
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

شماهم به فکر قیفی برای 
کسب و کارتان باشید !
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نیازمندی ها
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نگاهی رابطه محور
 به مسیر خرید مشتری

گام به گام تا تشکیل 
هویت یک برند
2

2

 
چقدر به هویت تان فکر می کنید؟ 

 می توانیم بگوییم که هویت برند، بدنه ی اصلی یک سازمان 
است. هر شرکت یا سازمان، به دنبال ارائه ی محصوالت 

متمایزی است که از ویژگی های خاصی برخوردار هستند. ...

 
موفقیت همیشه آنطرف ترس است!

اساسا کارآفرینی با ریسک  پذیری گره خورده است. 
باید مقداری از سرمایه تان را برای توسعه ی تجارت تان 
سرمایه گذاری کنید. البته این امر در بیشتر مواقع اتفاق ...

 
 پایان ناخوشایند خیل عظیمی از پول های کاغذی

کارت های اعتباری
 جایگزین مناسبی برای پول نقد

254

 شنبه  

 6 اردیبهشت 1399 

سال سی و سوم 

 شماره  9224

Instagram @Rah.Kar

چطور با قیف بازاریابی، فروش خود را زیاد کنیم؟
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چقدر به هویت تان فکر می کنید؟ 

گام به گام تا تشکیل هویت یک برند

 می توانیــم بگوییم 
کــه هویــت برنــد، 
بدنــه ی اصلــی یک 
اســت.  ســازمان 
یــا  شــرکت  هــر 
ســازمان، به دنبــال 
محصوالت  ارائــه ی 
اســت  متمایــزی 
کــه از ویژگی هــای 
برخــوردار  خاصــی 
هویــت  هســتند. 
مجموعــه ی  برنــد، 
مشخصه هایی است 
کــه یــک ســازمان، 
ازطریق آن ها خود را 
به بازار و مشتریان 
می کنــد.  معرفــی 
در  ویژگی هــا  ایــن 
فعالیت هــای  تمــام 
بازاریابی و تبلیغات 
شرکت، کارکرد پیدا 

می کنند.

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیـر  راهـکار

نگاهی رابطه محور
 به مسیر خرید مشتری

برخی از کارشناســان و فعــاالن بازاریابی 
معتقدند در دنیای امــروز دیگر مدل قیف 
خطی کاربــرد ندارد، چــون فرآیند خرید 
مدرن دیگر خطی نیست. رقابت ها شدید تر 
شــده، پلتفرم هــای فروش بســیار متنوع 
شده اند و به واســطه سرعت باالی گردش 
اطالعات، مشــتریان به خوبی می دانند به 

دنبال چه هستند.
نقدهای زیادی بــر قیف فروش خطی وارد 
است. بعضی از این نقدها می گویند باید آن 
را اصالح کرد و بعضی آن را از اســاس رد 

می کنند.
برای مثال، مرحله وفــاداری و مدافع برند 
بــودن در مــدل خطی بعــد از خرید قرار 
دارد. اما در عمل می بینیم که افراد زیادی 
هســتند که عاشق برندها هستند و تا حاال 
هیچ محصولی از آن نخریده اند و چه بســا 
امکان دارد تا آخر عمرشان رابطۀ آنها با این 
برند در حــد دنبال کردن اخبار محصوالت 
جدیــد و کل کل با طرفــداران برند رقیب 
باقی بمانــد. در واقع آنها وفــادار و مدافع 

باورها و ارزش های آن برند شده اند.
در نقد اساسی تری گفته می شود، بازاریابی 
مدرن رابطه محور است. یعنی انسان ها وارد 
رابطه با برندها می شــوند و خرید بخشی از 

این رابطه است، نه هدف اصلی!
یکی از مدل های پیشنهادی جایگزین، مدل 

سفر مشتری Mckinsey است. 
)The Consumer Decision Journey(

در ایــن مدل به جای یک مســیر خطی با 
محوریت نقطه خرید، ســفر مشتری مثل 
یک لوپ ترسیم می شود. در این مدل حفظ 
مشتریان واقعی در لوپ مهم تر از هل دادن 
دائمی آنها به ســمت نقطه خرید است. در 
ضمن دیگر خبری از مراحل کالسیک قیف 

فروش نیست.
کمک می کنند نگاه یکپارچه ای به مســیر 
خرید مشــتریان داشته باشید و با به دست 
آوردن دیتاهای مورد نیــاز در هر مرحله، 
مدام استراتژی و برنامه های بازاریابی خود 

را بهینه کنید.
این کار باعث می شود در هر مرحله از مسیر 
خرید مشتری، ریزش کمتری اتفاق بیافتد 
و تعداد بیشتری به مشــتریان وفادار شما 

تبدیل شوند.

