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 مقدمٍ

ريساوٍشاكزادشتغیاریشراشمیشتیىای شهاٍشتاٍشكکازشاكاشا ؼشكازيػشهغاةشيشششششششش

هارؽانشَغتىذ.شا هشاكزاد،شريػشَایشتغیاریشراشامتحاانشهزدواذاشامااشتاٍششششش

شدرصذ،شا هشريػشَاشهارعاسشوثًدٌشاعت!ش09احتمالش

شاحتماالشؽماشتاسار اب،شكزيؽىذٌش اشصااحةشهغاةشيشهااریشَغاتیذشيش  اذششششش

دار ذشدرشهمتز هشسمان،شكازيػشخاًدشراشاكاشا ؼشدَیاذشيشتاٍشدریماذَایششششششش

شهالویشدعتش اتیذ!

درشا هشهتابشالکتزيویکی،ش  ذشدارمشريػشَا یشراشتیانشهى شهٍشمیشتًاوذش

ريس،شاكشا ؼشدَذ.شتٍشؽماش ًلشمیشدَا شهاٍشششش7كزيػشؽماشراشدرشهمتزشاسش

سماان،شاكاشا ؼششششاگزشاسشا هشريػشَاشاعتلادٌشهىیذ،شكزيؽاتانشدرشهمتاز هشش

شخًاَذش اكت!

الثتٍشا هشوکات،شتٍشصًرتشخالصٍشتیانشؽذٌشاعتشتااشؽاماشاعالػااتیشیش ایششششش

شدرشا هشتارٌشتٍشدعتشیير ذ...ش.

ش 

اگزشراَکارَاشيشتزكىذَایشا هشهتاابشالکتزيویکایشتزا تاانشهارعااسشتًدواذ،شششششش

شخًؽحالشمیشؽًمشوظزاتتانشراشتٍشا میلشهغةشيشهارشعثششارعالشهىیذ...

Info@kasbokaresabz.comش

شتاتؾکز

ش) ًوظشرحی شسادٌ(
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 چرا باید فريش خًد را افسایص دَم؟!

میشداو شهٍشاوتظارشوذاؽتیذشا هشهتاابشالکتزيویکایشراشتااشا اهشمآغاةشیؿااسششششششش

هى ...!شاماشی اشتاشتٍشحالشتٍشا هشمًضًعشكکزشهزدٌشا ذ؟شی اشتااشتاٍشحاالشكکازششششش

شهزدٌشا ذشهٍشَذفشؽماشاسشكزيػشچیغت؟

ش 

اعات.شامااشیًاتتاانشهاامالشاؽاتثاٌشششششش«شدریماذش»ؼاشپاعخشؽماشتٍشعاًالشتااال،ششش آ

شاعت!شاَذافشاصغیشؽماشاسشكزيػ،شتا ذشتٍشتزتیةشس زشتاؽذ:

شخذماتشرعاویشتٍشمؾتز انش.1

شتجزتٍشخًدتانش.2

شدریمذش.3

ش 

شاهىًنش  ذشدار  شدرشمًردشَز ک،شتًضیحاتیشهًتاٌشارا ٍشدَی ش...

ش 

َماااوآًرشهااٍشگلتاای ،شَااذفشاصااغیشؽااماشاسششخااذماتشرعاااویشتااٍشمؾااتز ان:

كزيػشمح ًل،شتا ذشرعاوذنشخذماتشتاٍشمؾاتزیشتاؽاذ!شَازشچاٍشخاذماتششششششش

تیؾتزیشتٍشمؾتزیشتزعاویذشيشتزایشايشارسػش ا لشؽً ذ،شدری ىذٌشدریماذشش

تیؾتزیشو یثتانشخًاَذشؽذ!شدروتیجٍ،شَذفشاصغیشؽاماشاسشكازيػ،شتا اذشششش

شرعاوذنشخذماتشتٍشمؾتز اوتانشتاؽذ.

