
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

بهترین راهکارهای 
بازاریابی در سال جاری

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

نیازمندی ها

4

در اینستاگرام داستان  
سرایی کنید
2

 
نگاهی به قدرتمند ترین روش های بازاریابی دیجیتال در سال ۲۰۲۰

به زبان ساده باید تکلیف خود را با مشتری ها مشخص کنید. آدم های ۲۵ تا ۳۵ ساله که 
جز اصلی ترین دسته ها در بازاریابی اینترنتی هستند، همگی تمایل دارند دنیا را عوض کنند، 

حداقل به سهم خودشان. همین جوان ها با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند، تمام...

؟

 پنجشنبه  

 25 اردیبهشت 1399 

 سال سی و سوم 

 شماره  9241

Instagram @Rah.Kar
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چگونه محتوایی جذاب برای صفحه خود تولید کنیم؟  

در اینستاگرام داستان  سرایی کنید 

بهتریــن  از  یکــی 
کارهایــی کــه برای 
در  محتــوا  تولیــد 
اینســتاگرام بسیار 
تولید  اســت،  موثّر 
محتوایی اســت که 
ســرگرم  را  مــردم 
کند. البته منظور ما 
این نیست که باید 
دوربین  جلو  بیایید 
لطیفــه  و  جــوک  و 
تحویل مردم دهید 
!!! منظور این اســت 
که ببینیــد چه طور 
می توانید مردم را 
درگیــر و مشــغول 

محتوای خود کنید.

پلتفرم اینســتاگرام محلّی برای داستان سرایی و قّصه 
پردازی است. البّته هواستان باشد که نباید داستان های 
غیرواقعــی و جعلــی طّراحی کنید. صادقانه داســتان 
شکلگیری بند خودتان را شرح دهید و این می تواند برای 
مخاطبین شما بسیار جّذاب باشد. از تجربّیات خودتان 
بگویید و اینکه اصاًل چه اتفاقی افتاد که شما تصمیم به 

راه اندازی کسب وکار خودتان گرفتید؟!
مردم عالقه مند به شنیدن داستان هایی هستند که در 
طول روز مردم با آن ها سر و کلّه می زنند. از دیدگاه دیگر 
می توانید وقاع و اتّفاقات روز را به صورت داســتان های 
کوتاه )به صورت عکس یا ویدیو( و به همراه کپشن های 
جّذاب طّراحی کرده و آن ها را به اشتراک گذارید. در این 
میان می توانید کمی طنــز و المان های خنده دار را هم 

چاشنی ماجرا کنید.
ساده،صادق و خودتان باشید

متاّسفانه بسیاری از برند های شخصی در اینستاگرام را 
که بررسی می کنم، مشّخص است که خودشان نیستند !

ببینید دوســتان قرار نیست که واقعاً ما جلوی دوربین 
نقش بازی کنیم، یا اینکه بخواهیم خودمان یا برندمان 
را واقعاً فراتر از واقعّیت نشان دهیم. مخاطبان ما بسیار 
هوشــیار هســتند و اگر ما به عنوان صاحب یک برند، 
نتوانیــم خدمات و محصوالت با کیفّیتی ارائه کنیم، در 
نهایت متوّجه خواهند شد و اعتمادشان را به برند ما از 

دست خواهند داد.
بنابراین ســعی کنیم برای تولید محتوا در اینستاگرام، 

بسیار صادق و در یک کالمخودمان باشیم!
مردم به دنبال افراد و شــخصّیت هایی هســتند که در 
کسب  وکار خودشــان، بهترین گزینه را مطابق با نیاز، 
در اختیار مشتری قرار خواهند داد. سعی کنیم با تولید 
محتوای شــّفاف و رفع مشــکالت مخاطب، اعتماد را 

افزایش دهیم.
برای دغدغه ها، راهکار ارائه دهید

یکــی از مهم تریــن و قوی ترین نوع تولیــد محتوا در 
اینستاگرام، پاسخ و ارائه راهکار به مشکالت و دغدغه های 