هویت برند، نمایــش بصری ارزش ها 
و شخصیت یک کســب وکار است و 
می توان از آن برای ایجاد احساســات 
خــاص در مخاطبان اســتفاده کرد.

همان طور که هویت شخصی، شما را 
به انسانی منحصربه فرد تبدیل می کند؛ 
هویت برند نیز شناســه ای است که 
چهــره ی منحصربه فرد کســب وکار 
شــما را نمایش می دهد. هویت برند، 
ارتباط نزدیــک و متقابلی با طراحی 
برند دارد، اما صرفاً به مراحل طراحی 
محدود نمی شود. می توانیم بگوییم که 
هویت برند، بدنه ی اصلی یک سازمان 
اســت. هر شرکت یا سازمان، به دنبال 
ارائــه ی محصوالت متمایزی اســت 
کــه از ویژگی های خاصــی برخوردار 
برنــد، مجموعه ی  هویت  هســتند. 
مشخصه هایی است که یک سازمان، 
ازطریق آن ها خود را به بازار و مشتریان 
معرفی می کند. این ویژگی ها در تمام 
فعالیت های بازاریابی و تبلیغات شرکت، 

کارکرد پیدا می کنند.
بــا این مقدمــه، یــک گام به جلو 
برمی داریــم تا ببینیــم هویت برند 
دقیقاً چیست و شما چگونه می توانید 
هویــت برند قدرتمندی را توســعه 
دهید که کسب وکار را به یک سطح 

باالتر برساند.

هویت برند چیست؟
طبق تعریف اینوستوپدیا، هویت برند 
عناصر بصری یک برنــد نظیر رنگ، 
طراحی و لوگو است که باعث می شود 
مشتریان، یک شــرکت و محصوالت 
آن را بــه شــیوه ای خــاص در ذهن 
 Brand( تداعی کنند. هویت برنــد
 Brand( بــا تصویر برند )Identity
Image( متفاوت اســت: هویت، به 

قصد و هدف اصلی یک شرکت اشاره 
می کند و اینکه چگونه سایر فرایندهای 
عملیاتی و غیرعملیاتی، باتوجه به هدف 
اصلی پیش می روند تا تصویر مشخصی 
را در ذهن مصرف کنندگان ایجاد کنند. 
فرایند  توسعه ی هویت برند، مراحل زیر 

را شامل می شود:
انتخاب نام برند

طراحی لوگو
اســتفاده از رنگ ها، شــکل ها و دیگر 
عناصر بصری در محصوالت و تبلیغات

به کارگیری زبان یــا ادبیات خاص در 
تبلیغات

آموزش کارمنــدان به منظور تعامل با 
مشتریان

تصویر برنــد، نتیجه ی همــه ی این 
تالش ها است، صرف نظر از اینکه موفق 

باشند یا خیر.
نکات مهم در مورد هویت برند

۱- هویت، مجموعه ای از نهادها و روابط 
روانی و عملیاتی برند است: این نهادها، 
»دالیلی برای خرید« نیستند، اما حس 
آشنایی و تمایزی را ایجاد می کنند که 
تکرارشدنی نیست. به عنوان مثال این 
نهاد می توانند شامل لحن امضای برند، 
رنگ های عالمت تجــاری )رنگ آبی 
پپسی(، لوگو )نایک(، شعار )متفاوت 

بیندیشید، اپل( باشند.
۲- هویــت، مجموع پیشــنهادها و 
وعده هایی اســت که یک شــرکت 
به مشــتریان خود می دهــد. به این 
موضوع فکر کنید که اصوالً یک برند 
چگونه شناخته می شــود. ما برخی 
از برندها را با یــادآوری محصوالت 
و برخی دیگر را با شــخصیت آن ها، 
یا مجموعه ای از ارزش ها و موقعیتی 
که در ذهنمان دارند، می شناســیم. 
هویت برند، همه ی آن چیزی است 

که یک سازمان می خواهد باتوجه به 
آن شــناخته شود؛ مثل یک شرکت، 
تولیدات، خدمات یا حتی افراد خاص. 
به طور خالصه، هویت، راه سازمان را به 

جهان اطراف باز می کند.
۳- هویت، از عناصر قابل توجه یک برند 
تشکیل می شود. بنابراین هر عنصری 
که باعث شــود یک سازمان در ذهن 
مشــتریان هدف متمایز دیده شود، 
زیرمجموعــه ای از هویت برند خواهد 

بود. 
هویــت، همه ی کارهایــی را که یک 
سازمان انجام می دهد )مانند مأموریت 
شرکت، شخصیت، وعده ها و مزیت های 
رقابتــی(، باهم یکپارچــه می کند و 
به مــوازات آن، تفکــر، احساســات و 
انتظارات بازار / مصرف کنندگان هدف 

