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فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در راستای توسعه 
فروشگاه های خود به پیک موتوری نیازمند است.

 تلفن تماس: 09383063386 - 09155329011
آدرس: الهیه، محمدیه 10، ستاد مرکزی افق کوروش در استان خراسان

شرایط مورد نیاز:
 کارت پایان خدمت،گواهینامه موتور سیکلت، دارای مدرک دیپلم به باال

               حداقل 3/5 میلیون تومان، بیمه تامین اجتماعی وحقوق و مزایا:
                تکمیلی، عیدی، پاداش و سنوات - کمک هزینه خواروبار

ط
/9
90
82
19

09035480162

آهن، آلومینیوم، مس، برنج 
کارتن، الک و ...

خرید ضایعات 

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511



94
00

ه  
مار

 ش
م /

سو
 و 

سی
ل 

سا
 / 

13
99

ر  
آذ

  5
 / 

به 
شن

ار 
چه

2

ست
هر

ف

صفحات ویژه19
خدمات آستان قدس رضوی1901

خدمات صنعتی و کشاورزی17
1701

1703
1702

1704

خرید و فروش ضایعات

خدمات و ملزومات صنعتی
ماشین آالت صنعتی

خدمات و ملزومات کشاورزی

گوناگون18
1801
1802

مفقود شده
متفرقه

امالک و مستغالت6
601

605

609

603

607

602

606

610

604

608

مشاورین امالک

رهن و اجاره صنعتی و کشاورزی

خرید و فروش تجاری و اداری

رهن و اجاره خانه، باغ و ویال

خرید و فروش خانه و ویال

رهن و اجاره آپارتمان

خرید و فروش آپارتمان

خرید و فروش صنعتی و کشاورزی

رهن و اجاره تجاری و اداری

خرید و فروش باغ و زمین

خدمات آموزشی و فرهنگی12
1201

1203

1205

1202

1204

آموزشگاه های تخصصی

تدریس خصوصی و مشاوره تحصیلی

محصوالت فرهنگی

آموزشگاه های رانندگی

کتاب و وسایل کمک آموزشی

خدمات منزل و تعمیرات8
801

804

808

803

806

802

805

807

809

تعمیرات لوازم منزل

خدمات نظافتی

سم پاشی

تخلیه چاه، لوله بازکنی و رفع نم

پرده و مبلمان

قالی شویی

آنتن

کولرگازی/ پکیج و آبگرمکن

تزئینات داخلی

پوشاک9
901

903
902

404

پوشاک، کیف و کفش

مزون و لباس عروس
پارچه و چادر

خیاطی و دوخت لباس

خدمات اداری و مالی10
1001

1003

1005

1002

1004

خدمات بیمه

خدمات مالی و حسابداری

خدمات بازرگانی 

سرمایه گذاری و مشارکت

ثبت شرکت ها 

پزشکی سالمت و زیبایی11
1101

1103

1105

1102

1104

خدمات پزشکی و درمانی

خدمات آرایشی و بهداشتی

باشگاه های ورزشی

مشاوره و روانشناسی

ترک اعتیاد

خرید و فروش لوازم و اثاثیه7
701

703
702

704

خرید و فروش لوازم منزل و اثاثیه

فرش و موکت
تصفیه هوا/ تصفیه آب

کاالی خواب

مجالس و مراسم13
1301

1303

1307

1305

1302

1306

1304

1308

آشپزخانه و رستوران

عکاسی و تصویربرداری

قصابی و دامداری

شیرینی سرا

برگزاری مجالس و مراسم

کرایه چی

تاالر پذیرایی و باغسرا

مواد غذایی و پروتئینی

خدمات چاپ و تبلیغات15
1501

1503

1505

1502

1506

1504

تایپ و تکثیر

چاپ افست و بنر

تبلیغات پیامکی و فضای مجازی

چاپ و پخش تراکت

هدایای تبلیغاتی

تابلوسازی

خدمات گردشگری16
1601

1603
1602

آژانس های مسافرتی

فروش بلیت
تورهای مسافرتی

استخدام14
1401

1413

1405

1417

1409

1403

1415

1407

1411

1402

1414

1406

1410

1404

1416

1408

1412

بازاریاب

آشپز

تعمیرکار

مشاغل گوناگون

کارگر ماهر

حسابدار

پیک موتوری

راننده

خیاط و چرخکار

منشی و تایپیست

طراح سایت / گرافیست / امور رایانه

نیروی خدماتی و خدمتگزار

کارگر ساده

امور پزشکی و درمانی

جویای کار

فروشنده و صندوقدار

آرایشگر

1
101
102

تلفن و موبایل
گوشی و لوازم جانبی

تعمیرات تلفن و موبایل

بازار خودرو4
401

405

409

403

407

411

402

406

410

404

408

412

پراید / تیبا 

وانت / نیسان

موتور و دوچرخه

پیکان / رنو / پی کی

سایر خودروها

خدمات خودرو

پژو / سمند / رانا

خودروهای سنگین

لوازم یدکی و تعمیرات

دنا / ال90

خودروهای فرسوده

بیمه خودرو

نقاشی و کاغذ دیواری501

خدمات ساختمانی5

502

514

506

518

510

522

504

516

508

520

512

503

515

507

519

524

511

523

505

517

509

521

513

پیمانکاری ساختمان

جرثقیل و باالبر

شیشه و سکوریت

نرده و حفاظ

گچبری و رابیتس بندی

جوشکاری

درهای اتوماتیک

