
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

کپی کننده
 سخت کیفر می شود !

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      129

نیازمندی ها

2

 امضای شما، 
شخصیت شماست
4

 
باال رفتن فروش در دنیای دیجیتال مارکتینگ

بعد از راه اندازی سایت فروشگاهی شما باید به جذب 
مشتری و فروش محصوالت خود تمرکز کرده پس باید 

گفت که مارکتینگ شما نیازمند سئو سایت فروشگاهی است. 

 
 هرمس؛ از زین اسب تا کیف دست

تیری هرمس کارآفرین و فردی بود که روزی سازنده  زین 
اسب و بود و امروزه دیگر این طور نیست

 
کپی کردن بک لینک رقبا خوب است یا نه ؟ 

اگرمی خواهید بک لینک های سایت های رقیب را 
تحلیل کنید پیشنهاد ما این است که حتما به سراغ 
تحلیل سایت های موجود در صفحه یک و آن هم....

425

پنجشنبه  

 11 اردیبهشت 1399 

 سال سی و سوم 

 شماره  9229

Instagram @Rah.Kar
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کپی کردن بک لینک رقبا خوب است یا نه ؟ 

کپی کننده سخت کیفر می شود !

بک  خواهید  اگرمی 
لینــک های ســایت 
های رقیب را تحلیل 
کنید پیشنهاد ما این 
اســت که حتمــا به 
سراغ تحلیل سایت 
در  موجــود  هــای 
صفحه یک و آن هم 
ماندگار  های  سایت 

بروید!!

موضوعی که شاید خیلی ها آن را بپرسند این است آیا بک 
لینک رقبای خودمان را کپی کنیم یا نه؟ ) البته این یکی 
از اصول اصلی ســئو محسوب می شود که هر سئو کاری 
باید آن را بداند اما قصد داریم برای دوستان عزیز تازه کار 
این موضوع رو به طور کامل شــرح بدهیم ( در این مقاله 
به صورت کامل کپی کردن بک لینک رقبا را تحلیل می 
کنیم و بیان می کنیم که این کار درست است و یا خیر 

پاسخ سریع به کپی کردن بک لینک رقبا :
حتما و حتما این کار نه تنها بد نیست بلکه می تواند تاثیر 

بسیار بسیار مثبتی را بر سایت شما بگذارد.
اما کدام یک از رقبا؟ اگرمی خواهید بک لینک های سایت 
های رقیب را تحلیل کنید پیشنهاد ما این است که حتما 
به ســراغ تحلیل سایت های موجود در صفحه یک و آن 
هم سایت های ماندگار بروید!! زیرا برخی از سایت ها می 
توانند برای مدت کوتاهی با اســتفاده از روش های واقعا 
بلک هت به صفحه اول نتایج گوگل برســند اما مشاهده 
می شــود بعد از ۱ ماه و گاهی حتــی ۱۵ روز به صورت 
کامل توســط گوگل پنالتی شده و از صفحه روزگار محو 

می شوند!!
پس اگر قصد تحلیل بک لینک های رقبای خود را دارید 
آن هایــی را تحلیل کنید که فکــر می کنید برای مدت 
زمان حداقل ۳ – ۲ ماه در صفحه اول قرار دارند تا بتوانید 
خیالتان راحت باشــد سایت مذکور از تکنیک های بلک 

هت استفاده نکرده.
مشترک ها را پیدا کنید

اگر بتوانید از میان بک لینک های سایت های رقیب بک 
لینک های مشــترک را پیدا کنید این کار به شدت برای 
شما تاثیر مثبت خواهد گذاشت، منظورمان این است که 
اگر سه سایت رقیب را برسی کردید و مشاهده کردید هر 
سه سایت به طور مثال x و y و z از سایت xyz.ir لینک 
گرفته اند این نشــان از اهمیت و ارزش لینک گرفتن از 
آن سایت می باشد و شک نکنید اگر بتوانید از آن سایت 

