
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

چرا تولید محتوا همواره
 حرف اول را می زند؟

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      137

نیازمندی ها
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زمان برای شما چقد
2ر ارزشمند است؟ 

 
اشتباهات رایج در مدیریت زمان

گاهی اوقات شاید احساس کنید که بیش از اندازه زمان آزاد 
دارید و یا زمان زیادی را صرف فعالیت های غیر ضروری 

کرده اید و نمی توانید به جلو حرکت کنید. این زمانی است 

 
چرا تولید محتوا همواره حرف اول را می زند؟

چه بدانید، چه ندانید شما هرروزه مصرف کننده ی محتوا 
هستید. محتوایی همچون یک راهنمای استراتژی بازاریابی، 
محتواست . شرح عالئم بیماری ها،محتواست. اخبار جدید، ...

 
آنچه در خصوص تبلیغات آنالین نمی دانید

اینستاگرام با ۵۰۰ میلیون کاربِر روزانه ی فّعال که بین 
۱۸-۲۹ سال هستند، بهترین پلت ُفرم جهِت جلب 
توّجه مشتریاِن نسل y و z است. از آنجا که فیسبوک 

245

 شنبه  

 21 اردیبهشت 1399 

 سال سی و سوم 

 شماره  9237

Instagram @Rah.Kar
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اشتباهات رایج در مدیریت زمان

زمان برای شما چقدر ارزشمند است؟ 

گاهی اوقات شــاید 
احســاس کنیــد که 
بیش از اندازه زمان 
آزاد دارید و یا زمان 
صــرف  را  زیــادی 
غیــر  فعالیت هــای 
ضــروری کرده اید و 
جلو  به  نمی توانیــد 
حرکــت کنیــد. این 
زمانی است که شما 
باید در مورد اهداف 
خــود و کارهایی که 
بایــد انجام شــوند، 
فکر کنید. به همین 
دلیل است که شما 
بــه یک لیســت نیز 

نیاز دارید.

در این مقاله با برخی از اشــتباهات رایج در مدیریت 
زمان آشنا می شویم تا با شناخت آن ها میزان بهره وری 
از زمان و انرژی خود را افزایش دهیم. خطاهایی که در 
مدیریت زمان خود مرتکب می شوید، گاهی در عین 

ساده بودن بسیار هزینه بر خواهند بود.
عــاوه بر هدر رفتــن زمان ارزشــمندتان، در نحوه 
مدیریت استرس، زمان و ارتباطاتتان نیز خلل ایجاد 
می کنــد. برای مدیریت هرچه بهتــر زمان و افزایش 
بهره وری و توسعه فردی، نیاز به تحلیل درستی از نحوه 
مدیریت خود دارید تا بهتر بتوانید خطاها و اشتباهات 
خود را اصاح کنید.گرچه بعضی از اشتباهات رایج در 
مدیریت زمان بسیار ساده هستند اما با رعایت اصول 
و شناخت آن ها در روند فعالیت شما تاثیر چشم گیری 

ایفا خواهند کرد.

نداشتن تصوری از فردا
یکی از اشتباهات رایج در مدیریت زمان این است که 
تصور و دیدی از آینده خود در ذهشــان ندارند. یکی 
از دالیل اصلی اســت که اکثر مردم با مدیریت زمان 

مشکل دارند.
افراد موفق و بزرگ و کسانی که تاثیرات فوق العاده ای 
در زندگی ایجاد کرده اند، معموال به جای بسنده کردن 
به شرایط حال، چیزهای بیشتری را در آینده می بینند. 
وقتی به این فکر می کنید که قرار است چگونه فردای 
خود را بگذرانید، بهتر می توانید خود را برای اتفاقات 

جدید و آینده نه چندان دور آماده کنید.
به همین دلیل متوجه می شوید که چه کارهایی باید 
انجام بشــوند و چه کارهایی باید تحت نظارت شما 
اتفاق بیافتند.داز همه مهم تر، وقتی که شما در مورد 
روزهــای  آینده فکر می کنید، انگیزه بیشــتری پیدا 
خواهید کرد. زیرا این تجســم و تصور به شما کمک 
می کند که آینده خود را بسازید و یک قدم به سمت 

رویاهای خود حرکت کنید.

نداشتن برنامه روزانه
بســیاری از افراد شــاید برای روزهــای کاری خود 
برنامه ریزی داشــته باشند، اما روزهای تعطیل یا آخر 
هفته ها خود را بدون برنامه ای ســپری می کنند. در 
حالیکه بعضی معتقد هســتند کــه روزهای تعطیل 
باید به هر نحوی تعطیل ســپری شود اما باز هم در 
گذراندن آن فقط به این فکر می کنند که چه کار کنند 

تا سرگرم شوند.
بســیاری از مــردم اواخر هفته، دیر از خــواب بیدار 
می شوند و بیشتر وقت خود را صرف فکر درباره اینکه 
چه کاری باید انجام دهند یا چه غذایی بخورند و کجا 

بروند، می گذارنند.
این به این معنا نیست که هر دقیقه یا هر ساعت خود 
را برنامه ریزی کنید. در واقعع اصل مطلب این اســت 
که شــما می توانید بر ۳ تا ۵ کاری را که می خواهید 
در طول تعطیات آخر هفته انجام دهید، برنامه ریزی 

داشته باشید.