دنبال کنندگان است.
مثاًل روشــی که بسیار جواب می دهد این است که شما 
هر از چند گاه یکبار، یــک موضوع طرح کنید و آن را 
به صورت اســتوری منتشــر کنید و از دنبال کنندگان 
بخواهید تا در مورد آن موضوع، از شــما به عنوان فرد 
کارشناس در حوزه تخصصی خودتان، سوالی بپرسند. )با 
کمک امکان درج سوال در استوری به راحتی امکان پذیر 

است(.

سپس شروع کنید به تولید محتوای ویدیویی و خودتان 
به عنوان فرد کارشــناس به جلوی دوربین بیایید و به 
سواالتی که مطرح شده، پاسخ دهید. این نوع محتوا یکی 
از پربازده ترین انواع تولید محتوا در فضای اینســتاگرام 

می باشد.
دیکشنری اصطالحات تهیه کنید

یکی از انواع محتوا که می تواند در قالب متون تصویری 
در صفحات اینســتاگرام منتشر کرد، این است که شما 
به عنوان صاحب یک کسب وکار، شروع کنید به تولید 
تصاویر گرافیکی، که هر بار یکی از مهم ترین اصطالحات 

مهم کسب وکارتان را بیان کند.
با این کار، بسیاری از همکاران، جذب صفحه تجاری شما 
خواهند شــد و این موضوع می تواند گام های نخست را 
برای همکاری با سایر افراد فّعال در کسب وکارتان بردارد.

مخاطب خود را سرگرم کنید
یکــی از بهترین کارهایــی که برای تولیــد محتوا در 
اینستاگرام بســیار موثّر است، تولید محتوایی است که 
مردم را سرگرم کند. البته منظور ما این نیست که باید 
بیایید جلو دوربین و جوک و لطیفه تحویل مردم دهید 
!!! منظور این است که ببینید چه طور می توانید مردم را 

درگیر و مشغول محتوای خود کنید.
مثاًل فرض کنید که یک صفحه اینســتاگرام، در حوزه 
گردشگری مشغول تولید محتوا است و قصد دارد که از 
طریق صفحه اینستاگرام خود، جذب گردشگر کند. یک 
ایده تولید محتوا در اینستاگرام این است که این صفحه 
شروع کند به تولید ویدیو هایی که روایت ها و رویدادهای 
تاریخــی در آن محل را به تصویر بکشــد و مخاطب را 
بیشتر با جّذابیت های تاریخی محل خود آشنا کند. به 
تصویر کشیدن مکان های تاریخی به سبک مستند، یکی 
از بهترین نوع محتوای است که شما می توانید در شبکه 

اجتماعی اینستاگرام، تولید و منتشر کنید.
البته این یک مثالی بود که شــما بهتر و دقیق تر درک 
کنیــد که چه طور می تــوان مخاطب را ســرگرم کرد. 
هدف ما از سرگرم  کردن مخاطب، فقط خنده و شادی 
نیســت !!! بلکه هدف اصلی ما ایجاد کشــش و تبدیل 
صفحه اینستاگرام به یک آهنربای قدرتمند است.برای 
تولید محتوای حرفه ای در اینســتاگرام، باید بتوانید به 

یک آهنربای قدرتمند تبدیل شوید.
بررسی و سنجش عملکرد

یکــی از مهم ترین کارهایی که پس از تولید و انتشــار 
محتوا در صفحه تجاری اینســتاگرام خــود باید انجام 
دهید، سنجش میزان عملکرد و تعامل مخاطب با پست 

صفحه تجاری برند شماســت. باید بدانید، زحمتی که 
برای صفحه خود می کشید، یک بازخوردمثبتی داشته 
باشــد واگر نه، صرف هزینه مالی و زمانی، تقریباً کاری 

