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قدم هایی برای
 بهترین شدن

ویترین تان را هرگز 
فراموش نکنید
5

2

 
چه پست هایی درصفحه اکسپلوراینستاگرام می مانند؟

کاور ویدئو را طوری انتخاب کنیم که در این حالت نمای 
جذابی داشته باشد یا اگر تصویر است وابعاد ان به شکل 

مربع نیست محتوای اصلی در گوشه تصویر نباشد.

 
چرا طراحی گرافیک برای هر کسب و کاری اهمیت دارد؟

هر اندازه هم اصول محتوا نویسی رو رعایت کنین، اما از 
تصاویر، رنگ صفحه و شکل ظاهری مناسب برای سایت 
بهره نگیرین، نمی تونین به درستی به هدفتون دست پیدا...

 
شیائومی؛ توامان با تکنولوژی و علم

شیائومی توانسته روز  به روز به پیشرفت چشمگیری 
در این صنعت برسد.

455

 چهارشنبه  

 28 اسفند 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9211

Instagram @Rah.Kar
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راهکارهایی برای تبدیل شدن به محبوب ترین کارمند در محل کار 

قدم هایی برای بهترین شدن

عملکرد خوب خود را 
به شــیوه ای ظریف 
مانند:"من  دهیــد، 
فکر می کردم شــما 
واقعا ارائه را خوب 
عمــل مــی کنیــد و 
خــوب  را  کارتــان 

انجام دادید.

داشــتن محبوبت در محل کار حس مثبتی در شما 
ایجاد خواهد کرد ، اینکه همکاران تان شما را دوست 
بدارند و تحسین کنند انگیزه مضاعفی برای رسیدن 
به هدف و پیشرفت در شما فراهم می کند پس مهم 
اســت که راه و روش این مهم را بدانید ؛ راه و روشی 

که در این بخش از نکات موفقیت خواهیم گفت. 
برای کسب محبوبیت در محل کار

1. به همکاران خود عالقه تان را نشان دهید:
در میان همکاران خود محبوب شــدن به یک فرمول 
ســاده نیاز دارد:از آنها ســواالتی در مورد کارشــان 
بپرسید، به آنها گوش دهید، و عالقه واقعی خود را به 
آنهانشان دهید ، اگر آنها بخواهند خودشان را خالی 
کنند، بگذارید بدانند که گفتگویتان محرمانه است و 
شما آن را به کســی نخواهید گفت. با ابراز عالقه به 
آنچه که در حال کار بر روی آن هســتند و همچنین 
با اســتفاده از حرکت های کوچک اما قدرتمند مانند 
درخواســت برای بیرون رفتــن تعطیالت آخر هفته، 
تعطیالت آینده، و بیشتر، و در این صورت این ویژگی 

دوست داشتنی را به دست خواهید آورید.
2. مشغولیت خودتان را برای خودتان نگه دارید:

نــه، این فقط یک بازی هوشــمندانه بر روی کلمات 
نیست که به شــما یادآوری کند که زندگی شخصی 
خود را بــرای خودتان حفظ کنیــد ؛ محبوب ترین 
کارکنان کسانی هستند که در مورد مشغولیات خود 
صحبت نمی کنند، هیچ کس اهمیتی نمی دهد شما 
چقدر سرتان شلوغ است. همه مشغول هستند و کار 
شــما این است که کار خودتان را انجام دهید. اگر به 
شدت غرق شــده اید، ایده خوبی است که با رئیس 
خود مکالمه ای داشــته باشــید و درخواست کمک 
کنید، اما بیشتر همکاران شــما به زودی از شنیدن 
اینکه چقدر مشــغول و غرق در کار هســتید، پر می 

شوند.
3.برای محبوبیت در محل کار از شایعات دوری 

کنید:
ســتارگان معروف ممکن اســت محبوب باشند، اما 
هیچکس دوست ندارد که شایعات آنها را گوش دهد 
- و قطعا کتاب ســوخته آنها را بشنود ، بخش مهمی 
از اینکه افراد پشــتت باشند و تحسین آنها را بدست 
بیاورید، این است که از شایعه ها دور باشید و این را 
در زندگی و در محــل کارتان انجام دهید. به عنوان 
مثال، اگــر گمانه زنی ها مبنی بــر اینکه یک اداره 
خــوب کار می کند یا خیــر، در گفتگو آنها دخالتی 
نکنیدبه جای اینکه جمــالت منفی خود را به میان 
مکالمات همکاران خود وارد کنید ، فردی باشید که 