لینک بگیرید تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.
نظریات مختلفی وجود دارد

همــان طور که در باال از تاثیر بک لینک های مشــترک 
صحبت کردیم برخی ها هم با نظریه مطرح شــده در باال 

مخالف هستند و عقیده دارند url که به سایتی در حوزه 
شــما لینک داده دیگر آن تاثیر اولیه را به بر سایت شما 
نخواهد کذاشت ) البته به معنی صفر شدن تاثیر نیست!! ( 
زیرا سایت شما هم با سایت مذکور در یک حوزه و یا حوزه 
ای مشابه قرار دارد، هر چند این نظریه ممکن از در برخی 
از زمینه ها درســت باشــد اما در کل از نظر متخصصین 
بهینه سازی وب ترا صحیح نیســت زیرا اگر یک سایت 
خبری را مشــاهده کنید این سایت ممکن است صد ها 
ریپورتــاژ در حوزه مثال فروشــگاه اینترنتی و یا طراحی 
سایت فروشگاهی داشته باشد اما همچنان می بینیم که 
تقریبا همه سئوکار ها در تاثیر مهم و بسیار مثبت ریپورتاژ 

ها آن هم از سایت های معروف تاکید دارند.
ما نظریه باال را به صورت زیر بیان می کنیم ســعی کنید 
اگر دارید از سایتی لینک می گیرید که رقبای شما هم از 
آن ســایت لینک گرفته اند حداقل از آن صفحه از سایت 
مذکور که رقبای شــما هم از آن لینک گرفته اند لینک 
نگیرید چرا که در آن صورت ممکن اســت ) دقت کنید 

نمیگوییم حتما ( تاثیر بک لینک شما اندکی کم شود.
البته به این نکته هم دقت کنید موارد باال شاید جز موارد 
بســیار خاصی نباشد پس خیلی وقتتان را بر روی آن ها 
نگذارید سعی کنید وقتتان را بر روی نحوه صحیح درست 

کردن لینک ها و استراتژی لینک سازیتان بگذارید.
نکته ساده :

نکته که االن می خواهیم بیان کنیم شــاید خیلی ساده 
باشد اما می تواند برای آن دسته از افرادی که تازه با بهینه 
سازی آشنا باشند مفید باشد، اگر دارید لینک های رقبا 
را برســی می کنید ۱۰۰ درصد لینک های آن هارا کپی 
 spam نکنید و ســعی کنید لینک های بــا کیفیت و با
score پایین آن را کپی کنید و نکته بســیار مهم زیر را 

هم برسی کنید :

تاریخ ایجاد بک لینک را هم نگاه کنید!
این نکته را خیلی دقت کنیــد، الگوریتم های گوگل به 
صورت همیشگی در حال تغییر و باهوش تر شدن هستن 
) البته ســئوکار ها هم همین طــور ( پس اگر می بینید 
سایتی ۳ ســال پیش بک لینکی ایجاد کرده که به نظر 

اصولی نمیاد به هیچ وجه به سراغ آن نروید چرا که ممکن 
است آن بک لینک در سه سال پیش تاثیر مثبت داشته 
نه االن و سایت مذکور آنقدر بک لینک های با کیفیت و 
جدید ســاخته که دیگر تاثیر آن بک لینک های قدیمی 
و غیر اصولی خیلی کم شــده پس قبل از ساخت و کپی 
کاری بک لینک رقبا حتما حتمــا به تاریخ آن ها توجه 
کنید و اگر می بیندی قدیمی هستند با احتیاط با سراغ 