ديمیهشمًرد،شتجزتٍشاعت.شَزچاٍشتیؾاتزشتلزيؽایذ،ش آؼااششششششخًدتان:تجزتٍش

تجزتٍشتیؾتزیشَ شهغةشخًاَیذشهازد،شمؾاتز انشس اادیشپیاذاشمایشهىیاذ،ششششششش
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مح ًلشخاًدشراشتاٍشريػشَاایشگًوااگًنشمؼزكایشمایشهىیاذ،شاسشريػشَاایششششششششش

مختغقشاكشا ؼشكزيػشاعتلادٌشمیشهىیذشي...ش.شتىاتزا ه،شَاذفشديمشمااشاسششش

شت،شتا ذشتجزتٍشتاؽذ.كزيػشمح ًلش اشخذم

يشاماشیخز هشمًرد،شدریمذشاعت!شَیچشي اتشوثا اذشدریماذشراشايلایهششششششدریمذ:

َااذفشدرشكاازيػشتذاویااذ.شپااًل،شاتااشاریشتاازایشكز ااةشدادنشكزيؽااىذگانشش

اعاات!!!شپااًل،شماایشخًاَااذشؽااماشراشاسشَااذفشاصااغیش)خااذماتشرعاااویشتااٍششششش

شمؾتز ان(شديرشهىذ.شاسشپًلشكز ةشوخًر ذ!

ش 

ش 

ش 

ش 

ش 

ش 

ش 

ش 
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 ساخت تبلیغات حرفٍ ای

مًضًػیشهٍشمیشخًاَی شدرشا هش غمتشمآزحشهىی ،شمًضًػیشتغایارشمُا ششش

شمیشتاؽذ!

درشا هش غمتش  ذشدار  شتًضیحشدَی شهٍشچگًوٍشمیشتًاویاذش اکشتثغیاؾشششش

حزكٍشایشيشپزكزيػشتغاس ذ!شعاختشتثغیـاتشپزكزيػ،شتخ صشس ادیشمیش

شهًتاٌشارا ٍشدَی .شخًاَذاشاماشماش  ذشدار  شدرشا هش غمت،شتًضیحاتی

ش 

مُاا شتااز هشمًضااًعشدرشتثغیـااات،شػىااًانشتثغیااؾشاعاات.شػىااًاویشهااٍشدرشششششششش

تثغیـاتتانشاعتلادٌشمیشهىیذ،شتغیارشمُ شَغتىذ.شػىًانشتثغیؾ،شتٍشمؾاتزیشش

ش کیشاسشپیامشَایشس زشراشمیشدَذ:

شتٍشهارشخًدتشادامٍشتذٌشيشتثغیؾشراشوخًان!ش .1

شچٍشیالة!شادامٍشتثغیؾشراشتخًان!ش .2

ؽماشدرشعااختشػىاًانشتثغیاؾ،شتا اذشهااریشهىیاذشهاٍشپیاامشديمشتاٍشمؾاتزیششششششششششش

شتزعذ!

شتزایشیذاتیتشػىًانشتثغیؾ،شتا ذشاسشهغماتشس زشاعتلادٌشهىیذ:

شتًیٍ!،شپیؾىُادشي ضٌ،شؽگلتشاوگیش،شیذ ذ،شرا گانشي...

تاٍشخًاواذنشاداماٍشتثغیاؾشتزازداسدشيششششششهغماتشتاال،شهاریشمیشهىىذشهٍشمؾتزیش

شح ًلتانشراشتخزد!حتیشدرشوُا ت،شم

ش
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مًضاًعشتؼاذی،شمتااًنشتثغیـااتیشَغااتىذ.شدرشيا اغشواامشتاازدنشهغماٍشمتااًنششششششش

تثغیـاتی،شاؽتثاٌشاعت!شتغکاٍشتا اذشواامشینشراشپیؾاىُادشتگاذار  .شدرشيا اغششششششش

متًنشتثغیـاتیشما،شَمانشپیؾىُادشماشمیشتاؽذ.شا هش غامت،شمایشخًاَاذشدرشششش

ُادشخًدماانشراشارا اٍشششمًردشتثغیؾشصحثتشهىذ.شدرشا هش غمت،شماشتا ذشپیؾى

هىی .شپیؾىُادشماشمایشتًاواذشخز اذشمح اًل،شارا اٍشَذ اٍشرا گاانش ااشچیاششششششششششش

شاؽذ.شتىاتزا ه،ش غمتشديمشتثغیـات،شپیؾىُادشمیشتاؽذ.د گزیشت

ش

يشوکتٍشیخزشدرشا هشهتابش...شا اهشاعاتشهاٍشَازشتثغیاؾ،شتا اذشیاذابشتاؽاذ.ششششششششش

میشهؾااوىذ،ششتثغیـاتیشهٍشیذابشَغتىذشيشچؾمانشمؾتزیشراشتٍشعمتشخًدش

میشتًاوىذشكزيػشَایشتغیاریشتزا تانشا جادشهىىذ.شعؼیشهىیذشدرشتثغیـااتشش

خًد،شاسشروگشَایشريؽهشمثلشسرد،شعثش،شیتای،شوااروجیشي...شاعاتلادٌشهىیاذ.ششششش

ا هشروگشَا،شچؾمانشمؾتزیشراشتٍشخًدشمیشديسوذشيشمؾتزیشراشتٍشخًاواذنشش

شتثغیؾشتزؿیةشمیشهىىذ.

