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وقتی از تکنولوژی 
هم می توان درآمد داشت!
4

 
راهنمای راه اندازی کسب و کار اینترنتی برای تازه  کارها

بعد که مشتری جذب کردید، باید از آن ها نگهداری کنید. حتما می پرسید 
اصال نگهداری از مشتری چیست و چطور باید این کار را انجام 
داد؟مشتری ها برای این که دوباره از شما خرید کنند و رضایت ...

5

 چهارشنبه  
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استفاده از راهکار UUU چگونه است ؟ 

تمام قلق های کار با اینستاگرام 

تمام تــاش ما برای 
در  محتــوا  تولیــد 
درگیر  اینستاگرام، 
کردن مخاطب است. 
ما به عنــوان تولید 
کننده محتوا، وظیفه 
مشــتریان  داریــم 
بالقــوّه ای را جــذب 
منتشر  پســت های 
صفحــه  در  شــده 
خودمــان  تجــاری 
کنیــم. تصاویر باید 
باشــد  گونــه ای  به 
کاربران  هیجــان  تا 
و  برانگیــزد  را 
ترغیــب  را  آن هــا 
به نوشــتن کامنت، 
الیک، ارســال برای 
و…  خــود  دوســتان 

کنند.

یکــی از بهترین و قوی ترین روش های تولید محتوا در 
اینستاگرام استفاده از هواداران صفحه خودتان است!

 UGC ،به محتوایی که توّســط کاربران تولید می شود
یا User Generated Content گفته می شود. در 
واقع UGC به محتوایی گفته می شود که خود کاربران 
در طی یک اتّفاق و کمپینی که شما طّراحی می کنید، 

تولید می کنند.
فایــده این روش، مطرح شــدن برند شــما به صورت 

ویروسی است. اّما چگونه باید این کار را انجام داد؟
برای این کار می توانید با انتشــار یک پست در صفحه 
تجــاری خود، از کاربران بخواهید که به عنوان مثال در 
۱ دقیقه تجربه اســتفاده از محصوالت شما را با ذکر و 
منشــن کردن نام برند و هشتگ اختصاصی، در پست 
صفحه اینستاگرام خودشان بیان کنند و در برابر این کار، 
یک هدیه رایگان از محصوالت و خدمات شما، دریافت 
کننــد. با این کار هم برند خود را مطرح خواهید کرد و 
هم سبب ورودی بیشــتر برای صفحه تجاری خود در 

اینستاگرام خواهید شد.
برای اینکه بتوانید روند عملکرد کمپین هشتگ را آنالیز 
کنید، از ابزار Iconosquare استفاده کنید، این ابزار 
تا حدودی رایگان است و برخی از امکانت پیشرفته آن، 
نیازمند پرداخت دالری می باشد. )که ما ایرانی ها معموالً 

به این قسمت قضیه خیلی کاری نداریم �� (
دّقت کنید که استفاده از روش UGC برای تولید محتوا 
در اینستاگرام، باید یک استراتژی تکمیل کننده باشد و 
نباید از این روش زیاد استفاده شود )مثاًل در سال ۲ یا ۳ 
بار( چرا که ممکن است استفاده زیاد از این ترفند، حّس 

سوء استفاده از کاربران را منتقل کند.
اصل سادگی و مینیمال در تصاویر

تمام تالش ما برای تولید محتوا در اینســتاگرام، درگیر 
کردن مخاطب اســت. ما به عنوان تولید کننده محتوا، 
وظیفه داریم مشــتریان بالقّوه ای را جذب پســت های 
منتشر شــده در صفحه تجاری خودمان کنیم. تصاویر 
باید به گونه ای باشد تا هیجان کاربران را برانگیزد و آن ها 
را ترغیب به نوشتن کامنت، الیک، ارسال برای دوستان 

خود و… کنند.
شــاید شــما هم این تجربه را داشــته باشید، زمانی 
که وارد صفحه اینســتاگرام خود می شــویم، شروع 
می کنیــم به مرور پســت های فالوورهای خودمان و 
تقریباً با سرعت نســبتاً زیادی، از روی پست ها عبور 

