
   ضمیمه  نیازمندی ها 
 وکسب وکار روزنامه  قدس

شنبه  
 8  آذر  1399 
 سال سی و سوم 
 شماره  9402

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم
R A H K A R

نیازمندی  هاها

نیازمندی

شماره                    302

/ج
99
04
18
7

پ
/9
90
32
28

ط
/9
90
25
39

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

ط
/9
81
45
09

تولید و پخش مقوای 250 گرمی
09151126299

صادقی

قیمت مناسب

@qudsnewspaper@qudsonlineTV @qudsdaily

@qudsonlineTV qudsonlineTV @quds_daily

qudsonlinequdsonline qudsonlineTV

www.qudsonline.ir
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09035480162

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

خرید ضایعات 

ج
/9
90
41
87

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511
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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 

ه کس
ویژ
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شخص من اگر تبلیغی ببینم که ادبیات جذاب تری داشته 
باشــد و مطمئن شوم که به نیاز من پاسخ می دهد، حتماً 
روی همان کلیک می کنم. در نظر داشته باشید که وقتی 
گــوگل ببیند یک تبلیغ تعداد دفعات زیادی نمایش داده 
می شود اما کاربران خیلی کمی روی آن کلیک می کنند، 
به این نتیجه می رســد که احتمــاالً تبلیغ کیفیت خوبی 
ندارد و نمی تواند نظر کاربــران را جلب کند. پس امتیاز 

کمی برای این تبلیغ در نظر می گیرد.
شما می توانید در پنل کاربری خود )اگر به آن دسترسی 
داشته باشید(، مشاهده کنید که گوگل روی شاخص نرخ 
کلیک به ازای هر کلمه کلیدی دقیقاً چه امتیازی به شما 

داده است. امتیاز شما یکی از حاالت زیر خواهد بود:
باالتر از حد میانگین

در حد میانگین
پایین تر از حد میانگین

وضعیــت باالتر از حــد میانگین نشــان می دهد که نرخ 
کلیک شــما در وضعیت مطلوبی قــرار دارد و کاربران از 
متن تبلیغ شــما راضی بوده اند. وضعیت در حد میانگین 

خیلی بد نیست اما جای بهتر شدن دارد.
امــا اگر وضعیت نرخ کلیک تــان پایین تر از حد میانگین 
باشــد، یعنی مشــکلی دارید و وضعیت نرخ کلیک تبلیغ 

شما بحرانی اســت! پس ســریعاً باید دست به کار شوید 
تا امتیــاز نرخ کلیک خــود را افزایش دهیــد. در فصل 
بهینه ســازی تبلیغ، همه کارهایی که الزم اســت انجام 

دهید تا امتیاز باالتری دریافت کنید را توضیح داده ام.

)Ad Relevancy( مرتبط بودن تبلیغ
بیاییــد فــرض کنیم کــه می خواهید از یک فروشــگاه 
اینترنتی، گوشــی اپل بخرید )واقعــاً نمی صرفد!(. خب، 
احتماالً وارد ســایت گوگل شده و عبارت »خرید گوشی 

اپل« را جستجو می کنید.
چنــد تبلیغ متفاوت را مشــاهده می کنیــد. چه اتفاقی 
می افتد که اگر در متن تبلیغ یکی از سایت ها نوشته شده 
باشد: »فروش اینترنتی گوشی سامسونگ«؟! آیا روی این 
تبلیغ کلیک می کنید؟ نه! خیلی بعید اســت. زیرا شما به 

دنبال گوشی سامسونگ نبوده اید.
بــه عبارتی دیگــر، در اینجــا بین آن چیزی که شــما 
جســتجو کرده اید و متن تبلیغی که مشــاهده می کنید، 
ارتباط درســتی برقرار نشده است. پس گوگل ناگهان بر 
تبلیغ دهنده می خروشد که آقا/خانم این چه کاری است؟ 
چرا چیزی که کاربر می خواهد با چیزی که در متن تبلیغ 
می بیند متفاوت اســت؟ حاال که اینطور شد، امتیاز کمی 

