
   ضمیمه  نیازمندی ها 
 وکسب وکار روزنامه  قدس

سه شنبه  
 2  دی  1399 
 سال سی و چهارم 
شماره  9423

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

نیازمندی  هاها

نیازمندی

شماره                    323

/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

ج
/9
90
97
23

پ
/9
90
32
28

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

به چند نفر 
جوشکاراسکلت 

نیازمندیم
09155164106

/ع
99
09
83
7
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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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در دنیای کنونی جلب توجه بیش از همیشــه دشــوار به 
نظر می رسد و بازار آنالین به قدری شلوغ و پر از خدمات 
مشــابه شده اســت که شــاید پیام های یک کسب وکار 
در میــان رقبای متعدد گم شــود. در میان دســته های 
متعدد کســب وکارها نوپا، شــرکت های مرتبط با تجارت 
الکترونیک آن هم از نوع فروش محصوالت، بیش از همه 
به چشم می خورند. چنین کسب وکارهایی برای جلب نظر 

مخاطبان چالش های بیشتری دارند.
تمایالت و رفتارها روانشــناختی مردم می تواند در مسیر 
برندســازی در بازاری پرازدحام، کمک شــایانی به شما 
بکند. بــرای بهره برداری از تمایالت مــردم به حضور در 
گروه هــا، ابتدا باید امکانات مناســب را برای آن ها فراهم 
کنیــد. تشــکیل گروه های طرفــداری در شــبکه های 
اجتماعی، برگزاری رویداد و حتی گردهم آیی مشــتریان 
پس از معرفی محصوالت جدیــد، همگی به ایجاد حس 
تعلق در آن ها کمک می کند. چنین فعالیت هایی می تواند 
به گسترش محبوبیت شما ازطریق تبلیغات دهان به دهان 
افراد و از همه مهم تر افزایش وفاداری به برند کمک کند.

شــبکه های اجتماعی بهترین ابزار برای تشکیل جامعه ی 
مشتریان هســتند. می توانید عالوه بر کانال های عمومی 
اطالع رســانی، کانال ها و گروه هایی مخصوص مشــتریان 
و طرفداران ایجــاد کنید. به عنوان مثــال هر فرد با حد 
مشــخصی از خرید به کانال ها و گروه ها دعوت شــده و 
از امکانات خاصی بهره مند می شــود. حضور در گروه های 
مذکــور، درگیری افــراد را با برند افزایــش می دهد که 
درنهایــت می تواند به وفاداری هرچه بیشــتر و همچنین 

جذب مشتریان جدید منجر شود.
اهمیت روابط عمومی

برندسازی در درک کســب وکار خالصه می شود. به بیان 
دیگــر برنــد یعنــی آن شــناخت و درکی که افــراد از 
کســب وکار شما دارند. باید از خود بپرسید که بازار هدف 
چه برداشــتی از نام و هویت شما دارد؟ آیا برداشت ها با 
عقاید آن ها همسو است؟ آیا پیام های شما با هویت درونی 
افراد هماهنگ می شــود و حس ارتباط عمیق تر در آن ها 

ایجاد می کند؟
اگر برند شــما پیام هایی غلط به مخاطبان ارسال کند یا 

همان پیام های صحیح را به خوبی ارسال نکند، بازار هدف 
به خوبی صدای شما را نخواهد شنید. درنتیجه کسب وکار 
برای یافتن پایگاه اصلی خود به مشکل بر می خورد. برای 
انتخاب هرچه بهتر پیام و ارسال صحیح آن به افراد هدف، 
هیچ راهکاری برتر و مفیدتر از روابط عمومی قوی نیست. 
همین رویکرد معنای اصلی برندســازی را کامل می کند. 
ارســال صحیح ترین پیام به صحیح ترین افراد در بهترین 
زمــان، وظیفه ای حیاتی خواهد بود کــه بر عهده ی تیم 

روابط عمومی است.
انجام دقیق و منظم وظایف روابط عمومی دشــواری های 
خاص خــود را دارد. خصوصا وقتــی در بازاری پر رقابت 
به نام تجارت الکترونیک فعالیت کنید، دشــواری های کار 
دوچندان می شــود. به هرحال راهکارهــای باال می تواند 
تاحدودی برندسازی را برای کسب وکار تجارت الکترونیک 
شــما آســان کند. فراموش نکنید که برندسازی در این 
موارد خالصه نمی شــود و جزئیات زیادی برای تشــکیل 

هویت کسب وکار باید مدنظر قرار بگیرند.