را نیز شامل می شود.
۴- هویت موفق و منحصربه فرد، میزان 
آگاهــی از برنــد را افزایش می دهد و 
انگیزه ی کارمنــدان را نیز باال می برد، 
زیرا آن ها حس می کننــد برای یک 
سازمان »برند شــده« کار می کنند. 
به عــالوه هویــت برند به وفــاداری 
مشتریان، ترجیح یافتن برند، اعتبار باال، 
قیمت های خوب و بازده مالی چشمگیر 

منجر می شود.
۵- هویــت برنــد باید پایدار باشــد، 
به طوری که مشــتریان را بالفاصله به 
شــرکت و محصوالت شــما مرتبط 
کند. پایــداری هویت برند به نوعی به 
مشــتریان اطمینان می دهد که شما 
همان سازمانی هستید که پیش ازاین 

گفته بودید.
۶- هویت برند باید مدرن و آینده گرا 
باشــد و درعین حال، بــه ویژگی های 
بادوام و مقاصد بلندپروازی های شرکت 

نیز داللت کند.

 مدل 
مو فقیت

 سوده سعیدی   
روزنامه   نگار
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56
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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

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

/د
98

13
70

7

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ج
 / 

98
06

53
5

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05
تنظیم موتور بهرام 

را در گوگل جستجو کنید 
)عضویت : 1108( 
09155112756

ط
/9

90
02

25

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

نقاشی نظری
09155038564

/د
98

11
81

5
ط

/9
81

44
93

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

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50

ج
/9

81
58

50

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

81
55

87
ج

/9
81

04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

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

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9

81
39

99

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
ش

/9
81

56
38

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(

از متری 15 الی 25 هزارتومان
شرافتی 09365265704 

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

81
31

81
ج

/9
80

71
80

تخریب
خرید ضایعات وسازه نگهبان
09155596591

ج
/9

81
34

06

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

38824494

ج
/9

81
12

55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

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
ج

/9
80

89
06

گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301
گازرسانی 

تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده
نقد و اقساط "سمیعی"

09155597618-09359899792

ط
/9

80
04

42

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خدمات خودرو
411

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 مشتری از لحظه ای که نسبت به وجود شما 
آگاه می شود تا رسیدن به شما و خرید، مسیری را 
پشت سر می گذارد که به آن مسیر خرید مشتری 
)یا سفر مشتری( می گوییم. حاال اگر ما این مسیر 
را بشناسیم، می توانیم در تمام طول راه در معرض 
دید او قرار بگیریم، با او ارتباط برقرار کنیم و او را 

به سمت خرید هدایت کنیم.

چطور این شناخت اتفاق می افتد؟
ســاده است؛ با ترسیم یک قیف فروش )یا قیف 
بازاریابی(، می توانیم نگاه جامع و یکپارچه ای به 
مسیر خرید مشــتری داشته باشیم و مرحله به 
مرحله ارتباط خود را با مشتری جلوتر ببریم، تا 
در نهایت یک مشتری وفادار داشته باشیم.خب، 
ما در این مقاله قرار است درباره این قیف فروش و 
مدل های کالسیک و جدید مسیر مشتری با شما 
صحبت کنیم؛ پس اگــر افزایش فروش برایتان 

دغدغه است، در این مقاله همراه ما باشید.

قیف فروش )قیف بازاریابی( چیست؟
قیف فروش به زبان ســاده یعنی تقسیم بندی 
مراحل تبدیل یک فرد غریبه با برند به مشتری 
طرفدار و مدیریت آنها با هدف افزایش فروش.لطفاً 
یک بار دیگر برگردید، تعریف باال را بخوانید و به 
کلمات فرد غریبه، مشتری طرفدار و هدف دقت 
کنید.اگر بخواهیم کمی این تعریف را شفاف تر 
کنیم؛فرد غریبه با برند )Strangers( به کسی 
گفته می شود که هنوز شناخت و آگاهی از ما و 
محصوالتمان ندارد. این فرِد فرضی باالخره یک 
مســیری را طی می کند تا با ما آشنا شود، به ما 
عالقه مند شود، از ما خرید کند و در نهایت - در 
بهترین حالت - عاشق برند ما شود.حاال ما برای 
اینکه نگاه یکپارچه ای به مسیر حرکت مشتری 
داشته باشیم و بدانیم در هر مرحله چطور روی 
او تاثیر بگذاریم تا به فروش بیشــتری برسیم، 
تمام ایــن مراحل را در یک مدل قیف شــکل 
خالصــه می کنیم. به این مــدل، قیف بازاریابی 
)Marketing Funnel( یــا قیــف فــروش 

)Sales Funnel( گفته می شود.