بیهوده است.
برای اینکه بتوانید این موضوع رابفهمید به سواالت خود 

پاسخ دهید:
– میــزان بازدید میان فرمت هــای ویدیو و عکس چه 

قدرتفاوت دارد؟
– بعد از انتشــار، پست شما چه تعداد ذخیره می شود؟ 

)بخش اطالعات آماری روی هر پست(
– بعد از انتشار، پست شما چه تعداد به اشتراک گذاشته 

می شود؟
– معموالً برای کدام پســت ها کامنت بیشــتری درج 

می شود؟
– استوری های شما چند بار دیده می شود؟

– وقتی از عوامــل اقدام کننده )مثاًل المــان رای( در 
اســتوری اســتفاده می کنید، چند نفر واکنش نشــان 

می دهند؟
– و…

سعی کنید چند سوال دیگر از این قبیل روی یک کاغذ 
بنویسید و شروع کنید برای هر پست این موارد را بررسی 
کنید، برای  بهینه سازی و تولید محتوا برای اینستاگرام 
و بهبود صفحه تجاری نیاز به چنین تحلیل هایی دارید 
تا بتوانید رفته رفته مخاطب ذائقه مخاطب هدف خود 
را شناسایی کرده و به باالترین میزان درگیری مخاطب 
با پست های خود برسید. )نمایش بیشتر پست های شما 
در بخش Explore( نتیجه تعامل بیشــتر مخاطب با 

پست های شماست.
نتیجه گیری و نکات پایانی

بسیار خوب امیدوارم نکاتی که در این مقاله در خصوص 
آموزش تولید محتوا در اینستاگرام برای شما مطرح شد، 
برای شما مفید بوده باشــه. باور کنید تولید محتوا در 
اینستاگرام اصاًل  کار پیچیده و دشواری نیست، فقط سعی 
کنید خیلی ماشینی و غیر واقعی به ماجرا نگاه نکنید و 
از دید مخاطــب خودتان به موضوع های مختلف نگاه 

کنید و سپس شروع به تولید محتوا کنید.
نکته آخر اینکه همیشــه ســعی کنیــد از مخاطبان 
خودتان بیشتر یاد بگیرید و مدام در حال نظرسنجی 

از مخاطبان صفحه خود باشید.
 با رعایت همین نکات ســاده اّمــا مهم در این مقاله 
قطعاً خواهید توانســت مقداری خود را از رقبا متمایز 

کنید.

 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**

طراحی وب سایت 
حرفه ای - با امکانات کامل

09151500191

ط
/9
90
06
22

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

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

/د
98
13
70
7

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ج
/9
90
09
68

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

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 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

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

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
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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
81
55
87

ج
/9
81
35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

/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

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 

ج
/9
80
71
80

تخریب
خرید ضایعات وسازه نگهبان
09155596591

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
81
31
81

ج
/9
81
34
06

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

38824494

ج
/9
90
05
90

آسانسور 
با نیم قرن تجربه 

پرداخت طی 5فقره چک
09153038489

ج
/9
81
12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

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
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/9
81
14
77

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

اینترنت و شبکه
203

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

کرایه خودرو
303

خدمات خودرو
411

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
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تغییر  مرتب  دیجیتــال  بازاریابی  روش هــای 
می کنند و رفتار مشتری ها هم در حال عوض 
شدن است. اگر در دنیای دیجیتال مارکتینگ 
فعالیــت می کنید، باید همیشــه بــه روز و به 
قول معروف آپدیت باشــید. حتما از خودتان 
می پرســید که بــرای موفقیــت در بازاریابی 
اینترنتی چه کارهایی باید انجام بدهم؟ چطور 
ترندهــای جدید دیجیتــال مارکتینگ را یاد 

بگیرم و از آنها استفاده کنم؟
نگران نباشید؛ در این مقاله بهترین روش های 
بازاریابــی دیجیتال در ســال ۲۰۲۰ را با هم 
مرور خواهیم کرد. روش ها در ۹ دســته بندی 
کلی تقسیم شــده اند تا فهم آن ها برای شما 