کابینت / ام دی اف

داربست

لوله کشی / شبکه فاضالب

تخریب ساختمان

دزدگیر/ سیستم های حفاظتی و ایمنی

آسانسور

نماسازی، آب نما و آبشار

گازرسانی

برق و آیفون ساختمان

اجرای سقف

خدمات مهندسی )نقشه کشی(

در و پنجره

مصالح ساختمانی

ایزوگام و عایق کاری

سوله و کانکس کارگاهی

سنگ سابی / سنگ بری و نماشویی

حمل و نقل3
301

303
302

حمل و نقل کاال و اثاثیه

کرایه خودرو
تاکسی تلفنی و پیک موتوری

کامپیوتر و اینترنت2
201

203
202

204

کامپیوتر و لوازم جانبی

اینترنت و شبکه
لپ تاپ

تعمیر و نگهداری

فهرست آگهی های
طبقه بندی شده

قابل توجه آگهی دهندگان محترم! آگهی های صفحات نیازمندی ها توسط نرم افزار )و طبق الگوریتم تعریف شده برای آن( در ذیل 
کدهای اختصاص یافته، چیده می شود و نیروی انسانی در تغییر چیدمان و جابجایی آگهی ها دخالتی ندارد.

کار
ب و 
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تعداد افراد خوداشتغال در ایاالت متحده از سال 2014 از با افزایش 
150000 نفری به 8751000 نفر رسیده است. این عدد در پایان 
سال 2016 برابر 8602000 نفر بود. این داده ها که منبع آن اداره ی 
آمار کار است، از جنبه های زیادی هیجان انگیز است، به خصوص 
برای مشــاوران کسب وکار. با این حال من نمی توانم به شکست و 
ناامیدی در برابر بیشــتر صاحبان کسب وکارهای کوچکی که در 
این داده ها آمده اند، فکر نکنم. طبق گفته ی بیل گروس، بنیان گذار 
Idealab، مهم ترین عامل موفقیت یک استارت آپ،  ایده، برنامه، 
مدل کسب وکار، تیم یا حتی شاید عجیب باشد اما پول هم نیست. 
مهم ترین عامل، زمان بندی اســت. گروس 100 شرکت را مطالعه 
کرد و دریافت که زمان بندی یک استارت آپ 42 درصد تفاوت بین 

موفقیت و شکست را تشکیل می دهد.
گروس در تد تاکش یکی از استارت آپ  های Idealab را به عنوان 
مثال بیان می کند. Z.com یک شرکت سرگرمی آنالین بود. آنها 
به اندازه ی کافی پول جمع کردند، یک مدل کســب وکاری عالی 
داشتند و حتی با یکی از استعدادهای شناخته شده ی هالیوود هم 
برای پیوستن به شرکت قرارداد امضا کردند. مشکل Z.com این 
بود که نفوذ پهنای باند زیاد در سال های 1999-2000 خیلی کم 
بود. آیا یادتان می آید که در آن زمان تالش کرده باشید محتوای 
ویدئویی آنالین ببینید؟ وضعیت افتضاح بود. باید روی مرورگرتان 
کدک هایی نصــب می کردید و برای هر مســأله ای راه حلی پیدا 
می کردید. این چالش ها شرکت در سال 2003 از بازار خارج کردند. 
تنها دو ســال بعد، یوتیوب یک پلتفرم مشــابه عرضه کرد که به 
ســرعت به وبسایت اشتراک ویدئوی محبوب امروزی تبدیل شد. 
تفاوت؟ مشــکل کدک توسط Adobe Flash حل شد و نفوذ 

پهنای باند زیاد در آمریکا به 50 درصد رسید.
ممکن اســت شــما یک ایده ی فوق العاده داشــته باشید اما اگر 
زمان بندی اشتباه باشد احتماالً شکست می خورید. چند نکته ی 

مهم برای یادآوری:
آیاشخصًاآمادهاید؟

یکی از مهم ترین چیزهایی که کارآفرینان درباره ی آنها با من حرف 
می زنند، خســتگی آنهاست. سرشان در چند موضوع شلوغ است 
و احســاس گناه به خصوص در مورد کارآفرینانی که فرزند دارند،  
شایع است. نیاز به یادآوری هزینه های ایجاد یک کسب وکار نیست. 
بسیاری از کارآفرینان تازه کار با گروگذاشتن خانه شان وام می گیرند 
و درگیر بدهی همیشگی می شوند. اگر بخواهم صریح باشم، دور 
زدن برخی از این مشــکالت سخت است، بنابراین باید برای آنها 
آماده باشید. آیا اکنون بهترین زمان در زندگی تان برای شروع یک 
کسب وکار اســت؟ چگونه بین فداکاری، سالمتتان و حفظ یک 
ذهنیت قوی و پشتیبان در زمان سرمایه گذاری در یک کار جدید 
تعادل برقرار می کنید. اگر آماده نباشید که ساعات زیادی از روزتان 
را برای این کار کنار بگذارید، ممکن اســت زمان بندی تان درست 

نباشد.
رقابتچگونهاست؟

زمانــی که یک قهوه خانه داشــتم، مردم فکــر می کردند که من از 
استارباکس به خاطر ایجاد چنین رقابتی متنفرم. اما چیزهای زیادی 
می شود از غول ها یاد گرفت، و شرکت هایی مانند استارباکس مسئول 
ساختن فرهنگی را دارند که می تواند راه را برای شرکت های کوچک تر 
هموار سازد. امروزه، قهوه خانه های مستقل فرصت زیادی دارند؛ من 
فکر می کنم که اگر اســتارباکس نبود این فرصت به وجود نمی آمد. 

