سال79ساسالهَفقیتدسکسةٍکاسّایایٌتشًتیتذاًیذ

ضزٍع ّز سال یکی اس سخت تزیي لحظات اضخاغی تاضذ کِ اّذافی را سال گذضتِ در هَرد کسة ٍ کار
ایٌتزًتی خَد هطخع کزدُاًذ .هزٍر دٍتارُ ٍ دست ًیافتي تِ ایي اّذاف ،آىّا را ًا اهیذ ٍ سزخَردُ هیکٌذ ٍ
ایي ضزٍػی دٍتارُ تزای تزًاهِ ریشی ٍ ّذفگذاری هجذد در سال جذیذ است.
اهادلیلایيکاسچیست؟
ًویسسین؟
چشاتِاّذافواى 
چشاّشسالّویيتشًاهِساداسین؟
ضایذ ضایغتزیي دلیل ایي کارً ،ذاضتي اًگیشُ کافی تاضذّ .ویطِ در ضزٍع سال جذیذ تیطتزیي اًگیشُ را دارین
اها رٍس تِ رٍس اًگیشُهاى کن هیضَد ٍ اّذافواى را تِ کلی فزاهَش هیکٌین.
راُ اًذاسی یک کسة ٍ کار تِ خػَظ ایٌتزًتی تِ یک ػشم راسخ ٍ یک تػوین لاطغ ًیاس دارد .تػویوی کِ
تتَاًذ سًذگی ضوا را هتحَل کٌذ.
هیتَاًذ دسآیٌذُشغلیشواایي
اهاشایذاصخَدتاىتپشسیذچشااًتخابیککسةٍکاسایٌتشًتی  
ّوِهْنٍتأثیشگزاستاشذ؟
1

سایت تثلیغاتی

Kafeniaz.com
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ضایذ ضزٍع کزدى سخت تاضذ اها دًیای ٍب ٍ تِ خػَظ ایٌتزًت رٍس تِ رٍس در حال پیطزفت ٍ تزلی است.
اهزٍس ّویي االى ضزٍع ًکٌیذ ٍ یک ایذُ تزای کسة ٍ کار خَد اًتخاب کٌیذ ٍ تِ فکز آیٌذُ ًثاضیذ تِ طَر
یمیي ایي ضوا ّستیذ کِ در آیٌذُ پطیواى خَاّیذ ضذ.
هیشٌاسیذکِتِصَستهذاٍمشةٍسٍصتشایشوادسآهذداشتِتاشذ؟
چًَِعکسةٍکاسیسا 
هیشٌاسیذکِسٍصتِسٍصتاپیششفتایٌتشًتدسآهذشواّنتیشتششَد؟
چًَِعکسةٍکاسیسا 
هیشٌاسیذکِدسّشکجایدًیاتتَاًیذآىساهذیشیتکٌیذ؟
چًَِعکسةٍکاسیسا 
جَاب تواهی ایي سَاالت فمط یک چیش است :ساُاًذاصییککسةٍکاسایٌتشًتی .تزای ضزٍع فمط کافی
است کِ تػوین تگیزیذ.
تین "کافِ ًیاس" در ایي همالِ لػذ دارد  4لذم اغلی در راُ اًذاسی یک کسة ٍ کار ایٌتزًتی را تِ ضوا آهَسش
دّذ .لذمّایی کِ تا فزاگیزی آًْا تِ راحتی هیتَاًیذ کسة ٍ کار خَد را ضزٍع کٌیذ ٍ غذ الثتِ در آى هَفك
ّن تاضیذ.
تاهاّوشاُتاشیذ....