راحت تر باشد.
بعد از خواندن ایــن مقاله به قول خودمان 

۳ هیچ از رقبا جلو می افتید! اول 
هــم از محتــوای ویدیویی 

که  می کنیــم  شــروع 
عاشــق  کاربرها  هم 

آن هســتند و هم 
کارهای  و  کسب 
جدید شدیداً به 
آن عالقه نشان 

می دهند.
۱- محتوای 
ویدیویی؛ از 

بهترین روش های 
بازاریابی دیجیتال

دربــاره  شــاید 
چیزهایی  »تیک تاک« 

شنیده باشید. اپلیکیشنی 
که به ســرعت هر چه تمام تر 

رشــد کرد. شــاید باورتان نشود، ولی 
روزی بیشــتر از یک میلیون نفــر ویدیوهای 
تیک تــاک را می بینند! می دانیــد راز موفقیت 

گذاشــتن  اشــتراک  به  تیک تاک چیســت؟ 
محتوای ویدیویی جذاب. برای همین دیجیتال 
مارکترها ویدیو مارکتینگ را از قدرتمندترین 
روش های بازاریابی دیجیتال در ســال ۲۰۲۰ 

می دانند.
البته برای موفقیــت در ویدیو مارکتینگ باید 
یک نکته را در نظر داشــته باشــید. محتوای 
ویدیویی کسب و کار شما باید کوتاه، خالقانه، 
هوشمندانه و مفید باشد. به شکلی که کاربرها 
دوست داشته باشند آن را با دیگران به اشتراک 

بگذارند.
۲- دستیارهای صوتی در بازاریابی دیجیتال

پیش بینی می شود در ســال جدید استفاده از 
دســتیارهای صوتی افزایش پیدا کند. احتماال 
تا پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۱٫۶ میلیارد 
نفر از این دســتیارها استفاده 
 ۳۰۰( کــرد.  خواهنــد 
از  بیشــتر  میلیــون 
چیــن  جمعیــت 
(. برای همین 
اســت که این 
موضوع را جز 
روش هــای 
بــی  یا ر ا ز با
در  دیجیتال 
رشــد  حال 
حســاب  بــه 

می آورند.
اینجاســت  نکته 
از  کاربرهــا  کــه 
صوتــی  دســتیارهای 
فقط برای پرسیدن ساعت و 
نمی کنند.  استفاده  ایمیل  فرستادن 
کم کم زحمت همه کارها از جمله جستجو در 
اینترنت و چیزهای ریز و درشــت دیگر، روی 

دوش این گجت های دوست داشــتنی می افتد. 
پــس باید بیشــتر بــه آنها اهمیــت بدهید و 
فعالیت های دیجیتال مارکتینگ خود را مطابق 

با دستیارهای صوتی پیش ببرید.
۳- بازاریابی دیجیتال، با کمک برند سازی

زمانی بود که کاربرها از ما فقط انتظار داشتند 
که دربــاره محصول یک توضیح ارائه کنیم که 
بشود از آن اســتفاده کرد. ولی اکنون شرایط 
فرق کرده اســت. به عنوان یک برند، مردم از 
ما انتظارهایی دارند. اگر انتظاراتشان را برآورده 
نکنیــم، محکوم به شکســت هســتیم. پس 
برندســازی را باید یکی از روش های بازاریابی 

دیجیتال موثر بدانیم.
بــه عنوان مثال، چشــم انداز برند در مســائل 
مختلف، اکنون برای مشــتری ها مهم اســت. 
همین مسائل باعث می شــود که افراد نسبت 
به برند احســاس خوبی داشته باشند. در سال 
۲۰۲۰، موضع کسب و کارها درباره موضوعاتی 
مثــل تغییــرات آب و هوایی اهمیــت زیادی 
خواهد داشــت. کاربرها می خواهند از ســمت 

