هیکٌٌذ؟ 
هیلیبسدسّبچگًَِفکش 

حشٍتوٌذ ضذى ضبًسی ًیست .توبم اضخبغی وِ حشٍتوٌذ ضذًذ ضبًسی ثِ ایٌجب ًشسیذُاًذ .هیلیبدسّب خَش
ضبًس ًجَدُاًذ .آىّب دصد ًجَدُاًذ .آىّب ایي پَلّب سا ثِ اسث ًجشدُاًذ.
ثیطتش هشدم ایي ثبٍس سا داسًذ وِ هیلیبسدسّب یب ضبًسی ثِ ایٌجب سسیذُاًذ یب خَش ضبًس ثَدُاًذ یب دصد ٍ یب ّن
حشٍت والًی سا ثِ اسث ثشدُاًذ .دس غَستی وِ ّیچ وذام اص ایٌْب اغالً ٍجَد ًذاسد.
تفبٍت افىبس افشاد حشٍتوٌذ ٍ فمیش دس ّویي است .هیلیبسدسّب تفىشاتی هتفبٍت ثب افشاد فمیش داسًذ .آىّب ثب یه
رّي حشٍتوٌذ ثِ ایٌجب سسیذُاًذٍ .لتی رٌّتبى سا آهبدُی حشٍت ثبضذ ،حشٍت ّن ثب آى خَاّذ آهذ.
تب ثِ حبل ّیچ وسی ًتَاًستِ است ثب یه رّي خشاة ،ثیوبس ٍ هٌفی ثِ حشٍت ثشسذ .دضوي اغلی ضوب دس
رٌّتبى لشاس داسد .رّي ضوب هٌجغ حشٍت ٍ داسایی ضوبست .جبیی وِ توبم سٍیبّب ٍ حشٍتّب لشاس داسد ثِ ضشط
آًىِ ثتَاًیذ اص آى دسست استفبدُ وٌیذ.
تین "وبفِ ًیبص" دس ایي همبلِ ً 8ىتِی اسبسی دس هَسد رّي یه هیلیبسدس سا ثِ ضوب خَاّذ آهَخت .دس ایي
همبلِ ضوب خَاّیذ آهَخت هیلیبسدسّب چطَس فىش هیوٌٌذ ٍ چگًَِ هیتَاى هبًٌذ یه هیلیبسدس فىش وٌیذ.
1

سبیت تجلیغبتی

Kafeniaz.com

هیتَاًیذ ثب رکش هٌجع ایي کتبةیبهقبلِ سا دس سبیت یب ٍثالگ خَد هٌتشش ًوبییذ.
شوب 

ثبهبّوشاُثبشیذ ....

 .1ثِاّذافثضسگفکشکٌیذ

تٌْب اًگیضُای وِ هیتَاًذ ضوب سا هیلیبسدس وٌذ ایي است وِ اّذاف ٍ آسصٍّبی ثضسي دس سش داضتِ ثبضیذ.
اّذافتبى ثبیذ آًمذس ثضسي ثبضذ تب ّش سٍص غجح صٍدتش ثیذاس ضَیذ ٍ ضتّب دیشتش ثخَاثیذ .اّذافی وِ ضوب سا
هججَس وٌذ ثشای سسیذى ثِ آى ضت ٍ سٍص تالش وٌیذ.
آیبشوبچٌیياّذافیداسیذ؟ 
سختتشیيششایطثِآىثشسیذ؟ 

آیبّذفیداسیذکِثخَاّیذدس
هیلیبسدسّب خَدضبى سا ثبٍس داسًذ .آىّب ثِ وبسی هیوٌٌذ ایوبى ٍ ثبٍس داسًذ .آىّب اّذافی ثضسي داسًذ وِ ّش سٍص
ثشای سسیذى ثِ آى تالش ٍ وَضص هیوٌٌذ .آىّب دس ساُ سسیذى ثِ سٍیبّبیطبى اص ّیچ ػولی دست ثشداسد
ًیستٌذّ .ذف اغلی آًْب لزت ثشدى اص صًذگی است ٍ دس وٌبس آى حشٍتوٌذ ضذى.
اّذاف آًْب آًمذس ثضسي است وِ ّش سٍص اًگیضُ ای ثشای سسیذى ثِ ّذف ثِ دست هی آٍسًذ.
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هیکٌٌذتبهججَسًجبشٌذسٍصیثشایدیگشاىکبسکٌٌذ .
افشادهَفقٍهیلیبسدسشتٍسٍصتالش 