برندسازی کسب وکار تجارت الکترونیک در بازار مملو از رقیب 

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
90
35
25

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

ج
/9
90
09
68

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

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
90
35
98

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری
ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

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
90
33
36

ایمن تصویر شرق
دوربینهای مداربسته،دزدگیراماکن 

اعالم حریق ودربهای اتوماتیک
37276290-09158999763

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
90
46
78

/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
90
65
68

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163

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

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

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

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

ج
/9
90
41
88
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صحبت کردن دلنشین و درست را بیاموزید

ج
/9
81
34
06

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

38824494

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

ط
/9
90
38
22

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

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
37
13

مشارکت در ساخت
پیمانکاری،بازسازی بامجربترین 
معماران وسازندگان
09157788403-37279303

ج
/9
90
57
60

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

پ
/9
90
33
17

ط
/9
90
05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ط
/9
90
15
30

قالی شویی
گل افش��ان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

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

6
امالک و مستغالت

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

قالی شویی
802

آسانسور
515

گازرسانی
519

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

4

ها
دی 

من
یاز

ن

کار
ب و 

ه   کس
جرب

مخاطب شــما در گفتگوهای کاری تــان باید تحت تاثیر ت
صدای شــما قرار بگیرد . اگر صدای شما انقدر یکنواخت 
باشد که آنها را یاد صدای GPS خودشان بیندازد مسلما 
کسل کننده خواهید بود و آنها شما را به یاد خواهند داشت 
ولی به عنوان فردی با صدای خسته کننده ، پس از صدای 
خودتان به بهترین شیوه ممکن استفاده کنید و به وضوح 
صحبــت کنید . حتما واژه هــا را به خوبی تلفظ کنید . و 
زمانی که از پروژه خودتان حرف می زنید ســعی کنید که 
صدایتان ذوق و شــوق داشته باشد ، و از صدای یکنواخت 
استفاده نکنید . سرعت صحبت کردن شما باید به نحوی 
باشــد که فردی که به شــما گوش می دهد کامال متوجه 
حرفای شما شــود . بسیاری از افراد زمانی که هیجان زده 
می شــوند بسیار تندتر از مواقع عادی صحبت می کنند ، 
که این سبب می شود دیگر پیام واضح نباشد . افرادی که 
دارای لهجه خارجی هستند نباید احساس خجالت کنند . 

زیــرا در مورد این قضیه کار خاصی نمی توان انجام داد، و 
در حقیقت ، لهجه شــما ســبب جذابیت ، تفاوت و به یاد 
ماندنی تر شدن سخنان شــما می شود و احتماال جذاب 

تر خواهد بود .
آیا شــما می توانید دقیقا دیالوگ های یک فیلم را تکرار 
کنید ؟ احتماال پاسخ شــما خیر می باشد ، اما من شرط 
می بندم که شــما می توانید پس زمینه یا صحنه فیلم را 
به خوبی توصیف کنید . این دقیقا شیوه ای است که مغز 
انســان فعالیت می کند : ما چیزهایی که می بینیم چند 
برابر نسبت به چیزهایی که به گوشمان می خورد راحت تر 
به حافظه می سپاریم. به مخاطبین خودتان نگاه کنید ، اما 
سر خودتان را مانند یک دوربین امنیتی مکررا تکان ندهید 
– که معموال در چنین شرایطی ما این کار را می کنیم . به 
صورت صاف و بدون قوز بایستید . تعادل خودتان را حفظ 
کنید . اینکه از دستان خودتان استفاده کنید اشکالی ندارد 