همه از مصاحبت با او لذت می برند.
4. برای رسیدن به محبوبیت در کار دیر نکنید:

فقط خرگوش های ســفید مــی توانند با دیر کردن، 
همچنان دوست داشتنی باشند. اگر به طور مداوم دیر 
می کنید، نمی توانید دوست داشته شوید و افراد به 
شما توجه کنند بنابراین مطمئن شوید زنگ هشدار 
خــود را زود تنظیم کنید و به آژیر مقاومت نشــان 
ندهید. به عالوه، یک لحظه ای را برای خارج شــدن 
از خانه خود تعیین کنید، و ترافیک را درنظر بگیرید. 
ســحرخیز باش تا کام روا شوی، این یک یادآور برای 
این است که زمانی که زود آماده می شوید، خودتان 

را در موقعیتی قرار می دهید که موفق شوید.
5. دنبال کردن قانون طالیی برای رسیدن به 

محبوبیت در کار:
با قانون کار زندگی کنید و به زودی می توانید قانون 
فضــای کاری خود را کنترل کنید ؛ مهربان باشــید، 
لبخند بزنید و شخصیت دلپذیری داشته باشید، اینکار 

واقعا آسان است. با انجام این حرکت، محبوبیت بیشتری 
به دســت خواهید آورد، زیرا مردم احساس نمی کنند 
که شــما آنها را می گیرید یا آنها را تضعیف می کنید ، 
احساس می کنند که از آنها حمایت می کنید این کار 
اعتماد را ایجاد می کند. این کار به شــما محبوبیت و 

احترام را در محل کار می دهد.
6.برای محبوبیت در کار قابل دسترسی باشید:

شــوخی نیســت - اما صحبت نکردن شما می تواند 
همکاران را خاموش کند اگر با ترش مزاجی راه بروید 
و دست به ســینه، و با همکاران خود تماس چشمی 
برقرار نکنید، ممکن است به این معنی باشد که روز 
بدی دارید یا بســیار خجالتی هســتید. با این حال، 
به زودی یک شــهرت منفی دریافت خواهید کرد که 
غلبه بر آن دشوار خواهد بود. اگر برای کنار هم بودن 
به یک گروه و تیم دعوت شــدید، جواب مثبت دهید 
؛ لبخند بزنید، حتی اگر شــما آن را دوست ندارید و 
یا روز بدی را داشــتید این کار در بلند مدت به شما 

کمک خواهد کرد.
7. در انتهای روز سریع محل کارتان را ترک نکنید:

برای محبوبیت بیشــتر از لحظات کارتان و بودنتان 
در محــل کار لذت ببرید ، اکثــر افراد به قدردانی یا 
احترام کسی که در لحظه اتمام ساعت کاری میرود، 
نمی روند. البته، اگر شــرایط خسته کننده ای وجود 
داشته باشد، شما می توانید زمانتان را رد کنید، فقط 
لطفا زیاد به ســاعت نگاه نکنید. اینکه کمی پشــت 
میزتان بنشــینید و اجازه دهید ساعت ها بگذرند به 
شــما صدمه ای نمی زند و این اصال خوب نیست که 
بقیه ببینند شــما اصال اشــتیاقی به کارتان ندارید و 

منتظر بیرون رفتن هستید.
8.برای محبوبیت در کار پیشنهاد برای کمک را شما 

بدهید:
اگــر دیدید یکی از همکارانتان اســترس دارد، پیش 
او برویــد و کار امروزتان را انجــام دهید. تبدیل به 
کاپیتان تیم شوید - کسی که همکارانش را حمایت 
می کنداین حرکت شما را به سمت خوبی پیش می 
برد پس از همه اینها، چه کســی دوست ندارد کسی 
که به آنهــا کمک کند؟ همه اعمــال خوب - حتی 
کســانی که شــما را در جای دیگران قرار می دهند 
- نباید با یک انگیزه بی نظیر انجام شــوند. بله، شما 
می خواهید مورد عالقه همه باشید، اما باید سندیت 
و اعتباری پشت پیشنهاد تان باشد. در غیر اینصورت، 