ً .1یاصهشتشیساتشٌاسیذ
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هْنتزیي لذم در راُ اًذاسی یک کسة ٍ کار ایٌتزًتی ایي است کِ ًیاس هطتزی را تطٌاسیذ .ضٌاسایی ًیاس
هطتزی ّواى تزطزف کزدى هطکالت آًْاست ٍ ایي ضوا ّستیذ کِ تز اساس ًیاس هطتزی ،هحػَالت ٍ خذهات
خَد را ارائِ هیدّیذ.
سایتی کِ ًتَاًذ ًیاس هطتزی را تزطزف کٌذ تِ طثغ تاسدیذ کٌٌذُ کوتزی خَاّذ داضت ٍ تِ سٍدی رٍ تِ
ضکست خَاّذ رفت .خیلی اس کسة ٍ کارّا رٍساًِ تِ دًثال ایي ّستٌذ کِ ًیاس هزدم را ضٌاسایی ٍ آًْا را در
لالة یک کسة ٍ کار ایٌتزًتی تِ هزدم ارائِ دٌّذ.
تِ طَر هثال اپلیکیطي اسٌپ را در ًظز تگیزیذ .درست است کِ ایي اپلیکیطي ًوًَِی یک اپلیکیطي خارجی
است اها تاس ّن تا تَجِ تِ ًیاس هزدم ،در ایزاى راُ اًذاسی ضذ ٍ ضایذ تتَاى اس آى تِ ػٌَاى یک غَل ایٌتزًتی در
ایزاى ًام تزد .ضایذ یک رٍس ّن ًویتَاًستیذ فکز کٌیذ کِ در ّز جایی کِ ّستیذ تِ راحتی تا سدى یک کلیک
تاکسی ایٌتزًتی آهادُ سَار کزدى ضوا تاضذ.
ایي هثال تٌْا ًوًَِای اس ضٌاسایی ًیاس هطتزی ًیست .کافی است کِ کوی در جاهؼِ تا هزدم گفتگَ کٌیذ ٍ اس
آًْا تخَاّیذ کِ ًیاسّا ٍ هطکالت خَد را تِ ضوا ارائِ دٌّذ .در ایي هسیز تزد تا کسی است کِ سٍدتز اس تمیِ
ًیاس هطتزیاى را ضٌاسایی کٌذ .پس لطفاً دست دست ًکٌیذ ٍ فمط ضزٍع کٌیذ.
تزای ارائِی خذهات ّن ًیاس ًیست کِ هحػَلی کاهل ٍ تی ػیة ٍ ًمع داضتِ تاضیذّ .ز چٌذ هحػَلتاى ًالع
تاضذ آى را ٍارد تاسار کٌیذ ٍ تِ هزٍر سهاى تا تاسخَرد هطتزیّایتاى آى را تکویل کٌیذّ .ز چِ لذر دیز تجٌثیذ
تِ طَر حتن پَل تیطتزی را اس دست هیدّیذ.
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 .2تاصاسّذفخَدساشٌاساییکٌیذ