آن ها بروید.
از چه راهی بک لینک رقبا را تحلیل کنیم ؟

اگر نمــی دانید با چه ابزاری می توانید بک لینک رقبا را 
تحلیل کنید تنها کافی اســت به سراغ سایت های مثل 
moz.com بروید و از ابزار این گونه سایت های استفاده 
کنید ) این گونه از سایت های تعداد بک لینک های یک 
سایت و همچنین تعداد بک لینک ها روی هر صفحه به 
همراه خیلی دیگر از ویژگــی های مثل دامین آتوریتی، 
اسپم اسکور و … را در اختیار شما می گذارند ( و اگر نظر 
مارا بخواهید یکی از بهترین ســایت ها برای نحلیل بک 
لینک رقابا سایت Moz.com می باشد و همچنین نیازی 
نیست برای استفاده از اکانت پریمیوم این گونه سایت ها 
هزینه دالری زیادی را متحمل شوید و تنها کافیست به 
سراغ سایت های فارسی زبان این عرصه که با هزینه بسیار 
مناسب و کم اکانت این گونه از سایت های را در اختیارتان 
قرار می دهند بروید و پیشنهاد آژانس دیجیتال مارکتینگ 

وب ترا سایت g-ads.org می باشد.
تاکیــد کنیم که حتما و حتمــا از تاثیر بک لینک های 
مشــترک رقبا غاقل نشوبد و همچنین در صورتی که به 
دنبال خدمات دیجیتال مارکتینگ ) طراحی سایت، بهینه 
ســازی، تبلیغات هدفمند و .. ( می گردید می توانید به 
آژانس دیجیتال مارکتینگ وب ترا اعتماد کنید، در آژانس 
وب ترا تمرکز ما بر طراحی ســایت وردپرس می باشد و 
عقیده داریم وردپرس یکی از بهترین راه ها برای ساخت 
انواع مختلفی از سایت ها می باشد و به همین خاطر سعی 
داریم برای خدمات طراحی ســایت خود بهترین قیمت 
و تعرفه هــا را انتخاب کنیم، همچنین در صورت نیاز به 
خدمات بهینه سازی ســایت نیز می توانید به ما اعتماد 

کنید.

 مدل 
مو فقیت

 رضا رحیمی    
روزنامه   نگار
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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
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

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

ط
/9
90
02
26

ریمپ تخصصی 
کاهش مصرف سوخت

افزایش شتاب  
کاهش دمای آب، حذف کات آف
 حذف سنسور اکسیژن 

اول و دوم 
 حذف سنسور میل سوپاپ 
رفع کپ اول حرکت 206 و 207

بلوار توس، نبش توس 114 
تنظیم موتور بهرام 
) عضویت : 1108 ( 

09155112756

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

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

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

ط
/9
90
05
10

نصب کاشی
سرامیک و گرانیت و...

با اکیپ مجرب جوان 
در اسرع وقت با کیفیت باال

حجت بنی اسد 
09389913658

محمد بنی اسد 
09159926102

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

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

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

ش
/9
81
56
38

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(

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

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

پیمانکاری ساختمان
502

درهای اتوماتیک
504

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509
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داشتن امضای شیک و برازنده نشانه شخصیت است و باعث باال رفتن 
اعتماد به نفس میشود ؛ با این توضیحات چگونه امضای شیک و زیبایی 
داشــته باشیم؟ امضا یک نمایش دســت نویس از نام، لقب، یا شکل و 
اشــکالی است که برای هر فرد متفاوت اســت . بسیاری از نوجوانان و 
جوانان در پی کشــف امضای مناسب برای خود هستند تا در شرایط و 
مکان های مختلف از آن استفاده نمایند . بیشتر این افراد دوست دارند 

که امضای آنها تکراری نباشد و منحصر به فرد باشد. 
اگردوســت دارید امضایی جالب داشته باشید و یا امضای تکراری خود 
را تغییر دهید فقط کافی است مراحل ذکر شده در این بخش را دنبال 

کنید تا امضایی زیبا و شکیل برای خودتان درست کنید.

بررسی امضای خود
ظاهرامضاهای مختلف را به خوبی بررسی کنید . آیا آنها را شیک و زیبا 

می بینید یا به صورت خطوطی کج و معوج ؟
تمرین امضاء با چشم بسته

یک ورق کاغذ بردارید و چشــم بســته اسمتان را همانطور که دوست 
دارید ، روی آن امضا کنید و امضا های مختلف را روی آن تمرین کنید.