ش

مااًردشتثغیـاااتشتًضاایحشداد اا .شهتااةشيشماااشدرشا ااهش غاامت،شك اا شهماایشدرش

م االتشتغیاریشدرشا اهشسمیىاٍشيیاًدشدارواذشهاٍشؽاماشمایشتًاویاذشتاٍشیوُااششششششششششش

شمزایؼٍشهىیذ.

ش

ش
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 کارت يیسیت

َزشهغةشيشهاریشتزایشمؼزكیشخًدشتاٍشد گازان،شتا اذشاسشاتشارَاایشمتخغاقشششششش

اعتلادٌشهىاذ.ش کایشاسشا اهشاتشارَاا،شهاارتشي ش اتشاعات.شهاارتشي ش ات،شششششششششش

شهارتانشراشتٍشاكزادشمختغقشمؼزكیشمیشهىذ.هغةشيش

َذفشاسشارا ٍشهارتشي ش ت،شمؼزكیشهغةشيشهارشاعتاشاماشؽماشمایشتًاویاذششش

شاسشینشتٍشػىًانشاتشاریشتزایشكزيػشویششاعتلادٌشهىیذ.

شهارتشي ش ت،شؽخ یتش کشهغةشيشهارشراشوؾانشمیشدَذ!

 دادٌشتاؽذ!امیذيارمشیمغٍشتاالشوظزشؽماشراشوغثتشتٍشهارتشي ش ت،شتـییزش

ا هشراشتا ذشتٍش ادشداؽتٍشتاؽیذشهٍشَازشچ اذرشهاارتشي ش اتشؽاماشس ثااتز،ششششششش

شیذابشتزشيشارسؽمىذتزشتاؽذ،شهغةشيشهارتانشتُتزشتٍشوظزشمیشی ذ!

َماوآًرشهٍشمیشداویذ،شهاارتشي ش اتشديشصالحٍشدارد.شؽاماشمایشتًاویاذشاسششششششش

صاالحٍشايلشینشتاازایشمؼزكاایشهغااةشيشهااارشيشاسشصاالحٍشديمشتاازایشمؼزكاایشش

شمح ًالتشيشخذماتشاعتلادٌشهىیذ.

درشصلحٍشايل،شتا اذشهغاةشيشهارتاانشراشمؼزكایشهىیاذ.شدرشا ىجااشتا اذشواًعششششششششش

خذماتشرعاویشتٍشمؾتز انشراشویاششمؼزكایشهىیاذشيشَمنىایهشدرشپاا یهشین،شششششش

اعالػاتشتماطشخًدتانشراشدرجشهىیاذ.شتازایشمثاالشهاارتشي ش اتشهغایشهاٍشششششششش

ماتشرعاویشتاٍشمؾاتز انش)ماثال:ششششتزوامٍشوً ظشاعت،شتا ذشدرشاتتذا،شوًعشخذ

عزاحیشعا ت،شیمًسػشتزوامٍشوً غیشي...(شيشدرش غمتشپا یهشین،شاعالػاتش

تماطشینشكزدشدرجشؽذٌشتاؽذ.شا هشراشتٍش ادشداؽتٍشتاؽیذشهٍشك ا شيشك ا ششش
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درشهارتشي ش ت،شدرجشوامشتجاریش)تزوذ(شاَمیتشوذارد.شهارتشي ش اتشتازایششش