می کنیم، حال اینجا ۲ مسئله اهمّیت پیدا می کند:
۱- باید چیــزی متفاوت تر از بقیه ارائه کنیم تا دیده 

شویم.
۲- مغز انســان خیلی توان پردازش تصاویر شلوغ در 

آن لحظه را ندارد.
بگذارید گزینه ۲ را بیشتر توضیح دهم. زمانی که در 
حال مرور صفحات تجاری و شــخصی افراد و برندها 
هستیم، مغز ما ناخودآگاه در برابر پست های ساده و 
خلوت واکنش نشــان می دهد. به این اصل مینیمال 
یا همان اصل سادگی در تولید محتوا گفته می شود.

اگــر به تصویر زیر دّقت کنید در یک نگاه تمام توّجه 
شــما، معطوف فردی می شــود که در حال دویدن 
است، و این به دلیل خلوت بودن تصویر و تضاد رنگی 
اســت که بین پس زمینه روشن و فرد تیره رنگ به 

وجود آمده  است.
استفاده از قانون یک سوم در عکاسی

این قانون، یکی از قوانین در هنر عّکاســی است که 
در تولید محتوا برای اینســتاگرام هــم قطعاً کاربرد 
خواهد داشــت. طبق این قانون، زمانی که شــما در 
حال گرفتن عکس از یک ســوژه هستید، به صورت 
فرضی توســط ۲ خط افقی و ۲ خط عمودی )طبق 
تصویر زیر( کادر را به ۹ قسمت مساوی تقسیم کنید 
و ســوژه مورد نظر در کادر را روی یک یا چند نقطه 

تمرکز که تالقی این خطوط است تنظیم کنید.

اینکار سبب توّجه بیشتر مخاطب به سوژه مورد نظر 
شــما می گردد و زمان عبور ســریع از روی پست ها، 
احتمال تمرکز مخاطب روی پســت شما را افزایش 
خواهد داد. از این قانون برای تهّیه و انتشــار تصاویر 

صنعتی و یا محصوالت خودتان، استفاده کنید.
استفاده از فضای سفید

در پی مســئله خلوتی و اصل مینیمال، اســتفاده از 
کادرها و یا فضاهای سفید در تصاویر 

ما، سبب جلب توّجه بیشتری 
خواهد شد. این موضوع 

اگر، همزمان با اصل 
یــک ســوم، در 

محتوای  تولید 
اتفاق  شــما 
 ، فتــد بیا
می  قطعاً 
نظر  تواند 
طب  مخا
را جلــب 
و  کنــد 
قــل  ا حد
چند ثانیه، 
را  او  ذهن 

ماجرا  درگیر 
کند.

کنیــد  فــرض 
در  زیــر،  تصویــر 

محتوای  تولید  کمپین 
از  یکــی  اینســتاگراِم 

کمپانی های تولید بســتنی آماده 
انتشــار شده اســت. توّجه می کنید که در این 

تصویر هم اصل یک ســوم رعایت شــده و هم اینکه 
از فضای ســفید و کادر بدون هیــچ المان اضافه ای 

استفاده شده است.
ایجاد تضاد رنگی

یکــی دیگر از الما ن هــای مهم بــرای بازاریابی  در 
اینستاگرام، توّجه به تضاد در تصاویر است. این تضاد 
می تواند به رنگ، اشــکال و نور موجــود در صفحه 
مربوط شود. به طور کلّی زمانی که کاربر عجول و بی 
حوصله اینســتاگرامی،از روی پست های فید خود به 
ســرعت عبور می کند، برای اینکه بتوان نظر و توّجه 
او را جلب کرد می بایســت یک عاملی سبب شود تا 

این اتّفاق بیافتد.
برای شــروع و ایجاد تضادهای نــوری، می توانید از 
فیلترهای اینستاگرام اســتفاده کنید، مثاًل یک ایده 
این است که بعد از قرار دادن هر ۵ پست، یک پست 
خود ر ا به صورت سیاه سفید قرار دهید. معموالً اکثر 
پست ها در اینســتاگرام به صورت رنگی و با کیفّیت 
باال منتشر می شــود بنابراین، انتشار تصاویر سیاه و 
ســفید، می تواند ســبب جلب نظر و توّجه مخاطب 