امضا با حروف انگلیسی یا فارسی
هرچه زود تر در رابطه با فارســی و یا انگلیسی بودن حرف و یا حروف 
مورد اســتفاده در امضا، تصمیم بگیرید. این امر ســلیقه ای است و به 

شخصیت شما بستگی دارد.
انتخاب نام خود برای امضاء

چند کار جالب را با امضایتان انجام دهید 
اولین حرف اسم و فامیلتان را با حروف بزرگ و بقیه را با حروف کوچک 

بنویسید.
شــما می توانید تنها از حرف اول اسم و نام فامیل کاملتان برای امضا 
اســتفاده نمایید و یا فقــط از حروف اول اســم و فامیلتان برای امضا 

استفاده کنید.
برای امضا اسم و فامیلتان را کج بنویسید.
انتخاب مدل های مختلف خط برای امضاء

از مــدل های مختلف خط مانند باریک، پهــن، عمودی، کج و …برای 
امضاء استفاده کنید.

استفاده از خطوط در امضاء
خطی روی امضایتان از حرف آخر اســم فامیلتان بکشید. برای اینکار 
نباید امضایتان آنقدر کوچک باشــد که خوانده نشود. در آخر اسم یک 

منحنی به سمت باال داده و خطی به طرف دیگر امضا بکشید.
با خط ها و مدل های متفاوت امضایتان را امتحان نمایید.

الهام گرفتن از سایر امضا ها
قرار نیســت کپی برداری کنید و تنها الهام از بخشی از یک امضا الهام 
بگیرید. امضا های مختلف را مشاهده کنید و ببینید سایرین چگونه بر 
روی حــرف های مختلف مانور داده اند . از بخش هایی از امضای آنان 
الهام بگیرید و ســپس با خالقیت خود آنهــا را با امضای خود ترکیب 
کنید اما از کپی کردن بپرهیزید تا امضا منحصر به فردی داشته باشید.

اکنون به همه امضاهایی کــه زده اید توجه کنید . کدام یک از آنها را 
دوست دارید و کدام یک از امضاها می تواند نماد شما باشد؟

اکنون که امضاء مورد عالقه خود را یافتید ، روی یک کاغذ آن را تمرین 
کنید تا در آن استاد شوید.

اطمینان یابید که از امضای خود راضی باشید.

در انتهای حروف اسمتان از طرح هایی مانند قلب یا گل استفاده 
نمایید.

از نمادهای کوچک در زیر یا روی امضایتان 
استفاده کنید.

هنگام امضاء نمودن اگر از اینکه کسی 
نوشتن هر حرف امضایتان را نگاه 

کند، می ترســید ، می توانید از 
حرف اول اسم کوچک و بخش 
اول اســم فامیلتــان در امضا 

استفاده کنید.
اگــر امضاء شــما 7 ثانیه یا 
بیشتر طول بکشد آنرا کوتاه 
ســریعترامضاء  یا  کنید  تر 

بزنید.
سعی کنید که امضا کردنتان 

به 4 ثانیه یا کمتر برسد.
عوض کردن امضای شما هر 

چند وقت یکبار موجب ایجاد 
اشــکال در شناخت هویتتان در 

برخــی از جاها مانند پاســپورت، 
امضای دسته چک و... می شود.

امضایتان نباید خیلی غیر طبیعی، بیش 
از حد پرکار یا طوالنی باشــدو نباید برای 

انجام امضایتان خیلی تالش کنید.