 .2کٌتشلرّيخَدساثِدستثگیشیذ

رّي ّن دٍست ضوبست ٍ ّن هیتَاًذ ثِ ػٌَاى ثذتشیي دضوي ضوب ثبضذ .اٍلیي لذم دس وٌتشل رّي ،هخجت
اًذیطی است .سضذ افىبس هٌفی دس رّي هیتَاًذ خطشًبن دضوي ضوب ثبضذ.
افىبس هٌفی ّوشاُ ثب خَدش ثذثختی ،ثی پَلی ،فمش ،افسشدگی ،استشس ٍ خیلی اص هَاسد دیگش سا هیآٍسد .افىبس ثِ
هبًٌذ یه ػلف ّشص توبم افىبس هخجت ضوب سا تحت سلطِی خَد هیگیشد .افىبس هٌفی ثِ ایي دًیب آهذُاًذ تب توبم
دًیبی ضوب سا خشاة وٌٌذ.
افشاد هَفك ٍ ثِ خػَظ هیلیبسدسّب توبم افىبس هٌفی خَد سا دٍس سیختِاًذ .آىّب ثِ توبم هطىالتی وِ دس صًذگی
ثشایطبى ثِ ٍجَد هیآیذ ثب دیذی هخجت ًگبُ هیوٌٌذ.
ثِطَسهثبل 
اگشدسکبسیٍسشکستشًَذثِخَدشبىهیگَیٌذ:احتوبالًجبییاشتجبُکشدم .
هعبهلِایضشسکٌٌذثِخَدشبىهیگَیٌذ:ثِطَسحتندسخَاًذىهتيهعبهلِاشتجبُکشدم .

اگشدس
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اگشاهشٍصپَلیسٍاصدستدادًذثِخَدشبىهیگَیٌذ:هيهسئَلن .
ثب وٌتشل وشدى افىبس ٍ رّي خَد ،ضوب ثِ یه اًسبى هسئَلیت پزیش تجذیل هیضَیذ .اگش جبیی اضتجبُ وشدیذ ثب
توبم احسبس هسئَلیتی وِ داسیذ ثِ خَدتبى هی گَییذ" :هي هسئَل ایي اضتجبُ ّستن".
ثِ گفتِی ثشایبى تشیسی :افکبستبىساتغییشدّیذتبدًیبیشوبتغییشکٌذ .
اگش هیخَاّیذ هیلیبسدس ثبضیذ ثبیذ هخجت اًذیص ثبضیذ .ثب هخجت اًذیطی ،توبم دًیبی خَد سا ثِ جبیی ثْتش ثشای
صًذگی تجذیل خَاّیذ وشد.

ییّبیخَدتبىسشهبیِگزاسیکٌیذ
 .3سٍیتَاًب 

وست هْبست ٍ سشهبیِ گزاسی سٍی تَاًبییّبی خَد یىی اص وبسّبیی است وِ هیلیبسدسّبی دًیب اًجبم دادُاًذ .ثِ
ّیچ ػٌَاى هیلیبسدسی سا ًخَاّیذ یبفت وِ یه ضجِ ٍ ثذٍى ایٌىِ هْبستی وست وٌذ ثِ حشٍت سسیذُ ثبضذ.
هیلیبسدی سا ًخَاّیذ یبفت وِ ثذٍى ایٌىِ دس وبسش خجشُ ثبضذ حشٍتوٌذ ضذُ ثبضذ.
اًسبىّبی هَفك لجل اص ایٌىِ هَفك ضًَذ دس سختتشیي ضشایط صًذگی وشدُاًذ .ثِ طَس هخبل:
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سئیسفیسجَک"هبسکصاکشثشگ" دس طشاحی سبیت هْبست داضتّ .ویي هْبست ٍی ثبػج ضذ دس ػشؼ 6
سبل ثِ جَاىتشیي هیلیبسدس دًیب هجذل ضَد.
سئیسهبیکشٍسبفت"ثیلگیتس" ثشًبهِ ًَیس اغلی ٍیٌذٍص ثَد .ثِ جشأت هیتَاى گفت وِ ثیل گیتس
ًخجِتشیي ثشًبهِ ًَیسی است وِ دًیب ثِ خَدش دیذُ است.
ایي دٍ ًفش تٌْب ًوًَِای اص اضخبغی ّستٌذ ثب ٍجَدی وِ دس ثْتشیي داًطگبُّبی آهشیىب دسس هیخَاًذًذ،
تحػیل سا سّب وشدًذ ٍ ثِ دًجبل تَاًبیی ٍ هْبست خَد سفتِاًذ.
ثب تَجِ ثِ ایي دٍ هخبل ثبیذ هتَجِ ضذُ ثبضیذ وِ هیلیبسدس ضذى فمط سؼی ٍ تالش ًیست .سؼی ٍ تالش وشدى
فمط ًیوی اص هَفك ضذى استً .یوی دیگش سشهبیِ گزاسی سٍی تَاًبییّبی خَدتبى ّست .چیضی وِ ثِ آى
ػاللِ داسیذ.
ساستی،شوبچِهْبستٍتَاًبییداسیذٍثِچِچیضیعالقِداسیذ؟ 