همکارانتان قادر خواهند بود تا فاصله یک مایلی خود 
را شناســایی کنند و در نه ایت باعث عقب نشیشان 

خواهند شد.
9.برای محبوبیت در کار شلخته و نامرتب نباشید:

اگر همکاران شــما شروع به سوال پرسیدن در مورد 
اســتخدامتان کردند در لحظه ای که همه وسایلتان 
بــر روی میزتان پخش بود، مراقب باشــید ؛ محیط 
کاری خود را اسکن کنید تا ببینید آیا همکاران شما 
مرتب و تمیز هســتند یا خیر، یا میزشان پر از توده 
های باال رونده ورق و چیزهای دیگر اســت. اگر هیچ 
کس دیگری وسایل شخصی و یا عکس های خود را 
نداشت، توجه داشته باشید که منطقه خود را از این 
چیزها پاک کنید و غــذای خود را بیرون نگذارید یا 
اقالم شــخصی خود را در فضای شخصی افراد دیگر 

قرار ندهید.
10.برای محبوبیت با احترام و بخشنده و باهوش 

باشید:
اگــر چیزی ندارید، چیــزی نگوید. اما اگــر بتوانید 
ستایش شریک کار خود را برانگیزبد، صحبت کنید و 
ستایش آنها را بشنوید. به یاد داشته باشید که معتبر 
بودن کلید مهمی است.از افراد تعریف نکنید اگر واقعا 
معنی آن را نمــی فهمند، و قطعا نباید هر روز هفته 
را در اطراف آنها باشــید و تعریــف کنید در عوض، 
چیزهایــی را که آنها انجام می دهند را به رســمیت 
بشناسید - نه بر خالف رئیس. عملکرد خوب خود را 
به شــیوه ای ظریف دهید، مانند:"من فکر می کردم 
شــما واقعا ارائه را خوب عمل می کنید و کارتان را 

خوب انجام دادید.

11.خودداری از مکالمات تلفنی با صدای بلند برای 
رسیدن به محبوبیت: 

دفتر خود را عایق بندی کرده اید؟ پیامک بدهید ؛ اما 
اگر مکالمه ای 5_7 دقیقه ای دارید، ممکن است وقت 
آن رسیده باشد که صدایتان را پابین بیاید. در فضاهای 
کاری باز که امروز امروز رایج است، تقریبا غیرممکن 
است که بتوان از شنیدن صحبت های تلفنی شخصی 
همکاران خــود خودداری کنید. بنابراین، اگر برایتان 
ممکن اســت، پیامک بدهید. صحبت کردن با صدای 
بلند را هر کســی در دفتر کار نمی تواند تحمل کند. 
پاداش اضافــه برای آرام صحبت کردن می خواهید؟ 
کل دفتر کار به زندگی شــخصی شما وابسته نیست.

 مدل 
مو فقیت

 مازیار احمدی   
روزنامه   نگار



92
11

ره  
شما

 / 
وم

 س
ی و

 س
ال

 س
/ 1

39
د 8

فن
اس

 2
8 /

ه  
شنب

هار
 چ

3
ها

دی 
من

یاز
ن

ج
/9

81
56

15

پخش انواع 
کامپیوتر،تبلت،موبایل

لپ تاپ
lenovo-asus-hp-acer
از3/500م به باال

کامپیوترهای خانگی اداری نو
از4/500م به باال

کامپیوترهای حرفه ای نو
از 6/500م به باال

لپ تاپ وکامپیوترهای گیمینگ  مبتدی
از5/800م به باال

گیمینگ  حرفه ای 
از9/800م به باال

@moeincomputer کانال تلگرام
37233300

 09384380902
بازرگانی معین

 **تعمیرات تخصصی**

ط
/9

81
54

16

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

/د
98

13
70

7

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05

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

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

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

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50
ج

/9
80

89
08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/9

80
71

82

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

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

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13
ج

/9
81

25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

81
55

87
ج

/9
81

35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
ج

/9
81

04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9

81
14

31

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9

81
39

99
ش

/9
81

56
38

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

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

81
31

81

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48
ج

/9
81

34
06

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

38824494

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

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

ط
/9

81
14

77

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

ج
/9

80
59

09

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

81
28

51

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

مشاورین امالک
601

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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چگونه MVP بسازیم؟

خلق یک هویت منحصر بفرد

قبل از اقدام به 
ساختن و گسترش 

محصول، آغاز 
فعالیت برای 

فروش آن اقدامی 
سنجیده و مفید می 

باشد.