به تبلیغ شما می دهم!
اما مســئله به همینجا ختم نمی شــود! بــار دیگر بیایید 
فرض کنیم شــما عبارت »خرید گوشی اپل« را جستجو 
می کنیــد، در متن تبلیغی که می بینید هم »فروش ویژه 
گوشی اپل« آورده شده است. یعنی تبلیغ دهنده دارد به 

شما می گوید که در سایتش گوشی اپل می فروشد.
تا اینجــای کار که هم چیز خوب اســت. اما وقتی روی 
تبلیغ کلیک می کنید، وارد صفحه محصوالت سامسونگ 
می شــوید! در اینجا باز هم گوگل همچون بَتَمن بر ســر 
تبلیغ دهنده فرود می آید که آقا/خانم این چه کاری است؟ 
چرا کاربر را به صفحه ای فرســتاده ای که هیچ ارتباطی یا 
خواســته او ندارد؟ حاال که اینطور است، امتیاز کمی به 

تو می دهم!
از داستان های باال چه نتیجه ای می گیریم؟ اینکه تبلیغ و 
ســایت ما باید با نیاز کاربر مرتبط باشد. به عبارتی دیگر، 
مرتبط بــودن تبلیغ در 2 مرحله اتفاق می افتد. اول آنکه 
متن تبلیغ شــما بــا عبارتی که کاربر جســتجو می کند 
مرتبط باشــد و دوم، کاربر به صفحه مرتبطی از ســایت 
شما هدایت شود. در یک کالم، به کاربر چیزی را نمایش 

دهید که می خواهد.

تبلیغات سایت شما چقدر به کسب وکارتان مربوط است؟

مساله مهم ارتباط !

ج
/9

81
56

15

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

/9
81

54
16

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

ج
/9

90
09

68

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

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

/د
99

02
44

9

ط
/9

90
79

43

مرکز اسقاط 2031
خودرو فرسوده

شما را به باالترین قیمت 
خریداریم 33533966 
 09155257535

09101703836
ج

/9
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

ج
/9

90
21

96

نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50
ج

 / 
98

04
04

0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90

36
23

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

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

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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کار با طناب 
شستشو پیچ و رولپالک

 نور پردازی و غیره
 بدون نیاز به داربست و باالبر 

09367788703

ط
/9
90
45
86

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

ج
/9
90
65
68

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

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
03
45

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

ج
/9
90
57
62

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
90
57
61

ملک ازشما 
ساخت ازما
 بابهترین متریال

زینلی
09105502724

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

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

09302978698

ط
/9
90
84
67

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

ج
/9
90
28
35

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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
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

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

4

ها
دی 

من
یاز

ن

کار
ب و 

ه   کس
جرب

ت

همدلی )Empathy( اولین گام در تفکر طراحی اســت و به ما کمک می کند تا 
خود را در جای کاربر قرار دهیم و مشکالت و نیازهای او را به درستی درک کنیم.

همدلی در UX مانند پلی ارتباطی میان ذهن کاربران و طراحان است، متخصصان 
UX تالش می کنند تا از همدلی برای درک بهتر کاربران خود استفاده اما مشکل 
اینجاســت که بســیاری از آن ها در تعامل با کاربرانشان به اشــتباه از همدردی 

)Sympathy( به جای همدلی استفاده می کنند. در حالیکه تمرکز بر هم دردی 
به جای همدلی باعث می شود تا درک کاربران به خوبی صورت نگیرد و در نتیجه 

نیاز های کاربران به خوبی شناسایی نشوند.
همدردی تصدیق رنج دیگران اســت، واکنشی شبیه غم و اندوه یا ترحم نسبت به 
سختی ها و گرفتاری های فردی دیگر است. ما خودمان را به جای کسی که با اون 
هــم دردی می کنیم قرار نمی دهیم و به همیــن دلیل هیچ وقت نمی توانیم درک 
عمیقی از مشــکالتش داشته باشــیم، اما همدلی گامی فراتر از همدردی است. 
همدلی درک عمیق نیاز ها، احساسات و انگیزه های دیگران است و باعث می شود تا 
خود را به جای آن ها تصور کنیم و با درک امیدها، ترس ها، توانایی ها، محدودیت ها، 
استدالل ها و اهداف آن ها سعی کنیم تا عالوه بر از بین بردن نیازهایشان کیفیت 