رقبای احتمالی را بررسی کنید. چه کاری را به خوبی انجام می دهند و 
چه کمبودهایی دارند؟ شما چه تفاوتی خواهید داشت؟ یا چه مزیتی؟ 
آیا به خاطر نوآورانه بودن ایده ی شما رقابتی وجود ندارد؟ اگر بازارتان 
یک بازار نوظهور است، ایده را به دقت و نه فقط بین خانواده و دوستان 

بررسی کنید.
تحقیقاتبازارچهمیگوید؟

چه چیزهایی مانع موفقیت هســتند؟ از کجــا می دانید که برای 
محصول یــا خدمتتان تقاضا وجــود دارد؟ چه شــواهدی برای 
موفقیتتان وجود دارد؟ چه مشکلی را حل می کنید و ایده ی شما 
چه تجربه یا فرصتی برای برای مشــتری ها یا کسب وکارها ایجاد 
می کند؟ آیا دیگران چیز مشــابهی را تجربه کرده اند و شکســت 
خورده اند؟ این شکســت ها یک فرصت یادگیری کامل برای شما 

هستند. چگونه خودتان را در بازار متمایز می کنید؟
آیاکششبازارکافیبرایجذببودجهدارید؟

گروس بیان کرد که اگر شرکت در بازار کشش کافی کسب کرده 
باشد، جذب سرمایه آسان است. مردم اغلب باور دارند که اگر ایده ی 
عالی داشــته باشند، کسی برای پشتیبانی پیدا می شود. این یک 
اتفاق نادر است. از طرف دیگر، تمام سرمایه گذاران پیش از در نظر 
گرفتن تأمین بودجه ی یک اســتارت آپ به دنبال سود چشم گیر 
نیستند. شــما می توانید ریسک فرصت سرمایه گذاری تان را با به 
نمایش گذاشتن جذب بازار کم کنید. از آن جایی که زمان بندی 
همه  چیــز اســت، در ورود به بازار کند یا بــا عجله عمل نکنید. 
زمان  بندی شما نشان دهنده ی توانایی شما برای گرفتن تصمیمات 

هوشمندانه و ارزیابی ریسک است.

برای رقابت آماده اید؟
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پخش انواع 
کامپیوتر،تبلت،موبایل

لپ تاپ
lenovo-asus-hp-acer
از5/300 م به باال

کامپیوترهای خانگی اداری نو
از6/500 م به باال
کامپیوترهای حرفه ای نو
از 6/900 م به باال

لپ تاپ وکامپیوترهای گیمینگ  مبتدی
از7/800 م به باال
گیمینگ  حرفه ای 
از11/800 م به باال

@moeincomputer کانال تلگرام
37233300

 09384380902
بازرگانی معین

 **تعمیرات تخصصی**

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9

90
35

25
ط
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81

54
16

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467
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99

02
44

9
ج

/9
90

09
68

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

ج
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90
60

85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
خرید خودروهای فرسوده 

باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9

71
47

71

ط
/9

90
79

43

مرکز اسقاط 2031
خودرو فرسوده

شما را به باالترین قیمت 
خریداریم 33533966 
 09155257535

09101703836

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
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80
60

50

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90

36
23

ط
/9

90
46

75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
ج

/9
90

33
34

آماده  معمارنوین  شرکت 
درزمینه  بامالکین  همکاری 
مشارکت درساخت،مدیریت 
پیمان 09156825244

ج
/9

90
53

22

فروشگاه آنالین دوربین
مداربسته ودزدگیر

Karapro.ir
36037009-09156200071

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
42

56

پنجره دوجداره 
آلومینیوم اختصاصی،توری  
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

داربست فلزی 
تنهـا

نصب همین امروز 
محدوده جاده سنتو
09159256773

/ع
99

09
02

8

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

90
46

78

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

90
89

09

کار با طناب 
شستشو پیچ و رولپالک

 نور پردازی و غیره
 بدون نیاز به داربست و باالبر 

09367788703

ط
/9

90
45

86
ج

/9
90

65
68

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

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

خودروهای فرسوده
408

نقاشی و کاغذ دیواری
501

پیمانکاری ساختمان
502

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

503

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

داربست
508
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ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9
81
05
48

