ﻃﺮح وﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻨﺒﻮ

ﻃﺮح وﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻨﺒﻮ  ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی ﭘ در ﭘ و زﯾﺎدی ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺻﻮرت ﻣﯿﺮﻓﺖ و ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﺪی از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨ ﮐﻪ اﺻﺮار زﯾﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﮐﻼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﭻ و رﺑﺎﺗﺸﺎن در ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎری و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺻﻮﻟ ﺗﯿﻢ
اﯾﻨﺒﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﯿﭻ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﭼﺸﻤﯿﺮ ﺑﻮده و ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﭘ آن اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﻢ
اﯾﻨﺒﻮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪی از ﻋﺰﯾﺰان ﻗﺮارداد ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺑﺒﻨﺪد .از اﯾﻦ رو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻨﺒﻮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪی اﯾﻦ اﻣﺎن را ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻓﻌﻠ و ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ را دﻋﻮت ﻣﯿﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ اﯾﻨﺒﻮ:

ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﭻ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﭘﯿﭻ ﺗﺎن رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﯿﭻ ﺗﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت  ۶ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺎﺳ و ﺿﺮوری ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ در ﺗﻮان ﻫﺮ ﻓﺮد و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘ ﻧﯿﺴﺖ

آن را ﻋﻤﻠ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.

 – ۱ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺻﻮﻟ رﺑﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫ:

ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ اﯾﻨﺒﻮ ﺧﯿﻠ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از
ﺧﺮﯾﺪ رﺑﺎت اﯾﻨﺒﻮ ﭼﻮن آﺷﻨﺎﯾ ﮐﺎﻓ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺑﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،رﺑﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻮﻟ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺮده اﻧﺪ و ﯾﺎ وﻗﺖ ﺑﺮرﺳ
رﺑﺎت را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻫﺪف ﺗﯿﻢ اﯾﻨﺒﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ” ﻃﺮح وﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻨﺒﻮ ” ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺮرﺳ روزاﻧﻪ ﺧﻮد رﺑﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع آن ﭘﯿﭻ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 – ۲ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺑﺎزده ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺎﻟﻮور:

ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ادﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﭻ ﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ و ﻓﺮﺷﺎﻫ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾ ﭘﺴﺖ ﺧﺎﺻ از ﭘﯿﭻ ﺷﺎن در ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮﺧ از آن ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪن ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻪ
ﺑﺴﺎء در آﯾﻨﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺒﻮ ﻧﯿﺰ ﻗﺴﻤﺘ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾ از ﭘﯿﭻ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺴﺖ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺑﺎﻻی ﯾ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻨﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ اﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﺎزدﯾﺪ و ﻓﺎﻟﻮور
ﭘﯿﭻ ﻫﺎ را داراﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﯿﭻ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن در دﺳﺖ ﺗﯿﻢ اﯾﻨﺒﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

 – ۳ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺻﻮﻟ ﭘﯿﭻ و ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی راﯾﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺧﻞ ﭘﯿﭻ )اﺧﺘﯿﺎری( :

ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ وارد اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﺪم آﺷﻨﺎﯾ ﮐﺎﻓ و ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺎﻧﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﯾﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮدم رو در اﯾﻦ اﭘﯿﻠﯿﺸﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮم ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓ ﻧﺒﻮده ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﺗﯿﻢ

اﯾﻨﺒﻮ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨ ﮐﻪ ” ﻃﺮح وﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻨﺒﻮ ” را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺸﺎوره راﯾﺎن داده و آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﺎﻻ
ﺑﺮدن ﻓﺮوﺷﺸﺎن داﺧﻞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷ“ ﭘﯿﭻ وﯾﮋه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام” را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

 – ۴اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﻟﻮور ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ روزاﻧﻪ  ۵۰۰ﻧﻔﺮ:
ﻃ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺗﯿﻢ اﯾﻨﺒﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺎﻟﻮور ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺳﺮﯾﻊ آن ﭘﯿﭻ ﺷﺪه ،در واﻗﻊ ﭘﯿﭽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﻟﻮور ﻫﺎی ﺑﺎﻻ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎت ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﻟﻮور واﻗﻌ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﭽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﺎﻟﻮور ﻫﺎی آن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺎﻟﻮور را در ﭘﯿﭻ “ﻃﺮح
وﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻨﺒﻮ ” ﺑﺮای ﻋﺰﯾﺰاﻧ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺮده اﻧﺪ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

 – ۵ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺷﺪه در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن )اﺧﺘﯿﺎری(:

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 _6ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام :

اﻣﻨﯿﺖ ﯾ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ راه ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﯿﺞ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺗﯿﻢ
اﯾﻨﺒﻮ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﯿﻢ اﯾﻨﺒﻮ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان از راﻫﺎر ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﭘﯿﺶ رو ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﻼﺗ از ﻗﺒﯿﻞ ﻫ ﺷﺪن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﭘﯿﺞ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﻦ
ﻃﺮح را ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

 _7ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺞ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮر اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام :

رﻓﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﯾ ﭘﯿﺞ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﮐﺴﭙﻠﻮر اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﯿﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
وﯾﻮ و ﻻﯾ ﭘﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻮد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ اﯾﻨﺒﻮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﻗﺴﻤﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮر اﺣﺘﻤﺎل رﻓﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺞ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﮐﺴﭙﻠﻮر را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

 _8ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺗﯿ آﺑ: 

و اﻣﺎ ﺗﯿ آﺑ ﮐﻪ اﯾﻦ روز ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ داﻏ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺨﺸ
را در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺨﺶ اﻗﺪام ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﯿ آﺑ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺮد اﻟﺒﺘﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﺗﯿ آﺑ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد ﮐﻪ در ﻃﺮح وﯾﮋه اﯾﻨﺒﻮ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺗﻤﺪﯾﺪات ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

 – ۶ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﻟﻮور و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﺎﻟﻮور ﻫﺎی ﻓﯿ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام)اﺧﺘﯿﺎری(:

ﺑﺮﺧ از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻫﻤﻮاره ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺬف ﻓﺎﻟﻮر ﻫﺎی ﻓﯿ ﭘﯿﺞ ﺷﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺎن در آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺒﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺻﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻋﺰﯾﺰ اﺟﺮاﯾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اول ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﯾ از اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﺎل ﺷﻮد اﺻﺮار
ﻣﺪاوم ﺑﺮﺧ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻮد.
ﺗﯿﻢ اﯾﻨﺒﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺮد.
ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻄﻔﺎ ﺗﺎم ﺑﯿﺮﯾﺪ  09907337390 :ﻋﺒﺪی
ﻣﻤﻨﻮن از ﺻﺒﺮ ﺷﻤﺎ