زندگی  آن ها را نیز بهبود ببخشیم.
همدلی در UX با تحقیق از کاربر آغاز می شود، با پرسیدن سواالتی باز که کمک 
می کننــد تا در رفتار، انگیزه هــا و عالیق کاربر کاوش کنیم و او نیازهایش را بهتر 
بشناســیم، در مرحله شناخت کاربران باید همه جوانب را در نظر بگیریم و طیف 
گسترده ای از کاربران را مورد بررسی قرار دهیم، ارتباط با کاربران واقعی، ساخت 
نقشــه هم دلی، برگزاری جلســاتی با حضور اعضای تیم و کاربران واقعی، داشتن 
تیمی متشکل از اعضایی با پیشینه متنوع از رده های سنی مختلف با دیدگاه های 
متفاوت و تشــویق اعضای تیم به همدلی، باعث می شود تا بتوانیم از کاربران خود 

دفاع کنیم و فرضیات خود را به چالش بکشیم.

پل های ذهنی چیستند و چگونه کار می کنند؟
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پ
/9

90
33

17
ط

/9
90

40
43

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

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
45

66
لوله بازکنی 

مشهدالرضا
 وصل اگو

 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ج
/9

90
74

51

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

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
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

به یک راننده پایه 
یک نیازمندیم 

) ماشین 
جک آراس (

09151126509

/ع
99

09
36

6

ج
/9

90
16

59

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

خرید ضایعات آهن 
فلزات رنگی،آلومینیوم 

مس، چدن و غیره 
مشهدی 09153139158

ط
/9

90
84

42

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8
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

ج
/9

90
38

64

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
 / 

99
03

93
1

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

ج
/9

90
05

81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44
ج

 / 
99

07
62

6

ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016

مفقود شده
پروانه ساختمانی به شماره 
مــورخ   84/24 پرونــده 
84/1/24 بــه شــماره کــد 
 0.1-5-42-18 نوســازی 
مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

/ع
99

09
38

2
ط

/9
90

93
75

اخطار و ابالغ به آقای جعفر 
درودی فرزند مظلوم همسر شما 
خانم فرزانه ندائی فرزند حبیب 

بموجب حکم صادره از دادگاه 
بدفترخانه مراجعه و تصمیم 

بر مطلقه نمودن خود دارد لذا 
بموجب این آگهی به شما اخطار و 
ابالغ میگردد که پس از نشر آن 

ظرف یک هفته بدفترخانه مراجعه 
و ذیل اوراق و اسناد را امضاء در 
غیر این صورت طالق همسر شما 

یکطرفه به ثبت خواهد رسید 
ذکریا صادقی سردفتر

 ازدواج49 و طالق 6 مشهد

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

18و کشاورزی
گوناگون

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

بازاریاب
1401

راننده
1407

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

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
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 

پ
/9

90
33

14
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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اگر چند ســال پیش در ایران حــرف از دیجیتال 
مارکتینــگ می زنیم، شــاید به دیــد یک موجود 
ناشناخته دیده می شد اما امروز می بینیم که انواع 
تجارت ها و کسب وکارها، به دنبال متخصصان این 
حوزه هستند تا با کمک گرفتن از این افراد، بتوانند 
به تجارت خود رونق ببخشند. مسئله اینجاست که 
با بهتر شدن بستر های اینترنت در ایران و استقبال 
بســیار زیاد مردم از شــبکه های اجتماعی و دیگر 
ابزارهای آنالین و همچنین رواج یافتن گوشی های 
هوشــمند، فرصت های بســیار زیــادی، هم برای 
برنامه نویســان این حوزه و هم برای افرادی که در 
بازاریابی دیجیتال فعالّیت می کنند، فرآهم  زمینه 

آورده است.
اســتفاده از دیجیتــال مارکتینــگ، بــه دلیــل 
هزینه های به مراتب کمتر و همچنین هدفمندی و 
افزایش بازدهی در فرآیند بازاریابی، یکی از بهترین 
حوزه هــای تخصصی آینده به خصــوص در ایران 
است و افرادی که به صورت حرفه ای در این زمینه 
فّعالیت می کنند، با فرصت های شغلی بسیاری زیاد 