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
 ثان

ری
عف

اج
حی

م

فکر
بکـــــر

شــاید برایتــان پیش آمده باشــد که وقتی 
آمار یک پســت را نگاه می کنید متوجه این 
موضوع شــوید که پست شــما تعداد کمی 
ایمپرشــن در صفحه اکسپلور داشته و دیگر 
آن عــدد افزایــش پیدا نکرده واین ســوال 
برایتان پیش آمده که چرا پســت شما مدت 
کمی در صفحه اکسپلور بوده ونمایش کمی 
داشته ویا چرا برای افراد بیشتری در صفحه 
اکســپلور نمایش داده نشــده،در این مطلب 
قصد دارم فاکتورهایی که برای بیشتر نمایش 
داده شــدن یک پســت در صفحه اکسپلور 

اینستاگرام تاثیر دارند را شرح بدم.
خــب همانطور که می دانید با باال رفتن یک 
ســری فاکتورها در پست احتماال وجود دارد 
که آن پســت در صفحه اکسپلور نیز توسط 
اینســتاگرام نمایش داده شود ونمایش داده 
شدن پســت در صفحه اکســپلور می تواند 
شــانس بزرگی برای رشد صفحه ما باشد،اما 
نکته ی مهم این اســت که فقط قرار گرفتن 
پســت در صفحه اکسپلور مهم نیست ونکته 
مهم اصطالحا ماندن یک پســت در صفحه 
اکســپلور اســت که البته کلمه ماندن کلمه 
درســتی نیســت ومنظور از ماندن نمایش 
داده شــدن پســت برای افراد بیشــتری در 
صفحه اکسپلور است،اینستاگرام برای قضیه 
فاکتورهایی را زیر نظر می گیرد که در ادامه 

مطلب تعدادی را بررسی می کنیم.
Open Rate

تقریبا می شــود گفت مهــم ترین فاکتوری 
که اینســتاگرام بــرای میــزان نمایش یک 
پست در صفحه اکســپلور در نظر می گیرد 
Open  Rate یانرخ باز شــدن است،نرخ 
باز شــدن به این معنی است که چه تعداد از 
افرادی که پست ما را در صفحه اکسپلور می 
بینند آن را لمس می کنند وپست را به طور 
کامل مشــاهده می کنند،هر چه این نسبت 
باالتر برود پست از نظر اینستاگرام جذاب تر 
به نظر می رســد،برای افزایش نرخ باز شدن 
باید بتوانید پست را طوری طراحی کنید که 
در حالتــی  که در صفحه اکســپلور نمایش 
داده می شــود برای بیننده جذاب باشــد تا 

کاربر آن را لمس کند وبه طور کامل ببیند.
Explore Engagement Rate

نرخ تعامل فاکتور مهم دیگری تو این زمینه 
است که اینستاگرام به آن توجه می کنند،اما 
این نرخ تعامل همان نرخ تعامل پست نیست 
این نرخ،نرخ تعامل پست برای افرادی است 
که در صفحه اکســپلور پست ما را دیده اند 
و آن را لمس کرده وبه طور کامل مشــاهده 
کرده اند،خیلــی از افراد با انتخاب تیتر های 
زرد برای پســت هاســعی می کنند که نرخ 
باز شــدن پست شــان در صفحه اکسپلور را 
افزایش دهند اما از ایــن موضوع غافلند که 
وقتی شــخصی پســت ما را باز کند ومتجه 
این موضوع شود که تیتر انتخابی به موضوع 
پســت بی ربط بــوده تعاملی با آن پســت 