چرا فرآیند فروش را به قیف تشبیه می کنند؟
خیلی ســاده است؛ لزوماً تمام افرادی که با برند 
شما آشما می شوند، به یک مشتری وفادار تبدیل 
نخواهند شــد. این یعنی هر چه در قیف فروش 
جلوتر برویم، ریزش تعدادی از افراد طبیعی است 
و دایره مخاطبان شما کوچکتر می شود. مثالً همۀ 
افرادی که بیلبوردها را در خیابان می بینند یا همۀ 
افرادی که وارد سایت می شوند تبدیل به مشتری 
نخواهند شد و همۀ مشــتریان هم به مشتری 
وفادار تبدیل نمی شوند.البته حالت ایده آل )ولی 
غیر ممکن!( یک کسب وکار این است که هیچ یک 
از افراد حاضر در این مسیر را از دست ندهیم و به 
جای قیف فروش، استوانه فروش داشته باشیم. هر 
چند این کار ممکن نیست، ولی با شناخت علل 
ریزش و اندازه گیری مرحله به مرحلۀ شاخص ها، 

می توان آن را کاهش داد.
قیف فروش فقط یک تصویر قیف با چند مرحله 
روی کاغذ نیست؛ تصویر قیف و مراحل آن فقط 
یک نمای کلی را نمایش می دهد.در عمل، تعیین 
و تنظیم شاخص ها در هر مرحله، چگونگی رصد 
افراد و مشتریان و در نهایت استفاده از این داده ها 
برای هدف گذاری و تصمیم گیری است که قیف 
فــروش را کاربردی می کند.طراحی قیف فروش 
فقط نقطۀ شــروعی برای کاربــرد دائمی آن در 
تصمیم گیری های بعدی در جهت افزایش فروش 

است.

با مدل 5a قیف بازاریابی آشنا شوید!
مدل 5A، در مقایســه با مدل سنتی AIDA، به 
مسیر خرید مشــتری مدرن امروزی نزدیک تر 
است. رفتار خرید مشــتری های امروزی تغییر 
کرده اســت. آن ها شبکه های اجتماعی را چک 
می کنند، از حرف افراد مورد عالقه شــان تاثیر 
می گیرند، خرید اینترنتی را دوست دارند و حتی 
هم ممکن اســت تجربه خریدشان را آنالین به 

اشتراک بگذارند.
همین رشد فضای آنالین باعث شده تا شما بیش 
از هر زمان دیگری نیاز به نگهداری مشتری ها و 
تبدیل کردن آن ها به طرفداران برندتان داشــته 

باشــید.پس رابطۀ شما با مشتری، در پایان یک 
قیف مخطروطی شــکل، متوقف نخواهد شد؛ 
برعکس، شما باید این قیف را ادامه دهید و بعد 
از اینکه مشــتری خرید کرد، روی نگهداری آن 

.)customer retention( تمرکز کنید
در کل، تاکید قیف بازاریابی پاپیونی شکل، روی 

حفظ رابطه با مشتریان و نگهداری آن ها است.
این کار چند مزیت مهم و اساسی برای هر برندی 

دارد:
هزینه نگهداری مشتری فعلی، از جذب مشتری 
جدید کمتر اســت.هر چه رابطه شما با مشتری 
طوالنی تر شود بیشتر سود می کنید.مشتریانی که 
به مدت طوالنی از شما خرید کنند )طرفداران( 
به تبلیغ کنندگان رایگان برند شما تبدیل خواهند 
شد.طرفداران در شبکه های اجتماعی و همینطور 
با دوســتان و آشنایانشــان درباره شما صحبت 

خواهند کرد.
8۴% مردم به توصیه های دوســتان یا خانواده 
درباره خرید گوش می کنند.اگر موافق باشــید، 
مرحله به مرحله با 5A پیش برویم و ببینیم که 

در هر قدم چه اتفاقی می افتد.

)Awareness( مرحلۀ اول: آگاهی
این مرحله، دروازۀ ورود به مسیر خرید مشتری 
است. مشــتریان بالقوه )Prospects(، در این 
مرحله نسبت به وجود محصول یا برند شما آگاه 
شده اند. آگاه شدن می تواند در اثر جستجوی افراد 
برای حل یک مشــکل، نیاز، اشتیاق برای انجام 
کاری یا خرید چیزی یا حتی بدون دلیل خاصی 

اتفاق بیافتد.
برای آگاه کردن غریبه ها راه های بســیار زیادی 

وجود دارد. از جمله:
تبلیغات گوگل

تبلیغات در شبکه های اجتماعی
ارسال پیامک انبوه
تبلیغات ویدئویی

توصیه دوستان و خانواده
تبلیغات محیطی مثل بیلبورد

انتشار یک رپرتاژ آگهی

نکتۀ مهم
اگر دقت کنید، بر خالف قیف آیدا، ابتدا و انتهای 
مدل 5a  )یعنی ســطح آگاهــی و طرفداری( 

هم اندازه رسم شده اند. چرا؟
کاتلر می گوید لزوماً تمام افرادی که طرفدار برند 
شما می شوند، خریدار نبوده اند.مثالً خود تا به حال 
از برند بنز ماشــین نخریــده ام؛ اما خب یکی از 

طرفداران این برند جذاب هستم!