و پر سودی، رو به رو هستند.
 Digital( دیجیتــال  بازاریابــی  از  تعریفــی 

)Marketing
اگــر بخواهیم بگوییــم که دیجیتــال مارکتینگ 
چیســت، در واقع به استفاده از مجموعه ابزارهای 
آنالینی گفته می شــود که می تواند ما را در انجام 
فرآینــد بازاریابی و به منظور رســیدن به اهداف 

بازاریابی، کمک کند.
ســاده تر بگویم، اگر ما بتوانیم بــا کمک ابزارها و 
کانال های آنالین، کاری کنیــم که روز به روز، به 
تعداد مشــتریان یک مجموعه اضافه شود و البته 
هزینه های بازاریابی را هــم کاهش دهیم، درواقع 
موّفق به اســتفاده درســت از این دانش شده ایم. 
البته همیشــه هدف ما در بازاریابی فروش نیست، 
شاید در جایی قصد افزایش تعداد مشترکین خود 
را افزایــش دهیم و یا اینکه آگاهــی افراد از برند 

خودمان را بیشتر کنیم.
در اصــل دیجیتــال مارکتینگ، چیــزی جدا از 
Marketing و بازاریابی نیســت و می توان گفت 
زیر مجموعه این دانش محســوب می شود ولی به 
دلیل نوپا بودنش، شــاید کمی عجیب و گنگ به 

نظر برسد.
وظیفه اصلی یک دیجیتال مارکتر این اســت که 
بتواند بــا طّراحی دقیق و اصولِی انواع کمپین های 
دیجیتالی، به رشــد و توســعه و افزایش سود یک 
تجارت، بیشتر کمک کند که می تواند شامل موارد 

زیر باشد:
– طّراحی یک کمپین ایمیل

– طّراحی یک کمپین تبلیغات گوگلی
– طّراحی یک کمپین محتوایی

– طّراحی یک کمپین تبلیغات بنری
– و….

البته یک بازاریاب دیجیتال می تواند، مهارت خود 
را در یــک حوزه خــاص افزایش دهد و متخصص 
آن حوزه شــود بنابراین افزایش عمق تخصص در 
این زمینه، قطعا می تواند آینده خوبی داشته باشد. 
)مثال سئو، یکی از این تخصص هاست که می تواند 

مهارت اصلی یک بازاریاب دیجیتال باشد(
امــا در ادامــه، بــه مهم ترین بخش هــای دانش 
دیجیتال مارکتینگ، اشــاره خواهیم داشت و شما 
بهتر متوّجه خواهید شــد که دیجیتال مارکتینگ 

چیست.

 Search Engine( سئو و بهینه سازی وب سایت

)Optimization
یکی از کارهای بسیار تخصصی و تجربی 

محــور در این زمینه، ســئو یا 
بهینه ســازی  علم  همــان 

به  است.  وب ســایت ها 
ما  دانش  این  کمک 

صفحات  می توانیم 
یت  ب ســا و
در  را  خودمان 
نخسِت  نتایج 
ی  هــا ر تو مو
جســت وجو و 
خصوص  بــه 
گل  گــو
خوب  برسانیم، 

این کار  نتیجــه 
چیست؟

اســت، زمانی  واضح 
که مــا بتوانیم صفحات 

وب ســایت  از  بیشــتری 
خودمــان را بــر اســاس کلمات 

کلیــدی تعیین شــده، در نتایج نخســت 
گوگل بیاوریم،  در نتیجه می توانیم بازدیدکنندگاِن 
هدفمندتری را به ســمت محصــوالت و خدمات 
خودمــان، روانه کنیم و نتیجــه نهایی چیزی جز 
ســود بیشتر برای ما نخواهد بود. )البته اگر عوامل 
دیگر مانند پشتیبانی از محصول و… رعایت شود(

)Content Marketing( بازاریابی محتوایی
بازاریابــی محتوایی یعنی اینکه ما بتوانیم با کمک 
ابزار قدرتمند محتوا، نیاز مخاطب را برطرف کرده 
و به مخاطب هدف خود این پیام را برســانیم که 
خدمــات و محصــوالت ما می تواند مشــکالت و 
دغدغه  های شما را با کمک ارائه محصول مورد نظر 
کاهش دهد و برایتان مزیّت و ارزش داشته باشد.