داشتن وقت آزاد بیش از حد
گاهی اوقات شاید احســاس کنید که بیش از اندازه 
زمان آزاد دارید و یا زمان زیادی را صرف فعالیت های 
غیر ضــروری کرده اید و نمی توانیــد به جلو حرکت 
کنید. این زمانی اســت که شما باید در مورد اهداف 
خــود و کارهایی که باید انجام شــوند، فکر کنید. به 
همین دلیل است که شما به یک لیست نیز نیاز دارید.

لزومی ندارد که نگران انجام دادن کارهای بسیار زیاد 
یا بسیار کم باشید. تنها چیزی که نیاز است، اینست 
که یاد بگیرید به انجام رساندن کارهای خود را به یک 
عــادت تبدیل کنید تا بدانید چقدر کار می توانید هر 

روز انجام دهید.
سعی کنید از زمان های آزاد خود استفاده کنید و اگر 
فکر می کنید به ســمت جلو حرکت نمی کنید، وقت 
آن اســت که بررسی کنید که آیا روندی که در پیش 
گرفتید درست است یا بازدهی کافی را دارد. اگر پاسخ 

این سوال را منفی دیدید، روند خود را تغییر دهید یا 
میزان تاشتان را بیشتر کنید.

 
نداشتن اولویت بندی درست

شناســایی کارهایی که باید اولویت قرار بگیرند شاید 
یکم ســخت باشــد. فرض کنید بر یک پروژه بسیار 
مهمی کار می کنید و در یکی از جلسات ایده پردازی، 
همکارتان به یک پروژه ای اشاره می کند که باید شما 

تمرکز اصلی خود را بر آن متمرکز کنید.
این یکی از موقعیت هایی اســت کــه نمی توان آن را 
نادیده گرفت و همیشــه باید ایــن احتمال را بدهید 
که مسائل متفاوتی ممکن است ترتیب اولویت بندی 

پیشین شما را دچار تغییرات کند.
یادگیری طراحی اولویت بندی کارهایتان در واقع یک 
فرآیند طوالنی و پیچیده اما آسان است.کسب مهارت 
و تجربه و استفاده از ابزارهای کمک کننده، می تواند در 

مدیریت زمان به شما یاری برساند.

تعویق انداختن
تعویق در واقع می تواند بدترین دشــمن شــما باشد. 
هیچ چیزی نمی تواند مثــل تعویق انداختن به فردا و 
پس فردا، تمرکز و انگیزه شما را مورد حمله قرار دهد. 
نه تنها در مســیر دستیابی به اهدافتان مشکل ایجاد 
می کند بلکه به مرور زمان شــما را به این روند عادت 
داده و جز ایجاد حس پشــیمانی و بازداشتن از انجام 
دادن کارهای ضروری، چیزی به دنبال نخواهد داشت.

بهترین راه برای جلوگیری از این اتفاق اینســت که 
زمــان کوتاهی از وقت خود را برای انجام دادن کار یا 
پروژه موردنظر خود اختصاص دهید. وقتی شــما این 
کار را شروع کنید، حتی اگر مدت کوتاهی هم باشد، 
تمرکز و توجه شــما را جلب می کند و ذهن شما را 
به نوعی گول می زند تا باعث شــود دوباره برگردید و 

کارتان را به اتمام برسانید.

 مدل 
مو فقیت

 رضا شکیبا    
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**

طراحی وب سایت 
حرفه ای - با امکانات کامل

09151500191

ط
/9
90
06
22

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

/د
98
13
70
7

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ط
/9
81
40
41

پیروز ب��ار
ارزانتر از همه جا

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

تهران و شهرستان همه روزه

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

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/9
90
05
81

UPVC پنجره های
آلومینیوم وتوری با بهترین 

کیفیت وخدمات پس از فروش 
رایگان09154438489

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

09159072150-09351101482

ط
/9
80
24
13

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

/د
99
00
73
8

سایه سازان 
نقد         ******            اقساط
فروش واجرای انواع
شیبدار  سقفهای 

3 6 0 7 0 5 2 5

0 9 1 5 1 1 1 0 2 9 1
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
81
55
87

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
08
62

ج
/9
81
04
45

....لوله ها ....
به فروش می رسد
09151240054

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
81
14
31

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
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
81
31
81

