راهمنای خرید کارت حافظه گویش
در مقالـه امـروز بـه معرفـی چنـد مـدل ممـوری مناسـب
میپردازیـم:
کارت حافظـه  : Extreme, 32 GB SanDiskایـن مـدل
کارت حافظـه میتوانـد اطالعـات را تـا  90مگابایـت انتقـال
دهـد ،همچنیـن گارانتـی مادام العمـر دارد.
کارت حافظـه  :Samsung Evo+ , 64 GBایـن کارت
حافظـه میتوانـد اطالعـات را تـا  80مگابایـت انتقـال دهـد.
کارت حافظـه  :Lexar Professional , 128 GBکارت
حافظـه لکسـار ظرفیـت زیـادی دارد .سـرعت خوانـدن
اطالعـات در ایـن کارت حافظـه  150مگابایت بر ثانیه اسـت
امـا سـرعت نوشـتن آن  45مگابایـت بـر ثانیـه اسـت.

مدل

قیمت

کارت حافظه  microSDHCتوشیبا مدل  ECONOMIC M203کالس  10ظرفیت  16گیگابایت

 41هزار تومان

کارت حافظه  microSDHCکینگ استار کالس  10ظرفیت  32گیگابایت

 51هزار تومان

کارت حافظه  micro SDHCویکو من مدل  Extre600Xکالس  ،10ظرفیت  32گیگابایت

 64هزار تومان

کارت حافظه  microSDXCویکومن مدل  600x plusکالس  ،10ظرفیت  64گیگابایت

 110هزار تومان

کارت حافظه  microSDXCسامسونگ مدل  ،Evo Plusکالس  10ظرفیت  157گیگابایت

 157هزار تومان

کارت حافظه  microSDXCسامسونگ مدل  ،Evo Plusکالس  10ظرفیت  128گیگابایت

 290هزار تومان

5

استارت آپ هایی که با بازاریابی محتوا پیشرفت خوبی را تجربه کرده اند

ابزار داغ ابزاریایب محتوا در استارت آپ
فرامحتوا

فـرا محتـوا مرجعـی اسـت کـه بـرای وب سـایت شـما محتـوا تولید
مـی کنـد یـا در ایـن زمینـه به شـما آمـوزش هایـی را مـی دهد در
واقـع خدمـات فرا محتوا عبارتند از  :اسـتراتژی محتـوا ،تولید محتوا،
مشـاوره محتـوا و ابزارهـای محتـوا .شـما مـی توانیـد از مشـاوره فرا
محتـوا بـه صـورت تلفنـی هـم بهـره منـد شـوید .این وب سـرویس
مـی توانـد بـه شـما بـا هـر کیفیتـی که مـی خواهیـد و متناسـب با
آن هزینـه ای کـه مـد نظـر داریـد کمـک کنـد و بـه تولیـد مقاالت
آموزشـی ،مقـاالت سـئو محـور ،خبر ،رپرتـاژ خبری ،مصاحبـه ،انواع
عکاسـیها ،فیلـم ،تیـزر ،موشـنگرافیک ،پویانمایـی ،استاپموشـن،
اینفوگرافیک ،کاتالوگ الکترونیک ،پوسـتر و همچنین پادکسـتهای
مناسـب کسـبوکار شـما بپردازد.
در بخـش مشـتریان فـرا محتـوا شـرکت هایـی کـه از این سـرویس
بـرای بازاریابـی محتوایـی خود اسـتفاده مـی کنند معرفی شـده اند
و در بخـش دانسـتنی هـا نیـز اطالعـات مفیـدی در خصـوص نحوه
بازاریابـی از طریـق محتـوا در اختیـار کاربـران قرار داده شـده اسـت.
فـرا محتـوا بـا ترسـیم یـک نقشـه راه به شـما مـی گوید کـه در آغاز
راه تولیـد محتـوا بایـد چـه اهدافـی را انتخـاب کنیـد و با اسـتفاده از
محتـوا بـه آن برسـید .همچنیـن اگر قصـد دارید در زمینـه بازاریابی
محتوایـی متفـاوت و خـاص عمـل کنید باید برای خودتـان یک برند
خلـق کنیـد کـه فرا محتـوا یک شـخصیت برند برایتـان طراحی می
کنـد تـا در ذهـن مخاطبـان جای خاصی را داشـته باشـید.