یکی دیگز اس هَارد هْن در راُ اًذاسی ّز ًَع کسة ٍ کاری تِ خػَظ ایٌتزًتی ایي است کِ تاسار ّذف خَد را
ضٌاسایی کٌیذ .ایٌکِ تذاًیذ هخاطثیي ضوا دارای چِ گزٍُ سٌی ،چِ جٌسیتی ،چِ گزٍُ ضغلی ،تیپ ضخػیتی
ٍ ّ ...ستٌذ.
تایستی تذاًیذ هخاطثیي ضوا پیز ّستٌذ یا جَاى ،تیکار ّستٌذ یا ضاغل ،داًطجَ ّستٌذ یا در حیي تحػیل،
دکتز ّستٌذ یا هٌْذس ٍ  ....ضٌاسایی ایي هَارد تأثیز فزاٍاًی رٍی فزٍش آًالیي ،تاسدیذ کٌٌذُ سایت ٍ
ّوچٌیي ضٌاخت ًیاس هخاطثیي ضوا خَاّذ داضت.
ایي هَرد را دست کن ًگیزیذ .ضوا تز اساس ًیاس هطتزیاى خَد هحػَالت ٍ خذهات ٍ اهکاًات سایت خَد را در
اختیار آًْا لزار هیدّیذ .پس سؼی کٌیذ تِ دلت هخاطثیي خَد را ضٌاسایی کٌیذ.
یک راُ حل پیطٌْادی ایي است کِ تثیٌیذ چِ طیفی اس هخاطثیي ضوا تیطتز تا ایٌتزًت سز ٍ کار دارًذ ٍ چِ
هطکالتی را دارا ّستٌذ.
تِ طَر هثال یک دکتز را فزؼ کٌیذ .تشرگتزیي هطکل دکتزّا ایي است کِ تتَاًٌذ یک سیستن ًَتت دّی
اتَهاتیک داضتِ تاضٌذ .اگز تتَاًیذ ایي ًیاس طیف دکتزّا را تزطزف کٌیذ تِ راحتی هیتَاًیذ ّویي تزًاهِ را تا
کوی اهکاًات تیطتز تِ طیف تیوارستاىّا ٍ درهاًگاُّا ّن تؼوین دّیذ.
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اس طزیك ّویي تزًاهِ ّن تِ راحتی هیتَاًیذ درآهذسایی کٌیذ .تِ ایي ضکل کِ توام اطالػات دکتزّا را تا جایی
کِ هوکي است در ایي اپلیکیطي ٍارد کٌیذ ٍ تِ اسای ّز اطالػات ٍرٍدی یک ّشیٌِ اس ایي اضخاظ دریافت
کٌیذ.

ّ .3شسایتیتِتَلیذهحتَایًابًیاصداسد

تَلیذ هحتَا ًیاس ّز سایتی است .ضوا تذٍى تَلیذ هحتَا رتثِی خَتی در جستجَی گَگل تذست ًخَاّیذ آٍرد
ٍ گَگل ّن تذٍى هحتَایی کِ کارتز را تِ خَدش جذب کٌذ ،رتثِی خَتی تِ سایتتاى ًویدّذ.
تَلیذ هحتَایی کِ کارتز را تِ خَدش جذب ًکٌذ تِ ّیچ دردی ًویخَرد .هیتَاًیذ تز اساس ًیاس هطتزیّای
خَد هحتَا تَلیذ کٌیذ .فزلی ًویکٌذ چطَر تَلیذ کٌیذ .فمط تَلیذ کٌیذ .حاال ایي هحتَاّا هیتَاًذ تِ غَرت
فایلّای الکتزًٍیکی ،فایلّای غَتی یا در لالة فیلن تاضذ.
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کٌٌذُیهحتَایکاستشپسٌذتاشین؟

هیتَاًینتَلیذ
اهاسؤالایٌجاستکِچطَس 
در تَلیذ هحتَا تایذ یک سزی هَارد را رػایت کٌیذ:
اٍلایٌکِ :هحتَای سایتتاى تایذ جذاب ٍ گیزا تاضذ.
دٍمایٌکِ :هحتَای تَلیذ ضذُ تایذ دارای یک سزی ًکات خاظ ٍ آهَسًذُ تاضذ.
سَمایٌکِ :تِ ّیچ ػٌَاى کپی تزداری ًکٌیذ.
چْاسمایٌکِ :هحتَای سایتتاى تایذ تتَاًذ هطکل هخاطثیي تاى را حل کٌذ.
رػایت ایي هَارد هیتَاًذ تِ راحتی تاسدیذ کٌٌذُی سایتتاى را افشایص دّذ ٍ تْتزیي رتثِ را در جستجَی
گَگل تِ ضوا اختػاظ دّذ.
اگز هیخَاّیذ اس رلثای خَدتاى جلَ تیفتیذ تایذ سؼی کٌیذ یک ایذُ پزداس تاضیذ .هیتَاًیذ همالِّایی را کِ
تَلیذ کزدُایذ تِ غَرت فایل غَتی ٍ فیلن تا کیفیت تاال در تیاٍریذ .ایي کار تِ سزػت هحتَای سایتتاى را تِ
یک تزًذ تثذیل هیکٌذ.
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 .4اصتاًکاطالعاتیسایتتاىاستفادُکٌیذ

