی وبسایت خود استفاده کنید. این قالب 
هــا اکثرا به صورت رایگان بــوده و برخی از آنها که 
طراحی هــای خاص دارند از ۲۵ تا ۱۰۰هزار تومان 
قیمت دارند. نکته مهم در قالب های آماده استفاده 
از ویژگی های قالب برای نزدیکی به طرح موردنظر 
شــما برای سایت اســت. این قالب ها امکان تغییر 
عکس، متن، لینک ها و الیه بندی ســایت را برای 

شما فراهم می کنند.
فــوت کوزه گری: در صورتی که حوصله تغییر قالب 
را ندارید یا نمی دانید که دقیقا از ســایت خود چه 
انتظاری دارید می توانید از یک برنامه نویس جهت  
ســاخت قالب  کمک بگیرید. معموال هزینه ساخت 
یا تغییر قالب از ۱ میلیون تومان تا ۵ میلیون تومان 
بسته به میزان تخصص برنامه نویس و ویژگی های 
مورد انتظار شما متفاوت است. سایت هایی که تنها 
یک ویترین هســتند و چند صفحــه خاص با یک 
وباگ نیاز دارند قیمتی بین ۱ میلیون تا ۲ میلیون 
تومان برای طراحی قالب نیاز داشــته و سایت های 
فروشگاهی از ۲ تا ۵ میلیون تومان هزینه الزم دارند.

فــوت کوزه گــری: در صورتی کــه از CMS های 
شرکتی اســتفاده کنید طبیعتا هزینه طراحی قالب 
افزایش پیدا کرده و الزم اســت قبــل از خرید آن 
CMS در مورد طراحی و پشتیبانی قالب با شرکت 
موردنظر مکاتبه کنید. معموال هزینه این طراحی ها 
از ۲ میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

می توان شــروع به کار کرد؟ قطعا خیر. محتوا برای سایت 
مانند محصوالت داخل یک فروشــگاه یا مجتمع تجاری می 
باشــد. هدف هر شخصی که وارد فروشــگاه می شود ابتدا 
بررسی و دیدن محصوالت اســت؛ همانطور که هدف اولیه 
هر کاربری که وارد ســایت می شــود خواندن محتوای آن 
می باشد. محتوا می تواند فرمت های مختلفی داشته باشد) 
متن، عکس ویدئو و حتی فایل صوتی( اگر شخصی در داخل 
سازمان خود برای تولید محتوا سراغ دارید به شما پیشنهاد 
می کنم ابتدا از او استفاده کنید )البته در ادامه مقاله به شما 
خواهم گفت این کار چه زیان هایی دارد( اما اگر شــخصی 
را ســراغ ندارید می توانید از یک نفر به صورت پروژه یا دائم 
استفاده کنید. هزینه تولید محتوا معموال به صورت کلمه ای 
می باشد. محتوای عمومی از کلمه ای ۱۵ تومان و محتوای 
تخصصی از کلمه ای ۴۰ تومان شــروع می شــود. بسته به 
میــزان تخصصی بودن محتوا هزینــه تولید آن افزایش می 
یابــد. در ادامه برخی از ویژگی های یک نیروی تولید محتوا 

را شرح خواهیم داد.

شما  حتما  اختصاصی:  ایمیل 
هم به ایمیــل هایی با ادرس 
برخورد  شــرکتی  اختصاصی 
داشــته ایــد. این مــورد نیز 
محدودیتی اســت که باید در 
هنگام خرید پکیج هاستینگ 
به آن دقت کنید. این ویژگی 
بــرای کســب و کارهایی که 
واحدهای مختلفی داشــته یا 
بیرونی زیــادی دارند،  تعامل 

اهمیت باالیی دارد.
تولیــد محتوا: یــک آپارتمان 
را درنظــر بگیرید، آدرس آن 
مشخص شــده، میزان فضای 
موردنیاز و طراحی داخلی نیز 
مشخص شده است. آیا بدون 
وســایلی مانند میز و صندلی 

بسته به میزان 
تخصصی بودن 

محتوا هزینه تولید 
آن افزایش می 

یابد. در ادامه برخی 
از ویژگی های یک 
نیروی تولید محتوا 

را شرح خواهیم 
داد.