اما نباید این استفاده به حالت اغراق آمیز باشد ، بلکه باید 
در راستای تکمیل اظهارات شما باشد . و مهم تر از همه ، 
لبخند بزنید ، زیرا لبخند زدن در تمامی فرهنگ ها و کشور 
ها نماد آرامش و خوبی اســت . و بــه عنوان انتقال انرژی 

مثبت و آرامش در حضور دیگران است .
ایجاد یک ارائه خوب قطعا چالش برانگیز خواهد بود . و نیاز 
به تکرار های بسیار زیادی دارد تا شما به نتیجه مورد نظر 
خودتان برسید . سعی نکنید که دیالوگ ها را حفظ کنید 
و به خاطر بسپارید ، زیرا این کاری است که بازیگران باید 
انجــام دهند . تنها موضوعات کلیدی که باید انتقال دهید 
را حفظ کنید  . زمانی که شما موارد اولیه ارائه خودتان را 
بدانید شروع به احساس راحتی خواهید کرد ، و کلمات را 
راحت تر ادا خواهید کرد . و همواره به یاد داشته باشید که 

کار نیکو کردن از پر کردن است .
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قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ج
/9

90
28

35
 میالدقالیشویی

3731460037649518 37339600
شستشوی اسالمی

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

ط
/9

90
04

99

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

به 6 نفر همکار خانم 
آشنا به کامپیوتر و نرم 

افزارهای پیام رسان جهت 
فروش پوشاک )حضوری (

نیازمندیم )بدون محدودیت 
تحصیلی و سنی(

09150297690 قاسمی

/ع
99

09
98

4
ط

/9
91

00
12

پرستار خانم 
جهت نگهداری 

و کمک درسی کودک 
محدوده چهارراه گاز شرقی 

نیازمندیم.
09153069375

ج
/9

90
16

59

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

90
70

03

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8
ج

/9
90

38
64

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

خرید ضایعات با قیمت باال 
آهن،مس، برنج خرده ریز

محمدی 09358348726

ط
/9

81
50

60
ج

/9
90

05
81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/9

81
53

18

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

ج
 / 

99
07

62
6

ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

فروشنده و
صندوقدار

1408

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701
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 

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

14

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

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش

ج
/9

81
59

01
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درک نیازهای مشتریان، نکته کلیدی برای ارائه 
خدمات خوب به آنها است. برای مراقبت خوب 
از مشتریان، باید در تعهدات خود پایبند باشید. 
اما مراقبت از مشــتری شــامل شناخت دقیق 
مشتری می شــود؛ به طوری که بتوانید نیازهای 
آنان را شناســایی کنید و فراتر از انتظارات آنان 
گام برداریدبرای درک خوب نیازهای مشتریان، 
بــه نیازهای آنان در زمان تمــاس و ارتباطات، 
توجه کنید. پاداش های پنهانی عالی هســتند؛ 
می توانید وفاداری مشــتریان را افزایش دهید و 
آنها را به کمک توصیه به ســمت کســب و کار 

خود بکشانید.
ســه روش اصلی بــرای درک بهتــر نیازهای 
مشتریان وجود دارد. یکی از آنها، این است که 
خود را به جای مشــتریان قرار دهید و از منظر 
آنان، به کســب و کار خود نــگاه کنید. دومین 
روش، این است که داده ها را جمع آوری و آنالیز 
کنید تا رفتار خرید آنها برجسته شود. سومین 
روش این اســت که به سادگی در مورد تفکرات 

آنان بپرسید.
درک نیاز مشــتریان، نیازمند این اســت که به 

جایگاه های  همــه 
تمــاس مشــتریان 
کار  و  کســب  بــا 
دقیقی  نــگاه  خود، 
ایــن  بیاندازیــد. 
می توانند  جایگاه ها، 
شــامل مالقات هــا 
بازدیدهــا،  و 
تماس هــای تلفنی، 
و  مراســالت 
پستی  بســته های 
معمول ترین  باشــد 