شود.
شناسایی هشتگ های مناسب

یکــی از مهم ترین مــواردی که برای داشــتن یک 
پســت آهنربایی باید در نظر گرفت، انتخاب درست 
هشتگ های مرتبط با پست در حال انتشار است. شما 
می توانید با جســت وجو در گوگل و یا کمک گرفتن 
از انجمن ها و تاالرهــای گفت وگوی آنالین، عبارات 
کلیدی پرطرفدار را بیابید و آن ها را به عنوان هشتگ 

در پایین محتوای خود استفاده کنید.
با شناســایی درست هشــتگ های پرطرفدار، پست 
شما تبدیل به یک آهنربا شده و افراد عالقه مند را با 
جست وجو در بخش Search به سمت شما هدایت 
خواهد کرد. این وظیفه شماســت که با جست وجو، 
هشــتگ های مناسب را یافته و برای تولید محتوا در 

اینستاگرام از آن استفاده نمایید.
یکی از بهترین روش های یافتن هشــتگ مناســب، 
کمک گرفتن از بخش جست وجوی اینستاگرام است. 
زمانی که شما در باکس جســت وجوی اینستاگرام، 
عبارتی را وارد می کنید، و تب “برتر” را انتخاب کنید، 
اینســتاگرام به شما هشتگ های پرطرفدار مربوط به 
آن هشــتگ را برای شما نمایش می دهد که معموالً 
توصیــه می شــود ۹ نتیجــه اول بهترین 

گزینه ها برای انتخاب هستند.
تقویم محتوایی برای تولید و 

انتشار محتوا
صاحبان  از  بســیاری 
تجاری،  صفحــات 
شروع  ابتدای  در 
خود  فّعالیــت 
دلیــل  بــه 
ذوق و شــوق 
زیــادی کــه 
راه  آغاز  برای 
دارند،  خــود 
صــورت  بــه 
کامــاًل فّعال و 
شــروع  مداوم 
به تولیــد محتوا 
اینســتاگرام  در 
می کننــد، اما بعد از 
مّدتی دلســرد شده و یا 
کارهــای دیگــر را به تولید 

محتوا ترجیح می دهند!!!
باید بگویم که موفقّیت در اینســتاگرام 
بدون داشتن یک برنامه دقیق و مشّخص تقریباً غیر 
ممکن است. نمی گویم که باید در روز چندین پست 
منتشر کنید، حّتی اگر در هفته فقط ۴ پست منتشر 
می کنید، همان ۴ پست را در زمان های پرمخاطب و 
به صورت منّظم منتشر کنید.فضای اینستاگرام بسیار 
گسترده و شلوغ شده است. بنابراین اگر می خواهید 
بیشــتر از رقبای خود در ذهن مخاطب رخنه کنید، 

باید ریتم منّظم خود را حفظ کنید.
بگذارید دلیل تاکیدم برای داشــتن تداوم در تولید 
محتوا را به شــما واضح تر بگویم. تا به حال شــده به 
دلیل قدمت و ماندگاری یک برند به سراغش بروید؟! 
صاحبان صفحات تجاری هم داخل اینستاگرام، دقیقاً 
فضای اینستاگرام را به صورت موّقتی تصاحب کرده 
اند، بنابراین هر کدام که تداوم و ماندگاری بیشتری 
در تولید محتوا داشته باشند، قطعاً مخاطب بیشتری 

را سمت خود جذب خواهند کرد.
رعایت هارمونی و شخصّیت برند در محتوای صفحه

یکی دیگر از مهم ترین نکاتی که هنگام انتشار محتوا 
در اینســتاگرام باید دّقت کنید، رعایت سبک خاص 