نخواهد داشت ونرخ تعامل پست برای کسانی 
که در صفحه اکسپلور پست آن هارا مشاهده 
می کنند کاهــش می یابد.بــرای باالبردن 
دوفاکتور توضیح داده شــده مهم ترین نکته 
این که ان پستی که ما انتظار داریم از صفحه 
اکســپلور نمایش زیادی داشته باشد وهرچه 
که پســت برای تعداد افراد بیشتری جذاب 
باشــد احتمال باز شدن پست ومیزان تعامل 
دریافتــی از صفحه اکســپلور باالتر می رود 
وطبعا اینستاگرام پست مارا به افراد بیشتری 
در اکســپلور نمایش می دهد،اگر دقت کنید 
ویدئوهایی که در اینســتاگرام میزان نمایش 
باالیی دارند ومیزان نمایششان از کل تعداد 
فالئورهای صفحه منتشــرکننده بیشتر است 
متوجه می شوید که موضوع این ویدئوها اغلب 
عمومی هســتند وجامعه هدف بزرگی دارند.
نکتــه مهم دیگر که خیلی هــا به آن توجه 
نمی کنند این اســت که پست ها در صفحه 
اکسپلور اینستاگرام به صورت مربعی نمایش 
داده می شوند واگر ابعاد پست ما مربع نباشد 
شخص در لحظه اول فقط وفقط مربع وسط 
پست مارا مشــاهده می کند وتا آن را لمس 
نکند پست را به طور کامل نمیبیند پس الزم 
که اگر پســتمان ویدئوهســت،کاور ویدئو را 
طــوری انتخاب کنیم که در این حالت نمای 
جذابی داشته باشد یا اگر تصویر است وابعاد 
ان به شکل مربع نیســت محتوای اصلی در 

گوشه تصویر نباشد.

چه پست هایی 
درصفحه 
اکسپلوراینستاگرام 
می مانند؟

کاور ویدئو را طوری 
انتخاب کنیم که در این 
حالت نمای جذابی داشته 
باشد یا اگر تصویر است 
وابعاد ان به شکل مربع 
نیست محتوای اصلی در 
گوشه تصویر نباشد.

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی

برای ایجاد و ســاخت MVP می توان از روش 
های مختلفی بهره برد. یکی از روش ها، نوشتن 
ریــز به ریز ارزش های پیشــنهادی مد نظر بر 
روی یــک کاغذ یــا برگه و قــرار دادن آن در 
اختیار مشــتریان مورد نظر خود می باشد. این 
کار در دریافت نظرات و بازخورد های مشتریان 
بسیار تاثیر گذار می باشد. طراحی بروشور نیز 
می تواند در این زمینه مؤثر باشد. با بهره گیری 
از بروشــور می توان مزیت هــا و ویژگی های 
ارزش پیشــنهادی مد نظر خــود را در معرض 
نمایش قرار دارد. به عنوان مثال اگر بنا باشــد 
که یک شرکت خدماتی شروع به فعالیت کند، 
در قالب بروشــور امکان ارایه فعالیت های مد 
نظر شــرکت و تفاوت آن با سایر شرکت های 

رقیب وجود دارد. 
ســپس با پخش نمودن آن در مناطق مختلف، 
می توان از میزان اســتقبال مشــتریان از این 
موضوع آگاه شــد و میزان بازخورد آن را مورد 
ســنجش قرار دارد. طراحی ســایت و معرفی 
خدمت یا محصول نیز در این زمینه یک گام رو 
به جلو محسوب می شود. با گذاشتن اطالعات 
صحیح و جامع از ارزش پیشــنهادی در اختیار 
مشتری، سنجیدن واکنش و رفتار آنها در قبال 
ارزش پیشــنهادی و محصول امکان پذیر می 

گردد.   
از دیگر ابزارهای ایجاد MVP، ســاخت و ارایه 
ویدیــو می باشــد. نمونه موفــق در این مورد 
DropBox اســت که ســازندگان آن برای 