گالیه ی مشتریان، منتظر نگه  داشتن آنان است. 
اگر در تماس های برگشتی یا انجام سفارشات، 
کند عمل کنید؛ شــما در خطر از دســت دادن 
مشتریان خود هســتید. قبل تر از همه ی اینها، 
مشتریان می خواهند که به تعهدات خود پایبند 

باشید و از انتظارات آنان پیشی بگیرید.
در یک کســب و کار کوچــک، می توانید نگاهی 
شخصی داشته باشید. اگر نام مشتریان و آخرین 
گفــت  وگوی خود را با آنان به یاد آورید، روز آنان 
درخشان خواهد شد. هم چنین، آنان به دوستان 

خود در مورد خدمات عالی شما خواهند گفت 
درک نیازهای مشتریان و بهبود خدمات به آنان، 
باید اولویت کسب و کار شما قرار گیرد. همه افراد 
از اشــخاص جلودار تا کارمندان سطوح پایین تر، 
بهتر اســت روی پیشــگامی خــود از انتظارات 

مشتریان تمرکز کنید.
پایگاه داده و سیســتم مدیریت ارتباط با مشتری 

)CRM(، اطالعات ارزشمندی در مورد مشتریان 
شــما نگه داری مــی کنند که به شــما در درک 
نیازهای مشتریان کمک می کننددر مورد داده های 
مشــتریان خود تحقیق کنید، آن داده ها به شما 
اطالعات زیــادی می دهند. به دنبال الگوهایی در 
سفارشات مشتریان خود باشید. می توانید از این 
داده برای آنالیز عملکرد خود استفاده کنید. میزان 
سرعت خود در جواب دهی به سفارشات و تحویل 

کاالها را بررسی کنید.
پیچیده تــر  بســیار   ،CRM سیســتم های 
از لیســت های ســاده ایمیــل هســتند. زیرا 
سیســتم های CRM اطالعاتی در مورد رفتار و 
اولویت های مشتریان که می تواند رضایت و ابقا 

مشتریان را بهبود ببخشد، نگهداری می کنند.
 نظرســنجی در مورد رضایت مشتریان را اجرا 
کنید ، این کار ســبب می شــود تا مشــتریان 
شــما احســاس ارزشــمندی کنند. هم چنین، 
دید ارزشــمند بودن را به دســت می آورید. اما 
اگر برای ایجاد تغییر آماده نشــده اید، تقاضای 
بازخورد نکنید. زمانی که اصالحاتی در کار خود 
انجام دادید، اقدامات خــود به عنوان نتیجه ی 
بازخورد آنان را به اطالع 

مشتریان خود برسانید.
بر  مشــتریان  نیاز  درک 
گذارد.  می  تأثیر  کیفیت 
درک نیاز های مشــتری 
مهــم تریــن مرحله در 
فرایند فروش است. فقط 
در صــورت جوابگویی به 
است  مشــتری  نیازهای 
که وی حاضــر به خرید 

یک محصول می گردد .

کنید،تا افرادی که آن پســت خاص را الیک 
کردند نمایش داده شود.

4-ســپس رندوم تعدادی از آن ها که صفحه 
شان پابلیک است را فالو کنید.

5-ســپس به صورت روزانه وهر چند ساعت 
یک بار تب قلــب را از پایین صفحه انتخاب 

کنید و وارد بخش Following شوید.
با انجــام و رصد دنبال کنندگان صفحه های 
رقباتان به صورت مداوم به راحتی می توانید 
به اطالعات جالبی در مورد مخاطب هدفشان 
دست پیدا کنید،به طور مثال این که معموال 
در چه ســاعاتی از روز از اینستاگرام استفاده 
می کنند،یا چه صفحه هایی را در اینستاگرام 
دنبال مــی کنند،در کدام منطقه زندگی می 
کنند،به چه موضوعاتی عالقه مند هستند و... 
کسب وکارهایی که به تازگی فعالیت خود در 
اینســتاگرام را شروع کرده اند با این کار می 
توانند که جامعه هدفشــان را راحت تر و بر 

اساس مخاطبین رقباشان انتخاب کنند.