توس هیدرولیک 
مینی آسانسور ، نفربر ، کاالبر 

بیمه و 2 سال ضمانت 
09155062412

ط
/9
81
40
37

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

ج
/9
90
05
90

آسانسور 
با نیم قرن تجربه 

پرداخت طی 5فقره چک
09153038489

MDF سناتور طراح و 
مجری کابینت آشپزخانه ، کمد 
دیواری و ...با قیمت مناسب 

09152299803

ط
/9
90
08
73

   گازرسانی مشعل آریا شرق
مطابق استاندارد، ارزان و سریع

 09365814195
09222026066

ط
/9
90
07
88

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

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

اینترنت و شبکه
203

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خدمات خودرو
411

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

گازرسانی
519
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نخستین تبلیغات آناین بنری توسط AT & T و در سال 
۱۹۹۴ در ســایت HotWired.com انجــام شــد. نــرخ 
کلیک بر آن ۴۴% بوده اســت. امــروزه این نوع تبلیغات 
آنقدر بی کیفیت و دم دســتی اســت که هیچ شــخص 
عاقلی بر آن کلیک نمی کند. این مقاله از مجلّه آموزشی 
مارکترها را با ما همراه باشید تا نگاهی به انواع روش های 

هدفمند تر در دنیای تبلیغات دیجیتال داشته باشیم.
خوشــبختانه تبلیغات آناین از دهــه ۱۹۹۰ روند رو به 
رشدی داشته اســت. بنابراین شما دیگر مجبور نیستید 
بیــش از این به تبلیغات بنــری بی کیفیت و زننده توّجه 
کنید. شــما می توانید تبلیغات جّذابی را به شــکل های 
مختلف ایجــاد کرده و بــه افرادی عرضــه کنید که به 

محصول یا خدمت شما نیاز دارند.
در ادامه به طور گسترده به بررسی تبلیغات آناین جدید 
می پردازیم و قدرت کانال های تبلیغاتی موثر در اینترنت را 

مورد بررسی قرار می دهیم.

تبلیغات پولی در موتورهای جستجو
روزانه بیش از ۳٫۵ میلیارد جســتجو در گوگل به واسطه 
تبلیغات پولی انجام می شــود. شکلی که شما در آن برای 
تبلیغ محتوای خود -با تعیین کلمات کلیدی- به گوگل 
یا ســایر موتورهای جستجو هزینه ای پرداخت می کنید. 
طبیعتاً تقاضــای قابل توجهی برای قرار گرفتن آگهی در 
رتبه های باال وجــود دارد. بنابراین گوگل مزایده ای برای 
حداقــل ۲ تبلیغ کننده برگزار می کند تا کلمات کلیدِی 

آنها را قیمت گذاری کند.
بدین شــکل که گوگل یک کلمه کلیــدی را از مجموعه 
آگهی هــای تبلیغ کنندگان انتخاب می کند. کلمه ای که 
بیشــترین ارتباط را با سرچ های کاربران دارد. و همان را 

وارد حراج می کند.

رتبه ی آگهی شما از ضرب حداکثر هزینه پیشنهادی هر 
کلیک در کیفیت آگهی شــما به دست می آید. کیفیت 
آگهی بســتگی به ارتباط صفحه با کلمات کلیدی، تجربه 
کاربــری و نرخ کلیک دارد. بنابراین ســازمان نمی تواند 
فقط با اختصــاِص بودجه، رتبه باالیی برای کلمه کلیدی 

مدنظرش به دست آورد. محتوا نیز باید جذاب باشد.
هزینــه واقعی هر کلیک)cpc( بــرای تبلیغ کنندگان با 

فرمول زیر بدست می آید.
رتبه ی تبلیغ کننده ی پایین تر ازشما / نمره کیفی تبلیغ 

شما + ۱ِسنت = هزینه واقعی هرکلیک
گــوگل ادورز در تاش اســت انگیزه ی تبلیــِغ بهترین 
محتواها را در صفحات نتایج موتور جســتجو برای تبلیغ 
کننــدگان فراهم کند. بنابراین تبلیغاتی که نمرات کیفی 
باالتر، رتبه بندی تبلیغــِی باالتر و هزینه کلیِک کمتری 
دارند، در اولویت هستند. به همین ترتیب در تاش است 
تبلیغ کنندگان بد را از تولیــد محتوای بد و بی کیفیت 
بازدارد. بدین شکل تبلیغ کنندگاِن دارای نمره ی کیفی 
پایین تنها در صورتی می توانند در نمایش آگهی ها رتبه 
باالیی کسب کنند که بابت هر کلیک مبلغی باال بپردازند. 
اگــر می خواهند کمتر هزینه کننــد باید بپذیرند که در 

نمایش آگهی ها رتبه پایینی به دست آورند.
تبلیغات پولی در شبکه های اجتماعی

امروزه بیش از نیمی از جمعیت، در شبکه های اجتماعی 
فعالیــت می کنند. بــا وجود اینکه فعاالن شــبکه های 
اجتماعی پیوســته در تاش اند از مخاطبانشــان درآمد 
کســب کنند، اما ورودی های اُرگانیــک )بدون تبلیغات 
پولی( همچنان پایین است. سریع ترین و موثّرترین روش 
دســتیابی به مخاطباِن هدف تبلیغات پولی است. در این 
نوع تبلیغات، تبلیغ کنندگان فرصت زیادی برای توسعه ی 

کمپین های خود دارند.