گراف

گـراف یـک برتری نسـبت به رقیبـان خـود دارد و آن تولید محتوای
انگلیسـی برای وب سـایت شماسـت .خدمات گراف بسـیار گسـترده
اسـت و عبارتند از :مدیریت شـبکه های اجتماعی که در وب سـایت
بـه صـورت مفصـل نحـوه انجـام آن توضیـح داده شـده اسـت ،تولید
محتـوای وبلاگ کـه بـه صـورت انتشـار مرتـب محتـوا در وبالگ بر
اسـاس انتشـار مرتـب و اسـتراتژی و تحلیـل کلمـات کلیدی اسـت،
بهبـود سـئوی فنی سـایت و ایجاد یک بسـتر مناسـب بـرای ارتقای
سـریع در موتورهای جسـت وجوگر ،تولید محتوای انگلیسـی که بر
ایـن اسـاس مقـاالت انگلیسـی بـر پایه اسـتانداردهای جهانـی تولید
مـی شـوند ،لینـک بیلدینـگ تخصصـی و ایجاد گسـترده بک لینک
هـای قدرتمنـد و معتبر.
فـرا محتـوا یـک برنامه منظـم بر طبـق تقویم محتوایی خـاص خود
را پایـه و اسـاس کار خـود قـرار داده و هزینـه ای کـه بابت تولید این
محتـوا از کاربرانـش مـی گیرد یک هزینه منطقی اسـت که وابسـته
بـه ویژگـی هـای محتوای تولید شـده اسـت .در همه مقـاالت تولید
شـده در ایـن سـایت اصـول سـئو بـه صورت کامـل رعایت شـده اند
و شـما مـی توانیـد از طریـق تمـاس تلفنی یا ارتباط از طریق شـبکه
هـای اجتماعـی ماننـد تلگرام با کارشناسـان گراف در ارتباط باشـید.
www.graphteam.ir

کانتنت وان

این سـرویس فعالیت خود را به صورت رسـمی از سـال  1395شـروع
کـرده اسـت و از کسـب و کارهـا و کاربـران شـبکه هـای اجتماعـی
سـفارش آنالیـن محتـوا دریافـت مـی کنـد .کانتنـت وان از طریـق

شماره 20318

آموزش

پیشنهاد
ویژه

محتـوا پادشـاه اسـت ،احتمـاال ایـن جملـه را شـما هـم شـنیده ایـد دلیـل ایـن عبـارت درخصوص محتوا آن اسـت که شـرکت ها بـا اسـتفاده از تولید محتـوای خالق و جـذاب توانسـته اند یک
وحیدهامینی
کسـب و کار پـر سـود را بـرای خودشـان راه انـدازی کننـد .بـه عبـارت دیگـر یکـی از موضوعاتی که شـرکتهـای نوپا این روزها بـه آن وارد شـده اند بحـث بازاریابی محتوایی اسـت و به این
کارشناس حوزه آی تی
صـورت انجـام مـی شـود کـه بـا اسـتفاده از تولیـد و انتشـار و توزیـع محتوا بـرای گرو ه های خـاص از مخاطبـان نوعـی از بازاریابی را انجـام می دهد.
هـدف از بازاریابـی محتـوا آن اسـت کـه بـا تولیـد یـک محتـوای منحصـر به فـرد و خالق مخاطبان بالقـوه ای را به دسـت آورد و در نهایـت بتواند آن ها را تبدیل به مشـتریان وفـاداری بکند که
وارد چرخه بازاریابی می شـوند .بسـیاری از اسـتارت آپ ها توانسـته اند با اسـتفاده از همین بازاریابی محتوا از ورشکسـتگی خود را نجات دهند یا رشـد چشـمگیری را به دسـت بیاورند .بسـیاری از این اسـتارت آپ ها
بـا تولیـد محتواهـای سـودمند و کاربـردی کـه متناسـب بـا نیاز مخاطبانشـان اسـت توانسـته اند در صدر سـایت های پربازدیـد قرار بگیرند کـه در ادامه به چنـد نمونه از آن ها مـی پردازیم.

www.faramohtava.com
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خالقیت گمشده در استارت آپهای
ایراین ابزاریایب محتوا
بازاریابـی محتـوا از طریـق تولیـد محتوای خـاص و خالقانه در
میان اسـتارت آپ های خارجی سـودهای بسـیار کالن میلیون
دالری را همـراه داشـته و هـر اسـتارت آپـی کـه در ایـن میان
بتوانـد خالقیـت بیشـتری بـه خرج دهـد و محتوای ارزشـمند
تـری تولیـد بکنـد مشـتریان جدیـد و بـه دنبال آن مشـتریان
وفادارتـری را مـی توانـد بـرای خود به دسـت بیـاورد .به همین
دلیل بسـیاری از کسـب و کارها از طریق همین بازاریابی محتوا
توانسـته انـد کسـب و کار خـود را رونـق بیشـتری بدهنـد .در
ادامـه به خالقیت چند اسـتارت آپ خارجـی در زمینه بازاریابی
محتوا مـی پردازیم.