)Appeal( مرحلۀ دوم: جذب شدن
حاال اگر مشــتریان یک قدم دیگر جلو بیاید و 
به دریافت اطالعات بیشتر درباره محصول شما 
عالقه نشان دهند، وارد مرحله Appeal شده اند.

در این مرحله، شما باید تالش کنید تا خاطرات 
کوتاه مدتی که از مرحله قبلی در ذهن مخاطب 
جا افتاده بودند، تقویت کنید و کاری کنید بیشتر 

دوستتان داشته باشند. چطور؟
در اینجا کارشناســان از رو کردن ورق آسی به 
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ریســک  کردن دلهره آور اســت، خــواه در بازی 
دوستانه ی پوکر، خواه وقتی تصمیم  می گیرید شغل 
اصلی تان را برای شروع ایده ی تجاری تان رها کنید. 
اغلِب افراد از ریســک  کردن دوری می کنند. تنها 
دلیلش هم این است که سکون راحت تر از حرکت 
است. جالب اســت بدانید اکثر افرادموفق به شما 
خواهند گفت اصلی ترین علت موفقیت  های شــان 
اشــتیاق وصف ناپذیر آنها برای ریسک  کردن در 
کار هایی بوده اســت که افراد پیرامون شــان هیچ 

تمایلی به آنها نداشته اند.
اساســا کارآفرینی با ریســک  پذیری گره خورده 
است. باید مقداری از سرمایه تان را برای توسعه ی 
تجارت تان ســرمایه گذاری کنید. البته این امر در 
بیشتر مواقع اتفاق می افتد، به عبارت دیگر،هرازگاهی 
اعتبارتان را بابت ایده ای اثبات نشده به خطر خواهید 
انداخت. در بیشتر مواقع از چک دستمزد تان برای 
چندمین بار چشم پوشی خواهید کرد. بنابراین هر 

تصمیمی که می گیرید، چندین ریســک کوچک 
دربردارد.

ریســک  پذیر های خوش بیــن این گونه اند که اگر 
در کاری ۵۰ درصد احتمال موفقیت باشــد، به آن 
کار یک شــانس خوب می گویند و اگر ۷۵ درصد 
احتمال موفقیت باشد، سود دهی آن را صددرصد 
می دانند. در دانش نامه ی موفقیت ، ریسک  پذیری 
عموما نتایج رضایت بخشی به دنبال دارد. به هرحال، 
خودتان را با این فکر گول نزنید که همه ی ریسک ها 
ریسک های خوبی هستند یا ریسک  پذیری همیشه  
گزینه ای پرخطر است که نتیجه بخش خواهد بود.

بعضی ریسک ها، حتی ریســک های قابل ارزیابی، 
به شکســت منتهی می شوند. به جای اینکه از این 
واقعیت غفلت کنید، ســعی کنید بر نگرانی های 
ناشی از ریسک  کردن غلبه کنید. به خودتان اجازه 
دهید احتمال شکست را بپذیرید و وقتی شکست 
می خورید، خود تان را مقصر ندانید. از تجربیات تان 

بیاموزید و رو به جلو حرکت کنی.
 دو نوع ســوگیری در ذهــن آدمی وجود دارد که 
تصورمان را از ریســک  کردن، مخدوش می کند. 
اولین ســوگیری این اســت که تمایل داریم در 
شکســت خوردن مبالغه کنیــم. در ارزیابی خام 
بــا داده های عددِی محدود شــده، مــردم به طور 
بدبینانه ای به شکست، بیشتر از توجیه موقعیت های 
واقعی تمایل دارند. دومین نوع ســوگیری وقتی 
است که در پیامد های شکست ها مبالغه می کنیم. 
وقتی واقعیت خارج ازکنترل ماســت، بدترین نوع 
پیامد هارا پیش بینی می کنیــم. وقتی احتماالت 
ناخوشــایندی برای ریسک  کردن تصور می کنید، 

این موارد را به خاطر بسپارید.

الزم اســت قبل از اقدام به ریسک و خطر کردن 
، عملی که قصــد دارید انجام دهیــد را به دقت 
مورد ارزیابــی و تحلیل قرار دهید. اگر شــما در 

موفقیت همیشه آنطرف ترس است!

چطور با قیف بازاریابی، فروش خود را زیاد کنیم؟

شماهم به فکر قیفی برای کسب و کارتان باشید !