و هارمونی مطابق با رنگ سازمانی یا برند شماست.
قطعاً تا به حال وارد صفحاتی از اینســتاگرام شد ه اید 
که با نگاه کردن به صفحه، متوّجه خواهید شــد یک 
طیف رنگــی زیبایی در صفحه رعایت شــده و این 
سبب جّذابیت بیشــتر در دید مخاطب خواهد شد. 
داشتن تم رنگی خاص در صفحه، نشان از شخصّیت 
برند شماســت، همچنین اگر برای پســت های خود 
یــک قالب خاص طّراحی کنیــد، زمانی که افراد در 
بخش Explore یا با جست وجوی هشتگ ها به مرور 
پســت ها می پردازند، می توانند پست های شما را در 
بین هزاران پست تشخیص دهند و این خودش نشان 

دهنده تمایز شما است.
در تصویــر زیر خواهید دید کــه چگونه به زیبایی از 
طیف رنگی قرمز در سراســر پست ها رعایت شده و 

این خودش نمایانگر شخصّیت این برند است.

 مدل 
مو فقیت

 سارا رمضانی   
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
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

ج
/9

90
09

68

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

تنظیم موتور بهرام 
را در گوگل جستجو کنید 

)عضویت : 1108( 
09155112756

ط
/9

90
02

25

نقاشی نظری
09155038564

/د
98

11
81

5

نقاشی ساختمان ثابت 
روغنی، پالستیک و کناف 

فوری -درجه یک 
09153164827

ط
/9

90
10

35

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

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

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

35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

81
55

87
ج

/9
81

25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

90
08

62
ج

/9
81

04
45

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

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 

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9

81
14

31

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
90

05
90

آسانسور 
با نیم قرن تجربه 

پرداخت طی 5فقره چک
09153038489

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

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

09152299803

ط
/9

90
08

73

بورس کلیه مصالح ساختمانی 
کلی و جزئی-با نازلترین قیمت 

36907335
09155048588

ط
/9

90
05

76

گازرسانی احسان شکوه 
خراسان تفکیک کنتور گاز، اجرای 
نرده و لوله کشی روکار و توکار 

09153580343

ط
/9

90
06

48

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

کرایه خودرو
303

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

مصالح ساختمانی
517

گازرسانی
519
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ج

در حال گشتن در دنیای پر زرق و برق اینترنت 
هســتید و سایت ها و شــبکه های اجتماعی را 
بررســی می کنید، بعد می بینیــد که آدم های 
زیادی در اینترنت کسب و کار دارند، محصول 
می فروشند یا پول می گیرند و تبلیغ می گذارند. 
بــا خودتــان می گوییــد خب، چرا مــن وارد 
بیزینس آنالین نشــوم؟ مگر من چه چیزی از 
بقیه کمتر دارم؟! هیچی؛ اما راه اندازی کســب 
و کار اینترنتی به همین راحتی ها هم نیســت. 
باید دود اینترنت بخورید تا به موفقیت برسید!

کسب درآمد از اینترنت راه و روش دارد. برای 
موفق شدن یک کسب و کار خانگی باید خیلی 
چیزهــا را در نظر گرفت. باید برنامه داشــته 

باشید و نباید بی گدار به آب بزنید.
 خب، حتما می پرسید پس باید چه کار کنم؟ 
کســب درآمد اینترنتی چه روش هایی دارد؟ 
چطور یک کسب و کار کوچک راه اندازی کنم؟
نگران نباشــید؛ در ایــن مقاله هر چیزی که 

باید برای راه اندازی کســب و کار 
شــما  به  را  بدانید  اینترنتــی 

می گوییم. 
مقاله  خوانــدن  از  بعــد 

دیــد  بــا  می توانیــد 
بازتــری به اســتقبال  
کسب  یک  اندازی  راه 
و کار آنالیــن برویــد.
انواع کسب و کار آنالین

قبل هــر چیــزی باید 
کار  و  کســب  بدانیــد 

در  دارد.  نوع  چند  اینترنتی 
اینترنــت می تــوان از چند راه 

درآمد کسب کرد:
الکترونیــک  تجــارت  وب ســایت های   •
)E-Commerce(: هــر کســب و کاری که 
در ســایت خودش محصول می فروشــد، جزِء 

