ﯾﻠﺪای اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻓﺮاﻧﺶ ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﺟﺎﯾﺰه
]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،آذر ۱۳۹۵
ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻣﻮزش وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻓﺮاﻧﺶ از  ۲۹آذر ﺗﺎ  ۱دی ﺑﺎ ﺟﺸﻦ ﯾﻠﺪای »ﺻﺪ داﻧﻪ داﻧﺶ« ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ و
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﯾﻠﺪای اﻣﺴﺎلﺗﺎن را ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ
از ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﻣﺮوز ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎردان و دارای ﻣﻬﺎرت ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮاﻧﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ آﻣﻮزش وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ

آﻣﻮزشﻫﺎی وﯾﺪوﯾﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺜﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،ﻓﯿﻠﻢ و ﺻﺪا،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻮاع
ّ
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ و ﺳﻪﺑﻌﺪی ،وب ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،زﻧﺪﮔﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻣﺪرﺳﻪ و
داﻧﺸﮕﺎه ،زﺑﺎن ،آﺷﭙﺰی و ﻏﯿﺮه را از آن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺟﺸﻦ »ﺻﺪ داﻧﻪ داﻧﺶ« ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮاﻧﺶ و ﺧﺮﯾﺪ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن ،اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  ۲اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ از
دور اول ﺑﺎزی ﺑﺮﻧﺪه ﺟﻮاﯾﺰ »ﺻﺪ داﻧﻪ داﻧﺶ« ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻓﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان
ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش ﻧﯿﺴﺖ!
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺟﺸﻦ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺷﻤﺎ وارد دور دوم ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
در اﯾﻦ دور از ﺑﺎزی ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﯾﻠﺪای
ﻓﺮاﻧﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ ،اﺳﭙﯿﮑﺮ  JBLو ﻫﺎرد اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﻫﺪﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﻫﺮ  ۷اﻣﺘﯿﺎز ﯾﮏﺑﺎر ﺷﺎﻧﺲﺗﺎن را ﺑﺮای ﺑﺮدن ﺟﻮاﯾﺰ وﯾﮋه ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو ﯾﺎ ﺳﺮﻓﯿﺲ ﭘﺮو ۴
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،آﯾﻔﻮن  ۷ﻣﺪل  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ،۷ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ  ۴ﯾﺎ اﮐﺲﺑﺎﮐﺲ اس  ۱از
ﺟﺪول ﺟﻮاﯾﺰ وﯾﮋه اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
از دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۹آذر ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱دی ﻣﺎه ﺷﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی در
ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﺟﻮاﯾﺰ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای
اﻧﻮاع
ّ
دﯾﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﺸﻦ روی »ﺻﺪ داﻧﻪ داﻧﺶ« ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