لزوماً تمام افرادی 
که با برند شما 

آشما می شوند، به 
یک مشتری وفادار 

تبدیل نخواهند 
شد. این یعنی هر 

چه در قیف فروش 
جلوتر برویم، 

ریزش تعدادی از 
افراد طبیعی است و 
دایره مخاطبان شما 

کوچکتر می شود. 
مثالً همۀ افرادی 

که بیلبوردها را در 
خیابان می بینند یا 

همۀ افرادی که وارد 
سایت می شوند 

تبدیل به مشتری 
نخواهند شد و 

همۀ مشتریان هم 
به مشتری وفادار 
تبدیل نمی شوند

گار
ه ن

زنام
 رو

ه   
زاد

ن 
سی

ا ح
رض

اساسا کارآفرینی با ریسک  
پذیری گره خورده است. 
باید مقداری از سرمایه تان 
را برای توسعه ی 
تجارت تان سرمایه گذاری 
کنید. البته این امر در 
بیشتر مواقع اتفاق می افتد، 
به عبارت دیگر،هرازگاهی 
اعتبارتان را بابت ایده ای 
اثبات نشده به خطر خواهید 
انداخت.

محیاجعفری ثانی
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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اتفاق بیافتد.
برای آگاه کردن غریبه ها راه های بســیار زیادی 

وجود دارد. از جمله:
تبلیغات گوگل

تبلیغات در شبکه های اجتماعی
ارسال پیامک انبوه
تبلیغات ویدئویی

توصیه دوستان و خانواده
تبلیغات محیطی مثل بیلبورد

انتشار یک رپرتاژ آگهی

نکتۀ مهم
اگر دقت کنید، بر خالف قیف آیدا، ابتدا و انتهای 
مدل 5a  )یعنی ســطح آگاهــی و طرفداری( 

هم اندازه رسم شده اند. چرا؟
کاتلر می گوید لزوماً تمام افرادی که طرفدار برند 
شما می شوند، خریدار نبوده اند.مثالً خود تا به حال 
از برند بنز ماشــین نخریــده ام؛ اما خب یکی از 

طرفداران این برند جذاب هستم!

)Appeal( مرحلۀ دوم: جذب شدن
حاال اگر مشــتریان یک قدم دیگر جلو بیاید و 
به دریافت اطالعات بیشتر درباره محصول شما 
عالقه نشان دهند، وارد مرحله Appeal شده اند.

در این مرحله، شما باید تالش کنید تا خاطرات 
کوتاه مدتی که از مرحله قبلی در ذهن مخاطب 
جا افتاده بودند، تقویت کنید و کاری کنید بیشتر 

دوستتان داشته باشند. چطور؟
در اینجا کارشناســان از رو کردن ورق آسی به 

نــام WOW factor صحبت می کنند. منظور 
از WOW factor ویژگی هایــی از محصولتان 
است که باعث ایجاد حس تحسین در مخاطب 
یا هیجان زده شــدن او می شوند.دقت کنید که 
فاکتور WOW برای هر برند یا کســب وکاری 
می تواند متفاوت باشد. مثالً برای برندی ویدئوی 
تبلیغاتی و برای دیگری ایبــوک رایگان داخل 
ســایت، باعث برانگیخته شدن حس کنجکاوی 

مخاطب می شوند.

چطور تعداد افراد جذب شده را اندازه بگیریم؟
در این مرحله، مشتریانی که عالقه نشان داده اند، 
برای دانلود یک فایل، تهیه یک ایبوک رایگان یا 
هر عمل دیگری که نیاز باشد، در سایت ثبت نام 
کرده و ایمیل یا شماره تلفنشان را در اختیار شما 
قرار می دهند.به این مشــتریان اصالحاً سرنخ یا 
Lead گفته می شــود. تعداد Lead ها در این 
مرحله نشان می دهد که چه تعداد از افراد آگاه، به 

مرحله دوم )یعنی جذب( وارد شده اند.
هرچه اقدام عملی مخاطب در این مرحله همراه 
با ارائه اطالعات بیشتر باشد، مدیریت و جذب آنها 
آسان تر خواهد بود.اگر اطالعات کاملی از مخاطب 
به دســت آوریم درک این که به دنبال چیست، 
چه چیزهایی باعث رضایتش می شود، مشوق های 
خرید برای او چیست و ... کمک بزرگی در انتقال 

به مرحله خرید می کند.

این افراد معموالً دو دسته هستند:
ســرنخ های نزدیک به فروش: مشــتریانی که 
اطالعات شــخصی و تماس خــود را در اختیار 
برند می گذارند. مثل ثبت نام کنندگان در سایت، 
متقاضیان مشــاوره، تســت کنندگان محصول، 
مشترکین خبرنامه ایمیلی.سرنخ های عالقه مند: 
مشــتریانی که تنها عالقۀ خود را برای دریافت 
اطالعات بیشتر نشــان داده اند. مثل فالوررهای 
پیج، مشــترکان دریافت اعالن از سایت یا حتی 
دانلودکنندگان یک فایل از ســایت.همانطور که 
پیداست، سرنخ های نزدیک به فروش، راحت تر به 

مشتری تبدیل می شوند.