ســنجیدن میزان واکنش مشتریان به محصول 
مــد نظر خود، با منتشــر نمــودن ویدیو چند 
دقیقه ای، به این مهم دست یافتند. استقبالی 
کــه در این مورد از محصول بــه وجود نیامده 
آنها شــکل گرفت بی ســابقه بــود. رقمی در 
حدود ۷۵۰۰۰ نفر خواســتار ارایه محصول به 
آنها شدند. با اســتفاده از نرم افزارهای موجود 
و ســاختن یک ویدیو ســاده، به سادگی ارایه 
ارزش های پیشــنهادی محصول به مشتریان 
 ،MVP میسر می شود. از دیگر مراحل ساخت
ســاختن نمونه اولیه و واقعــی از محصول می 
باشد. با پیاده سازی و اجرای ابعاد اصلی ارزش 
پیشنهادی در نمونه اولیه ساخته شده، دریافت 
میزان استقبال و توجه به محصول امکان پذیر 
می گردد. به عنــوان مثال برای ارایه و معرفی 
یک بازی ویدیویی، می توان با ســاختن نمونه 

ســاده و اولیه، و در اختیار بچه ها گذاشتن 
آن، از میزان توجه و اســتقبال آنها اطالعات 
کسب کرد. بهره مندی از شبکه های اجتماعی 

نیز می تواند در این زمینه راهگشا باشد. 
اســتفاده از این شــبکه ها به عنوان ام وی پی 
فاقد هزینه، راحت و ســاده نام برده می شود. 
ایجاد کانــال در تلگرام یا ســاختن صفحه در 
اینســتاگرام به دلیل حضور جمــع کثیری از 
کاربــران، برای ارایه اطالعات جامع و کاربردی 
در مــورد محصول و نحوه فروش آن، می تواند 

بسیارمؤثر و تاثیرگذار باشد. 
قبل از اقدام به ســاختن و گسترش محصول، 
آغاز فعالیت برای فروش آن اقدامی ســنجیده 
و مفیــد می باشــد. تولید محتــوای مرتبط با 
محصول در وبالگ نیز گزینه بسیار قابل قبولی 
به شمار می رود. این امر یکی از شیوه های قوی 
و تاثیر گذار از روش های دیجیتال مارکتینگ 
 MVP محسوب می شود. برای ایجاد وساخت

می توان از روش های مختلفی بهره برد.
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هر شــرکتی، چه نوپا چه کهنه کار و شــناخته شده 
برای کسب برتری نسبت به رقبای خود همواره تالش 
می کند. در واقع اســتفاده از تصاویر گرافیکی درست 
و جذاب در محتوا و تبلیغات بیزینس ها، ابزار درستی 
بــرای پیروزی در این رقابت تنگانگ اســت. درمیان 
همه ی روش هــای کمپین های تبلیغاتی، اســتفاده 
درســت از گرافیک، معجزه می کند و وسیله انتقال 

صحیح هدِف تبلیغات به مخاطب است.  
افزایش فروش

طراح گرافیک با هنر و خالقیت میتونه کار طراحی رو 
به گونه ای انجام بده که باعث افزایش فروش بشه.این 
کامال طبیعیه وقتی طــراح گرافیک بتونه با طراحی 
درست مخاطب رو نسبت به کیفیت کاالمتقاعد کنه، 
خود بخود باعث افزایش فروش میشه. حتی طراحی 
لوگــو کامال منحصر بفــرد، کارت ویزیــت وعناصر 
تبلیغات محیطی اگه درســت طراحی بشن،میتونن 
ذهنیت خوبی در مخاطب ایجاد کنن وگام مثبتی در 

زمینه ی افزایش فروش برداشته خواهد شد.
برندینگ و تثبیت نام برند

یکــی از کارهایی که در برندینگ باید انجام بشــه، 
معرفی و تثبیت نام شــرکت یا برند هست. مطمئنا 
هیچ چیز مثل طراحی لوگو خالقانه، بنرهای تبلیغاتی 
مناســب، ظاهر منحصر به فرد سایت و سایر عناصر 
تبلیغاتــی نمی تونه نام برند رو در ذهن دیگران ثبت 
کنه. تصور کنین به هر گوشــه ی شهر و اینترنت و 
تلویزیــون نگاه کنین، طرح تبلیغاتی بســیار جذاب 
ببینیــن، خب این کامال طبیعیه که نام برند مربوطه 
کامال در ذهنتون موندگار میشه. در اینجا هم نقش و 