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

بورس کلیه مصالح ساختمانی 
کلی و جزئی-با نازلترین قیمت 

36907335
09155048588

ط
/9
90
05
76

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9
90
38
22

ج
/9
90
32
20

جوشکاری وبرشکاری 
اجرای اسکلت،پله،نما،سایبان 

پارکینک ،خورده کاری ،درب وپنجره 
آبگرمکن 09155184248

ج
/9
90
57
61

ملک ازشما 
ساخت ازما
 بابهترین متریال

زینلی
09105502724

ج
/9
90
57
62

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
90
03
45

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

ج
/9
90
57
60

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
90
37
77

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/9
90
84
67

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

ج
/9
90
33
01

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

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
40
43

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

مصالح ساختمانی
517

گازرسانی
519

جوشکاری
522

ط
/9
90
08
41

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464655

حـافـظ
100% اسالمی

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

سرویس رایگان 

4

ها
دی 

من
یاز

ن

کار
ب و 

ه   کس
جرب

ت

دو راه اصلی برای بهتر شــدن فروشتان وجود دارد. اولین 
راه، سخت تر و بیشتر کار کردن است. اما راه دوم این است 
که متد و روش خاص خودتان را برای فروش داشته باشید؛ 
داشتن یک نرم افزار تخصصی فروش مثل سی آر ام دیدار 

یکی از این متدهاست.
برای اینکه هوشــمندانه تر کار کنید؛ باید کامال فرآیند 
فروش را بشناســید؛ دائما مراحل آن را بازبینی کنید و 
دوباره فرآیند را تنظیم کنید. با این کار روند یادگیری و 
بهینه کردن فروش شما هرگز متوقف نمیشود. هوشمندانه 
کار کردن، شــما را به فروشنده موثرتری تبدیل میکند. 
آمادگی، انعطاف و صمیمیت ســه اصل مهم برای موثر 
شدن فروش هستند که تک تک آنها را توضیح خواهیم 

داد:
آمادگی شما اولین و مهم ترین قدم برای فروشنده موثرتر 
بودن است. به عنوان یک فروشنده، ابتدا باید آمادگی کافی 
داشته باشید تا انعطاف پذیر و قابل اعتماد هم باشید. شما 
به عنوان یک فروشنده، فقط محصوالت را نمیفروشید؛ 
بلکه باید با خریدار هم ارتباط برقرار کنید. برای برقراری 
یک رابطه درســت با مشــتری، باید بتوانید سوال های 
مناسبی از او بپرسید. برای پرسیدن سواالت به درد بخور، 

باید مدل کسب و کارتان، نیازها و اهداف مشتری را دقیق 
و کامل بشناسید. البته مهم تر از پرسیدن سوال، تحلیل و 

آنالیز پاسخ هایی است که مشتری به شما میدهد.
احتماال شــما هم فکر میکنید وقتی فروشنده جدیدی 
استخدام کردید؛ باید اول مهارت های فروش و مزیت های 
محصوالتتان را به آنها یاد بدهید؛ اما اشتباه میکنید. مهم 
ترین چیزی که فروشنده های جدید شما باید یاد بگیرند؛ 
این است که »مشتری ها چه کسب و کاری دارند«. این 
کار ممکن است زمان و انرژی زیادی از فروشنده ها بگیرد؛ 

اما اثربخشی بسیار زیادی دارد.
پیشنهاد دیگر برای آمادگی بیشتر در زمینه فروش، داشتن 
یک متن از پیش آماده شده است. البته که تبدیل شدن 
به یک روبات از پیش تعیین شده از شما فروشنده موثری 
نمیسازد؛ اما اگر یک نقشه راه داشته باشید تا سواالتی که 
ممکن است مشتری در هر مرحله بپرسد و جواب ها را در 

آن بنویسید؛ کمک زیادی به فروشتان خواهد کرد.
وقتی به اندازه کافی آماده بودید؛ سراغ مشتری ها بروید. 
هر قدر هم که شما در زمینه محصول خودتان و نیازهای 
مشتری اطالعات داشته باشــید؛ باز هم احتمال بسیار 
زیادی دارد که مشتری جایی حرف غیر منتظره ای بزند. 

در این مواقع ســعی کنید منعطف باشید و خیلی سریع 
خودتان را با شرایط وفق بدهید. اگر جواب سوال مشتری 
را نمیدانید؛ بد نیست کمی بحث را منحرف کنید تا فرصت 

کافی برای یادگیری درباره آن موضوع داشته باشید.
اگر به ســوال یا مشکل خیلی سختی برخورد کردید؛ به 
جای اینکه از زیر جواب دادن شانه خالی کنید عمیق تر به 
موضوع بپردازید. از مشتری بپرسید چرا این موضوع برایش 
اهمیت دارد و به جزئیات مشکل توجه کنید. اگر جواب 
را پیدا نکردید؛ نفس عمیقی بکشید و به مشتری بگویید 
که جواب را نمیدانید؛ اما پیگیری خواهید کرد و جواب را 
به اطالعش خواهید رساند. وقتی از طریق دستورالعملی 
که از قبل آماده کرده اید مشــغول فروختن محصولتان 
به مشتری هســتید؛ همه تمرکزتان را روی کار بگذارید 
و ببینید کجا این روش و نقشه شما جواب میدهد و کجا 
نه. روش های دیگر را برای نتیجه گرفتن امتحان کنید و 
فکر کنید چه جاهایی توانستید با دستورالعملتان بهترین 
نتیحه را بگیرید. به عنوان یــک نکته کاربردی، توصیه 
میکنیم بعد از هر نشست کاری یا تماس که نقشه راهتان 
به کارتان نیامد؛ گزارش کاملی از نشســت برای خودتان 

بنویسید.