به کالمی ســاده تر وقتــی ما بتوانیم بــا تولید و 
انتشــار محتوا کاری کنیم کــه مخاطب، آگاهی 
و اعتمادش نســبت به اســتفاده از محصوالت و 
خدمات ما افزایش یابد و این احســاس را داشته 
باشــد که ما فقط به فکر سوِد خودمان نیستیم و 
ارزشی در خدمات یا کاالی ما وجود دارد که سود 
بیشتری برای مشتری به همراه خواهد داشت، در 
نتیجه با کمک همین ابزار قدرتمند، سبب فروش 
بیشــتِر محصوالت و خدمات خود شویم، در واقع 

توانسته ایم از این ابزار به خوبی استفاده کنیم.
انتشار محتوا می تواند از طریق کانال های زیر اتّفاق 

بیافتد:
– کتاب ها و روزنامه ها

– وبالگ
– بخش بالگ وب سایت شما

– بروشورها و کتاب های آنالین
– کاتالوگ و مجلّه های آنالین
– وب سایت یا وبالگ دیگران

– شبکه های اجتماعی

بازاریابی با استفاده از شبکه های اجتماعی
دانــش بازاریابــی دیجیتال با کمک شــبکه های 
اجتماعی، یکی از پرطرفدارین روش های این حوزه 
محســوب می شــود. اگر ما بتوانیم در شبکه های 
اجتماعی محبوب همچون )اینســتاگرام، توییتر، 
لینکدیــن، پینترســت و…( فعال شــویم، عالوه 
بر اینکه ســبب ارسال ســیگنال برای بهبود رتبه 
وب ســایت ما می شــود، این موضوع اگر با برنامه 
و اســتراتژِی مناســب انجام شــود، سبب جذب 

مشــتریان بسیاری خواهد شد. باید بدانیم که این 
روزها شبکه اجتماعی اینستاگرام، در ایران، 
از محبوبّیت بسیار زیادی برخوردار 
اســت و همین موضوع بستر 
از  بســیاری  بــرای  را 
و سازمان ها  شرکت ها 

فرآهم کرده است.
ازای  به  پرداخت 
 Pay( کلیــک 

)Per Click
از  یکــی 
رترین  پرطرفدا
ی  ش هــا و ر
بازاریابی آنالین، 
روش  از  استفاده 
پرداخت  تبلیغاتی 
به ازای کلیک است. 
روش،  این  در  معموالً 
کاربــِر تبلیغ دهنده یک 
برابــر کلیک  را در  مبلغــی 
کاربــران بر روی لینک یا بنر یا … 
پرداخــت خواهد کرد. یکی از هدفمند ترین و 
 Google( پرسودترین روش های تبلیغات کلیکی
Adwords( یا تبلیغ در گوگل است، چرا می گویم 
هدفمند، به دلیل اینکــه این نوع تبلیغات بر پایه 
جســت وجوی مردم اتفاق می افتد یعنی در واقع 
مردم خودشــان با جست وجو در گوگل و مشاهده 
لینک تبلیغ شــما، به سمت شما می آیند و همین 
مسئله خودش باعث می شود تا میزان فروِش شما 
نســبت به دیگر روش های تبلیغاتی، کمی مفیدتر 
باشد. البته روش های دیگِر تبلیغات دیجیتال نظیر 
تبلیغات بنری، تبلیغات همســان )Native( و… 
می تواند بســیار مفید باشد و این کاماًل بستگی به 

کسب وکاِر آنالین شما دارد.
)Affiliate Marketing( همکاری در فروش

یکی از روش های جــّذاب بازاریابی آنالین، 
استفاده از همکاری در فروش است، 

بنده خودم چند ســال در کنار 
این  آکادمیک،  تحصیــالت 

کار رو تست کردم، البته 
اگر با انــرژی و تمرکز 

انجام شــود، ســود 
خوبی در آن وجود 
دارد ولــی من از 
کســب   دیدگاه 
درآمد به قضیه 

نگاه می کنم.
بخواهیم  اگــر 
این روش را به 
عامل  یک  دید 
راندماِن  بهبود 
ِر  کا کســب و
خودمان  آنالین 