زكیشهغةشيشهاارشمایشتاؽاذ.شالثتاٍشششششتزوذعاسیشمىاعةشویغتاشتغکٍشتزایشمؼ

وامشتزدنشاسشتزوذشَ شتا ذشدرشهارتشي ش تشتاؽذاشس زاشاكزادشتا ذشؽماشراشتاش

شوامیشتؾىاعىذ!شش

درشصلحٍشديمشهارتشي ش ت،شمیشتًاویذشديشهارشراشاوجامشدَیذ.شايلایهشهاار،ششش

ا هشاعتشهٍش کشتاشعٍشػذدشاسشمح ًالتشخًدشراشمؼزكیشهىیذ،شديمیهشهاارشش

 کشَذ ٍشایشتٍشمؾتزیشتذَیذشيشتٍشايش کشپیؾاىُادشرا گاانششششا هشاعتشهٍ

تذَیذ!شتُتزشاعتشتٍشیایشگش ىٍشايلش)مؼزكیشمح ًل(،شتاٍشاَاذایشَذ اٍشششش

ایشرا گانشتززداس اذاشتازایشمثاالشا اهشَذ اٍشمایشتًاواذشهاذتخلیلیشتازایشششششششششش

مح ًالتتانشتاؽذش اشا ىکاٍشپیؾاىُادیشرا گاانشتاؽاذش)ماثال:شتاٍشعاا تشمااششششششششش

راشداوغًدشهىیذ!(.شاگزشپیؾىُادیشهٍشدرشصالحٍشديمشهاارتششششXكا لشتزي ذشيش

ي ش تشمیشدَیذ،شَش ىاٍشدارشتاؽاذ،شاكازادشخیغایشهمایشاعات ثالشخًاَىاذشششششششش

شهزداشاماشاگزشپیؾىُادیشرا گانشتاؽذ،شاكزادشتغیاریشاعت ثالشخًاَىذشهزد!

ش 

درشا هش غمت،شكُمیذ  شهٍشدرشديشصلحٍشهارتشي ش تشتا اذشچاٍشهارَاا یشششش

درشصلحٍشايل،شوًعشخذماتشرعاویشيشاعالػااتشتمااطشراشتیاانششششاوجامشدَی اش

شمیشهىی شيشدرشصلحٍشديم،شپیؾىُادیشرا گانشمیشدَی .

ش 

يشوکتٍشیخزشدرشهارتشي ش ت،شگزاكیاکش)عازح(شینشمایشتاؽاذ.شَزچاٍشهاارتششششششش

ي ش تشؽماشس ثاتزشتاؽذ،شمؾتزیشسمانشتیؾتزیشینشراشوگٍشمیشداردشيشتزایش

ؽاًد!شدرشهاارتشي ش ات،شعاؼیشهىیاذشاسشششششششهارتشي ش تشؽماشارسػش ا لشمی
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روگشَا یشس ثاشيشیذابشاعتلادٌشهىیذ.شتزایشمثاالشرواگشَاایشريؽاهشمثالشششششش

سرد،شعثش،شیتیشي...شمایشتًاواذشمىاعاةشتاؽاذ.شكًواتشمتاًنشَا شتا اذشس ثااشششششششششش

مایشش«ش کاانش»تاؽىذاشَمیهشمتىیشهٍشدرحالشخًاوذنشینشَغاتیذ،شتااشكًواتشششش

شتاؽذ.

ش 

شيشمتًنشعًالویشيشخغتٍشهىىذٌشوىً غیذ!هارتشي ش تشخًدشراشؽغًؽشوکىیذش

ش

ش

ش

ش

ش

ش

ش

ش

ش

ش
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 مطتری یابی

اگزشمؾتزیشوثاؽذ،ش آؼااشهغاةشيشهااریشَا شوخًاَاذشتاًد،شكزيؽایشاوجاامششششششششش

شوخًاَذشؽذشيشدرشوُا ت،شدریمذیشوخًاَیذشداؽت!

شدروتیجٍ،شتا ذشتٍشدوثالشريػشَا یشتزایشمؾتزیش اتیشتگزد  ش...

ش اتیشراشمؾاَذٌشمیشهىیذش...درشس ز،شتزخیشاسشريػشَایشمؾتزیش

 ش کایشاسشريػشَاایشتازایشمؾاتزیش ااتی،شارا اٍشششششششارا ٍشَذ اٍشرا گاانشش:

َذ ٍشرا گانشاعت.شدرشيا غشؽاماشي تایشهغایشراشمایشتیىیاذشهاٍشتاٍشششششششش

هغةشيشهارشيشمح ًالتشؽماشویاسمىذشاعت،شمایشتًاویاذشتاٍشايشَذ اٍششششش

ؽًدشایشهًچکشتذَیذشيشايشراشػال ٍشمىذتزشعاس ذ!شا هشهار،شتاػثشمیش

هااٍشمؾااتزی،شتااٍشؽااماشاػتمااادشهىااذشيشدری ىااذٌ،شمح ااًالتشؽااماشراششششش

 خز ذاریشهىذ.