شما صدایی واضح، قوی و شفاف بشنوند.
۴- تاثیر شگفت انگیز موبایل روی آینده دیجیتال 

مارکتینگ
همه روش های بازاریابی دیجیتال باید به قول 
معــروف موبایل فرندلی باشــند. کاربرها آنقدر 
از اسمارت فون ها اســتفاده می کنند که اکنون 
همه صفحــات وب، اول روی موبایل ایندکس 

.)Mobile-first Index( می شوند
البته نرخ تبدیــل روی موبایل ها هنوز به پای 
دسکتاپ نمی رســد. ولی به هر حال، استفاده 
از موبایــل روز به روز در حال بیشــتر شــدن 
است. در سال ۲۰۲۰ هم انتظار می رود موبایل 
دیجیتال  بازاریابی  روش هــای  مارکتینگ جز 

اصلی باشد.
در این مــورد از بازاریابــی اینترنتی، می توان 

نگاهی به قدرتمند ترین روش های بازاریابی دیجیتال در سال 2۰2۰

بهترین راهکارهای بازاریابی در سال جاری

به زبان ساده باید 
تکلیف خود را با 

مشتری ها مشخص 
کنید. آدم های 

۲۵ تا ۳۵ ساله 
که جز اصلی ترین 

دسته ها در بازاریابی 
اینترنتی هستند، 

همگی تمایل دارند 
دنیا را عوض کنند، 

حداقل به سهم 
خودشان. همین 

جوان ها با ابزارهای 
مختلفی که در 

اختیار دارند، تمام 
اطالعات درباره 

برندها را به دست 
می آورند.

گار
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کارهایی را انجام داد:
PWA و AMP توسعه فناوری های جدید مثل •

• بهینه سازی بر اساس رفتار کاربرها
• اندازه گیری دقیق داده ها برای ترسیم بهتر نقشه 

سفر مشتری
۵- شفافیت برند در دیجیتال مارکتینگ

به زبان ســاده بایــد تکلیف خود را با مشــتری ها 
مشــخص کنید. آدم های ۲۵ تا ۳۵ ســاله که جز 
اصلی ترین دســته ها در بازاریابی اینترنتی هستند، 
همگــی تمایل دارند دنیا را عوض کنند، حداقل به 
سهم خودشان. همین جوان ها با ابزارهای مختلفی 
که در اختیار دارند، تمــام اطالعات درباره برندها 
را به دســت می آورند. پس مواضع، شعارها و تمام 
چیزهای مربوط به برند، باید کامال شفاف و روشن 

باشد.
یــک نکته را باید بدانید؛ اگــر ۷۷ درصد از برندها 
همیــن االن از بین بروند، هیــچ اتفاقی نمی افتد! 
مردم بــرای نیازهــای خود به کســب و کارهای 
دیگر مراجعه می کنند، بدون آن که مشکلی پیش 
بیاید. پس برندینــگ یکی از اصلی ترین روش های 
بازاریابی دیجیتال در ســال ۲۰۲۰ خواهد بود. به 
عنوان صاحب کســب و کار، باید مشــخص کنید 
برندتان در مســائل اجتماعی و مردمی  چه نقشی 

دارد.
۶- بازاریابی دیجیتال و شخصی سازی

بازاریابی ســنتی کــم کم در حال واگــذار کردن 
میدان به بازاریابی به ســبک »یادگیری ماشــین« 
اکنون  مارکترها  است.   )Machine Learning(
می توانند به کمک این فناوری، اّطالعات بیشــتری 
دربــاره تجربه کاربری به دســت بیاورند و بهتر از 
قبل، مسیر سفر مشتری را شخصی سازی کنند. با 
این کار نــرخ درگیری )Engagement( افزایش 

پیدا می کند و بهتر می توان ارزش ایجاد کرد.
با به کارگیری اطالعات به دســت آمده از یادگیری 
ماشــین، دیجیتال مارکتینگ بیشتر حالت انسانی 
و شــخصی پیدا می کند. به زبان ســاده بخواهیم 
بگوییم، انگار که روبه روی هر مشتری نشسته اید و 
مستقیم با او حرف می زنید و دقیقاً همین رو در رو 
بودن با مشتری است که سبب خواهد شد تا افراد 

بیشتری به سمت برند شما روانه شود.