)Ask( مرحلۀ سوم: تحقیق کردن
در این مرحله مشــتری به دنبــال اطالعات 
بیشــتری اســت تا درباره خرید محصول یا 
خدمات شــما تصمیم گیری کنــد. او ممکن 
اســت از دوســتان و خانواده اش درباره شما 
سوال کند، نظرات مشــتریان قبلی را ببیند، 
نقد و بررســی های نوشته شــده در گوگل و 
شبکه های اجتماعی را بخواند و ... .برای شما 
بهتر اســت که در این مرحلــه، از کانال های 
مختلــف آنالیــن و آفالین ارتباطتــان را با 
مخاطب حفظ کنید و آماده پاســخگویی به 
ســواالتش باشــید. همچنیــن می توانید هر 
محتوایی را که فکــر می کنید اطالعات او را 
بیشــتر و به تصمیم گیری اش کمک می کند، 
در این مرحله ارائه کنید. داشــتن استراتژی 
محتوا به حضور پررنگ و مفید شــما در این 
مسیر و همچنین هدایت مخاطبان به سمت 

خرید کمک زیادی خواهد کرد.

)Act( مرحلۀ چهارم: اقدام کردن
حاال دیگر مشــتری با اطالعاتی که درباره شما 
به دســت آورده، برای انجام خرید متقاعد شده 
است. در اینجا بهتر است فرآیند خرید را تا جای 
ممکن برای مشتری ساده کنید.در ضمن فراموش 
نکنید که خرید مشتری به معنی قطع ارتباط با او 
نیست؛ پس حتماً رابطه ایجاد شده را ادامه دهید و 
از او فیدبک بگیرید.راستی اندازه گیری افراد حاضر 
در این مرحله هم ساده است. فقط کافیست که 

ببینید چند نفر از شما خرید کرده اند.

)Advocate( مرحلۀ پنجم: طرفداری کردن
مشتری به خاطر تجربه خوب و به یادماندنی که 
از خرید داشته، شما را به دیگران معرفی می کند 
و ممکن است مجددا از شما خرید داشته باشد.

برای حفظ این رابطه خوب و نگهداری مشتری، 
بهتر است هر چند وقت یک بار، به مناسب های 
مختلف، برای او ایمیل یا پیامکی حاوی اطالعات 

ارزشمند، یا حتی آفر ویژه بفرستید.
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دان

میـ
 و  

وی 
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یک موقعیت ، فقط به فکر ریســک کردن باشید 
بدون اینکه به عواقب منفی آن فکر کنید می تواند 
پیامدهای جبران نا پذیری برای شما در پی داشته 
باشــد. به همین دلیل است که می گوییم ، حتی 
زمانی که می خواهید از قدرت ریســک خود در 
کسب و کارتان استفاده کنید حتماً به خوبی مورد 
بررســی و تجزیه و تحلیل قرار دهید و پیامدهای 
احتمالی منفی آن را شناســایی کنید. این کار به 
شــما کمک می کند بتوانید در صورت شکست ، 
برنامه ریزیهایی برای جبران آن داشــته باشید و 
خودتان را از سقوط و شوک های مالی و اعتباری 

نجات دهید.
اما تنها یک عنصر مشترک میان همه ی ریسک ها 
وجود دارد: آنها متمایز کننده اند، زیرا بیشتِر مردم 
تمایلی به ریسک  پذیری ندارند. ریسک  کنندگان 
دنیــای مــا طبیعتــا بیشــتر از دیگــران برای 

به دست آوردن شرایط بهتر، پافشاری می کنند.

موفقیت همیشه آنطرف ترس است!

چطور با قیف بازاریابی، فروش خود را زیاد کنیم؟

شماهم به فکر قیفی برای کسب و کارتان باشید !
فکر

بکـــــر

امروزه و در دنیای تکنولوژی امروز، کمتر شاهد استفاده 
از پول نقد هســتیم. کاغذهایی مستطیل شکل با اعداد 
و ارقام متفاوت، شــکل متفاوت، رنگ متفاوت و ... اما با 
اعتباری حائز اهمیت و قابل توجه. عوضش با مســتطیل 
شــکل های دیگری به نام  کارت اعتباری  یا  کارت بانکی  
روبه رو هســتیم. کارت هایی کــه کوچکتر و کم حجم تر 
نسبت به دســته ای پول می باشند. در دنیای این کارت ها 
هم اقسام متفاوتی از آن ها را می بینیم. با نام و نشان های 
متفاوتی که هر کدام مربوط به یک سازمان یا بهتر است 