4
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اه  
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ه  
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و کار خود را به روز رســانی کنید و همان 
رویه ی ســنتی خود را در پیش گیرید با 
گذشت زمان از عرصه بازار و فروش حذف 
می گردید. کسب و کار و فروش آنالین یا 
همان دیجیتال مارکتینگ الزمه شغل هر 
فروشــنده ای است که می تواند به راحتی 

در این زمینه فعالیت کند. 
در حال حاضر فروش آنالین از طریق نرم 
افزارهایی مانند اینســتاگرام بســیار مورد 
استقبال قرار گرفته، یکی از روش هایی که 
برای افزایش فروش آنالین به فروشندگان 
توصیه می شود فروش از طریق وب سایت 
های فروشگاهی اســت. شما می توانید از 
طریق راه اندازی ســایت فروشگاهی خود 
پیشــرفت  مارکتینگ  زمینه دیجیتال  در 
فراوانی داشته باشید. در حال حاضر افراد 
بســیار زیادی از طریق راه اندازی ســایت 
فروشگاه، در زمینه فروش آنالین  در حال 
فعالیت هستند یکی از عمده ترین امور در 
این عرصه که باعث پیشــرفت شما نسبت 
به رقیبانتان میشود، افزایش بازدید سایت 

شما است.
سئو سایت فروشگاهی چیست؟

بعد از راه اندازی سایت فروشگاهی شما باید 
به جذب مشتری و فروش محصوالت خود 
تمرکز کرده پس باید گفت که مارکتینگ 
شما نیازمند سئو سایت فروشگاهی است. 
سئو ســایت فروشگاهی در اصل باعث می 
شود که کسب و کار اینترنتی و محصوالت 
شــما در موتور جســتجوی گــوگل ثبت 
گردیده و در هنگامی که خریدار به صورت 
هدفمند محصولی را در موتور جســتجوی 
گوگل، جســتجو کرده، وب سایت شما با 
تکیه بر سئو سایت می تواند در صفحه اول 
جســتجوی گوگل و جزء سایت های اولیه 

این صفحه قرار می گیرد. 
کمک به رتبه بندی سایت شما با سئو

شما باید بدانید که سئو مجموعه اقداماتی 
لست که شما با تکیه بر آن میتوانید رتبه 
سایت خود را بر اساس الگوریتم گوگل باال 
آورده و در نتیجه باعث فروش بیشتر شما 
می شود. البته تمرکز ما به عنوان سئو کار 

بر روی این است که کارهایی مانند تولید 
محتوا، ســئو داخل صفحه و سئو خارج از 
صفحه انجام داده تا وب ســایت شــما در 
جستجو کلمات کلیدی مربوط به تجارت 
شــما، رتبه باالتری بدســت آورید. سئو، 
کاری بســیار تخصصی است که شما برای 
انجام آن باید به یک مهندس سئو مراجعه 

کنید. 

هدفمندی امری مهم در سئو
بــرای موفقیــت در زمینه ســئو ســایت 
فروشــگاهی، مهندس سئو، با برنامه ریزی 
درست و هدفمندی می بایست استراتژی 
های خود را پیاده سازی کند. لینک سازی، 
فعالیت در سوشــال مدیــا، تولید محتوا و 
انتخاب کلمات کلیدی مربوط و درست از 
جمله فعالیت های مربوط به ســئو است. 
شما با مراجعه به ســایت ریراکو سئو می 
توانید از جدیدترین اطالعات مربوط سئو 
اســتفاده کرده و اطالعات خود را در این 

زمینه کامل کنید.

باال رفتن فروش در دنیای دیجیتال مارکتینگ

داشتن یک امضای شیک راهکارهایی برای

امضای شما، شخصیت شماست

هرچه زود تر در 
رابطه با فارسی و 
یا انگلیسی بودن 
حرف و یا حروف 
مورد استفاده در 

امضا، تصمیم 
بگیرید. این امر 

سلیقه ای است و 
به شخصیت شما 

بستگی دارد

گار
ه ن

زنام
 رو

د    
ضا

عت
ن ا

روی
آ

بعد از راه اندازی سایت فروشگاهی 
شما باید به جذب مشتری و فروش 
محصوالت خود تمرکز کرده پس باید 
گفت که مارکتینگ شما نیازمند سئو سایت 
فروشگاهی است. سئو سایت فروشگاهی 
در اصل باعث می شود که کسب و کار 
اینترنتی و محصوالت شما در موتور 
جستجوی گوگل ثبت گردیده و در هنگامی 
که خریدار به صورت هدفمند محصولی را 
در موتور جستجوی گوگل، جستجو کرده، 
وب سایت شما با تکیه بر سئو سایت 
می تواند در صفحه اول جستجوی گوگل 
و جزء سایت های اولیه این صفحه قرار 
می گیرد. 