 چطور موثرتر بفروشیم؟
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ط
/9

90
05
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

پ
/9

90
33

17

ج
/9

90
45

66

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

ط
/9

90
04

99

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/9

90
17

43

کاور مبل ماندگار
تلقی وپارچه ای 

نادریان 
09357497349

ج
 / 

99
07

79
4

مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

ج
/9

90
74

51

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

ج
/9

90
07

65

پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی 
تست زردی نوزادان )فتوتراپی(

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار

ط
/9

90
84

72

بیمه ایران 
بازاریاب بیمه 

نیازمندیم.
حقوق 2 م + 4 ساعت کار
بلوار اول -  پل فجر 
09155139488
09355139488

ج
/9

90
16

59

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

ج
 / 

99
07

62
6

ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016

ج
/9

90
38

64

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/9

90
05

81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
 / 

99
03

93
1

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی
خرید آهن آالت 

تخریبی و ضایعات و... 
)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

خرید ضایعات آهن 
فلزات رنگی،آلومینیوم 

مس، چدن و غیره 
مشهدی 09153139158

ط
/9

90
84

42
ط

/9
90

85
92

ضایعات
حاضری 

خرید انواع ضایعات آهن، 
آلومینیوم مس، برنج، در و 

پنجره و خرده ریز انباری 
ضایعات عمده هتل ها 

کارخانجات، ادارات 
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

بازاریاب
1401

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

پرده و مبلمان
806

ط
/9

90
05

55

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

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

90
33
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وقتی بازار هشتگ ها داغ تر از همیشه است؛

هشتگ ها ی مفید برای موفقیت کسب و کار شما کدامند؟

همه باید ها و نباید های تولید محتوا

آیا تولید محتوا  مساوی با  نوشتن یک متن  است ؟

هشــتگها در شــبکه های اجتماعی یکی از موثرترین دالیل 
موفقیت کسب و کار شما می باشــند .به ویژه در شبکه های 
اجتماعی همچون توئیتر و اینســتاگرام این موضوع دو چندان 

جدی تر می شود .
دالیلساختنهشتگ

ســاختن هشــتگ برای کســب وکارتان، منافع زیادی دارد. 
هشتگ ها قدرت بیشتری برای برقراری ارتباط بهتر با مشتری 
دارند. هشتگ ها همین طور منابع خوبی برای بازاریابی هستند. 
بعضی هشتگ ها عملکرد فراخوان از سوی مشتری دارند که با 
کلیک روی آنها با برند ارتباط برقرار می کنند. ساختن هشتگ 
و اســتفاده از آنها باعث می شود مشــتری راه دیگری برای به 

یادآوردن شما پیدا کند.
چهزمانیازهشتگهااستفادهکنیم؟

دالیل مختلفی برای استفاده و ساختن هشتگ وجود دارد مثل:   
تبلیغ  -  رویداد  -  مسابقه  -  ارائه یک محصول

فرصت های شغلی  -  هدف گذاری
همه این نمونه ها نیاز به ایجاد یک نوع مکالمه دارد. هشتگ های 
معروف و مخصوص یککســب  و کار باید مشتری را ترغیب به 

ارتباط و بحث در مورد هشتگ کنند.
مزایایساختنهشتگ

برای اینکه دیگران در مورد محصول یا خدمات شــما بیشــتر 
صحبت کنند باید منبعی برای این کار وجود داشــته باشــد. 
هشتگ ها نشان داده اند که برای این منظور خیلی مفید هستند.

سایر مزایا:
برای پیدا شدن بهینه: هشتگ  منبع طبیعی دیگری برای پیدا 
شدن محتوای شماست. اگر از هشتگ هایی استفاده کنید که 
مربوط به صنعت شما باشد احتمال پیدا شدنتان بیشتر خواهد 

شد.
افزایش ترافیک: همان طور که در باال اشاره شد هشتگ ها قابلیت 
شناسایی برند شما را باالتر می برند. وقتی راحت تر پیدا شدید 

بــه نظر من یکی از اشــتباه ترین تعریف هایی که 
این روزها بــرای تولید کننده محتوا در نظر گرفته 
میشود این اســت که خیلی ها دقیقا تولید کننده 
محتوا را  مساوی با نویسنده محتوا در نظر میگیرند 
و تنها مهارتی هم که فکر میکنند یک تولید کننده 
محتوا باید بلد باشــد فقط مهارت نوشــتن است و 
اینکه دایره لغت خوبی داشته باشد و دیکته درست 
کلمات رو بداند و از آیین نگارش فارســی هم سر 
در بیاورد و خالصه متن بنویس خوبی باشد  که به 
نظر من این تعریف خیلی ناقص اســت چون فقط 
روی یک بخش کوچک یا یک مهارت خاصی برای 

تولید کننده محتوا تمرکز کرده است .
قطعا بــه نظر من هم مهارت نوشــتن و بلد بودن 
قواعد نگارشــی و توانایی کنــار هم چیدن کلمات 
یکــی از مهارت های حیاتی برای یک تولید کننده 
محتوای متنی اســت ولی ما کــم آدم نداریم که 
نوشــتنش افتضاح است ولی حرف زدنش و تعریف 
کــردن داســتانش عالی و از همیــن مهارتش هم 
اســتفاده کرده و االن یک پادکست ساز حرفه ای 

آنها در شبکه های مختلف استفاده کنید. در این صورت 
می توانید تبلیغات بین شبکه ای داشته باشید.