از همه چیز بگوییم، خرده فروشــی چیز دیگری است. خرده فروش های 
بســیاری را در این دنیا و در شــهرهایمان دیده ایم. در میان این خرده 
فروشــی ها و خرده فروش ها اما، برخی چیز دیگری هستند. همان  هایی 
کــه از فرش به عرش آمده اند و دنیا در گرو خود قرار داده اند. مرســوم 
نبوده! اینکه تو بخواهی تمام خریدهایت را از یکجا انجا بدهی. به سن ما 
کــه قد نمی دهد، اما بزرگترها حتما به یاد دارند زمانی را که برای خرید 
کردن، آن هم کم ترین مقدار خرید و عادی ترین آن، باید مســافت های 
طوالنی را طــی می کردی و به بازار می رســیدی. و این تازه اول روضه 
بــود. چرا که باید تازه تک بــه تک مغازه ها رو بگردی، تــا بتونی تمام 
خریدهایت را انجام دهی. اما امروزه و با پیشــرفت تکنولوژی، داســتان 

بســیار متفاوت شــده  اســت. راحتی در میان مردم موج می زند و آنچه 
کــه این راحتی را بــه وجود آورده همانند کلونی هایی هســتند که، در 
جــای جای این کره خاکی جای شــده اند. در هر کوچه، در هر خیابان، 
در هر بلوار، در هر شــهر و در هر کشــور. آن ها چیزی نیســتند به جز  

فروشگاه های زنجیره ای . بخوانید خرده فروش مدرن ...
در این شــور بازار خرده فروشــان و فروشــگاه های زنجیره ای، برخی از 
آن ها هســتند که خیلی معروف تر و خیلی شــناخته شــده تر هستند. 
از آن جملــه می توان بــه  وال مارت ، فروشــگاه های زنجیره ای خرده 
فروشی اشاره کرد. به مانند همیشه کشور مادرش آمریکا و واقع در جای 
جای جهان. جالب اســت؛ حتی ساح ها تغییر کرده است!!  سام والتون  
کارآفریــن و تاجری بود که این خرده فــروش کبیر را بنیان نهاد. خرده 
فروشــی فراتر از خرده فروشی عادی. اما امروزه نیز  خانواده والتون ، از 
ثروتمندترین خانواده های جهان، مالکیت این ابر غول خرده فروشــی را 
به عهده دارند. همانی که ســام والتون در ســال ۱96۲ بنا نهاد. امروزه 
وال مارت رشــد چشــمگیری داشته است و توانســته خود را به عنوان 
یکی شــناخته شده ترین فروشــگاه ها جهان معرفی کند. حوزه فعالیت 
آن شامل سوپرسنترها، فروشــگاه ها، بازارهای بین المللی و ... می باشد. 
ابتکارات وال مارت هم قابل توجه است. از جمله آن ابتکارات استفاده از 
توربین های بادی، صفحات خورشیدی نورگیر، دیگ های بخار با سوخت 
زیستی و ... اســت. که در نوع خود برای یک فروشگاه زنجیره ای جالب 

توجه است.

جزء سه تای برتر؛ وال مارت برترین خرده فروش

فروشگاه های زنجیره ای خرده 
فروشی اشاره کرد. به مانند 
همیشه کشور مادرش آمریکا 
و واقع در جای جای جهان. 
جالب است؛ حتی سالح ها تغییر 
کرده است!!