خب طبیعتا هدف هر کســب وکاری از فعالیت در شبکه 
های اجتماعی این که بتواند پســت هایی که منتشر می 
کنــد را به گوش مخاطب هدفش برســاند وبرای این کار 
حتما باید درک درستی از مخاطب هدفش داشته باشد،در 
ادامه می خواهیم درباره ی نحوه شناخت مخاطب هدف و 

دسترسی به آن صحبت کنیم.
1-مخاطب هدفتان را بشناسید 

جامعه هدف به مجموعه افرادی گفته می شــود که شما 
قصــد فروش محصول ویــا ارائه خدمات بــه آنها دارید.

مخاطب هدف شــما باید فرد یا افرادی باشند که احتمال 
دارد که به محصول ویا خدمات شما عالقه مند باشند.

قطعا شــناخت صحیــح مخاطبیــن هدف بــه تحقیق 
وتخصص احتیــاج دارد ولی در مرحلــه اولیه می توانید 
با بررســی وشناخت چند تن از مشــتریان خود یا رقبای 
خودتان مخاطب هدفتان را تا حــدودی پیدا کنید،البته 
این روش فقط برای کســب وکارهایی جوابگو اســت که 
رقیب یا رقبایی در فضای اینســتاگرام داشته باشند.این 
شــناخت باید شــامل تمام ویژگی های جمعیت شناسی 
آنان باشــد و هر یک از آنان را باید نماینده یک دســته 
از مشــتریان کســب وکارمان در نظر بگیریم،این ویژگی 
ها شــامل جنســیت،محل زندگی،ســاعات اســتفاده از 
اینستاگرام،صفات اخالقی،نحوه و میزان تعامالت با دیگر 

صفحه های اینستاگرام و...می شود.
1-برای این کار ابتدا یک اکانت اینســتاگرام جدید برای 

آنالیز مشتریان رقبا ایجاد کنید.
2-ســپس وارد صفحه اینســتاگرام رقباتان شوید و وارد 

چندتا از پست هایشان شوید.
3-ســپس روی عدد تعداد الیک های پســت ها کلیک 

چطور در اینستاگرام به مخاطب هدفمان دست پیدا کنیم؟

قطعا شناخت صحیح مخاطبین هدف 
به تحقیق وتخصص احتیاج دارد ولی 
در مرحله اولیه می توانید با بررسی 
وشناخت چند تن از مشتریان خود یا 
رقبای خودتان مخاطب هدفتان را تا 
حدودی پیدا کنید

به مشتری هایتان چقدر فکر می کنید؟

نیازسنجی ودرک نیازهای مشتریان

 نظرسنجی در مورد 
رضایت مشتریان 
را اجرا کنید ، این 
کار سبب می شود 

تا مشتریان 
شما احساس 

ارزشمندی کنند. 
هم چنین، دید 

ارزشمند بودن را 
به دست می آورید. 

اما اگر برای 
ایجاد تغییر آماده 

نشده اید، تقاضای 
بازخورد نکنید.

فکر
بکـــــر



94
23

ه  
مار

 ش
م /

هار
و چ

ی 
 س

ال
 س

/ 1
39

9  
دی

  2
 / 

به 
شن

سه 

7
کار

اه
ر

تکنیک گیمیفیکیشن به این معنا نیست که باید تمام 
جوانــب آن مرتبط با بازی باشــد. بلکه باید به گونه ای 
طراحی شود که با اهداف و استراتژی های شما همخوانی 
داشته باشد. هدف اصلی استفاده از مکانیک بازی، ارتقاء 
تجربه ی کاربر و هدایت آن به ســمت تغییرات مثبت 
اســت. اینکه کاربران انگیزه ی بیشتری بابت تعامل با 
محتوای شما پیدا کنند و اقدامات مورد نظر شما را انجام 
دهند. بسیاری از برندها نمی توانند نتیجه ی دلخواهشان 
را از بازاریابی به روش گیمیفیکیشن بگیرند؛ زیرا روی 