این دسته اســت. آمازون بهترین مثال از یک 
ســایت خرده فروش آنالیــن در حوزه تجارت 

الکترونیک می باشد.
• بالگ ها: بالگ ها ســایت هایی هســتند که 
محتوا تولید می کنند و بعد از رشــد کردن، از 

راه تبلیغات درآمد کسب می کنند.
• شبکه های اجتماعی: شــاید باور نکنید، اما 
می توان با استفاده از شبکه های اجتماعی ماهی 
۵۰ میلیون تومان درآمد داشــت. )هر ماه یک 
پراید ��( این شبکه ها یکی از بهترین گزینه ها 
برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی هستند. 
بســیاری از بیزینس ها بدون آن که فروشــگاه 
داشته باشند، محصوالت شان را در اینستاگرام 
و شبکه های دیگر به فروش می رسانند و درآمد 

خوبی کسب می کنند.
حاال یک ســوال، کدام یک بــرای راه اندازی 
کســب و کار اینترنتی بهتر است؟ شبکه های 
اجتماعی یا راه اندازی وب ســایت ؟ جواب 
سوالتان را در ادامه پیدا می کنید.

تحقیــق بازار را دســت کم 
نگیرید.

بشناسید  را  بازار  وقتی 
می توانیــد درباره راه 
اندازی کســب و کار 
اینترنتــی تصمیــم 
بگیرید. ممکن است 
در  محصــول شــما 
شــبکه های اجتماعی 
داشــته  بهتری  فروش 
باشــد. یا این که از طریق 
ساست،  بهینه ســازی  و  سئو 
بتوانیــد مشــتری های بیشــتری 
جذب کنید. فقط در صورتــی که از محصول 
و بازار شــناخت خوبی داشته باشید، می توانید 

تصمیم های مهم بگیرید.

بگذارید بیشتر بهتون کمک کنم؛ به سوال های 
زیر خوب فکر کنید:

• مشــتری های بالقّوه شــما، بیشــتر به چه 
محصول یا خدماتی نیاز دارند؟

• آن ها وقت شان را بیشتر در کجا می گذرانند؟ 
شبکه های اجتماعی یا وب سایت ها و بالگ ها؟
• چطور می توان آن ها را ترغیب به خرید کرد؟
• مشتری ها به چه پیشنهادی نه نمی گویند؟

همین حاال هم جواب هایی در ذهن شما آمده 
است. 

امــا عجله نکنیــد و زود تصمیم نگیرید. به هر 
حال شما قصد دارید تا روی کسب و کار آنالین 
خودتان سرمایه گذاری کنید. پس سوال ها را با 

دقت جواب بدهید.
بعد از این مرحله می توانید تصمیم بگیرید که 
از کجا می خواهید کسب و کار کوچک خودتان 

را شروع کنید. 
حاال وقت آن اســت که به فکر پیدا کردن یک 
نــام برنِد خوب و ثبت دامنه و ایجاد حســاب 
کاربــری، بــا همان نــام برند در شــبکه های 

اجتماعی باشید.

مراحل راه اندازی کسب و کار اینترنتی
اولین قدم پیدا کردن اسم مناسب است.

 نام و شــعار برند باید نشــان دهنده ارزش ها و 
باورهای برندتان باشد.مثاًل خیلی راحت از اسم 
شــرکت ردبول می توان فهمیــد که با مصرف 
محصول قرار اســت انرژی بگیریم و ســرحال 

شویم.
بعد از انتخاب اسم، باید برای وب سایت  هاست 
و دامنه بخرید. شــرکت های زیادی هستند که 

به کسب و کارها  هاست و دامنه می فروشند.
بعد نوبت آن اســت که سایت خود را طراحی 
کنیــد. اگر خودتان مهارت این کار را داشــته 

باشید، چند پله جلو می افتید.

راهنمای راه اندازی کسب و کار اینترنتی برای تازه  کارها

وقتی از تکنولوژی هم می توان درآمد داشت!

