لباس شویی کیلویی چند؟!

نام محصول

لبـاس شـویی یکـی از همیـاران عزیـز کدبانوها در خانه اسـت .به ویـژه در این
خانـه هـای آپارتمانـی کـه جایـی بـرای بسـتن طناب هایـی برای رخـت آویز
کـردن نـدارد .البتـه صرفـه جویـی در زمـان را نیـز بایـد یکـی دیگـر از مزیت
هـای ایـن کمـک دسـت بانوان دانسـت .لباس شـویی ها دارای انـواع مختلفی
هسـتند کـه هـر کـدام به فراخور امکانات و البته قیمت شـان مشـتریان خاص
خـود را دارد .لبـاس شـویی هـای سـطلی :ایـن لباس شـویی ها اولین نسـل از
رخت شـورهای مکانیزه اسـت .در این مدل مراحل خیسـاندن و شسـت وشـو
انجـام و مراحلـی چـون آبکشـی  ،چالنـدن و خشـک کـردن به وسـیله عوامل
انسـانی انجـام مـی شـود .امـا در لباس شـویی هـای دو قلو ،آبگیری و خشـک
کـردن نیـز به صـورت مکانیـزه انجام می شـود.

راهنمای خرید تلویزیونهای
پالسما و LED

مینی واش دو قلو  2کیلویی تکنو پارس مدل
TWD25

 456هزار

مینی واش دو قلو  3.5کیلویی تکنو پارس مدل
TWD70

 727هزار

تک قلو  6 ،کیلویی تکنو پارس مدل TWD70

 465هزار

مینی واش 3 ،کیلویی ،آ ا گ مدل 2000T
مینی واش  3.5کیلویی بیمر مدل XPB-2900S
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چند اقدام برای شروع یک کسب و کار

 4کارکرد تبلیغات

قسم
ت اول

بعـد از راه انـدازی یـک کسـب و کار زمـان
نویسنده  :باربارا هازلدن
آن مـی رسـد کـه کاال یا خدمات به دسـت
مترجم :سوده قدیمی
مشـتری و سـپس به فروش برسـد .ممکن
اسـت سـوال پیـش آیـد کـه مشـتریان را چگونـه پیـدا کنیـم یا چطـور کاال و
خدمات خود را به مشـتری معرفی و به دسـت او برسـانیم ؟! پاسـخ این اسـت
کـه مشـتری یابـی احتیاج به مقدمه سـازی دارد و تبلیغـات یکی از اصلی ترین
مقدمه های مشـتری یابی اسـت .در بازار دنیای امروز ،تبلیغات و نوآوری های
آن به رکن اصلی کسـب و کارها و تجارت ها بدل شـده اسـت .از تبلیغات برای
بـه انجـام رسـاندن اهـداف مختلـف اسـتفاده می شـود و رسـانه هـای مختلف
ماننـد روزنامـه هـا و مجلات ،رادیـو و تلویزیون ،شـبکه های مجـازی و ...مانند
یـک واسـطه وظیفـه انتقـال تبلیغـات و به سـرانجام رسـاندن اهـداف صاحبان
کاال و تولیـد کننـده هـا را بـر عهـده مـی گیرنـد .در ادامـه مـواردی که اهمیت

تبلیغـات را بهتـر و بیشـتر نشـان می دهـد را با هم مـی خوانیم.
 .۱آگاهـی دادن و معرفی محصول :وقتی محصولـی جدید تولید و وارد بازار
مـی شـود ،تبلیغـات به عنوان ابزاری بـرای آگاهی دادن بیشـتر درباره محصول
بـه بـازار عمـل مـی کنـد .تبلیغـات اغلـب روی راه حلی که محصـول در جواب
یـک مشـکل رایـج ارائـه می کنـد ،تمرکز می کننـد .برای مثال تبلیغـات برای
درمـان یـک مشـکل پوسـتی مـی توانـد عکس هـای قبل و بعـد از اسـتفاده را
نشـان تـا تاثیـرات محصـول را به خوبـی ارائه دهد.
 .۲اتفاقـات فـروش محصـول :تبلیغـات ،راه مناسـبی بـرای اطالع رسـانی
دربـاره اتفاقـات فـروش محصـول بـه بـازار هسـتند .اتفاقـات فـروش محصول
چیسـت؟ منظـور اطلاع رسـانی درباره زمـان فروش هـای ویژه ،فـروش هایی