در ادامــه به برخــی از قابلیت های تبلیغاتی فیســبوک، 
اینستاگرام، لینکدین و توییتر اضافه شده است.

فیسبوک
فیســبوک روزانه با تقریبا ۱٫۵ میلیــارد کاربر فّعال که 
به طــور میانگین هر کدام ۴۱ دقیقــه فّعالیت می کنند 
بزرگترین و پرمخاطب ترین رســانه اجتماعی است. برای 
کسب درآمد موثر از این مخاطبان، بهترین و هدفمندترین 
ابزارهای تبلیغاتی ســاخته شده اســت. هنگامی که یک 
کمپین تبلیغاتی ایجاد می کنید اولین قدم تعیین اهداف 

کمپین است.
شما می توانید آگاهی از برند را افزایش داده و کاری کنید 
در مقایســه با سایر برندها برتر شــناخته شده و انتخاب 

مخاطبانتان باشید.
هرکدام از اهداف فوق شاخص های عملکرد کلیدی خاص 
خود را دارند که برخی از آنهــا عبارتند از: میزان آگاهی 
از برند، ترافیک سایت، نصب برنامه، فروش کاتالوگ و… 

است.
پــس از انتخاب اهداف تبلیغاتی زمان آن اســت که نوع 
آگهی مورد نظر برای تبلیغ را انتخاب کنید. اعم از آگهی 
های صوتی، تصویری، لینکی، متنی، نمایشی، پیامکی و…

لینکدین را دست کم نگیرید
لینکدین با ۲۵۰ میلیون کاربر فّعال ماهانه تفاوِت فاحشی 
با فیســبوک دارد. با این حال دورهمِی متخصصان است. 
کســانی که به طور مداوم اطاعاتشــان را به روزرسانی 
می کنند و جویــای دانش تخصصی هســتند. لینکدین 
بهترین کانال ســاخت ســرنخ )لیــد( در فضای B2B و 

شبکه سازی ست.
هزینــه ی تبلیغــات در لینکدین در مقایســه با ســایر 
شبکه های اجتماعی بیشتر اســت اما به طور کلی داراِی 

آنچه در خصوص تبلیغات آنالین نمی دانید

فراز و فرود های تبلیغات در فضای وب  

اینستاگرام با 
۵۰۰ میلیون کاربِر 

روزانه ی فّعال 
که بین ۲۹-۱۸ 

سال هستند، 
بهترین پلت ُفرم 
جهِت جلب توّجه 
 y مشتریاِن نسل
و z است. از آنجا 

که فیسبوک مالک 
اینستاگرام است، 
می بایست اهداِف 
تبلیغاتی خود را با 
فیسبوک تطبیق 

دهد. اهداف تبلیغات 
در اینستاگرام 

ممکن است آگاهی 
از برند، توّجه به آن 
و تصمیم به خرید 

از آن باشد
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اولین جایی که برای مشــاوره تخصصی و گرفتن پاسخ سواالت به ذهنتان 
می رسد کجاست؟! طبیعتا، گوگل اولین گزینه است )یا هر موتور جستجوی 
دیگری که ترجیح می دهید(. البته فقط شما اینطور نیستید. گوگل روزانه 
پاسخگوی بیش از چهار میلیارد سوال است. وقتی سوالی از گوگل می پرسید 
لینک هایی که بعنوان نتایج جستجو نمایش داده می شوند چیزی نیستند 

جز محتوا.
چه بدانید، چه ندانید شما هرروزه مصرف کننده ی محتوا هستید. محتوایی 
همچون یک راهنمای استراتژی بازاریابی، محتواست . شرح عائم بیماری 
ها،محتواست. اخبار جدید، پست های اینستاگرام، مقاالت وباگ، گیف ها، 
ویدئوها، همه و همه در یک کلمه محتوا هستند. زندگی روزمره شما توسط 
محتواهای مختلف احاطه شده است؟! هرچند اجتناب ناپذیر است اما تابحال 

فکر کرده اید چرا به محتوا نیاز دارید؟
– محتواها آگاهی رسانی می کنند.

– به سواالت پاسخ می دهند.
– سرگرم کننده هستند.

– گاهی با درون مایه طنز لبخند به لبتان می آورند.
– شما را در تصمیم گیری راهنمایی می کنند.

محتواها برای صاحبان کسب و کارها نیز بسیار مفید هستند. زیرا به آنها در 
جذب مخاطبان، ایجاد عاقه و اشــتیاق در آنها و احساس لذت کمک می 
کنند. همچنین مشــتریان جدیدی را برایشان به ارمغان می آورند. انتهای 

این مسیر کسب درآمدی است که رضایت کسب و کارها را به دنبال دارد.
تولید محتوا چیست؟

تولید محتوا، فرآیند ارائه اطاعات حول موضوعی خاص متناسب با ویژگی 
های مخاطبان هدف اســت. ایــن اطاعات در تحت نــام تولید محتوای 
الکترونیکی  به صورت متنی، ســمعی و بصری تولید می شود و در قالب 
پست یک وباگ، ویدئو، عکس یا اینفوگرافیک در دسترس مخاطبان هدف 

قرار می گیرد.
فرق بازاریابی محتوا با تولید محتوا !