خروجی و هدف آن تمرکز نمی کنند.
در ایــن بخش به معرفــی چند مــورد از موفق ترین 

گیمیفیکیشن های برندهای معروف می پردازیم:
M&M ۱- اسمارتیز

شرکت M&M در سال 2۰13 گیمیفیکیشن جالبی در 
راستای کمپین تبلیغاتی نوعی از بیسکوئیت های خود 
طراحی کرد. این بازی بر اســاس پیدا کردن یک شیء 
خاص در یک محیط شلوغ طراحی شده بود. سادگی این 
بازی باعث شد که از محبوبیت خوبی در میان مخاطبان 
برخوردار شــود. در این بازی تصویری از اسمارتیزهای 
M&M به کاربر داده می شد که یک بیسکوئیت در میان 
آن ها مخفی شــده بود. کاربر باید این بیسکوئیت را در 
میان اسمارتیزها پیدا می کرد. نتیجه گیمیفیکیشن این 
بود که صفحه ی فیسبوک برند بیش از 25 هزار الیک 

دریافت کرد. همچنین 

بیش از ۶ هزار 
اشتراک گذاری و 1۰ هزار کامنت، از جمله 

دیگر نتایج این گیمیفیکیشن بودند. درست است که این 
بازی جزئی از کمپین تبلیغاتی شرکت بود؛ اما جنبه ی 
ســرگرم کننده ی آن توانســت تمام فضای شبکه های 

اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.
۲- نایک پالس

نایک برای معرفی جامعه ی نایک پالس خود کمپینی 
به نام NikeFuel برگزار کرد. در این کمپین کاربران 
بر اســاس میزان فعالیت های فیزیکی روزانه ی خود با 
یکدیگر به رقابت می پرداختند. اپلیکیشــن نصب شده 
روی موبایل آن ها تمام فعالیت هایشان را ثبت می کرد و 
به آن ها امتیاز می داد. این گیمیفیکیشن بعد از رسیدن 
کاربر به یک مرحله ی خاص، جوایز و امتیاز مخصوصی 
بــه آن ها اهدا می کرد. این بــازی نه تنها باعث تحرک 
کاربران می شد، بلکه باعث می شد آن ها امتیاز خود را در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند. همین موضوع 
میزان حضور برند را در شبکه های اجتماعی افزایش داد.

3- استارباکس
استارباکس یک برند شناخته شده در زمینه ی اهمیت 

در ذهن مخاطب ماندگار می شــود. این برند در گیمیفیکیشن 
خود نیز ایده ی جالبــی ارائه داده بود. به این صورت که جوانان 
در هنگ کنگ باید اپلیکیشن رایگانی را دانلود می کردند. سپس 
در یک زمان مشخص در مکان مشخص دور هم جمع می شدند. 
آن ها در این زمان مشخص باید اپلیکیشن خود را باز می کردند 
و تلفن خود را جلوی مانیتور تلویزیون تکان می دادند تا جایزه 
و کد تخفیف دریافت کنند. اینکه کاربران نمی دانستند با تکان 
دادن موبایل خود چه جایزه ای ممکن است دریافت کنند، باعث 
تحریک حس کنجکاوی آن ها می شــد. بنابراین هر شخصی، 
حداقل برای یک بار شانس خود را امتحان می کرد. گیمیفیکیشن 
این برند با شاد کردن جوانان توانست موفقیت بسیار زیادی کسب 

کند.
۶- بستنی مگنوم

شرکت تولید شکالت مگنوم از یک کمپین بسیار هیجان انگیز و 
 Magnum جدید برای معرفی نوعی از بستنی های خود به نام
Temptation اســتفاده کرد. این برند با حمایت سایت هایی 
مانند یوتیوب یک بازی دیجیتال آنالین با یادبود ســوپر ماریو 
طراحی کرد. اما با این حال بازی واقعی از طریق صفحات اینترنت 
انجام می شد. به این صورت که کاربران باید در سراسر صفحات 
مشخص وب جستجو و آب نبات پیدا می کردند. درنهایت وقتی 
دوباره وارد سایت مگنوم می شدند، امتیاز آن ها حساب می شد. 
هرچقدر تعداد آب نبات ها بیشــتر بود، مقامی که کاربر کسب 
می کرد نیــز باالتر می رفــت. این 