بـا زمـان محـدود ،ورود کاالهـای جدید و  ...اسـت .معموال فروشـگاه های خرده
فروشـی ،مغازه ها و بوتیک های محلی از این نوع تبلیغات اسـتفاده می کنند.
در بسـیاری از مـوارد شـرکت تولیـد کننـده هزینه تبلیغات را با فروشـگاه های
زنجیـره ای یـا مغـازه های خرده فروشـی سـهیم می شـوند.
 .۳تفکیـک محصـول از دیگر رقیبان تجاری :کسـب و کارهـا و تجارت ها
بـه طـور مداوم از تبلیغات اسـتفاده می کنند تا نشـان دهند چگونه محصوالت
 ،کاالهـا یـا خدمات شـان نسـبت به محصـوالت رقیبان تجاری مشـابه ،مزایا و
کیفیـت و اثرگـذاری بیشـتری دارنـد .گاهی رقابت چنان زیاد اسـت که ممکن
اسـت احسـاس کنیـد رقیبـان تجاری تمـام صفحـات روزنامه ها یـا آنتن های
تلویزیونـی را بـا تبلیغـات خودشـان پـر کـرده انـد .این جاسـت که شـما نیز به
عنـوان یـک صاحـب کاال یـا خدمات بایـد محصوالت و تولیدات تـان را با تبلیغ

در ذهن مشـتریان برجسـته و پررنگ کنید.
 .۴پیشـرفت هـا و موفقیت هـای محصول :تبلیغـات در جهت پیشـرفت
و ترقـی محصـول اسـتفاده مـی شـود .در سـپتامبر سـال  ،۲۰۰۳مجله « عصر
تبلیغـات» یک داسـتان بلند از یک رقابت سرسـختانه میـان تولید کننده های
صابـون بـه چـاپ رسـاند .داسـتان از این قرار اسـت کـه در سـال  ۱۹۸۰یکی از
شـرکت هـای تولیـد کننـده صابـون در رقابت تجـاری با رقیبان خود توانسـت
از طریق تبلیغات مناسـب محصوالت خود را به طور چشـمگیری پیشـرفت و
ترقـی دهـد .ایـن شـرکت اولیـن صابـون مایع دسـت شـویی را به بـازار معرفی
کرد که مشـکل ماسـیدگی صابون های جامد به سـینک های دسـت شـویی
را حـل مـی کـرد و در نهایـت ایـن محصول توسـط یـک برند ملـی خریداری
شـد؛ فقـط و فقط بـا معرفی و تبلیغ مناسـب.

نگاهی به یک برند معتبر تولید مبلمان و صندلی

نیلرپ ،پرفروش و محبوب

راهنمای
خرید

در ادامـه معرفـی محصـوالت وطنـی نوبـت بـه یکی از معتبرترین تولید کنندگان مبلمان و صندلی رسـیده اسـت کـه احتماال هر کدام از ما نام آن را بشـنویم در ذهنمان انـواع صندلی اداری
معصومه جمالی
م اکنون تنهـا شـرکت تولیدکنندة صندلـی در ایران اسـت که  انـواع صندلی و درصد بسـیار
نقـش مـی بنـدد امـا بهتـر اسـت بدانیـد ایـن برنـد خیلـی فراتـر از تصور ما توسـعه یافتـه و  ه 
نویسنده
زیـادی از قطعـات اولیـه مـورد نیـاز خـود را  نیـز در داخـل مجموعـه شـرکت خـود تولیـد می کند و مـی توان گفت به  صفـر تا صد کار نظـارت دارد تا بتوانـد محصولی با کیفیـت را روانه
بـازار نمایـد .بـا ما همراه باشـید تا با شـرکت و برند نیلپر بیشـتر آشـنا شـوید.
منظـور افزایـش زیبایـی و جلوگیری از زنگزدگی و آسـیب اسـت.