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

طــراح گرافیک بایــد بتونه پیام اصلــی یک برند رو 
به مشــتریان انتقال بده. انتخاب مناســب رنگ در 

یکی از بزرگترین مزایایی که با بکار گرفتن طراحی گرافیک 
در هر کســب و کاری بدســت میاد، متقاعدسازی مخاطب 
و مشــتریان در مورد اون برند هســت. برای مثال اگه طراح 
گرفیک بتونه به صــورت کامال حرفه ای طراحی بروشــور، 
طراحی لوگو و ســایر تبلیغات محیطی رو انجام بده، میتونه 
حس اعتمــاد رو در ذهن مخاطب ایجاد کنــه. ایجاد حس 
اعتماد، ناخودآگاه باعث متقاعد ســازی و تثبیت نام برند در 

ذهن مخاطب میشه.
افزایش قابلیت خوندن محتوای یک برند

در دوره و زمــان حال حاضر نمیشــه به برندینگ فکر کرد و 
به معرفی ســایت فکر نکرد. برای اینکه بتونین ســایت رو به 
درســتی معرفی کنین، باید بتونین از محتوا نویسی درست 
بهره مند بشین تا مخاطبانتون افزایش پیدا کنن. اما هر اندازه 
هم 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.

طراحی و اســتفاده ی درست 
از تایپوگرافــی و فونت ها ی 
مناســب می تونه یــک پیام 
تبلیغاتی و هــدف اصلی برند 
بــه مخاطب  به درســتی  رو 
منتقــل کنه. یــک نمونه ی 
کامال مشــهور در این زمینه، 
آرم و طراحی لوگو مک دونالد 
هست. رنگ زرد و قرمز باعث 
ایجاد احســاس شور و هیجان 
میشه و باعث جذب افراد جوان 
میشه. این دقیقا همون هدف 
مک دونالد هست که بتونه در 
افراد جوان این حس هیجان و 

اشتها آوری رو ایجاد کنه.
افزایش حس متقاعد ســازی 

مخاطب

هر اندازه هم اصول 
محتوا نویسی 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.

در دنیای دیجیتال و بیشتر از آن در دنیای موبایل و برندهای موبایل، برندهای 
بســیاری را دیده ایم و نامشــان را شنیده ایم که یا موفق بودند و یا به موفقیت 
نرســیدند. در این میان اما برندهایی وجود داشتند که با تمام بی تجربگی و نو 
بودنشان در همان سال های ابتدایی توانستند تا برای خودشان جایگاه و مقامی 
دســت و پا کنند. شیائومی از همان برندهاســت. برندی که به رغم نو بودن و 
خام بودنش و همچنین سن کمی که دارد، توانسته تا در میان دیگر برندهای 
دنیای دیجیتال و در میان ســایر برندهای موبایلی برای خودش به نوعی اسم 
در کند. شیائومی در سال 2۰1۰ و توسط لی جون چینی بنیان نهاده شد. لی 
جون که کارآفرین، بازرگان و مدیر ارشــد اجرایی بود، با توجه به تجربیاتی که 