چگونگیساختنهشتگ
ساختن هشتگ باید با توجه به هدف نهایی شما باشد 
چراکه داشتن هشتگ قابل  اندازه گیری برای بازاریابی 
ضروری است. این کار را قبل از ساختن هشتگ هایجالب 

انجام دهید.
هشــتگ ها قابلیت افزایش ترافیک و ارتباط مشتری 
را دارنــد. همه این ها باید جز عوامل ایجاد اســتراتژی 
بازگشت سرمایه در شبکه های اجتماعی باشد. بنابراین 
هدف از ساختن بهترین هشتگ باید با هدف برندتان در 

یک راستا باشد.
افزایش گفتگو در مورد شرکت شما

قابلیت دیده شدن در شبکه های اجتماعی خاص
پیدا کردن هشتگ های مرتبط با شما

افزایش تعداد کلیک روی لینک ها
محاسبه میزان دسترسی مشتری ها

افزایش منشن ها
شناسایی ترندهای شبکه های اجتماعی

مشخص کردن شبکه اجتماعی
وقتی هدف را مشخص کردید باید شبکه اجتماعی 
هدف را مشخص کنید. فهرست هدف های باال می تواند 

به یک شبکه اجتماعی خاص مرتبط باشد.
 بنابراین باید بدانید که هشــتگ های خود را کجا قرار 

می دهید.
بسته به هدفتان، اهمیت نوع شبکه اجتماعی می تواند 
تغییر کند. اگر هشتگ های مرتبط با برند ایجاد می کنید 
که از شرکت شــما حمایت می کنند می توانید در هر 

شبکه اجتماعی از آنها استفاده کنید.
نکات مهم برای انتخاب شبکه ی اجتماعی

احتمال بیشتری دارد که از شبکه های اجتماعی ترافیک بگیرید. 
جستجوی هشتگ ها در فیس بوک ، توئیتر و اینستاگرام صورت 

می گیرد.
نمونه هایــی از طرفداران برند شــما: طرفداران یک برند منابع 
قابل اطمینانی هستند.هشــتگ ها راه خیلی خوبی هستند تا 
طرفــداران 
به  را  خــود 
ی ها  مشتر
ن  نشــا

بدهید.

ســی  ر بر
ی  ش هــا تال

شــما: با استفاده 
از ابزارهایــی مثل: 

 sproutsocial
می توانید هشتگ ها را در شــبکه های اجتماعی دنبال کنید. 
تحلیل هشــتگ ها به شــما تصویری از پیام هایی می دهد که 
مشتری ها به آن واکنش مثبت نشان می دهند. داشتن داده های 

بیشتر باعث تمایز شما می شود.
اثر بین شبکه ای: یک ویژگی هشتگ ها این است که می توانید از 

و پولســاز اســت یا کم آدم نداریم که از متن نوشتن 
متنفر و یک جورایی حتــی یک جمله هم 

نمی تواند بنویســید ولــی از راه 
تصویری  محتــوای  تولیــد 

و تصویــر ســازی برای 
شبکه های اجتماعی 

پول  ها  ســایت  و 
پارو میکند.

پس این تصور را 
که تولید محتوا 
را محدود کنید 
به نویســندگی 
از  ونوشــتن 
دور  خودتــان 

چــون  کنیــد، 
خیلی  محتوا  تولید 

فراتر و گسترده تر و 
متنــوع تر از این حرف 

ها مــی تواند باشــد. پس 

برخــالف تصور و نظر خیلی ها مــن میگویم مهارت 
نوشــتن مهمتریــن و تنهــا و مهارتی 
کننده  تولیــد  که یک  نیســت 
محتوا باید بلد باشــد و برای 
اینکــه یک تولیــد کننده 
محتوای حرفه ای شــوید 
نیــاز دارید کــه چندین 
و چند مهــارت پایه ای 
واساســی را یاد بگیرید 
که نوشــتن فقط یکی 
از آنهاست. جالب است 
تولید  یــک  که  بدانید 
کننده محتــوا یا خالق 
محتوا یــک زمان هایی 
بازاریــاب  و  فروشــنده 
هایی  زمان  یک  میشــود، 
کمدیــن  یــک  درنقــش 
وطنزپردازمــی رود، یک زمان 
هایی خبرنگارمی شود، یک زمان 
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وقتی بازار هشتگ ها داغ تر از همیشه است؛

هشتگ ها ی مفید برای موفقیت کسب و کار شما کدامند؟

همه باید ها و نباید های تولید محتوا

فکرآیا تولید محتوا  مساوی با  نوشتن یک متن  است ؟
بکـــــر

حتما برایتان پیــش آمده که بعضی روز ها 
به دالیل مختلفی مثل عدم دسترســی به 
اینترنت یا مســائل دیگر نتوانید سر موعد 
مقرر پست خودتان را منتشر کنید،مبحثی 
تحت عنوان پست های زمان بندی شده به 
شما کمک می کنند که پست های خود را 
از قبل زمان بندی کنید تا ســر موعد مقرر 