بسیاری از افراد، بازاریابی محتوا و تولید محتوا را یک موضوع در نظر می گیرند 
در صورتیکه با هم تفاوت اساسی دارند.

زمانی که شما شروع به نوشتن یک دلنوشته، انتشار یک عکس یادگاری در 
اینستاگرام یا حّتی زمانی که تلفنی با دوست خود درد و دل می کنید، شما 
در حال تولید محتوا هستید. اما زمانی که شما به منظور رسیدن به اهداف 
بازاریابی در فضای دیجیتال )یا حّتی فیزیکی( محتوا تولید می کنید و برای 
آن یک هدف و برنامه ریزی بازارایابی در نظر گرفته اید، در اصل شما در حال 

بازارایابی محتوایی هستید.
بنابراین در تولید محتوا، لزوماً قصد و نّیت بازاریابی و فروش نداریم، اّما در 
بازاریابی محتوایی قطعاً چنین قصدی وجود دارد. )هیچ گربه ای بدون قصد 
و نّیت موش نمی گیره، هیچ بیزینسی هم بدون نّیت محتوا تولید نمی کنه!(

چرا محتوا اهمیت دارد؟
تولید محتوا بخش اساســی بازاریابی ربایشی )درونگرا( است. مراحل کلّی 

بازاریابی محتوا عبارتند از:
تهیه اطاعات رایگان و مفید برای مخاطب، جذب مشتریان بالقوه به سمت 
وب سایت )یا رسانه های دیجیتال( ،ارائه پیشنهاد ها طبق محتوای ارائه شده 
و در نهایت حفظ مشــتریان موجود طی برقراری یک ارتباط بلند مّدت با 
مشتری است. همچنین بازاریابی محتوا lead )سرنخ( بیشتری برای شرکت 
ایجاد می کند. آمارها نشان می دهد بازاریابی محتوا نسبت به بازاریابی سنتی 

تعداد لیدها را ۳ برابر افزایش و هزینه ها را ۶۲% کاهش داده است.
کسب  وکارهای کوچک و متوسطی که از بازاریابی محتوا استفاده می کنند 

چرا تولید محتوا همواره حرف اول را می زند؟ 

چه بدانید، چه ندانید شما 
هرروزه مصرف کننده ی محتوا 
هستید. محتوایی همچون یک 
راهنمای استراتژی بازاریابی، 
محتواست . شرح عالئم بیماری 
ها،محتواست. اخبار جدید، 
پست های اینستاگرام، مقاالت 
وبالگ، گیف ها، ویدئوها، همه و 
همه در یک کلمه محتوا هستند. 
زندگی روزمره شما توسط 
محتواهای مختلف احاطه شده 
است؟! هرچند اجتناب ناپذیر 
است اما تابحال فکر کرده اید 
چرا به محتوا نیاز دارید؟

محمد قدوسی
روزنامه نگار
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باالترین نرخ تبدیل و باکیفیت ترین ســرنخ ها است. این 
آمار خود توجیهی برای هزینه های تبلیغاتی است.

تبلیغات در لینکدین ۳هدف را دنبال می کند:
• آگاهی از برند

• افزایش ترافیِک وب سایت
• تبدیل مشتریاِن بالقوه به بالفعل

پس از تعیین اهداف تبلیغات در لینکدین، نوبت به تعیین 
فرمِت تبلیغات است. فرمِت تبلیغات می تواند پست های 
متنی، تصویری، ویدئویی و…باشــد. حال شما می توانید 
مشــتریاِن ایده آل خود را براساس اطاعات آن شرکت، 
تجارِب آن، عملکرد، حوزه های عاقه مندِی آن و… تعیین 

کنید.

اینستاگرام دوست داشتنی
اینســتاگرام با ۵۰۰ میلیون کاربِر روزانه ی فّعال که بین 
۱۸-۲۹ سال هستند، بهترین پلت ُفرم جهِت جلب توّجه 
مشــتریاِن نسل y و z اســت. از آنجا که فیسبوک مالک 
اینســتاگرام است، می بایســت اهداِف تبلیغاتی خود را با 
فیســبوک تطبیق دهد. اهداف تبلیغات در اینســتاگرام 
ممکن است آگاهی از برند، توّجه به آن و تصمیم به خرید 
از آن باشد. لذا هر کدام از این اهداف شاخص های عملکرد 
کلیدی خاّص خود را دارند که در ادامه به آن اشاره شده 

است.
شــاخص های عملکرد، هدف نخســت عبارت اســت از: 

شناخت برند و آگاهی از موقعیت آن.
شــاخص های عملکرد هــدف دوم: کلیک بر ســایت و 

تماشای ویدئوها
شاخص های عملکرد هدف سوم: شامل تبلیغات پویا در 

اینستاگرام، نصب اپلیکیشن و فعالیت در آن است.
پس از تعیین اهداف به ۴ شــکل تصویــر، ویدئو، عکس 

های ترکیبی و داســتان ســرایی می توان در اینستاگرام 
تبلیغات کرد.