در  کنیــم،  فرض 
روش  ایــن  اصــل 

بــه این صــورت کار 
می کند که شما به عنوان 

صاحــِب یک کســب وکار 
و داشــتن یک وب ســایت یا 

اینترنتی  تجارت  برای  اپلیکیشــن 
خــود، برای هر کــدام از کاربران، لینک 

اختصاصی فروش طّراحــی می کنید )این کار از 
نظر فّنی کاماًل شــدنی است و شخص برنامه نویس 

دیجیتال مارکتینگ چیست و برای کسب و کارها چه فایده ای دارد؟

چرا بدون دیجیتال مارکتینگ کسب و کارمان می لنگد؟ 
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مهارت انجام این کار را دارد ( سپس به ازای هر فروشی 
که از سمت کاربران شما اتفاق بیافتد، یک مبلِغ 

کارمزدی، برایشــان حساب می شود که 
این عامل، خــودش انگیزه ای برای 

فّعالیِت بیشــتر کاربران شما و 
بیشتر خواهد  درنتیجه سود 

بود.
البته ایــن فروش با قرار 
دادن لینک ها در بالگ، 
صفحات  وب ســایت، 
اجتماعی  شــبکه های 

و… اتفاق می افتد.
همســان  تبلیغــات 
 N a ti v e (

)Adwords
تبلیغــات همســان یــا 

یکپارچــه، یکــی دیگر از 
روش هــای بــا بازدهــی باال 

محســوب  آنالین  تبلیغــات  در 
می شــود. عملکرد ایــن روش به این 

صورت است که تبلیغات نشان داده شده به 
کاربر در صفحات وب، دقیقــاً مبتنی بر محتوای مورد 

نظر در آن صفحه است.
بگذارید این موضوع را ساده تر در قالب یک مثال عرض 
کنم، فرض کنید شــما در اینترنت عبارت “روش های 
رفع خســتگِی پا هنگام پیاده  روی” را جست وجو می 
کنید، وارد صفحه ای می شــوید که مثال ۱2 روش برای 
این کار بیان شــده و شما مشــغول مطالعه آن مقاله و 
یا مشــاهده ویدیو می شوید. بعد در انتها یا میانه مقاله، 
یک بنر تبلیغاتی “خرید کفش راحتی مخصوص پیاده 
روی” به شــما نمایش داده می شود این تبلیغ دقیقا با 
محتوای مورد نظر شما، همسان شده است و به همین 
دلیل احتمال خرید را چندین برابر افزایش خواهد داد.

سیستم های بازاریابی اتوماتیک
شــاید این موضوع، کمی برای شــما ناشناخته 
باشد ولی بگذارید این روش دیجیتال 
مارکتینگ را با یک مثال توضیح 
دهــم. تــا پاســخی دیگر 
دیجیتال  ســوال  برای 
مارکتینگ چیســت 

بیان کنیم.
روش  ایــن  در 
نرم  از  معموالً 
ی  ر هــا ا فز ا
تیــِک  ما تو ا
ل  ســا ر ا
پیام هــای 
بازاریابــی 
برای اجرای 
یک کمپین 
ه  د ســتفا ا
می شــود. به 
عنــوان مثال 
در سیستم های 
دهنــده  ارائــه 
خدمــات ایمیــل 
امکانــی   ،)ESP(
وجود دارد که بوســیله 
 Work آن می توانیــد یک

Flow)جریان کار( تعریف کنید.
Work Flow در واقــع به یک فرآیند 
کاماًل اتوماتیک گفته می شود که در برابر واکنش  
کاربران، یک اقدامی انجام می دهد. مثال برای سیستم نرم 

افزاری، تعریف می شــود که اگــر کاربر این پیامک یا این 
ایمیل را مشــاهده کرد، حال برایش مرحله 
بعــدی را اجرا کن و اگر مشــاهده 
نکرد، یک پیام دیگر ارسال کن 
و تمام این احتماالت توّسط 
افزارها قابل  اینگونه نرم 