مهشید حسن پور 
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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در انتهای حروف اسمتان از طرح هایی مانند قلب یا گل استفاده 
نمایید.

از نمادهای کوچک در زیر یا روی امضایتان 
استفاده کنید.

هنگام امضاء نمودن اگر از اینکه کسی 
نوشتن هر حرف امضایتان را نگاه 

کند، می ترســید ، می توانید از 
حرف اول اسم کوچک و بخش 
اول اســم فامیلتــان در امضا 

استفاده کنید.
اگــر امضاء شــما 7 ثانیه یا 
بیشتر طول بکشد آنرا کوتاه 
ســریعترامضاء  یا  کنید  تر 

بزنید.
سعی کنید که امضا کردنتان 

به 4 ثانیه یا کمتر برسد.
عوض کردن امضای شما هر 

چند وقت یکبار موجب ایجاد 
اشــکال در شناخت هویتتان در 

برخــی از جاها مانند پاســپورت، 
امضای دسته چک و... می شود.

امضایتان نباید خیلی غیر طبیعی، بیش 
از حد پرکار یا طوالنی باشــدو نباید برای 

انجام امضایتان خیلی تالش کنید.

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

داشتن یک امضای شیک راهکارهایی برای

امضای شما، شخصیت شماست

فکر
بکـــــر

مد و پوشاک عرصه ای برای رقابت های ناتمام. صنعت مد 
و پوشــاک همیشه محل تاخت و تاز برندهایی بوده است 
که هرکدام مدعی و خود را بهترین برند می دانستند. در 
این میان برندهایی هم وجود داشتند که به راستی پیروز 
این تاخت و تازها بوده اند و واقعــاً معنای برنده، برازنده 
آن ها بوده است. در ادامه ی معرفی برندها و گفتن مختصر 
داســتانی از آنان، امروز به سراغ برندی می رویم که تنها 
شاید مورد اقبال عموم ثروتمندان باشد. برندی که معنای 
الکچری و لوکس را بــه دنیا فهماند. " هرمس" یا به لفظ 
دیگر ِهرِمس که اصلش همان است که در ابتدا گفته شد. 
برندی ساخته شده برای ثروتمندان و افراد مرفهی که در 
هر اجتماع زندگی می کنند. هرمس برندی اســت که در 
سال 1837 توسط تیری هرمس ساخته شد. تیری هرمس 
کارآفرین و قردی بود که روزی سازنده  زین اسب و بود و 
امروزه دیگر این طور نیست و شرکت وی یکی از بزرگترین 
ســازندگان و تولیدکنندگان صنعت مد و پوشاک است. 
صنعتی مورد اقبال و رو به رشــد. این شرکت متخصص 
تولید و ساخت پوشاک، لوازم چرمی، لوازم جانبی و عطر 
و کاالهای با کیفیت باالست. لوگوی این شرکت متشکل از 
دوک، اسب و کالسکه است که احتماالً اشاره به گذشته ی 