۷- جستجوی تصویری؛ شاه کلید بازاریابی اینترنتی
شــاید قبال این جمله را به خودتان گفته باشــید: 

»تا این جنــس را نبینم نمی توانم برای خرید 
آن تصمیم بگیرم«. خب، شــما تنها 

نیســتید و چنــد میلیارد نفر 
دیگر هم مثل شــما فکر 

همین  برای  می کنند. 
تصویری  جستجوی 

مهم تریــن  از 
در  ترندهــا 
ی  ش هــا و ر
بــی  یا ر ا ز با
به  دیجیتــال 

شمار می رود.
اســت  جالــب 
بدانیــد کــه از 

ســال ۲۰۱۶ تــا 
۲۰۱۸ جســتجوی 

موبایل،  بــا  تصویری 
۶۰ درصد بیشــتر شده 

اســت. پس در سال ۲۰۲۰ 
بایــد در کنــار محتــوای متنی، 

تصویرها را هم در نظــر بگیرید. عکس ها 
می توانند شانس موفقیت کسب و کار شما را چند 
برابــر کنند. )اکنون موتور جســت وجوی گوگل با 
 ALT کمــک اّطالعات خود تصاویــر همچون تگ

اطالعات الزم را از اون تصویر دریافت می کند.(
۸- بازاریابی داده محور

داده ها در دنیای بازاریابی دیجیتال امروز، همه چیز 
هستند. در گذشته قوانین ثابتی برای بازاریابی در 
نظر گرفته می شد و معموال هم جواب می داد. اما حاال 
شرایط فرق کرده است. کاربرها انتظار دارند برایشان 
وقت بگذارید و همه چیز را شخصی ســازی کنید.

اگر در دنیای تبلیغات فعال هســتید، می توانید با 
استفاده از یادگیری ماشین و مدل های مختلف آن، 
اســتراتژی های قیمت گذاری خود را بهتر انتخاب 

کنید.
۹- کمپین های خالقیت محور یکی از روش های 

بازاریابی دیجیتال
واقعیت این اســت که امروزه کیفیت کاالی برندها 

بسیار شبیه هم است. پس اگر دنبال فروش بیشتر 
هســتید، باید در همه چیز خالقیت داشته باشید. 
کمپین هــای خالقانــه از بهترین روش های 
بازاریابی دیجیتال در عصر جدید 

هستند.
پیش بینی می شــود در 
ســال ۲۰۲۰ کسب 
روی  کارهــا  و 
اســتراتژی های 
بــر  مبتنــی 
 ، قیــت خال
کــز  تمر
ی  بیشــتر
داشته باشند. 
روش  ایــن 
برندها  دست 
را بــرای انجام 
مختلف  کارهای 
می گــذارد.  بــاز 
اندازه گیری داده ها هم 
می تواند بهتر و دقیق تر از 
قبل انجام شود. بخواهیم ساده 
بگوییم، می توانید تبلیغات مرتبط را به 
مشتری های مرتبط و در زمان درست، نشان بدهید.