 درخًاعااتشاسشمؾااتزیشتاازایشتاسار اااتی!:شريػشتؼااذی،شدرخًاعااتشاسش

مؾتز اوتانشاعت!شؽماشمیشتًاویذشتٍشمؾتز اوتانشتگً یذشهاٍشؽاماشراششش

تٍشديعتانشيشیؽاىا انشخاًدشمؼزكایشهىىاذ.شتاٍشا اهشريػشتاسار ااتی،شششششششش

میشتًاویذشچىاذشػاذدشاسشهاارتشي ش اتشششششش زيعیشمیشگً ىذ.تاسار اتیشي

َایشخًدشراشتٍشمؾتزیشارا اٍشدَیاذشيشتاٍشايشتگً یاذشهاٍشا ىُااشراشتاٍشششششششش

ديعااتانشخااًدشتذَااذشيشالثتااٍشتاازایشا ىکااارشايشَاا شَذ ااٍشایشدرشوظاازش

 تگیز ذ!

 ػضً تشدرشؽاثکٍشَاایشایتمااػی:شريػشتؼاذیشتازایشمؾاتزیش ااتی،شششششششش

ایتمااػیشمایشتاؽاذ.شاپغیکیؾاهششششششػضً تشيشكؼالشتًدنشدرشؽثکٍشَای

َا یشمثلشتغگزام،شا ىغتاگزامشي...شراشت ز ثاشَماٍشمازدمشدارواذشيشدرشششش
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ینشكؼااالشَغااتىذ.شدرشا ااهشؽااثکٍشَااایشایتماااػی،شهغااةشيشهااارشيشششششش

مح ًالتشخاًدشراشمؼزكایشهىیاذشيشعاؼیشهىیاذشتاٍشػىاًانشكازدیشهاٍشششششششششش

 صاحةشهغةشيشهاریشاعت،شكؼالیتشهىیذ.

 ذش کشريػشمىاعةشتزایشمؾتزیش اتیشتزيؽًرَا:شا هشريػ،شمیشتًاو

تاؽذ!شؽماشمایشتًاویاذشتازایشمؼزكایشهغاةشيشهاارشخاًدشتاٍشد گازان،شششششششششش

تزيؽًرشتًس غشهىیذشيشهغةشيشهارشيشمح ًالتتانشراشتٍشاكزادشمختغاقشش

مؼزكیشهىیذ.شحتیشمیشتًاویاذشاسش کایشاسشديعاتانشخاًد،شتخًاَیاذشتااششششششش

 ا ىکارشراشتزا تانشاوجامشدَذ.

 ريػشیخزشهٍشمیشخاًاَی شتیاانشهىای ،شتاسار ااتیشششششتاسار اتیشا ىتزوتی:ش

ا ىتزوتیشمیشتاؽذ.شؽاماشمایشتًاویاذشتااشا جاادشيتاالبش ااشيتغاا ت،شاسششششششششش

 تٍشاكزادشمختغقشمؼزكیشهىیذ.شعز قشا ىتزوتشخًدتانشرا

درشتاال،شك  شچىذشريػشعادٌشتزایشمؾاتزیش ااتیشتیاانشهازد  .شريػشَاایشششششش

مایشتًاویاذشتااشاعاتلادٌشاسششششششتغیارشس ادیشتزایشا ىکارشيیًدشدارواذشهاٍشؽاماششش

شا ىتزوت،شم االتشتغیاریشدرشا هشسمیىٍشمآالؼٍشهىیذ.

ش

ش 

  

ش
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ش 

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


روز! 7راهکارهای افزایش فروش در   

14 www.kasbokaresabz.com جدیدترین روش های افزایص فروش در وبسایت کسب و کار سبز 

 جمع آيری اطالعات عالقٍ مىدان

ا هشراَکار،ش کیشاسشتُتز هشيشمىاعاةشتاز هشراَکارَاایشاكاشا ؼشكازيػشششششش

اعت.شهغةشيشهارَا یشمًكقشَغتىذشهٍشتاشمؾتز انشخًد،شَماًارٌشارتثاا ششش

شتز زارشهىىذ.