 .4ثشایهَفقیتثبیذصجشکشدٍّضیٌِآىساپشداخت
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افشاد هَفك ٍ هیلیبسدسّب ایي هَضَع سا دسن وشدُاًذ وِ ثشای سسیذى ثِ هَفمیت ثبیذ ّضیٌِ ٍ ثْبی آى سا
پشداخت .پشداخت ّضیٌِ حتوبً پَل ًیستّ ،ویي وِ ٍلت خَد سا غشف سسیذى ثِ ّذف خَد وٌیذ یؼٌی ایٌىِ
ّضیٌِ ٍ ثْبی آى سا پشداخت وشدُایذ.
ثِطَسهثبل 
اگش هیخَاّیذ دس وٌىَس پضضىی لجَل ضَیذ حذالل ثبیذ یه سبل ضت ٍ سٍص دسس ثخَاًیذ تب ثِ ّذف خَد
ثشسیذّ .ضیٌِ سسیذى ثِ سضتِی پضضىیٍ ،لت ٍ صهبًی است وِ هیگزاسیذ .سسیذى ثِ ّذف هستلضم پشداخت
ّضیٌِی آى است.
ّش چِ ّذفتبى ثضسگتش ثبضیذ ّضیٌِ ٍ ثْبیی وِ پشداخت هیوٌیذ ثیطتش است .افشاد هیلیبسدس ثب سیسهّبیی وِ
هیوٌٌذ ثِ اّذافطبى هیسسٌذ ٍ افشاد ًبهَفك ثْبی ًشسیذى ثِ اّذافطبى سا ثب همػش جلَُ دادى دیگشاى پشداخت
هیوٌٌذ.
آیبشوبّذفیداسیذکِثخَاّیذثْبیآىساپشداختکٌیذ؟ 

 .5هیلیبسدسّبدصدًیستٌذ
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لطفبً ثب خَدتبى ووی غبدق ثبضیذ .اگش لشاس است وِ هیلیبسدس ثبضیذ ٍ هبًٌذ آًْب فىش وٌیذ ثبیذ ایي تػَسات
هسخشُ سا وٌبس ثگزاسیذ .دصد خطبة وشدى افشاد هیلیبسدس فمط صاییذُ رّي یه ضخع ثیوبس است.
ایي ًبهَفك ٍ اضخبغی وِ یه رّي ثیوبس داسًذ ٍلتی یه ضخع هیلیبسدس ٍ هَفك سا هیثیٌٌذ ثِ ساحتی ثِ ٍی
تْوت دصد هیصًٌذ .افشاد ًبهَفك ثِ جبی تحسیي وشدى آًْب سا لؼٌت هیوٌٌذ .ثِ جبی تطَیك وشدى ،اص آًْب فشاس
هیوٌٌذ.
غذالت یه ثخص جذا ًبپزیش اص صًذگی افشاد هیلیبسدسّب است.

 .6دایشُاستجبطبتخَدساثیشتشکٌیذ

دس دًیبی هذسى اهشٍصی ّش وس دٍست ٍ سفیك ثیطتش ٍ دایشُ استجبطبت ثضسگتشی داضتِ ثبضذ هیتَاًذ حشٍت
صیبدی سا ًػیت ضوب وٌذ.
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چطَسهوکياستکِافشادثیشتش،ثشٍتثیشتشیساًصیتشوبکٌٌذ؟ 
وبسی وِ ثضسگتشیي وبسآفشیٌبى دًیب اًجبم هیدٌّذ ّویي وبس است .آىّب اضخبغی ّوبًٌذ خَدضبى سا دس اطشاف
خَد جوغ هیوٌٌذ .ایي وبس ثبػج ضْشت آىّب هیضَد ٍ ّشچِ لذس ضْشت ثیطتشی دس هیبى اطشافیبى ثذست
ثیبٍسًذ افضایص حشٍت ٍ گشدش هبلی آًْب ثیطتش هیضَد.
اگش هطىلی ثِ ٍجَد ثیبیذ احتیبجی ًیست وِ ثِ سشاؽ اطشافیبى خَد ثشٍیذ هطوئي ثبضیذ وِ ایي اطشافیبى
ّستٌذ وِ ثِ سشاؽ ضوب هیآیٌذ فمط وبفی است وِ ّشگبُ هطىلی ثشای دٍستبى ضوب ثِ ٍجَد آهذ آًْب سا ووه
وٌیذ حتی اگش ووه هبلی ثبضذ.