به صورت خودکار منتشرشوند.
از طریــق ســرویس هــای مختلفــی می 
توانید به آســانی ایــن کار را  انجام دهید، 
Hootsuite یکــی از بهتریــن گزینــه 
هــا برای این کار می باشــد کــه عالوه بر 
اینســتاگرام شــبکه های اجتماعی دیگری 
نیز مثل توییتر توسط Hootsuite قابل 

کنترل هستند.
 Connect در ایــن مرحلــه از طریــق

Instagram وارد صفحــه اینســتاگرام 
خودشــوید.در مرحلــه بعد اگر بــا این خطا 
روبروشدید،باید صفحه خود را بیزنس کنید تا 
این مشــکل حل شود،سپس im ready را 
لمس کنید.پس از ورود در این مرحله با لمس 
دکمه سبز گوشه پایین سمت راست صفحه 

می توانید پست خود را زمان بندی کنید.
در این مرحله مدیا ومتن کپشن پستی که 
می خواهید زمان بندی کنید را وارد کنید.
در این مرحله برای زمانبندی پست گزینه

 Custom Schedule را انتخاب کنید.
در این مرحلــه تاریخ مــورد نظرتان برای 
منتشــر کردن پســت را وارد کنید.در این 
مرحله پست شما به خوبی زمان بندی شده 
اســت و می توانید با خیــال راحت منتظر 

انتشار خودکار پستتان باشید. 

چطور پست های زمان بندی شده منتشر کنیم؟

پس از ورود در این مرحله 
با لمس دکمه سبز گوشه 
پایین سمت راست 
صفحه می توانید پست 
خود را زمان بندی کنید.

کارشناس  شبکه های اجتماعیمحمد  خاکیه

هشتگهایتوئیتر 
هشتگ ها در توئیتر شــروع شدند. بنابراین می دانید که این 
فضا برای شناســایی، ایجاد ارتباط خیلی مهم است. استفاده 
از هشتگ ها در توئیتر برای رویدادهای مشخص خیلی مفید 
است. اگر از هشــتگ های محبوب استفاده می کنید شانس 

بیشتری برای دیده شدن در توئیتر دارید.
اســتفاده از هشتگ ها در توئیتر نســبت به اینستاگرام این 
مزیت را دارد که می توانید به هشــتگ ها لینک اختصاصی 
دهید. اینستاگرام فقط در قسمت بیو اجازه استفاده از لینک 
را می دهد. هر توئیت می تواند حاوی هشــتگ و لینک باشد. 
این موضوع باعث ســاده تر شدن هدایت مشتری به صفحات 

بازاریابی وب سایت می شود.
همچنین قابلیت جستجوی توئیتر کار را برای هشتگ های 
برند دار ساده تر می کند. اینهشتگ ها مختص یک برند هستند 
و به راحتی نسبت به سایر توئیت ها قابل شناسایی هستند. به 
همین دلیل خیلــی از برندها، کمپین های خود را در توئیتر 

شروع می کنند.
هشتگهایاینستاگرام

یکی از محل هایی که نباید مثل: توئیتر، از هشتگ های تبلیغی 
استفاده کرد شبکه های اجتماعی تصویر محور هستند. بااینکه 
توئیتر هم از تصاویر و ویدئو پشــتیبانی می کند اما کاربران 
بیشتر با محتوای تصویری اینستاگرام ارتباط برقرار می کنند. 

این بستر مناسب رقابت ها و سایر محتواهای تصویری است.
هشتگ های اینستاگرام مرتب جســتجو می شوند بنابراین 
شــانس پیدا شــدن تان خیلی باالســت. البته هشتگ های 
اینســتاگرام چند عملکرد بین شبکه ای ندارند. بااینکهمثل: 
فیس بوک و توئیتر می توانید در بیو خود لینک بگذارید اما این 
فضا را برای لینک های بازاریابی دیجیتال خود باید حفظ کنید.

مزیت دیگر اینستاگرام این است که می توانید برای هر پست، 
30 هشتگ به کار ببرید. مختصر بودن هشتگ ها خیلی مهم 

هایی یک روانشــناس حرفه ای میشــود، در زمان هایی 
یک سئو کار و..وخالصه اینکه برای موفق شدن در زمان 

های مختلف باید از مهارت های مختلفی استفاده کند.
مهمترین نکته در روشــهای تولید محتوا انتخاب روشی 

است که احساسات مخاطب را قلقلک میدهد
وقتی همه شــرایط اولیه تولید محتوا رعایت شــد، تازه 
می رســیم به برانگیخته کردن احساسات. مخاطب شما 
تا جایی که من میدانم از فلز و چوب نیســت. آدم است.

احساســات دارد.از چیز هایی خیلی خوشش می آید وبه 
چیز هایی عالقه ندارد.تولیــد محتوا برای او باید چیزی 
نامریی را منتقل کند.چیزی کــه توجهش راجلب کند.

چیزی که احســاس خوبی به اوبدهد.محتوا باید ســاده 
وسرراست باشــد.پیام شــما برای ایجاد احساسات باید 
ساده باشــد.محتوایی که پیچیده باشــد محتوا نیست.
محتوای پیچیده مثل بارکج می ماند،به مقصد نمی رسد.

پس به عنوان یک تولیــد کننده محتوای حرفه ای باید 
بتوانید غیرجذاب ترین و خسته کننده ترین موضوعات را 
به بهترین شکل ممکن به خورد مخاطب بدهید وبرایش 

جذاب کنید!