پر فروش ترین صندیل اداری نیلرپ

رشکتنیلرپ

اندیشـه ایجـاد و فعالیـت نیلپـر بـا گسـترش اسـتفاده از رایانـه و به
تبـع ،نیـاز بـه ملزومـات اسـتفاده از آن از جملـه صندلی ویـژه رایانه
در سـال  71شـکل گرفت .فعالیت تولیدی نیلپر با سـاخت و مونتاژ
قطعـات صندلـی در زیرزمیـن یـک نمایشـگاه شـروع شـد  ،فرایند
تولیـد صندلـی از زمـان خریـد یک صندلـی به عنوان نمونـه تا آغاز
تولید صندلی حدود دوسـال به طول انجامید و سـرانجام در سـال
 73شـرکت نیلپـر بـه صورت رسـمی به ثبت رسـید.
نیلپـر پـس از نزدیـک بـه یـک دهـه تلاش و بـا اندیشـه ارتقـا و
گسـترش محصـوالت خـود به سـمت تولید صنعتی گام برداشـت ،
بـرای ایـن منظـور ،واحدهای جدیدی در مجموعه شـکل گرفتند ،از
سـال  81به بعد ،این شـرکت ،با پشـت سـر گذاشـتن آموزشهای
وسـیعی در زمینـه هـای مختلـف  ،بـه دانـش مدیریت اسـتراتژیک
احاطه یافت و واحدهای شـرکت ،اسـتراتژی های مشـخص و مدونی
را بـه کار بردنـد و کارخانـة وسـیع و مجهزی در شـهرک بهارسـتان
کـرج ،تأسـیس شـد ،بدیـن ترتیـب نیلپر از یـک مکان با مسـاحت
حـدود 2000متـر مربع ،بـه کارخانهای با وسـعت  36000متر مربع
بـا حـدود  5000متـر مربع سـوله ،نقل مـکان یافت .این توسـعه باز
هـم جوابگـوی طبـع بلنـد مدیـران نیلپـر نبـود و وجـود مشـکالت
کیفـی و نارضایتـی نیلپـر از تامیـن کننـدگان قطعات و مـواد اولیه
نیلپـر را بـر آن داشـت بـا ایجـاد کارخانـه ای بـزرگ تـر و تجهیـز
آن بـه تمـام امکانـات مـورد نیـاز خـود ،تامیـن قطعـات تولیـدی را
نیـز در داخـل مجموعـه خـود انجـام دهد  ،این تصمیم سـبب شـد
کـه امـروز مـا شـاهد وجـود کارخانـه بـزرگ ،مجهـز و مـدرن نیلپر
بـه مسـاحت  40هـزار مترمربـع در شـهرک صنعتـی پرند هسـتیم
کـه فرایندهایی نظیـر جوشکاری ،برشکاری و پرسـکاری ،تزریـق
پالسـتیک و تزریق ابر و فـوم در آن درونـی سـازی شـده اسـت و
نظـارت مناسـب روی تولیـد قطعـات و کنتـرل کیفیـت مـواد اولیه
در آن انجـام مـی شـود .هدف نیلپر از این سـرمایهگذاری گسـترده،
افزایـش کیفیـت محصول ،ارتقـای توانایی طراحـی و کاهش قیمت
تمـام شـده بـا رویکـرد جلـب رضایـت مشـتریان اسـت کـه همین
رویکرد سـبب شـده اسـت نیلپر موفق به اخذ گواهی های مختلف
از جملـه گواهـی اسـتاندارد برای کلیه صندلی هـای گردان ،گواهی
نامـه اسـتاندارد اتحادیـه اروپـا ( ،)CEگواهـی نامـه ارگونومـی و

کیفیـت صندلـی  ،مطابق بـا اسـتانداردهای  BIFMA,ANSIآمریکا
از موسسـه  ،SGSگواهـی نامـه کیفیـت محصـول مطابـق بـا
اسـتانداردهای  BIFMA,ANSIآمریکا از موسسـه  ،SGSگواهی
نامـه اسـتاندارد  ISO 9001:2015در طراحـی و سـاخت صندلی از
موسسـه های  ،IQ Net ,CISQگواهی نامه شـرکت  TUVدر زمینه
کیفیـت طراحـی  ،تولیـد  ،فـروش و خدمات پـس از فروش مبلمان
اداری ،پروانه کاربرد اسـتاندارد تشـویقی برای صندلی اداری شـده
اسـت و برنـد نیلپـر در بین  100برند برتر ایرانی جای گرفته اسـت.