بعد که مشتری 
جذب کردید، 

باید از آن ها 
نگهداری کنید. 
حتما می پرسید 

اصال نگهداری از 
مشتری چیست 

و چطور باید 
این کار را انجام 

داد؟مشتری ها 
برای این که دوباره 

از شما خرید 
کنند و رضایت 

داشته باشند، نیاز 
به خدمات ویژه 
دارند. به عنوان 

مثال می توان برای 
خریدهای بعدی 
آنها تخفیف های 

خاص قائل شد. یا 
این که برای آنها 
خبرنامه های ویژه 

فرستاد.
گار

مه ن
زنا

 رو
ت  

حد
ا و

س
مه
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 اول آن کــه دقیقا همان چیزی که در ذهن دارید 
را پیاده ســازی می کنید. دوم هم دیگر نمی خواهد 
بــرای طراحی ســایت هزینه کنیــد. طراحی یک 
ســایت حرفه ای چند میلیــون تومانی خرج روی 

دست تان می اندازد.
در طراحی ســایت باید چند نکته را در نظر داشته 
باشــید. مثال این که آیا امکاِن فروش اینترنتی به 

صورت آنالین دارید؟ 
اگر جواب مثبت اســت، باید به فکر درگاه پرداخت 
آنالین و نمــاد اعتماد الکترونیک،نشــان ســتاد 

ساماندهی و این جور چیزها باشید.
حــاال فرض کنید یک نفر وارد ســایت شــده و از 
شــما خرید کرده است. محصول را چطور به دست 
مشتری می رســانید؟ باید به فکر روش های ارسال 

محصول هم باشید.
در کل برای راه اندازی کســب و کار اینترنتی باید 
چیزهــای زیادی را در نظر گرفت. خودتان را جای 
خریدار بگذاریــد و ببینید به چــه چیزهایی نیاز 

دارید.
برای شــبکه های اجتماعی هم تقریبا همین موارد 
را باید در نظر داشــت. روش ارسال، نوع پرداخت 

و چیزهای دیگر.
حاال همه چیز آماده اســت. اما از کجا باید مشتری 
پیدا کنیم؟ خریدارها چطور می توانند کسب و کار 
خانگــی ما را ببینند؟ با افزایش ترافیک ســایت و 
شــبکه های اجتماعی. در ادامه بیشتر در این باره 

حرف می زنیم.

روش های افزایش ترافیک برای کسب درآمد اینترنتی
روش های زیادی برای ایــن کار وجود دارد. خیلی 
راحت می توانیــد آن ها را اجرا کنیــد و به نتیجه 
برسید، البته اگر روش ها را خوب بلد باشید. بهترین 

راه ها برای افزایش ترافیک سایت عبارتند از:
• ثبت سایت در دایرکتوری ها

• بازاریابی محتوایی
• بهینه ســازی ســایت برای موتورهای جستجو 

)سئو(
• تبلیغات در شبکه های اجتماعی

• تبلیغ در گوگل
• ایمیل مارکتینگ

• بازاریابی آفالین
درباره هر کدام از این روش هــا می توانیم تا صبح 
حــرف بزنیــم! ولی فعــاًل همین کــه بدانید چه 
روش هایی برای رشد کسب کار آنالین وجود دارد، 
کفایت می کند. یک نکته را هــم باید بدانید. قرار 

نیست همه روش ها را یک جا روی کسب 
و کارتان پیاده کنید.

 بعــد از یــک مدت، مشــخص 
می شــود که کــدام راه برای 

شما بهتر جواب می دهد.
بعــد که مشــتری جذب 
آن ها  از  بایــد  کردیــد، 
نگهــداری کنیــد. حتما 
نگهداری  اصال  می پرسید 
و  چیســت  مشــتری  از 

چطور باید این کار را انجام 
داد؟

این که دوباره  برای  مشتری ها 
از شــما خریــد کننــد و رضایت 

داشــته باشــند، نیاز به خدمــات ویژه 
دارنــد. به عنوان مثال می تــوان برای خریدهای 

بعدی آنها تخفیف های خاص قائل شــد. یا این که 
برای آنها خبرنامه های ویژه فرستاد. 