بگوییم بانکی خاص می باشند.
از این رو  امروز به سراغ یکی از همین کارت های اعتباری 
رفته ایم که شهرت بســیاری در جهان دارد. و به واسطه 
همین شــهرت، اعتبار بســیاری را هم با خود به یدک 

می کشد. و این بارهم از کشور آمریکا .
 ویزا کارت   یا به اختصــار  ویزا  از کارت های اعتباری ای 
می باشــد که در ابتدا میان مردم آمریکا، و پس از آن در 
میان بسیاری از جهانیان شناخته شده است و آشنا. شرکت 
خدمات مالی ویزا که این کارت هم به نام آن شرکت است، 
شرکتی است چند ملیتی واقع در فوسترسیتی، کالیفرنبا؛ 
وظیفه ی این شرکت ارائه ی تسهیالت برای مبادالت مالی 
الکترونیکی در سراسر جهان است. و این کار عمدتا توسط 
کارت های اعتباری و نقدی و با نشان تجاری ویزا صورت 
می گیرد. پیشــینه و قدمت این شــرکت به سال 1958 
بازمی گردد. در آن ســال بانک  بنک آو آمریکا  کارش در 
حوزه ی کارت های اعتباری را با ارسال 60000 کارت اعتباری 
ناخواسته آغاز کرد. ایده اصلی زاییده تفکرات اندیشکده 
بهبود محصصوالت بنک آو آمریکا، گروه تحقیقات مرکز 
خدمات مشتریان و رهبر آن جوزف پی ویلیامز بود. این 
شرکت همانند ســایر کمپانی ها و شرکت ها، دارای فراز و 
نشیب بسیاری بوده است. در این بین استفاده از تجربیات 
سایر بانک ها و درس گرفتن از شکست های آنان سکویی 
شــد تا ویزا کارت برای رســیدن به این جایگاه، از آن 

استفاده کند و خودش را به قلل جهانی برساند.
اما تمام شــرکت ویــزا کارت اعتباری نیســت. عالوه 
بــر کارت های اعتبــاری، محصوالتی همچــون اپراتور 
سیســتم های پرداخت را هم دارد. داســتان این گونه 
شرکت ها و سایر شرکت ها سوای از جذابیتشان، تجربیاتی 
را بــا خود حمل می کنند که می توانــد چراغ راهی برای 

شروع یک کسب وکار باشد . 

کارت های 
اعتباری، جایگزین 
مناسبی برای پول 
نقد

 با ویزا کارت جیبتان را سبک کنید
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لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9
81
14
77

/ج
98
05
90
9

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

ط
/9
81
40
10

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

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

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

ط
/9
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اس�المی
تحت پوش��ش
بیمه ای������ران
دارای مج����وز

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

/ج
98
00
62
1

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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

/ج
98
01
99
0

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

6
7امالک و مستغالت

خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

قالی شویی
802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

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

پ
/9
81
24
56

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
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
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
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9
81
27
11

قالیشویی 
ته���ران

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
98
14
14
7
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وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9
81
37
51

 نـظافتـی آیـسـان 
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

/ج
98
10
99
3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

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

مرکز درمان اعتیاد بهــار
با مسئولیت فنی - دکتر قربانی
37684969-09154126414

ط
/9
80
22
45

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

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
55
78

/ج
98
10
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7

مشاوره تخصصی 
رایــگان 

جهت اخذ دیپلم 
)تاسیسات ومعماری و کامپیوتر(

38331540
09155180726

/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  

به چند کارگر وارد به کار 
گاوداری شیری و راننده 

تراکتور نیاز مندیم
09151104505

/ع
99
00
09
2

ط
/9
90
02
53

به تعدادی نیروی ماهر 
برشکار و استادکار ماهر 

 MDF جهت کار در تولیدی
نیازمندیم.

حقوق عالی - بیمه 

09153040084

ط
/9
90
00
77

به تعدادی 
زیگزاگ دوز 
و بردست آقا 

نیازمندیم
09151026986

/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

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9
81
34
19

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9
80
54
20

/ج
98
00
28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

کارگرماهر
1409

خیاط و چرخکار
1411

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806
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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      

پ
/9
80
22
75
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80
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ج
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81
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ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
4000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511
/ه
98
03
87
0

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8

قابل توجه همشهریان گرامی
به اط��اع می رس��اند آق��ای حس��ین یعقوب��ی حاجی 

آبادی
 دفتر مشاور اماک به شماره عضویت 9171

 به نشانی:  توس 41 بین 9و11
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 هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور اماک: 09153132219
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
90

02
86

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطاع می رساند آقای حسن اسماعیل زادگان
 دفتر مشاور اماک به شماره عضویت 10520

 به نش��انی:  س��یدی ش��هرک انقاب حاشیه بلوار 
ثامن پ 135

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 

تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور اماک: 09155171612
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
90

02
71