در زمینه تعییــن مخاطباِن هدف، اینســتاگرام همانند 
فیسبوک عمل می کند. بنابراین افراد را می توان براساس 
محــّل زندگی، ویژگی های جمعیت شــناختی، عایق و 

رفتارشان هدف گذاری کرد.

توییتر؛ واکنش سریع
توییتــر با نزدیک بــه ۳۳۵ میلیون کاربر فعــاِل ماهانه 
شبکه ای مناســب برای توسعه برند در سطح بین المللی 
است. بخصوص برای مخاطبان آسیایی، اروپایی و آمریکای 

جنوبی.
هنگام تبلیغــات در توییتر پیروی از ۵ هدف توجیه پذیر 

است:
• آگاهی از برند

• فعالیت در صفحه ی توییتر برند
• افزایش فالوور

• افزایش ترافیک سایت
• نصب اپلیکیشن برند

پس از تعیین اهداف می توان توییت ها را با دو ابزار ترویج 
کرد:

۱( ترویج کننده ی توییتر ۲
۲( ( کمپین های تبلیغاتی توییتر

تبلیغات بومی
تبلیغات بومی، نوعی از تبلیغات به شکل آناین است که 
متناســب با فرم و عملکرد پلتفرمی که آن را نمایش می 
دهد می باشــد. در این نوع تبلیغات، ســایت هایی بعنوان 
منتشــر کننده ی آگهی ســایر برندها در نظر گرفته می 
شــوند. آنها بابت قرار دادن تبلیغات برندها در سایتشان 

مبلغی از آنها دریافت می کنند. این ناشــران بی شــک، 
مالک سایت های پر ترافیک و دربرگیرنده مخاطبان هدف 

برندها هستند.
این نوع تبلیغ تعاملی میان ناشران و برندها برقرار می کند. 
بدین شــکل ناشــران عاوه بر کســِب درآمد از کسب و 
کار خود از مزایــاِی جریان درآمدی دیگری نیز بهره مند 

می شوند.
تبلیغات ویدئویِی کوتاه یوتیوب

اجبار افراد به تماشای ویدئوهای ۳۰-۶۰ ثانیه ای یوتیوب 
راه مناسبی برای جلب توجه مخاطبان نیست. فقط آنها را 
کافه می کند. اما کوتاه کردن آگهی های تبلیغاتی بدون 
آزمایش صبر و تحمل کاربر، احساسات آنها را درگیر می 

کند.
اگر مــی خواهیــد در یوتیوب – جایی که بزرگســاالن 
محتوای آن را بیش از شــبکه های تلویزیونی می بینند- 

تبلیغ کنید، از دو شکل تبلیغات ویدئویی استفاده کنید.
• True view کــه امکان رد تبلیغ پــس از ۵ ثانیه را 

می دهد.
• Bumper کــه ویدئوهای ۶ثانیه ای تبلیغاتی توســط 

گوگل ادورز است.

تبلیغات نمایشی
تبلیغات نمایشــی یا بنری یک موضــوِع بحث برانگیز در 
بازاریابی دیجیتال است. تا سالها تبلیغ کنندگان با فریب 
دادن کاربــران اینترنت از طریق آگهی های گمراه کننده 
آنها را آزار می دادند و حتی رایانه های کاربران را ویروسی 
می کردند. این نوع تبلیغات در وب سایت ها، اپلیکیشن ها 
و شــبکه های اجتماعی، در فرمت های مختلف صوتی، 
تصویری، متنی و ویدئویی ارائه می شود و هدف آن انتقال 

پیام اصلی برند به بازدیدکنندگان است.

آنچه در خصوص تبلیغات آنالین نمی دانید

فراز و فرود های تبلیغات در فضای وب  
 امروزه بیش از 
نیمی از جمعیت، 
در شبکه های 
اجتماعی فعالیت 
می کنند. با وجود 
اینکه فعاالن شبکه 
های اجتماعی 
پیوسته در تالش اند 
از مخاطبانشان 
درآمد کسب کنند، 
اما ورودی های 
اُرگانیک )بدون 
تبلیغات پولی( 
همچنان پایین 
است. سریع 
ترین و موثّرترین 
روش دستیابی به 
مخاطباِن هدف 
تبلیغات پولی است. 
در این نوع تبلیغات، 
تبلیغ کنندگان 
فرصت زیادی برای 
توسعه ی کمپین 
های خود دارند.