روش های زیادی برای نگهداری از مشــتری وجود 
دارد. هرچه در کســب و کار آنالیــن خود جلوتر 
بروید، بیشتر در این رابطه اطالعات پیدا می کنید.

بعد از این که تمام مراحل راه اندازی کســب و کار 
اینترنتی را پشــت سر گذاشــتید، باید خودتان را 
محک بزنید. بایــد بدانید که آیا تالش هایتان موثر 

بوده است؟ 
توانســته اید کســب و کار خانگی خودتان را رشد 
دهید؟ کجــای کار می لنگد و نیاز به اصالح دارد؟ 
جواب این سوال ها را می توان با روش های مختلفی 

پیدا کرد.
روش های بررسی و رصد کردن کسب و کار آنالین

ابزارهای زیادی هســتند که در این کار به شــما 
کمک می کننــد. مثال گــوگل آنالیتیکس یکی از 
بهترین ابزارها برای بررســی کســب و کار است. 
شــرکت های زیادی هســتند که برای این کار، به 

شما خدمات ارائه می کنند. 

بسته به اطالعاتی که نیاز دارید، می توانید یک ابزار 
مناسب را انتخاب کنید.

در بررسی ها باید به چند چیز دقت کنید:
• صفحات پربازدید

• منابعی که بیشترین ترافیک را از آنها می گیرید
• کلمات کلیدی که بیشترین ورودی را 

برای شما می آورند
کــه  در ســایت  نقاطــی   •
کاربران، بیشــتر روی آنها 

کلیک می کنند
ببینیــد  بایــد  کل  در 
از  مشتری ها  و  کاربرها 
چه چیزی خوششــان 
بیشــتر روی  می آید و 

همان ها تمرکز کنید.
چیزی  هر  تقریبا  اکنون 
اندازی کســب  راه  درباره 
و کار اینترنتی الزم اســت را 
می دانید. بعضی نکات هم هست 
که در ادامه آنها را به شما می گوییم.

جمع بندی؛ نکته هایی برای راه اندازی کسب و کار 
اینترنتی

بد نیست برای کسب درآمد اینترنتی و کسب و کار 
خانگی این نکته ها را هم در نظر بگیرید:

• مالیات
• مسائل بانکی

• مجوزها و ثبت شرکت
• مسائل قانونی و حقوقی

• حسابداری
• و…

حرف آخر
همین چیزهــای به ظاهر ســاده می توانند باعث 
موفقیت یا شکســت یک کســب و کار شوند. پس 

حتما به آنها دقت داشته باشید. 
راه اندازی کسب و کار اینترنتی کار سختی نیست. 
اگر اصولش را رعایت کنید، به نتایج خوب و درآمد 

خوب خواهید رسید.
البته فرامــوش نکنید که صبر و تــالش هم باید 

چاشنی کار کنید.

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

راهنمای راه اندازی کسب و کار اینترنتی برای تازه  کارها

وقتی از تکنولوژی هم می توان درآمد داشت!
کسب درآمد از 
اینترنت راه و روش 
دارد. برای موفق 
شدن یک کسب 
و کار خانگی باید 
خیلی چیزها را در 
نظر گرفت. باید 
برنامه داشته باشید 
و نباید بی گدار به 
آب بزنید. خب، 
حتما می پرسید 
پس باید چه 
کار کنم؟ کسب 
درآمد اینترنتی 
چه روش هایی 
دارد؟ چطور یک 
کسب و کار کوچک 
راه اندازی کنم؟

فکر
بکـــــر
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گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301
گازرسانی 

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

09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

گازرسانی احسان شکوه 
خراسان تفکیک کنتور گاز، اجرای 
نرده و لوله کشی روکار و توکار 

09153580343

ط
/9
90
06
48

جوشکاری سیار حصاری
انواع اسکلت های فلزی،خرده کاری 

تخریب،در اسرع وقت با 
نازلترین قیمت09154764102

ط
/9
90
08
96

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

ج
/9
90
03
45

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

جلدک-صفی آباد-چاهشک
نقدا خریداریم 35254786

09155106872
09358260003

ط
/9
90
06
51

ش
/9
81
45
18

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
09153076425

ط
/9
81
32
90

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

ط
/9
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

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
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

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
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 ...