است. البته می توانید هشتگ ها را مخفی کنید. این 
کار جلوی تگ های اضافی را می گیرد.

هشتگهایفیسبوک
هشــتگ های فیس بوک منحصربه فرد هستنند. 
بااینکه به اندازه اینستاگرام و توئیترمحبوب نیستند 
اما مؤثرند. هشــتگ ها در فیس بوک بر اســاس 
محبوبیت و تاریخدسته بندی شده اند. می توانید بر 
اساس فردی که هشــتگ را ایجاد کرده، تاریخ و 

مکان تگ هم آنها را دسته بندی کنید.
برخالف هشتگ های اینســتاگرام، بهتر است از 
هشتگ های کمتری اســتفاده کنید. استفاده از 
1–2 هشــتگ نســبت به 3–5 هشتگ، باعث 
افزایش بیــش از 177 ارتبــاط از طرف کاربران 

می شود.

بعدازساختنهشتگچهکارهاییباید
انجامدهیم؟

حاال که شبکه اجتماعی و هدفتان را مشخص کردید 
زمان خالق بودن رسیده است. البته  باید تعادلی 

بین خالق بودن و عادی بودن پیدا کنید. هشتگ ها 
باید منحصربه فرد و مرتبط باکســب وکار باشند.

خالقباشید
هشتگ را بدون دلیل ایجاد نکنید. هشتگ های 

موفق این ویژگی ها رادارند:
کوتاه هستند

فراموش نمی شوند     .با برند شما مرتبط هستند
مخصوص برند شما هستند
روی یک پیام تمرکز دارند
پیامی ساده داشته باشید

گاهی اوقــات تیم های بازاریابی، هشــتگ ها را 
بیش ازحد تحلیل می کنند. بهتر است پیام شما 
مستقیم باشد. اگر هشتگ ها پیچیده باشند، پیام 
آنها از دست می رود. خالقیت همیشه خوب است 

اما خالقیت زیادی هم مردم را سردرگم می کند.
مطمئن شــوید پیام شــما به مردم می رسد و با 
برندتان مرتبط اســت. نیازی به خلق هشــتگی 
خیلی خاص ندارید. ممکن اســت مشتری را به 
خاطر هشــتگی زیادی خنده دار یا هوشــمند از 

دست بدهید.
عملگراباشید

وقتی پیام شما عملگرا باشد احتمال زیادی دارد 
پاسخ بیشتری دریافت کنید. با برقراری تعادلی 
بین ســادگی و هوشمندی، می توانید مردم را به 

عمل کردن وادار کنید.
1. سوال بپرسید         2. تحریک حس ضرورت

3. بازی با احساسات     4. نیاز به ارتباط
اگر مردم دست به عمل بزنند یعنی هشتگ شما 
جواب داده اســت. باید بتوانید احساســات را در 

شبکه های اجتماعی هدف قرار بدهید.

بررسیمجددهشتگها
با اینکه شاهد اشــتباهات زیادی از برندها در شبکه های 
اجتماعی هستیم اما این خطاها همچنان رخ می دهند. به 
همین دلیل باید آنها را دوباره بررسی کنید و قبل از قرار 

دادن، آنها را بررسی کنید.
اگر شک دارید بهتر است دوباره بررسی کنید. شکست در 
شبکه های اجتماعی به چهره برند ضربه می زند. قبل از ارائه 

هشتگ باید به این نکات توجه کنید:
همه شبکه ها را بررســی کنید: هشتگ خود را در همه 
شبکه های اجتماعی بررسی کنید. در این صورت متوجه 
می شــوید چه محتوایی مرتبط با هشــتگ شما تولید 

شدهاست.
مطمئن شــوید دوگانگی در پیام وجود ندارد: شاید تیم 
بازاریابی فکر نکند که یک هشتگ معنای متفاوتی دارد اما 

دنبال کننده ها ممکن است طور دیگری فکر کنند.
از رویدادهای در جریان، مطلع باشید: همیشه به زمان ارائه 
هشتگ خود دقت کنید تا تداخلی با رویدادهای در جریان 

نداشته باشد.
همهچیزرادنبالکنید 

برنامه ای دقیق برای توئیت ها، پســت های اینستاگرام و 
فیسبوک حاوی هشتگ تهیه کنید. خالصه بودن کلید 
موفقیت در استفاده از هشــتگ ها است. از پست کردن 
مرتب هشتگ ها پرهیز کنید. هشتگ های زیادی می تواند 
باعث ناراحتی کاربران شــود. هشتگ ها را در بازه زمانی 
خاص و به تعداد مشخص استفاده کنید. میزان اثر آنها را 

در بازه های 3، 6 و 12 ماهه بررسی کنید.
 sproutsocial :بــا اســتفاده از ابزارهایــی مثــل
می توانید دید بهتری نســبت به اســتفاده از هشتگ ها 
داشــته باشــید. اگر بیــش از دو هشــتگ اســتفاده 
می کنیــد آنهــا را نســبت بــه هــم مقایســه کنید.
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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( 

 مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس:  علی یعقوبی 

سردبیر : امیر جلیل نژاد

مسئول سازمان آگهی ها : داوود دشتی
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