 .7سعیکٌیذخَدتبىثبشیذ
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ثشای هیلیبسدس ضذى ثبیذ ثِ تَاًبیی ٍ هْبستّبی خَد ایوبى ٍ ثبٍس داضتِ ثبضیذ .دس دًیبی وبسآفشیٌی ،ایي افشاد
هَفك ّستٌذ وِ ٍلت خَدضبى سا غشف خلك ایذُّبیی هیوٌٌذ تب ّویطِ اص سلجبی خَدضبى جلَتش ثبضٌذ ًِ
ایٌىِ ثخَاٌّذ ثب سلجبیطبى سلبثت وٌٌذ.
دس ایي طَس هَالغ سؼی وٌیذ خَدتبى ثبضیذ ٍ دست اص سلبثت ثشداسیذ .سلبثت وشدى ثبػج هیضَد ّویطِ یه
لذم ػمت ثبضیذّ .ش وبسی وِ سلجبیتبى اًجبم هیدٌّذ ضوب ّن آًْب سا تملیذ هیوٌیذ .ایي یؼٌی ّویطِ هٌتظش
ّستیذ وِ ثجیٌیذ سلجبیتبى چِ چیضی سا خلك هیوٌٌذ.
سؼی وٌیذ ثِ جبی ایٌىِ صاییذُ ضشایط ثبضیذ ،خبلك ضشایط ثبضیذ .ضوب ثِ ایي دًیب ًیبهذُ ایذ وِ دس سلبثت ثب
دیگشاًی وِ ّویطِ خبلك ثْتشیي ضشایط ّستٌذ ،پس سفت وٌیذ .سؼی ٍ تالضتبى ایي ثبضذ خَد ضوب ایي
ضشایط سا ثِ ٍجَد ثیبٍسیذ تب دیگشاى هججَس ثبضٌذ ثب ضوب سلبثت وٌٌذ.
سعیکٌیذآًقذسثِدًجبلپیششفتخَدتبىثبشیذتبهججَسًجبشیذدیگشاىساًقذکٌیذٍیبثِدًجبل
سقبثتثبآًْبثبشیذ .

جولِی"پَلثشایهياسصشیًذاسد"اجتٌبةکٌیذ

 .8اصگفتي
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وبسی وِ هیلیبسدسّب اًجبم هیدٌّذ ایي است وِ ثشای پَلی وِ خذاًٍذ ًػیت آًْب وشدُ ضىشگزاس ّستٌذ .آىّب
ثِ پَل ثذست آهذُ احتشام هیگزساًذ .آىّب ّشگض ثِ دیگشاى ًویگَیٌذ وِ "پَل ّیچ اسصضی ثشای هي ًذاسد".
ثی اسصش جلَُ دادى پَل ٍ حشٍت ضوب سا اص آًْب دٍس هیوٌذ .سؼی وٌیذ ثذٍى تشس پَلّبیتبى سا خشد وٌیذّ .ش
صهبى ثذٍى تشس ٍ ثب هیل ٍ سغجت وبهل پَلّبیتبى سا خشد وشدیذ ضویش ًبخَدآگبُ تبى ّن پَل سا ثِ سوت ضوب
جزة هیوٌذ.
اگش پَل ٍ حشٍت سا ثی اسصش جلَُ دّیذ ثِ ساحتی آى سا اص دست خَاّیذ دادّ .ویي وبس تفبٍت افىبس ٍ رّي یه
هیلیبسدس ثب افشاد هؼوَلی ٍ فمیش داسد.
هیلیبسدسّبثِپَلْبیشبىهبًٌذیکسشثبصفکشهیکٌٌذ .

سخيآخش 
حشٍتوٌذ ضذى ٍ هبًٌذ یه هیلیبسدس فىش وشدى فمط ثب تغییش افىبس اهىبى پزیش است .تغییش افىبس ّویطِ سخت ٍ
طبلت فشسب است اهب غیش هوىي ًیست.
تغییش افىبس ٍ تغییش ثبٍسّب تٌْب ساُ ثشای حشٍتوٌذ ضذى ضوب ًیست .دس ایي ساُ ثبیذ سؼی ٍ تالش وٌیذ ٍ ثِ وبسی
وِ ػاللِ داسیذ ثپشداصیذ .تَاًبییّبی خَدتبى سا ثِ چبلص ثىطیذ.

هیتَاًیذهیلیبسدسشَیذ،کبفیستکِثخَاّیذ .
شوب 


هبسادسشجکِّبیاجتوبعیدًجبلکٌیذ





سبیت تجلیغبتی
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هیتَاًیذ ثب رکش هٌجع ایي کتبةیبهقبلِ سا دس سبیت یب ٍثالگ خَد هٌتشش ًوبییذ.
شوب 