یيریشاعالػاتشػال ٍشمىذانش)یمغشیيریشاعالػاتشهغاویشهٍشتٍشهغةشيشیمغش

هارشيشمح ًالتشؽماشویاسمىذشَغتىذشيش اشػال ٍشداروذ(،شتٍشمؼىیشیمغشیيریش

وااام،شا میاال،شتغلااهشي...شیوُاعاات.شدرشيا ااغشؽااماشتا ااذشاعالػاااتش)وااام،شوااامششش

اشخاااوًادگی،شا میاال،شؽاامارٌشَماازاٌ،شیدرطشي...(شػال ااٍشمىااذانشراشاسشیوُااشششش

شدر اكتشهىیذشيشَمًارٌشتاشیوانشدرشارتثا شتاؽیذ.

یمغشیيریشاعالػاتشػال ٍشمىذانشهاریشمیشهىاذشهاٍشتااشیوُااشدا مااشدرشارتثاا ششششششش

شتاؽیذشيشمح ًالتشخًدشراشتٍشیوُاش)دری ىذٌ(شمؼزكیشهىیذ.

ش 

اهىًنش کشعًالشتٍشيیًدشمیشی ذ:شچگًواٍشاعالػااتشػال اٍشمىاذانشراشیماغشششششش

شارتثا شتاؽی ؟شیيریشهىی شيشتاشیوُاشدر

شتزایشدر اكتشاعالػاتشػال ٍشمىذان،شچىذشراٌشراشتیانشمیشهى :

      ارا ٍشَذ ٍشرا گان:شايلایهشراٌ،شارا اٍشَذ اٍشرا گاانشاعات.شا اهشششششششش

َذ ٍشمیشتًاوذش کشخًدهارشتاؽذ،شمیشتًاوذش کشدیشيیشدیشیمًسؽایشش

تاؽذ،ش اشحتیش کایشاسشمح اًالتشارسانش یماتشؽاماشتاؽاذ!شي تایشتاٍشششششششش

تٍشاسایشدر اكاتشاعالػاتات،شماهشا اهششششش»مؾتزیشتال ًٌشخًدشمیشگً یذ:ش

اهىااًنشتااٍشوظزتااانش«.شٍشتااًشماایشدَاا !َذ ااٍشراشتااٍشصااًرتشرا گااانشتاا
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مؾااتزیشپیؾااىُادشؽااماشراشردشماایشهىااذ؟!شاگاازشخًدتااانشیااایشمؾااتزیششش

شتًد ذ،شی اشا هشپیؾىُادشراشردشمیشهزد ذ؟!!!

      ارا ٍشمح ًلشرا گاان:شريػشديمشتازایشدر اكاتشاعالػااتشػال اٍششششششش

مىذان،شارا ٍش کیشاسشمح اًالتشارسانش یماتشؽاماشمایشتاؽاذ.شارا اٍششششششش

گان،شتُتزشاسشدادنشَذ ٍشرا گاانشمایشتاؽاذ!شس ازاشي تایششششششمح ًلشرا 

مح ااًلیشرا گااانشارا ااٍشماایشهىیااذ،شمؾااتزیشتااال ًٌشؽااما،شهیلیااتشینش

مح ًلشراشمؾاَذٌشمیشهىذاشاماشَذ ٍ،شمح ًلشؽماشویغاتشيشرتآایششش

شتٍشهغةشيشهارتانشوذارد!

      ارا ٍشهذشتخلیق:شريػشعاًم،شارا اٍشتخلیاقشمایشتاؽاذ.شؽاماشتاٍششششششششش

اعالػاتشمؾتزی،شتٍشايشتزایشخز ذشمح ًل،شتخلیقشمایشششاسایشدر اكت

شدَیذ!شا هشهارشمیشتًاوذشتغیارشمىاعةشيشمًثزشتاؽذ.

درشتاال،شعٍشريػشتزایشدر اكتشاعالػااتشػال اٍشمىاذانشراشتًضایحشداد ا اشششششش

الثتٍشريػشَایشتغیاریشتزایشا ىکارشيیًدشداردشيشماشدرشتاال،شك  شتاٍشتزخایششش

شا ؼاشهارعاسشيشمًثزشَغتىذ!اسشا هشريػشَاشپزداختی شهٍشي

پااظشاسشدر اكااتشاعالػاااتشػال ااٍشمىااذانشتا ااذشتااٍشتز اازاریشارتثااا شتاااشیوُاااش

تززداس ذ.شتزایشمثال،شَزَلتٍشتااشیواانشتمااطشتگیز اذشيشمح اًالتشیذ اذششششششش

خًدشراشمؼزكیشهىیذ.شتٍشیوُاشا میلشتلزعتیذشيشیوُاشراشاسشكزيػشَاایشي اضٌششش

شخًدشمآغغشهىیذ.
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 معرفی محصًل

كزيؽىذگان،شدرشتحثشمؼزكیشمح ًل،شمؾکلشداروذ!شیوُاشومایشداوىاذششششاهثز

شهٍشچگًوٍشمح ًالتشخًدشراشتٍشريؽیشػالیشمؼزكیشهىىذ...ش.