محصوالتنیلرپ

احتمـاال شـما هـم ماننـد بسـیاری از مـردم تصـور می کنیـد نیلپر
فقـط تولیـد کننـده صندلـی اداری اسـت امـا در حقیقـت این طور
نیسـت ،محصـوالت نیلپـر شـامل انواع صندلـی اداری ،مبـل اداری،
مبلمـان رسـتورانی ،صندلـی پزشـکی و آزمایشـگاهی ،صندلی کار،
صندلـی آموزشـی ،صندلـی کـودک ،مبـل کـودک ،جلـو مبلـی و
عسـلی  ،میـز ناهارخـوری ،کنسـول و میـز تلویزیـون و رخـت آویز
اسـت کـه صدهـا قلـم محصـول را در طـرح و مـدل هـای مختلف
در بـر مـی گیرد.

محبوب ترین صندیل اداری نیلرپ

صندلـی مدیریـت نیلپـر مـدل « »SK712tمحبـوب ترین صندلی
از دیدگاه کاربران در یکی از فروشـگاه های معتبر اینترنتی اسـت .
طراحـی ایـن مـدل صندلـی در هر فضایی ،چـه اداری و چه خانگی،
ترکیبـی از حـس آرامـش و مدرنیتـه ایجـاد میکنـد .بهـره گیـری
از پارچـه مـش در پشـتی صندلـی بـرای سـهولت گـردش هـوا و
جلوگیری از تعریق و اسـتفاده از فوم سـرد قالبی در قسـمت نشیمن
با هدف جلوگیری از افت و بد فرم شـدن صندلی ناشـی از نشسـت
و برخاسـت بـه همـراه پوشـش پارچـ ه مرغـوب بـدون پرز دهـی ،از
ویژگیهـای بـارز ایـن صندلـی بـه شـمار میروند .ارتفـاع جک 10
سـانتی متر و امکان قفل در چهار حالت و همچنین تنظیم دسـته
هـا در پنـج حالـت ،امکان اسـتفاده این محصول را برای بسـیاری از
کاربران آسـان و کاربردی میکند .چرخها از جنسـی سـاخته شـده
اسـت تـا بتوانیـد بدون صـدا و با نرمی روی سـطوح مختلف حرکت
کنیـد .ایـن صندلـی دارای پایـه پنجپـر فـوالدی با آبـکاری کروم به

نیلپر  با بیش از ربع
قرن تجربه  ،تنها
شرکتتولیدکننده
صندلی در ایران
است که  صدها
نوع صندلی و دیگر
محصوالت را تولید  
و ارائه و درصد بسیار
زیادی از قطعات
اولیه مورد نیاز خود
را  نیز در داخل
مجموعهشرکت
تولید می کند تا
بتواند محصولی با
کیفیت را روانه بازار
کند.

صندلـی مدیریـت نیلپـر مـدل « »SM812vبـا طراحی بـی نظیر و
راحـت بـرای کسـانی کـه سـاعات زیـادی پشـت میز مینشـینند،
انتخاب بسـیار مناسـبی اسـت .بهرهگیری از پارچه مش در پشـتی
جهـت سـهولت گـردش هـوا و جلوگیـری از تعریق ،اسـتفاده از فوم
سـرد قالبی در قسـمت نشـیمن با هدف جلوگیری از افت و بدفرم
شدن ناشـی از نشسـت و برخاسـت با پوشـش چرم مصنوعی مقاوم
در برابـر سـایش ،امکان راحتـی را برای کاربر فراهم می کند .قابلیت
تنظیـم ارتفـاع دسـتهها در پنـج حالـت مختلـف و روکش فـوم
انتگرال برای راحتی دسـتان کاربر ،تعبیه قسـمت اسـتراحت و رفع
خسـتگی گـردن ،قابلیـت قفـل پشـتی در چهـار حالـت مختلف به
همـراه جـک بـا ارتفاع  10سـانتی متر ،بهکارگیری بـدون صدا و نرم
 ،پایـه پنـج پـر فـوالدی با آبکاری کـروم به منظور افزایـش زیبایی و
جلوگیری از زنگ زدگی و آسـیب ،از ویژگیهای  SM812vبهشـمار
میرونـد .ایـن صندلـی عنـوان پـر فـروش تریـن را در میـان انـواع
صندلـی هـای اداری نیلپـر در یکـی از معتبرتریـن فروشـگاه هـای
اینترنتـی به خـود اختصاص داده اسـت.

