ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻣﻐﺎزه داران در ﻧﺰدﯾﮏ
ﻫﺎی ﻋﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ
از روﻧﻖ اﻓﺘﺎدن ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻓﺮﺻﺘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی آن ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ
اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
اﺳﺘﻔﺎده را ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﻮد زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺮدن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺣﻮزه ی ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮی را ﺑﺮای آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺮدن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎ ،ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺜﻞ:
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺗﻮرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،رﺳﺘﻮران و ﮐﺎﻓﻪ ،ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻓﯿﻠﻢ و …
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪا و ﯾﺎ ﻣﮑﻤﻞ ،داﺷﺘﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺮدن
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﺴﺘﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻻزﻣﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﯾﺎدآوری ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ و
ﺳﺮچ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ی
ﮐﺎری آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻧﯿﺎز دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺰﯾﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺰاﯾﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻮردی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺰاﯾﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی
وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻐﺎزه داران و ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  9ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﭼﻮن ﻋﯿﺪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﺿﺮر زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.

اﻣﺎ داﺷﺘﻦ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪارد و در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﻫﺴﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺮ
ﺷﺨﺼﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺣﻮزه ی ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ اپ ﻫﺎی
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ روش ﺳﻮد زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ در ﺷﺐ و
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  12ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﺎزی دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ آب ﺗﺮﮐﯿﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
اﻓﺮاد اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮچ در ﮔﻮﮔﻞ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ای ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ اپ در ﺣﻮزه ی ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ
اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻤﺘﺮی را ﻧﯿﺰ
دارد .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻨﺮی و ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮑﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ
ﺳﺎده وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را داﻧﻠﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ

دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮ آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪن را ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ی ﻧﺤﻮه ی راه اﻧﺪازی آن ﻧﯿﺰ ﺳﻮاﻻﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺗﯿﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ را ﺑﺪﻫﺪ .ﺗﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای 10
ﺳﺎﻟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آﻣﺎده ی ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰاری ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

ﻋﺰﯾﺰان اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