محمد قدوسی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

س  
شم

درا 
ص

راهکار هایی برای ارزیابی سایت

سایت تان را چطور کنترل می کنید؟
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ش
/9
81
45
18

ط
/9
81
40
10

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

خریدارکلیه لوازم منزل 
منصف آهن آالت،ضایعات

09157700622
 09153030622

ط
/9
81
33
68

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

09302978698

ط
/9
81
42
17

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

لوازم منزل، ضایعات
و خرده ریزی انباری خریداریم
محمدی 09358348726

ط
/9
81
50
60

ج
/9
81
01
28

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

ج
/9
80
79
20

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
مبل شویی جهان
آستانه

36514183
09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

ط
/9
80
08
09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

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

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

پ
/9
81
24
56

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

37292296-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

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 

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
75

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
80
08
17

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100%اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

ج
/9
81
41
47
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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

پ
/9
80
23
78

ط
/9
80
58
40

قالیشوییومبلشویی

تاژ
شستشوبهروش100%اسالمی
38924418
32715374
38471584
37255454

ط
/9
80
01
38

قالیشویی
گلافشــان

33713389 37315799
32787006 37411404
32564441 36615852
33427503 38712275
33666021 37583283

/ج
98
01
99
0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح

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

وصلاگویمطمئن
09152000092
36200013

ط
/9
81
37
51

تخلیهچـاه
09153131040
09151223530

ط
/9
81
46
50

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

گلدشت سمپاشی شرکت
ضدعفونیومهپاشیمحیط
برعلیهانواعویروسها.تضمینی
0 9 1 5 1 1 0 1 8 5 7

/د
98
15
75
8

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

بهچندکارآموزویکمنشی
خانمنیازمندیم.آموزشگاه
کرامتعبادی41)مراجعه
حضوری(09153136521

ط
/9
81
51
13

/ج
98
02
56
2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

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

خریدضایعات
کارتن،آهن،پالستیک
09155234752خاکشور

ط
/9
81
25
01

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9
80
54
20

/ج
98
15
31
8

آهناالتتوس
ساخت،خریدوفروشدرب
پنجره،حفاظ)مهرجو-داییزاده(
09151176273-09155137032

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

ط
/9
81
34
19

/ج
98
00
28
6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
09354604745خوردهریزوغیره

خریدانواعضایعات
کلیوجزئیبهباالترینقیمت
حملرایگان09010763896

09039107120
ط
/9
81
43
95

11
پزشکی

سالمتوزیبایی

13
مجالسومراسم

14
استخدام

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

ترکاعتیاد
1104

تاالرپذیرایی
وباغسرا

1304

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

منشیوتایپیست
1402

تابلوسازی
1504

خریدوفروش
ضایعات

1701

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

سمپاشی
808

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمینپایینتریننرختور
کیش
قشم

ط
/9
81
28
23

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانتریننرخ کیش

/ج
97
18
84
4

قابلتوجههمشهریانگرامی
بهاطالعمیرساندآقایقاسمبهرامیزاده

دفترمشاورامالکبهشمارهعضویت6143
بهنشانی:خیام46پالک20امالکبهرامی

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 هیچگونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفنتماسدفترمشاورامالک:09155110494
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

57
66

قابلتوجههمشهریانگرامی
بهاطالعمیرساندآقایمحمدحسینیون

دفترمشاورامالکبهشمارهعضویت13630
بهنشــانی:آوینیکوچهشــهیدخیرآبادی19پ

153
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

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

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفنتماسدفترمشاورامالک:09338147271
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

57
63

قابلتوجههمشهریانگرامی
بهاطالعمیرساندآقاینقیکدکنیان

دفترمشاورامالکبهشمارهعضویت7308
بهنشانی:سیدیکویالمهدینبشقائم16

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 هیچگونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفنتماسدفترمشاورامالک:09155091269
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

57
53

قابلتوجههمشهریانگرامی
بهاطالعمیرساندآقایعلیپوررجب

دفترمشاورامالکبهشمارهعضویت10524
بهنشانی:قاسمآبادنبششریعتی1

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت 
جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه 

و م��دارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچگونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفنتماسدفترمشاورامالک:09355116109
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

57
54
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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
81
52
08

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
4000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

ط
/9
80
55
67

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

ط
/9
81
45
09

تولید و پخش مقوای 250 گرمی
09151126299

صادقی

قیمت مناسب