پیاده سازی می باشد.
مارکتینگ  ایمیــل 
 E m a i l (

)Marketing
کمک  به  بازاریابی 
ایمیــل، یکــی از 
ثبات تریــن  بــا 
قدیمی تریــن  و 
بازاریابی  روش های 
که  اســت  دیجیتال 
بیشتری  بســیار  عمر 
نسبت به ســایر روش ها 
دارد. عــّده ای بــر این باورند 
که بازاریابی با ایمیل دیگر جواب 
نمی دهد و راندمان آن بســیار کم شده 
در صورتــی که دوســتان ایمیل هنــوز هم یکی از 
ابزارهای بسیار قدرتمند و کاربردی برای استفاده به منظور 
اقدامات بازاریابی است و بازدهی آن رابطه مستقیمی با نوع 

کسب و کار و مخاطبین شما دارد.
 Mailerlite,( سیســتم های ایمیِل بســیاری از قبیــل
Mailchimp و …( وجود دارند که می توان با کمک آن، 

به نتایج فوق العاده ای از نظر بهبود راندمان دست یافت.
 Mailchip یکی ازبهترین سیستم های ایمیل مارکتینگ
نام دارد که می توانید از این سرویس قدرتمند برای اجرای 
کمپین های ایمیل مارکتینگ کسب وکارتان استفاده کنید.

)Online PR( روابط عمومی آنالین
ایــن روش، درواقع، یکی از روش های مرســوم بازاریابی 
محســوب می شود که از قدیم و در کسب  وکارهای سّنتی 
رواج بسیار داشته و هنوز هم دارد. ولی زمانی که در دنیای 
دیجیتال مارکتینگ قدم می گذاریم، همین امر به صورت 

آنالین اتفاق می افتد.
زمانی که شــما با انــواع مجلّه های آنالیــن، وبالگ ها، 
وب ســایت ها و دیگر رسانه های اینترنتی، وارد یک تعامل 
و همکاری می شــوید و در واقع با کمــک گرفتن از این 
کانال ها، به بهتر دیده شــدن و فروش بیشتر محصوالت 
و خدمات خود کمک می کنید، از Online PR استفاده 

کرده اید.
رپورتاژ آگهی

یکی دیگــر از روش های مرســوم در دنیــای دیجیتال 
مارکتینگ، استفاده از رپورتاژ آگاهی است. متون رپورتاژ 
آگهی عموماً رنگ و بوی تبلیغات نمی دهند و در بیشــتر 
مواقع مخاطب اصاًل متوّجه نمی شود که این یک نوع تبلیغ 

و اّطالع رسانی از حضور یک محصول و یا خدمت است.
رپورتاژ آگهی معموالً به متونی گفته می شــود که جنبه 
آموزشی دارند و یک مطلبی که کاربران به دنبال آن برای 
رفع مشکل خود هستند را به مخاطب منتقل می کند. اّما 
در انتهــا و یا میانه مطلب یــک گریزی هم به محصول و 
خدمات مورد نظر زده می شــود و شاید یک لینک به آن 

وب سایت هم قرار داده شود.
بسیاری از وب ســایت های خبری یا مجلّه های اینترنتی، 
به واســطه بازدید فراوانی که دارند، در برابر انتشار رپورتاژ 
خبری در ســایت خود، مبلغی را از فرِد منتشــر کننده 
رپورتاژ دریافت می کنند که معموالً این لینک دائمی بوده و 
می تواند برای صفحه مورد هدف، ترافیکی را به همراه آورد.

تبلیغات بنری
تبلیغات موثّر همیشــه راهی برای رشد و شناخته شدِن 
یــک برند در فضای دیجیتال مارکتینگ بوده و هســت. 

بنر هــای دیجیتال، یکــی از روش های مرســوم در دیده 
شــدن محصوالت و خدمات برند ها می باشــد. این روش 
قدمت زیادی دارد و سال هاست که وب سایت های بسیاری 
در فضــای وب ایران و جهــان، از این روش به واســطه 

بازدیدکنندگان باال، کسب درآمد می کنند.
تبلیغات بنری معموالً به دو روش عمده تقسیم می شوند، 
یکی هزینه در برابر کلیک و دیگری هزینه در برابر تعداد 
روز نمایش، اینکه شما باید در کسب وکارِ خود از کدامیک 
از این روش ها اســتفاده کنید، کاماًل بســتگی به میزان 
بودجه و طّراحی بنرتان دارد. این کار را با روش A/A تست 
می توانید متوّجه شــوید. به این صورت که دو بنر طّراحی 
کنید و از هر دو روش استفاده کنید، نتیجه آن را به عنوان 