فکر
بکـــــر

تولید محتوا، فرآیند ارائه اطاعات حول موضوعی خاص متناسب با ویژگی 
های مخاطبان هدف اســت. ایــن اطاعات در تحت نــام تولید محتوای 
الکترونیکی  به صورت متنی، ســمعی و بصری تولید می شود و در قالب 
پست یک وباگ، ویدئو، عکس یا اینفوگرافیک در دسترس مخاطبان هدف 

قرار می گیرد.
فرق بازاریابی محتوا با تولید محتوا !

بسیاری از افراد، بازاریابی محتوا و تولید محتوا را یک موضوع در نظر می گیرند 
در صورتیکه با هم تفاوت اساسی دارند.

زمانی که شما شروع به نوشتن یک دلنوشته، انتشار یک عکس یادگاری در 
اینستاگرام یا حّتی زمانی که تلفنی با دوست خود درد و دل می کنید، شما 
در حال تولید محتوا هستید. اما زمانی که شما به منظور رسیدن به اهداف 
بازاریابی در فضای دیجیتال )یا حّتی فیزیکی( محتوا تولید می کنید و برای 
آن یک هدف و برنامه ریزی بازارایابی در نظر گرفته اید، در اصل شما در حال 

بازارایابی محتوایی هستید.
بنابراین در تولید محتوا، لزوماً قصد و نّیت بازاریابی و فروش نداریم، اّما در 
بازاریابی محتوایی قطعاً چنین قصدی وجود دارد. )هیچ گربه ای بدون قصد 
و نّیت موش نمی گیره، هیچ بیزینسی هم بدون نّیت محتوا تولید نمی کنه!(

چرا محتوا اهمیت دارد؟
تولید محتوا بخش اساســی بازاریابی ربایشی )درونگرا( است. مراحل کلّی 

بازاریابی محتوا عبارتند از:
تهیه اطاعات رایگان و مفید برای مخاطب، جذب مشتریان بالقوه به سمت 
وب سایت )یا رسانه های دیجیتال( ،ارائه پیشنهاد ها طبق محتوای ارائه شده 
و در نهایت حفظ مشــتریان موجود طی برقراری یک ارتباط بلند مّدت با 
مشتری است. همچنین بازاریابی محتوا lead )سرنخ( بیشتری برای شرکت 
ایجاد می کند. آمارها نشان می دهد بازاریابی محتوا نسبت به بازاریابی سنتی 

تعداد لیدها را ۳ برابر افزایش و هزینه ها را ۶۲% کاهش داده است.
کسب  وکارهای کوچک و متوسطی که از بازاریابی محتوا استفاده می کنند 

۱۲۶% بیش از سایرین قادر به جذب لید هستند.
۶۱% خریدهای آناین نتیجه اثر مستقیم مطالعه یک پست وباگ است. 
شرکت هایی که ماهانه بیش از ۱۶ پست در وباگ منتشر می کنند ۳٫۵ 
برابر بیش از آنهایی که ۴ پســت یا کمتر منتشر می کنند ترافیک جذب 

می کنند.
محتوا رشد کسب و کار را به دنبال دارد. پس با استراتژی محتوا شروع کنیم.

طرح و استراتژی برای تولید محتوای الکترونیکی
همانگونه که ساخت یک خانه، مجسمه و راه اندازی یک شرکت بدون طرح 
و برنامه اولیه امکان پذیر نیست، بدون داشتن یک استراتژی و برنامه ریزی 
هدفمند، محتوای مناسبی هم تولید نخواهد شد. اگر غیر از این باشد شما از 
هدفتان فاصله گرفته اید. استراتژی محتوا دربرگیرنده ی برند، ماهیت برند، 
نحوه ترویج محتوا و حتی اهداف برند اســت. در ادامه چگونگی ایجاد یک 

استراتژی محتوا، گام به گام مورد بررسی قرار گرفته است.
اهداف را در نظر بگیرید

همانند یک کمپین بازاریابی سنتی، استراتژی محتوای شما باید متناسب 
با اهدافتان باشــد و برای رسیدن به آنها تدوین شده باشد. اهداف متفاوت 
هســتند. از جذب بازدیدکنندگان بیشتر تا تبدیل آنها به لید. تا زمانی که 
اهداف SMART باشــند یعنی دارای پنج ویژگِی اختصاصی، قابل اندازه 
گیری، قابل دســتیابی، مرتبط و زمان دار باشند ترافیک ارگانیک حداقل 
۲۵% افزایش می یابد. )مثاً ما باید تا ۱ ماه آینده به ۱۰۰۰ بازدید در روز 
برسیم، یک هدف SMART است. ( خاصه اینکه اول از اهداف شروع کنید 

بعد به محتوا برسید.
شخصیت مشتریان را تعریف کنید

در تعیین استراتژی محتوا بیش از نوع محتوا الزم است پاسخ سواالت زیر 
را بدانید.