شعب و منایندیگ های نیلرپ

نیلپـر بـا داشـتن بیـش از  160شـعبه در تمام کشـور در دسـترس
همـگان قـرار دارد  .افـزون بر آن فروشـگاه اینترنتی نیلپـر به آدرس
 /http://store.nilper.irنیـز انـواع محصـوالت ایـن برند را به شـما
ارائه مـی کند.

مضانتمحصوالتنیلرپ

محصـوالت نیلپـر بسـته به نوع اداری یـا خانگی دارای مـدت زمان
و شـرایط ضمانـت مشـخصی هسـتند که بایـد هنگام خریـد به آن
دقـت کنید .محصـوالت خانگی نیلپر دارای  36ماه ضمانت اسـکلت
بنـدی داخـل  24 ،مـاه ضمانت تسـمه هـای ارتجاعـی  ،فنرها ،فوم
و ابـر ،بدنـه و نشـیمن و اتصـاالت و  18مـاه ضمانـت برای قسـمت
های چوبی اسـت.
کلیـه محصـوالت اداری دارای سـه سـال ضمانـت هسـتند  ،فقـط
صندلـی هـای اداری دارای جـک ،جـک محصـول دارای یـک سـال
ضمانـت از تاریـخ خرید اسـت.

نظرات مشا:

من دو سـال هسـت صندلی اداری نیلپر با روکش چرم را اسـتفاده
می کنم هنوز مثل روز اولشـه و کامال راضی هسـتم .البته من بعد
از گـردن درد گرفتـن بـا صندلی های دیگـر ،این صندلی را خریدم و
ای کاش از اول ایـن محصـول را مـی خریـدم  .واقعـا ممنون از تولید
کننده ایـن محصول با کیفیت
صندلـی اداری نیلپـر بـا روکـش پارچـه ای کیفیـت سـاخت باال ،
جنـس خـوب ایرانـی ،کیفیـت پارچه،بـادوام و راحته
اگـه بـه دنبـال خریـد یـک صندلـی راحـت بـادوام هسـتید تـو
خریدتـون شـک نکنیـد!
مـن چنـد سـال پیـش چنـد صندلی انتظـار برای مطبـم خریدم.
واقعـا دسـت مریـزاد بعد چندسـال هنـوز فکر می کنی تـازه خریده
شـدند  .از دوام و کیفیـت هـم خیلـی راضی ام
مـن نمـی دونسـتم نیلپـر محصوالت خانگـی هـم داره  ،تازگی ها
منـزل دوسـتم میـز ناهارخـوری نیلپـر رو دیدم خیلی خوشـم اومد.
طراحـی عالـی و کیفیـت خیلـی خـوب  .حتما بعـدا می خرمش
مـن صندلـی کارمنـدی نیلپـر اسـتفاده مـی کنم در محـل کارم .
دسـته های کنارش زیاد راحت نیسـت .آرنج و سـاعد دسـتم گاهی
درد مـی گیره