یک الگو برای خود ذخیره نمایید.
البته گفته می شود که همیشه برای اینکه بتوان یک الگوی 
مناسب برای اجرای کمپین های تبلیغاتی و به خصوص در 
این روش به دست آورد، الزم است تا یک مبلغ اولّیه ای را 
به عنوان تست، صرف تبلیغات بنری در حالت های مختلف 
و در وب سایت های گوناگون کنیم و پس از به دست آوردن 
یــک روند آماری، ادامه بودجه خــود را با کیفّیت بهتری 

هزینه  کنیم.
)SMS( دیجیتال مارکتینگ با کمک پیامک

یکی دیگر از روش های بازاریابی که البته این روز ها کمی 
در میان سایر روش ها کمرنگ شده است، کمک گرفتن از 
پیامک یا همان SMS برای اهداف بازاریابی است. بسیاری 
از کارشناسان حوزه بازاریابی دیجیتال تصور می کنند که 
این روش دیگر منسوخ شــده و جواب نخواهد داد. البته 
بســتگی به شیوه اســتفاده از این روش دارد. در بسیاری 
از موارد، استفاده از روش sms مارکتینگ برای بازگشت 
دوباره کاربران و افزایش نرخ بازگشت به وب سایت خودمان، 
بسیار کارساز است و می توان برای این هدف هنوز هم به 

خوبی از پیامک استفاده کرد.
فایده دیجیتال مارکتینگ چیست؟

خوب حاال ما با همه این روش ها آشــنا شدیم و فهمیدیم 
که دیجیتال مارکتینگ چیســت و شامل چه روش هایی 
می شــود. حال ســوال اینجاســت: آیا من به عنوان یک 
کسب و کار سّنتی می توانم وارد این بازار پر هیاهو نشوم !

راســتش من به تجربه بهم ثابت شــده که بســیاری از 
صاحبان کســب و کارهای سّنتی از اینکه تجارت خود را 
آنالین کنند، می ترسند و هراس دارند. برای پاسخ به سوال 
باال باید خدمت شما عرض کنم که ما چه بخواهیم و چه 
نخواهیم، در حال تغییر بازار کسب و کارهای خود هستیم 
و اگر شــما امروز به فکر ورود به بازار آنالین نباشید، قطعاً 
فردا ورود به این حوزه، بسیار دشوارتر خواهد شد، چرا که 
بسیاری از رقبای شما، زودتر وارد این حوزه شده و کار را 

برای رغابت سخت تر خواهد کرد.
در یــک جمله کوتاه اگر بخواهــم بگویم، فایده دیجیتال 
مارکتینگ، کمک به رشــد برند و فــروش محصوالت و 
خدمات شماســت کــه همانند یک کاتالیزگــر، در کنار 
روش های سّنتی شروع به قدرت گرفتن می کند تا جایی 
که حتی از روش های ســنتی هم برای شــما سودآورتر 

خواهد شد.
نتیجه گیری

ایــن نکته را در پایــان عرض کنم که دنیــای دیجیتال 
مارکتینگ روز به روز در حال تغییر و کامل شدن است به 
خصوص زمانی که تعداد کسب وکارهای آنالین افزایش 
می یابد، ارزش و اهمّیت این دانش هم بیشــتر و بیشتر 
خواهد شــد. بدون شــک فّعالیت در این حوزه یکی از 
پرسودترین و مورد نیازترین رشته های شغلی در آینده 
کشــورمان خواهد بود و به کمک آن می توان رشــد و 

رونق زیادی را در کسب وکارهایمان تجربه کنیم.
امیدوارم نکاتی که مطرح شد، برای شما مفید بوده باشه 
و اندکی متوّجه شــده باشــید که دیجیتال مارکتینگ 

چیست و چه فایده ای برای کسب وکارمان دارد.

دیجیتال مارکتینگ چیست و برای کسب و کارها چه فایده ای دارد؟

چرا بدون دیجیتال مارکتینگ کسب و کارمان می لنگد؟ 
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ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
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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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