این برند و صاحب آن دارد.
از جملــه جذابیت های هرمس که او را از برندی لوکس به 
برندی ابرلوکس در جهان تبدیل کرده اســت، فلسفه ای 
اســت که در عرضه و تولید محصوالت خویش دارد. این 
فلســفه بر پایه کمیابی و کیفیت پایه ریزی شــده است 
که همین برای ابرلوکس شــدن او کافی اســت. از جمله 
ویژگی های بارز موفقیت این برند در میان سایر برندهای 
موجود، ثبات مدیریتی و همچنین اصول و قواعدی است 
که از نان شــب برای این برند واجب تر است. با این قید 
که مدت هاســت این برند تحت تسلط و مدیریت خاندان 
هرمــس کار می کند و در کنــار آن تولیداتش را تنها در 
فرانسه تولید می کند و حتی ادعا دارد که این تمامی این 
تولیدات تنها توســط یک صنعتگر تولید می شود. نقطه 
قوت و پیشرفت دیگر این برند، و به نوعی راز موفقیتش 
در بازارهای جهانی را بایــد در انحصاری بودن این برند 
جستجو کرد. انحصاری که همیشه برای هرمس مهم بوده 
و هســت. این نکته هم جالب توجه و جذاب است که در 
هرمس مفهومی به اســم بازاریابی عماًل وجود ندارد. و در 
عوض آن، دو رکن اصلی تجاری شرکت شهود و خالقیت 
است. در واقع کارمندان این برند هستند که در فروش آن 
نقش به سزایی می توانند داشته باشند. از نقاط قوت قابل 
توجه دیگر برند هرمس می توان به نوآوری و خالقیت در 
تبلیغات اشاره کرد. تبلیغاتی از جنس اپلیکیشن، تصاویر 

متحرک، بازی و ...

تیری هرمس 
کارآفرین و فردی 
بود که روزی 
سازنده  زین اسب 
و بود و امروزه 
دیگر این طور 
نیست

 اِرِمس؛ از زین اسب تا 
کیف دست

گار
مه ن

زنا
 رو

ی   
وس

قد
د 

حم
م
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تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

/ج
98
13
18
1

/ج
98
07
18
0

تخریب
خرید ضایعات وسازه نگهبان
09155596591

توس هیدرولیک 
مینی آسانسور ، نفربر ، کاالبر 

بیمه و 2 سال ضمانت 
09155062412

ط
/9
81
40
37

/ج
98
13
40
6

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

38824494

/ج
98
11
25
5

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

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

ش
/9
81
45
18

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

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

پ
/9
80
23
78

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
07
92
0

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
آستانهمبل شویی جهان
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

ط
/9
90
04
99

تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495

www.qorfe.com/?p=25892

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9
81
37
51

/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
امالک و مستغالت

7
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

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519

پ
/9
81
24
56

پ
/9
80
23
75
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خرید                  فروش
کولرگازی وپکیج

شارژگاز،نصب،جابه جایی،تعمیرات
09105566256

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

باغ تاالر فانوس
آماده برگزاری باشکوه ترین 

جشن ها و مراسم شما عزیزان 
با دو باغ و دو سالن مجزا با 

کادری مجرب می باشد
آزادی 159 بین گلستان 3 و 1
35423877-8  
 09151153724

ط
/9
81
32
89

/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  

ط
/9
90
03
89

استادکار داربست روزی 
130/000 تومان 

و بردست  90/000 تومان 
ساعت کاری 7/5 الی 17 

اضافه کاری ساعتی 15/000 
تومان 

محل کار حرم امام رضا )ع (
 جوان  09159149814 

09010310204
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

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9
81
34
19

/ج
98
15
40
7

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883

ط
/9
80
54
20

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9
81
25
01

/ج
98
15
31
8

آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032

مفقود ش��ده
ام��الک  کس��ب  پروان��ه 
بش��ماره عضوی��ت11469 
اینجان��ب احمد حاج  بنام 
زاده مفق��ود گردی��ده و 
از درج��ه اعتب��ار س��اقط 

می باش��د

/ع
99
00
50
7

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

ترک اعتیاد
1104

تاالرپذیرایی
و باغسرا

1304

کرایه چی
1306

کارگرماهر
1409

خیاط و چرخکار
1411

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

مفقود شده
1801

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/9
81
28
23
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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

/ه
98
03
87
0

ج
/9
81
52
08

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
4000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

ط
/9
81
45
09

تولید و پخش مقوای 250 گرمی
09151126299

صادقی

قیمت مناسب

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8