میزتحریرمناسب
کدام است؟

امروزه دراز کشـیدن جلوی تلویزیون و انجام تکالیف مدرسـه یا
مطالعه به روش بیشـتر کودکان دهه  60منسـوخ شـده اسـت و
از طـرف والدیـن و دانـش آموزان پذیرفتنی نیسـت .البته که در
ایـن روش هیـچ حالـت ارگونومیکـی رعایت نمی شـود و تمرکز
کمـی هـم بـه تکالیـف معطوف می شـود .داشـتن میـز تحریر
اسـتاندارد و مطابـق سـلیقه بچـه هـا می تواند نقـش مهمی در
پشـت میز نشسـتن آن ها داشـته باشـد و تمرکز نسـبی خوبی
را بـر فعالیـت آنـان حاکـم نمایـد .به بررسـی ویژگـی های یک
میـز تحریـر مناسـب مـی پردازیم تـا اگـر در روزهـای ابتدایی
سـال تحصیلـی ،قصـد خرید میـز تحریـر را داریـد بتوانید یک
خرید خوب داشـته باشـید.
بـرای انتخـاب جنـس میـز تحریـر بهتر اسـت بدانیـد میز های
چوبـی یـا بـا روکش چـوب بهترین انتخـاب برای میزهـای کار
هسـتند ،روی ایـن میزها مشـکل سـر خوردن کتـاب را ندارید
و از مقاومـت زیـادی نیـز برخوردارنـد؛ میـز تحریـر لمینـت یا
ام دی اف نیـز کـه در آن یـک سـطح پالسـتیکی درون هسـته
چوبـی قـرار دارد بسـیار مقـرون به صرفه و بـا دوام و دارای طرح
هـا و زمینـه هـای رنگی وسـیعی اسـت که سلایق بسـیاری را
پوشـش مـی دهد.
انـدازه میـز تحریـر بـا توجـه بـه جثه هر فـرد تعیین می شـود
بنابرایـن مدلـی را تهیـه کنید کـه هنگامی که فرزندتان پشـت
آن مـی نشـیند بـدون ایـن کـه بـه بدنـش فشـار اضافـی وارد
شـود ،دسـت هایـش روی میز قـرار بگیرد؛ به صورتـی که مچ و
آرنـج در امتـداد هـم باشـد و آرنـج و بازو یک زاویـه حدود 110
درجـه ایجـاد کنـد .اگـر ارتفاع میز تحریـر انتخابی شـما از این
اسـتاندارد کوتـاه تر باشـد ،دسـت ها به سـمت پاییـن آویزان و
در نتیجـه سـر و گـردن کـودک اذیت می شـود .اگر هـم از این
حالـت بلندتر باشـد ،باعث می شـود که شـانه باالتـر قرار بگیرد
کـه بـاز هـم در دراز مـدت باعـث درد کتـف و شـانه می شـود.
حواسـتان باشـد وقتی کودک پشـت میز می نشـیند ،ارتفاع آن
بیـن کمر و قفسـه سـینه اش باشـد همچنین بدون قـوز کردن
بتوانـد آرنـج خـود را روی میـز قـرار دهـد و شـانه هـای خود را
بـه جلـو بدهـد .همچنین بایـد بتواند پاهای خـود را صاف روی
زمیـن بگذارد.
بـرای سـاخت میـز تحریـر باید طـول میـز را بین ۷۰تـا ۱۵۰
سـانتی متـر  ،عمـق صفحـه میـز بین  ۶۰تـا  ۷۵سـانتی متر و
ارتفـاع میـز از زمیـن بین  ۷۷تا  ۷۳سـانتی متـر در نظر بگیرید
و در صورتـی کـه نیـاز داریـد از پایه یا چرخ اسـتفاده کنید باید
ارتفـاع چـرخ یـا پایـه را بـه ارتفـاع میـز اضافه کنیـد .ضخامت
مناسـب صفحـه میـز تحریـر حداقـل  ۱۶میلی متر اسـت و در
صـورت تمایـل میتوانیـد صفحـه را بهصورت دوبله بسـازید که
ضخامـت آن بـه  ۳۲میلـی متر افزایـش یابد.
اگـر فضـای اتـاق تـان کوچک اسـت یـا کتابخانهای بـه صورت
مجـزا نداریـد ،در هنـگام خریـد بـه میزهـای تحریر کـه دارای
کتابخانه هسـتند ،توجه داشـته باشـید.
میـز تحریـر بهتـر اسـت جـدا از میز رایانـه یا لپ تاپ باشـد اما
اگـر بـه هـر دلیلی مـی خواهید از یک میز بـرای مطالعه و رایانه
اسـتفاده کنید دقت کنید سـطح رویه میز باید بزرگ تر باشـد.

قیمت انواع میز تحریر در بازار
برند
انتخاب اول
لمکده

ارزانترین مدل گرانترین مدل
 435.000تومان  1.385.000تومان
 540.000تومان

 790.000تومان

بُلج

 199.000تومان

 1.150.000تومان

متفرقه

 63.000تومان  2.230.000تومان