گیمیفیکیشن در 

اجتماعی  شــبکه های 
سروصدای زیادی کرد. 
 url حتــی یــک روز
توانست  مگنوم  سایت 
رکورد بیشترین توییت 
در جهان را از آن خود 
کند. بازی مگنوم بسیار 
هوشمندانه طراحی شده بود؛ زیرا نه تنها محصول جدید خودش 

را تبلیغ کرد بلکه آمار بازدید سایت همکارانش را نیز باال برد.
)4Food( ۷- فور فود

وب سایت 4Food مانند یک بازی هیجان انگیز طراحی شده 
است. شما در این وب سایت می توانید بازی کنید و برنده ی تخفیف 
یا پیشنهاد ویژه شوید. همچنین می توانید همبرگر مورد عالقه ی 
خود را بســازید. این وب ســایت یک تجربه ی فراموش نشدنی 
برای کاربر رقم می زند. گیمیفیکیشــن این وب ســایت نه تنها 
ارزش های شرکت را برای مشتری تعریف می کند بلکه همزمان از 
سازمان های خیریه نیز حمایت می کند. بنابراین می توان این طور 
نتیجه گیری کرد که گیمیفیکیشن جنبه های متفاوتی از افزایش 

عملکرد برند گرفته تا معرفی آن در شبکه های اجتماعی دارد.
طراحی یک بازی قوی و تأثیرگذار نیازمند استراتژی دقیق است. 
شما باید نســخه های متفاوتی از بازی را امتحان کنید و نهایتا 
بهترین گیمیفیکیشــن را از میان آن ها برگزینید. اگر نمونه ی 
جالبی از گیمیفیکیشن برندهای مختلف را می شناسید، آن را 

با ما به اشتراک بگذارید.

 My .دادن به مشــتری ها است
 Starbucks Rewards
نام گیمیفیکشنی است که این 
برند برای اثبات همین موضوع 
راه انــدازی کرد. ایــن بازی 3 
مرحله داشت. به این صورت که 
مشتری ها با هر بار خرید ستاره 
دریافت می کردند. زمانی که هر 
3 ستاره پر می شد، می توانستند 
غذا و نوشیدنی مجانی دریافت 
این گیمیفیکشن بسیار  کنند. 
ســاده و جوایــز آن نیــز برای 
کاربران بسیار وسوسه کننده بود.

 
۴- مک دونالد

برنــد مــک دونالد نیــز برای 
افزایش فروش محصوالت خود 
از بــازی معروف مونوپولی برای 
گیمیفیکیشن استفاده کرد. این 
بازی در سال 1۹۸۷ و به صورت 
آفالیــن طراحی شــده بود. به 
این صــورت که بعــد از خرید 

مشتری از 
رســتوران، یک بلیت به او داده 
می شد. هر بلیت نماینده ی یک 
جایگاه در بُــرد مونوپولی بود. 
مشتری باید تمام قطعات یکی از 
رنگ ها را جمع می کرد تا بتواند 
جایزه ی نهایی را دریافت کند. 
به انــدازه ای محبوب  بازی  این 
شــده بــود که میــزان فروش 
محصوالت این رســتوران را در 
سال 2۰1۰ به میزان 5.۶ درصد 

در آمریکا باال برد.
۵- کوکاکوال

برند کوکاکوال همیشه به ابداع 
و نوآوری در طرح های تبلیغاتی 
خو معروف بوده است. این برند 
به گونه ای نوشــابه های خود را 
تبلیغ می کند که برای همیشه 

شما در این 
وب سایت می توانید 

بازی کنید و 
برنده ی تخفیف 
یا پیشنهاد ویژه 
شوید. همچنین 

می توانید همبرگر 
مورد عالقه ی 

خود را بسازید. 
این وب سایت 
یک تجربه ی 

فراموش نشدنی 
برای کاربر رقم 

می زند

نگاهی به نمونه گیمیفیکیشن های موفق در جهان

با مشتری هایتان بازی کنید !
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