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100%اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

ج
/9
81
41
47

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

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
78

6
امالک و مستغالت

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش
تجاری و اداری

609

قالی شویی
802

جوشکاری
522

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
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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
ط

/9
90

05
60

ستاره شرققالیشوئی

100%اسالمی
سرویسدهی
گریبهتمامنقاطشهر

رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/9

81
27

11

قالیشویی
تهـــران
36047576
38453887
32243239
09157007410

قالیشوییمدرنباضمانت
رنگندادنوپارهنشدن
بهروشکاماًلاسالمی
باسرویسرایگان

وصلاگویمطمئن
09152000092
36200013

ط
/9

81
37

51
 ج

/ 9
90

03
96

هواصنعت
تنهامرکزپخش
جنرالاصلی
38641230

09382379037
انواعکولرگازی

/ج
99

00
58

6

کولرگازی،پکیج،رادیاتور
قیمتکفبازار
حملباررایگان

09153038489

/ج
99

00
50

8

خریدفروش
کولرگازیوپکیج
شارژگاز،نصب،جابهجایی،تعمیرات
09105566256

/ج
99

00
76

5

پرستاریسفیدباالن
ویزیت،فیزیوتراپی،خدمات
پرستاریمراقبتونگهداری
درمنازلوبیمارستانها

اجارهتجهیزاتپرستاریپزشکی
تستزردینوزادان)فتوتراپی(

بینعبدالمطلب12و14
37127137پالک198جنببانکانصار

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

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 

/ج
99

00
59

3

گوشتگوسفندی
شقهوزنده

قیمتدربکشتارگاهوبازار
09153038489

ط
/9

90
09

70

بهتعدادیمنبتکارو
خراطماهرونیمهماهر
نیازمندیم.

شهرکصنعتیتوس
ساعتکاری8الی16

09159173919
بهچندنیرویپلیاسترکار
ماهرونیمهماهرنیازمندیم.

تسویهنقدی
09059183929

ط
/9

90
09

46

بهتعدادیکارگر
ماهرونیمهماهرنجار
جهتکاردرشمال

نیازمندیم
09152391668
09378557599

/ع
99

01
03

0
ط

/9
90

06
47

بهتعدادیزیگزاگدوز
وبردستخانموآقا

نیازمندیم.
جهتکاردرتریکو
32717088
09151026986

/ج
99

00
84

3

بهتعدادیچرخکارآقا
جهتکاردرکارگاهتولیدی
دوختروکشاتومبیل
نیازمندیم09382607515

بهتعدادیچرخکارو
بردستخانمنیازمندیم.
محدودهطالبمیرزاکوچکخان
ط09025497423

/9
90

08
30

/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

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

ط
/9

81
34

19

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20
/ج

98
15

40
7

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
09354604745خوردهریزوغیره

تخریب-خریدضایعات
دربوپنجره،جوشکاریسیار

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94

12
خدماتآموزشی
وفرهنگی

13
مجالسومراسم

14
استخدام

15
خدماتچاپ
وتبیغات

16
خدماتگردشگری

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

خدمات
پزشکیودرمانی

1101

ترکاعتیاد
1104

آموزشگاههای
تخصصی

1201

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

کارگرماهر
1409

خیاطوچرخکار
1411

تابلوسازی
1504

آژانسهایمسافرتی
1601

خریدوفروش
ضایعات

1701

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807



92
40

ره  
شما

 / 
وم

 س
ی و

 س
ال

 س
/ 1

39
ت 9

ش
به

دی
 ار

24
 / 

به 
شن

هار
 چ

 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      

پ
/9
80
22
75

ج
/9
81
52
08

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

/ه
98
03
87
0

ج
/9
80
99
20