درشا ىجاش  ذشدار  ش ذمشتٍش ذم،شمؼزكیشمح ًلشراش)تٍشصاًرتشخالصاٍ(ششش

شتًضیحشدَی .

درشاتتذاشهٍشمؾتزیشراشمیشتیىیذ،شتا ذشتاشايشارتثاعیشصمیمیشتز ازارشهىیاذ.ششش

شعزظ،شتٍشمؼزكیشمح ًلشتززداس ذ.

درشاتتذایشهار،شمؾخ اتشمح ًلشراشتیانشهىیذ.شمىظًرشاسشمؾخ ات،شَمانش

ي ضگیشَایشمح ًلشاعتاشتزایشمثالشاگزشمیشخًاَیذشهتااتیشراشتلزيؽایذ،ششش

مؾخ اتشینشراشهٍشؽاملشوامشهتاب،شمًلاق،شتیازاصشي...شمایشتاؽاذ،شتًضایحشششششش

شدَیذ.

اس ذ.شمشا ا،شمؾخ ااتشویغاتىذاشتغکاٍششششعزظ،شتٍشتیانشمشا ایشمح ًلشتززد

عًدَاشيشولغشَا یشَغتىذشهٍشمؾتزیشپظشاسشخز ذشمح ًلشتٍشدعتشمایشش

تااشخًاواذنشا اهشششش»یيرد.شتزایشمثال،شمش تش کشهتابشمیشتًاواذشا اهشتاؽاذ:شششش

ا ااه،ش ااکشمش ااتشاعااتاشش«.شريس،شؽااادتزشخًاَیااذشؽااذ!ش19هتاااب،شپااظشاسش

شدرا غ،ش کشعًدیشتزایشمؾتزیشدارد.

شلشراشتٍشصًرتشهاملشتیانشهىیذ.مشا ایشمح ً

پظشاسشتیانشمشا ا،شتا اذشوظازاتشمؾاتز انشراضایشراشتیاانشهىیاذ.شمىظاًرشاسشششششششش

وظاازاتشمؾااتز انشراضاای،شوظاازاتشهغاااویشاعااتشهااٍش ااثالشمح ااًلشؽااماشراش
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خز ذٌشاوذشيشوظزشخًدشراشتیاانشهزدواذ.شگلاتهشوظازاتشمؾاتز ان،شتاػاثشمایشششششششش

مح اًلتانشراشخز اذاریشششؽًدشمؾتز انشد گازشویاششتاٍشؽاماشاػتماادشهىىاذشيششششششش

شهىىذ.
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 وُایی سازی فريش

درش غمتش ثل،شدرشمًردشمؼزكیشمح ًلشصحثتشهازد  .شدرشا اهش غامت،شششش

ش  ذشدار  شدرشمًردشوُا یشعاسیشكزيػشصحثتشهىی .

ي تیشتٍشمؾتزیشمح ًلشخًدشراشمؼزكیشمیشهىیذ،شتا ذشايشراشمت اػاذشهىیاذششش

هىذ!شاماشا ىکارشچگًوٍشممکهشاعات؟ششهٍشَمیهشاالن،شمح ًلتانشراشخز ذاریش

شدرشا ىجاش  ذشدار  شتٍشتزرعیشتزخیشاسشا هشريػشَاشتززداس  ...ش.

 اختیارشتزایشمؾتزی:شايلایهشراَکاار،شگذاؽاتهشاختیاارشتازایشمؾاتزیششششششش

كا لشي ذ ً یشتلزيؽایذ،شاسشمؾاتزیشششاعت.شتزاشمثالشاگزشمیشخًاَیذش

یشتُیٍشهىیاذشش  ذشدار ذشا هشمح ًلشراشتٍشصًرتشداوغًد»تززعیذ:ش

 اشتٍشصًرتشدیشيیشدی؟.شاختیارشگذاؽاتهشتازایشمؾاتزی،شتاػاثشمایشششششش

ؽًدشتاشمؾتزیشكکزشهىذشؽماشارسػشس اادیشتازایشايش ا الشَغاتیذشيششششش

 میشخًاَیذشتٍشايشهمکشهىیذ!