تشرگتزیي دارایی ّز سایتی تاًک اطالػاتی یا ّواى لیست ایویل هخاطثیي است .ایي تاًک اطالػاتی هیتَاًذ
یک گٌج تشرگ تاضذ .گٌجی کِ کوتز کسی اس آى اطالع دارد ٍ در دراس هذت درآهذ خَتی را هیتَاًذ ًػیة ضوا
کٌذ .الثتِ سؼی ًکٌیذ در ارسال ایویل سیادُ رٍی کٌیذ .سیادُ رٍی در ارسال ایویل هطتزیّای ضوا را فزاری
هیدّذ.

اهاچطَسایيلیستایویلساتذستتیاٍسین؟
راُّای هختلفی ٍجَد دارد کِ تتَاًیذ لیست ایویل هخاطثیي خَد را تذست تیاٍریذ:
ساُاٍل :اگز سایت ضوا هحتَاّای فَق الؼادُ ای تَلیذ کٌذ ایي هخاطثیي ّستٌذ کِ در سایت ضوا ثثت ًام
هیکٌٌذ تا اس هطالة سایتتاى استفادُ کٌٌذ.
ساُدٍم :اگز تِ غَرت هذاٍم تَلیذ هحتَای جذاب کٌیذ تاس ّن ایي هخاطثیي ضوا ّستٌذ کِ در خثزًاهِ
سایتتاى ػضَ هیضًَذ تا اٍلیي اضخاغی تاضٌذ کِ اس هطالثی کِ رٍساًِ ٍارد سایت هیضًَذ اطالع پیذا کٌٌذ.
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ساُ سَم :یک فایل الکتزًٍیکی ،فایل غَتی یا فیلنّای آهَسضی آهادُ کٌیذ ٍ در اسای دریافت ایویل اس
هخاطثیي ،آىّا را تِ ایویلطاى ارسال کٌیذ.

هیتَاىاصلیستایویلاستفادُکٌین؟
چِهَاقعی 
فزؼ کٌیذ هحػَل یا خذهاتی آهادُ کزدُایذ ٍلی هطتزی تزای فزٍش ًذاریذ .تِ راحتی هیتَاًیذ اس لیست
ایویل یا ّواى تاًک اطالػاتی خَدتاى استفادُ کٌیذ.
جشئیات کاهل هحػَل یا خذهات را تزای هخاطثیي خَد ارسال کٌیذ .تِ سٍدی هتَجِ خَاّیذ ضذ کِ ایي لیست
ایویل تِ هاًٌذ یک گٌج ًْفتِ استّ .واى اضخاغی کِ ایویلطاى را دریافت کزدُایذ تِ هطتزی تثذیل هیضًَذ.

سخيآخش
اگز تِ دًثال استمالل هالی ّستیذ ،اگز تِ دًثال درآهذّای ًجَهی ّستیذ ،اگز تِ دًثال ایي ّستیذ کِ ضةّا
در هَالغ خَاب ّن درآهذ داضتِ تاضیذ ،کسة ٍ کارّای ایٌتزًتی ّواى چیشی است کِ ضوا تِ دًثالص تَدُایذ.
فمط کافی است کِ ّویي االى ضزٍع کٌیذ .کافی است کِ در سال  79یک تػوین تشرگ تگیزیذ ٍ اهسال را تِ
یک سال رؤیایی تثذیل کٌیذ .هَفمیت در کسة ٍ کار فمط تِ ضوا ٍ تػویوتاى تستگی دارد.
هْنتزیي هَضَع در راُ اًذاسی کسة ٍ کارّای ایٌتزًتی ایي است کِ تَاًایی ٍ استؼذاد خَدتاى را کطف کٌیذ.
رٍی تَاًاییّایتاى سزهایِ گذاری کٌیذ ٍ ّویي اهزٍس تِ دًثال آیٌذُ خَدتاى تاضیذ.

هاسادسشثکِّایاجتواعیدًثالکٌیذ
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