کسب کرد و تفکر جدیدی که داشت، به فکر تأسیس این شرکت افتاد. وی اما 
نمی دانست که بنیانگذار برندی می شود که ده سال بعد جزء یکی از چندین و 
چند برند برتر دنیای دیجیتال می شود. شیائومی را می توان به جرئت کودک برند 
نامید. چرا که هم ســنش کم است و هم در میان سایر برندهای مطرح دنیای 
دیجیتال، از لحاظ سابقه و تجربه ی کار، واقعا حرفی برای گفتن ندارد. درست 
است. امروزه شیائومی از بهترین هاست. و یکی از چند شرکت برتر در زمینه ی 
طراحی، توسعه و همچنین فروش گوشی های هوشمند، برنامه های تلفن همراه 
و لوازم مصرفی الکترونیک است. در همان سال های ابتدایی تاسیس، شیائومی 
توانســت سهم قابل توجهی از بازارهای دیجیتال در چین را به خود اختصاص 
دهد. و این را با توسعه ی طیف گسترده ای از لوازم الکترونیکی مصرفی افزایش 
داد. شیائومی امروزه پا را فراتر از تولید و توزیع موبایل گذاشته و حال در حال 
تولید و توزیع تلویزیون، محصوالت صوتی، ساعت هوشمند و ... است. شیائومی 
توانسته روز  به روز به پیشرفت چشمگیری در این صنعت برسد. پیشرفتی که 
هر برندی با این ســابقه و تجربه، قادر رسیدن به آن نیست. شیائومی با توجه 
به پیشرفت و توسعه ای که داشت، امروزه فروشگاه اپلیکیشنی خودش را دارد. 
همان فروشگاه هایی که سایر برندها با نام برندشان دارا هستند. شیائومی با توجه 
به رشد عجیب و سرسام آوری که در همان ابتدا در کشور مادرش، یعنی چین 
داشــت؛ که توانست پس مدتی سهم قابل توجهی از آن بازار را در اختیار خود 

بگیرد، امروزه اما توانسته به مانند آن پیشرفت را در بازارهای جهانی ببیند.
شاید مهم ترین درسی که می شود از شیائومی گرفت، این باشد که "خودت را 

دست کم نگیر". به همین سادگی .....

شیائومی؛ توامان با تکنولوژی و علم

شیائومی توانسته روز  به روز 
به پیشرفت چشمگیری در 
این صنعت برسد.

محمد قدوسی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

س  
شم

درا 
ص

چرا طراحی گرافیک برای هر کسب و کاری اهمیت دارد؟

ویترین تان را هرگز فراموش نکنید
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جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

ش
/9
81
45
18

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

09302978698

ط
/9
81
42
17

ج
/9
81
01
28

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

ط
/9
81
27
11

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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

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
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

پ
/9
81
24
56

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

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
09
31

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

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

پ
/9
80
23
75

ط
/9
80
08
14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9
80
24
11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100٪ اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

پ
/9
80
23
78
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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

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
/ 9

80
17

17

شستشویاختصاصی
پردهاریکه

همراهباخدماتبازونصب
لطفاکیفیترامقایسهکنید
38446541
09156966640

/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
/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

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
55

78

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
10

44
7

مشاورهتخصصی
رایــگان
جهتاخذدیپلم

)تاسیساتومعماریوکامپیوتر(
38331540
09155180726

/ج
98

09
43

2

اجناسکرایه
مصطفی
صفارنجیب

صندلی،مبل،میز،ظروف
فرش،Lcd،رقصنور،باندو....
0915 305 5600 
0939 7395600 

دامداریمقدم
32594258-09151135477
09159098896

ط
/9

81
31

28

بهیککارآموزومنشیخانم
شیفتبعدازظهرنیازمندیم.
آموزشگاهکرامت.عبادی41
دکترحسینی09153136521

ط
/9

81
57

17

راستـهدوز
بیـرونبـر
نیازمندیم
09361243985
09154009956

/ع
98

15
84

0

/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

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

ط
/9

81
34

19

تخریب-خریدضایعات
دربوپنجره،جوشکاریسیار

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
09354604745خوردهریزوغیره
خریدانواعضایعات

کلیوجزئیبهباالترینقیمت
حملرایگان09010763896

09039107120

ط
/9

81
43

95

12
خدماتآموزشی
وفرهنگی

13
مجالسومراسم

14
استخدام

16
خدماتگردشگری

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

خدمات
پزشکیودرمانی

1101

ترکاعتیاد
1104

آموزشگاههای
تخصصی

1201

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

منشیوتایپیست
1402

خیاطوچرخکار
1411

تابلوسازی
1504

آژانسهایمسافرتی
1601

خریدوفروش
ضایعات

1701

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

سمپاشی
808

ط
/9

80
08

12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

قابلتوجههمشهریانگرامی
بهاطالعمیرساندآقایهادیاسماعیلزاده
دفترمشاورامالکبهشمارهعضویت14212
بهنشانی:طبرسیشمالی5نبشکارگزار7

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:09153057505
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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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      
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خریدار
 روزنامه باطله

در محل
4000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511
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09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194
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