 پیؾىُادشي ضٌ!:شراَکارشديم،شارا ٍشپیؾىُادشي ضٌشاعت.شمىظًرماانشاسشش

مثاالشدرشتثغیـااتششششپیؾىُادشي ضٌ،شپیؾىُادیشمحذيدشمایشتاؽاذ.شتازایششش

ا اهشهاارششش«.شريسشد گاز!شش7درصذشتخلیقشك ا شتااشششش29»خًد،شتىً غیذ:ش

ريس(شتٍشؽاماششش7تاػثشمیشؽًدشهٍشمؾتز انشس ادیشدرشا هشسمانش)مثالش

مزایؼٍشهىىذشيشمح ًلتانشراشتُیٍشهىىذ.شدروتیجٍشؽاماشتااشا اهشريػ،شششش

 كزيػشراشوُا یشعاسیشهزدٌشا ذ.

 شؽماشتٍشمؾتزیشمیشگً یاذشهاٍشششارا ٍشمح ًلشرا گان:شدرشريػشعًم،

راشَا شششXاگزشمح ًلتانشراشَمیهشاالنشتُیٍشهىذ،شمیشتًاواذشمح اًلششش

 تٍشصًرتشرا گانشدر اكتشهىذ!
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ريػشمىاعةشتزایشوُا یشعاسیشكازيػشراشتیاانشهازد  ششششش3درشا هش غمت،ش

شهٍشامیذيار  شاسشینشاعتلادٌشهىیذ!
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 اعتماد سازی

تز هشتحثشَاشدرشسمیىٍشكازيػشاعات.شامااش  اذشششششا هشتحث،ش کیشاسشعًالویش

شدار  شینشراشتٍشصًرتشخالصٍ،شدرشا هش غمتشتیانشهىی .

شتزخیشاسشريػشَاشتزایشاػتمادعاسیشمؾتز ان،شػثارتشاوذشاس:

 گلتهشمشا ا:شي تیشمشا ایشمح ًلشخًدشراشتٍشصًرتشهاملشتٍشمؾاتزیشش

ي تایشششتًضیحشمیشدَیذ،ش آؼاشايشتٍشؽماشاػتمادشخًاَذشهزد!شمؾاتزی،ش

مؾاَذٌشمیشهىذشهٍشتاشخز ذشمح ًل،شچ ذرشعًدشمایشهىاذ،ش آؼااشتاٍششششش

 ؽماشاػتمادشخًاَذشهزد!

 ؽایکشتااًدن!:شوکتاٍشتؼااذی،شؽاایکشتاًدنشيشمزتااةشتاًدنشاعاات!ش ااکششششش

تاسار ابش اشكزيؽىذٌشحزكٍشای،شاگزشلثاعیشوامزتةشداؽتٍشتاؽذ،شَیچش

هغیشتٍشايشتزایشخز ذشمح ًلشاػتمادشومیشهىذ!شَمیؾاٍشعاؼیشهىیاذشششش

 رشیغًیشمؾتزی،شیراعتٍشيشمزتةشتاؽیذ.د

 ضااماوتشيشگاااراوتی:شريػشعااًم،شارا ااٍشضااماوتشيشگاااراوتیشاعاات.شتاااش

ا ىکار،شمؾتزیشتٍشؽماشاػتمادشمیشهىذاشس زاشمیشداوذشهٍشاگزشمح اًلشش

 مىاعةشوثًد،شمیشتًاوذشینشراشپظشدَذ!

شاسشريػشَایشتاالشمیشتًاویذشتزایشاػتمادعاسیشمؾتز انشاعتلادٌشهىیذ.
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 صحبت پایاوی

شامیذيارمشَمیؾٍشمًكقشتاؽیذ!

مآالثیشهٍشدرشا هشهتابشالکتزيویکیشتیانشؽذ،شمآاالثیشهاارتزدیشتًدواذشامااششششش

تٍشعًرشخالصٍشتیانشؽذوذ!شتٍشَزشحال،شامیاذيارمشاسشا اهشمآالاةشاعاتلادٌششششش

شهاكیشراشتزدٌشتاؽیذشيشمًردشپغىذشؽماشيا غشؽذٌشتاؽذ!
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