– برای چه کسانی میخواهید محتوا تولید کنید؟
– چگونه می خواهید به آنها انتقال دهید؟

– کجا آنها را پیدا کنید؟
کلید موفقیت شما در تولید یک محتوای جذاب، ایجاد آن به شکلی است که 
خواننده احساس یک مذاکره رودررو را داشته باشد. الزمه اینکار آگاهی کامل 

از شخصیت مخاطبان هدف است.
 Make اگــر تجربه اینکار را ندارید از ابزارهای آماده موجود کمک بگیرید

My Persona یکی از این ابزارهاستپ
فرآیند سفر مشتری را باور کنید

شما زمانی که سردرد دارید احتماال اولین چیزی که جستجو می کنید علّت 
آن است. گاهی اوقات دالیلی مثل کمبود ویتامین، کافئین، استراحت و…

را به آن نسبت می دهید. پس از تشخیص عامل بیماری راه های درمان را 
بررسی می کنید. نوشیدن آب، مصرف مسکن، نوشیدن قهوه، استراحت و…
درمان های احتمالی هستند. نهایتا با بررسی آنها نوشیدن قهوه را انتخاب 

می کنید.
این مثالی از سفر مشتری برای تصمیم به خرید است. این فرآیند شامل سه 
مرحله آگاهی از پیشنهادها، بررسی آنها و نهایتا خرید یکی از آنها است. در هر 
مرحله می توان محتواها را در قالب های متفاوتی از جمله مقاله، اینفوگرافیک، 
وباگ، کتاب الکترونیکی، پادکســت، وبینار، نسخه نمایشی )دمو(، نسخه 

آزمایشی، راهنما، مشاوره و…تولید و منتشرکرد.
حسابرسی محتوا کنید

چه تولید کننده محتوا باشید چه طراح استراتژی ها، حسابرسی محتوا برای 
هر بخشی از بازاریابی مفید است. فقط به این دلیل که از ابتدا براساس یک 
استراتژی مشخص محتوا تولید نکرده اید به این معنی نیست که در ادامه 

هم نمی توانید آنها را با یک برنامه منطبق کنید.
حسابرســی محتوا تهیه فهرستی از کارهایی است که پیش تر انجام شده 
اســت. سپس سازماندهی آن در جهت قرار گرفتن تحت یک برنامه تولید 
محتوای جدید. شاید حسابرسی محتوا کار خسته کننده ای به نظر برسد 

اما کار بسیار مفیدی است که افزایش ترافیک وب سایت را به دنبال دارد.
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سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

ش
/9
81
45
18

ط
/9
90
08
28

باغ ویال 1000 متری
 فروش و معاوضه با آپارتمان 

و غیره
جاده چناران جاده شهرک 

صنعتی ماشین سازی کورده 
اراضی کورده ساغشک 

09215008690
 09153240091

جلدک-صفی آباد-چاهشک
نقدا خریداریم 35254786

09155106872
09358260003

ط
/9
90
06
51

ط
/9
90
08
32

معاوضه یا فروش
مغازه واقع در حاشیه بلوار 

معلم 120 متر همکف
160 متر زیرزمین

نقدی یا معاوضه با 
آپارتمان، ماشین یا باغ

فی 5/200 میلیارد
09157035458

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
90
06
79

ط
/9
90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/9
90
05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

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

رسمی
تلفن کارخانه:

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

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

/د
98
10
51
4

ج
/9
80
79
20

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
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

پ
/9
80
23
78

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

ج
/9
90
05
86

کولرگازی،پکیج،رادیاتور
قیمت کف بازار
حمل بار رایگان

09153038489

ج
/9
90
05
08

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

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش
تجاری و اداری

609

قالی شویی
802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803
ترک اعتیاد

1104

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

پ
/9
81
24
56

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

ط
/9
90
05
55

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9
90
05
57

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
90
06
03

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
90
08
41

قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464655

حـافـظ
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

لکه گیری چای، قهوه، آب انار، 
جوهر، قطره آهن و ...
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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  

/ج
99
00
59
3

گوشت گوسفندی 
شقه وزنده

قیمت درب کشتارگاه وبازار
09153038489

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

به تعدادی جوشکارco2 و 
زیر پودری نیازمندیم.

09159254828

/ع
99
00
79
0

به تعدادی چرخکار و 
بردست خانم نیازمندیم.

محدوده طالب میرزاکوچک خان
ط09025497423

/9
90
08
30

/ج
98
02
56
2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

/ج
98
15
40
7

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

/ج
98
15
31
8

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

تخریب - خرید ضایعات 
درب و پنجره، جوشکاری سیار  

09370501006
09305828084

ط
/9
81
22
94

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9
81
25
01

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9
80
54
20

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9
81
34
19

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

تاالرپذیرایی
و باغسرا

1304

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

کارگرماهر
1409

خیاط و چرخکار
1411

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701
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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

/ه
98
03
87
0

ج
/9
81
52
08

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

ط
/9
81
45
09

تولید و پخش مقوای 250 گرمی
09151126299

صادقی

وازقیمت مناسب
پر

نا 
ری

32235656آت
32231416

تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/9
81
28
23