جمع بنــدی؛ بازاریابــی دیجیتال به کدام ســمت 
حرکت می کند؟

روش های بازاریابی دیجیتال بســیار زیاد و متنوع 
هســتند. فقط با آموزش بازاریابی و تالش در این 
زمینه می توانید ترندهــا و تکنیک های روز همراه 
شــوید. ویدیو مارکتینگ از مهمتریــن ابزارها در 
آینده بازاریابی اینترنتی خواهد بود. پس باید تولید 
محتوای ویدیویی جذاب را در برنامه های بازاریابی 

خود قرار بدهید.
آینــده بازاریابــی روی داده هــا بنا خواهد شــد. 
با اســتفاده از داده هــای دقیــق، می توانید همه 
چیــز را برای مشــتری ها شخصی ســازی کنید و 
تجربه بهتــری برای آن هــا رقــم بزنید.بازاریابی 
دیجیتال بســیار گســترده اســت و هر روز تغییر 
می کند. پس همیشــه خودتان را به روز نگه دارید 
و روش هــای مختلف را در نظر داشــته باشــید.

نگاهی به قدرتمند ترین روش های بازاریابی دیجیتال در سال 2۰2۰

بهترین راهکارهای بازاریابی در سال جاری
یک نکته را باید 
بدانید؛ اگر ۷۷ 
درصد از برندها 
همین االن از بین 
بروند، هیچ اتفاقی 
نمی افتد! مردم 
برای نیازهای خود 
به کسب و کارهای 
دیگر مراجعه 
می کنند، بدون آن 
که مشکلی پیش 
بیاید. پس برندینگ 
یکی از اصلی ترین 
روش های بازاریابی 
دیجیتال در سال 
۲۰۲۰ خواهد بود. 
به عنوان صاحب 
کسب و کار، باید 
مشخص کنید 
برندتان در مسائل 
اجتماعی و مردمی 
 چه نقشی دارد.

فکر
بکـــــر
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امالک گلستان طرقبه
خرید، فروش، معاوضه

 باغ، ویال 35592265
آهنی  09155191566

ط
/9
81
35
31

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

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
ط09153076425

/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

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

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
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

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

پ
/9
80
23
78

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

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
تجاری و اداری

609

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

قالی شویی
802

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

پ
/9
80
23
75

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

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 ...

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 
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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

/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

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9
81
37
51

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
99
00
58
6

کولرگازی،پکیج،رادیاتور
قیمت کف بازار
حمل بار رایگان

09153038489

/ج
99
00
50
8

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  

/ج
99
00
59
3

گوشت گوسفندی 
شقه وزنده

قیمت درب کشتارگاه وبازار
09153038489

به چند نیروی پلی استرکار 
ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم. 

تسویه نقدی 
09059183929

ط
/9
90
09
46

ط
/9
90
09
70

به تعدادی منبت کار و 
خراط ماهر و نیمه ماهر

 نیازمندیم.
شهرک صنعتی توس 
ساعت کاری 8 الی 16

09159173919
به تعدادی کارگر

 ماهر و نیمه ماهرنجار 
جهت کار در شمال 

نیازمندیم
09152391668

09378557599

/ع
99
01
03
0

/ج
99
00
84
3

به تعدادی چرخکارآقا
جهت کار در کارگاه تولیدی

دوخت روکش اتومبیل 
نیازمندیم 09382607515

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

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9
80
54
20

تخریب - خرید ضایعات 
درب و پنجره، جوشکاری سیار  

09370501006
09305828084

ط
/9
81
22
94

/ج
98
15
40
7

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9
81
25
01

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9
81
34
19

/ج
98
15
31
8

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

مفقود شده

پروانه کسب  جناب 
آقای سید احمدسیدی 
 کد ملی  0932847455

رسته شغلی سوپر مواد غذایی 
صنف برنج فروشان وعمده 

موادغذایی مفقود گردیده واز 
درجه اعتبار ساقط می باشد 

/ج
99
01
01
2

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

13
مجالس و مراسم

14
15استخدام

خدمات چاپ
و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

ترک اعتیاد
1104

تاالرپذیرایی
و باغسرا

1304

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

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 37۰88

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 3۰۰۰37۰88 

تلفن: ۰51376282۰5/ ۰513761۰۰85

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

/ه
98
03
87
0

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

قیمت مناسب