بلوآپرون

پشـتیبانی محتوا به پشـتیبانی انواع محتواهای سـایت و اپلیکیشـن
پرداختـه و بـه تولیـد محتواهـای تخصصـی مـی پـردازد .علاوه بـر
ایـن بررسـی محتواهـای تولیـد شـده توسـط کاربران در اپلیکیشـن
هـا و سـایت هـای پـر بازدیـد نیـز از دیگـر فعالیـت هایـی اسـت که
ایـن مرجـع تخصصـی انجـام مـی دهد.تولیـد محتوایـی کـه در این
سـایت انجـام مـی گیـرد بر طبق نوع سـفارش ها مـی تواند محتوای
سـازمانی ،شـرکتی ،فروشـگاهی و با موضوعات متنوعی مانند تور و
خدمـات سـفر ،دیجیتال مارکتینگ ،خودرو ،لـوازم یدکی ،تکنولوژی
و  ...باشـد .کانتنـت وان ادعـا مـی کنـد که محتوای تولید شـده برای
کاربـران را ضمانـت کـرده و مـی تواند بر اسـاس تولیـد یک محتوای
جـذاب و بـر اسـاس معیارهـای روز مخاطبان جدیدی را برای شـما
بـه وجـود بیـاورد .همـه محتواهـای تولیـد شـده در ایـن مرجـع بـر
اسـاس آخریـن تغییـرات اعالم شـده توسـط گـوگل در زمینه بهینه
سـازی وب سـایت و شـبکه های اجتماعی هسـتند.
www.content1.ir

محتوایخوب

این سـایت در واقع نحوه فعالیتش به این صورت اسـت که بر اسـاس
کلمـات کلیـدی که کاربر به این سـایت پیشـنهاد بدهـد فعالیت می
کنـد .هـم اکنـون فعالیـت حرفـه ای این سـایت به مدت  4سـال در
حـال انجـام اسـت و بـر پایـه ایـن خدمـات کار خـود را دنبـال مـی
کنـد  :بازاریابـی در شـبکه هـای اجتماعـی که بـه مدیریت صفحات
مختلـف در پلتفـرم هـای اجتماعـی می پـردازد و بر این اسـاس کار
تبلیغـات و بازاریابـی تخصصـی و ارائـه پکیـج های مختلـف را نیز به
عهـده مـی گیـرد ،فعالیـت دیگری که این سـرویس انجـام می دهد
تولیـد محتـوای سـئو شـده اسـت کـه ایـن محتـوا عبـارت اسـت از
محتـوای عمومـی ،تخصصـی ،متـن ،صـوت ،ویدئـو ،تصویـر ،تکی یا

هدف از بازاریابی
محتوا آن است که
با تولید یک محتوای
منحصر به فرد و
خالق مخاطبان
بالقوهای را به دست
آورد و در نهایت
بتواند آن ها را تبدیل
به مشتریان وفاداری
بکند که وارد چرخه
بازاریابی می شوند

تکـرار شـونده کـه بـر اسـاس هـر نـوع از محتوا یـک نوع اسـتراتژی
بـه منظـور بازاریابـی محتـوا نیز تدویـن می کند.در بخـش دیجیتال
مارکتینـگ فعالیـت هایی کـه انجام می دهد در کنار سـئو ،تبلیغات
کلیکـی ،ایمیل مارکتینـگ و بازاریابی موبایل و خدمات تخصصی در
ارتباط با ورد پرس اسـت که نحوه انجام کار و سـفارش نوع خدمات
را نیـز در سـایت بـه صـورت کامل شـرح داده اسـت .شـما می توانید
سـفارش خـود را بـه صـورت آنالیـن انجـام دهیـد و بـه صـورت 24
سـاعته از مشـاوره رایـگان تیـم محتوای خوب اسـتفاده کنید.

ایـن اسـتارت آپ در زمینـه محتواهایـی در ارتبـاط بـا دسـتور
پخـت انـواع غـذا و مـواد اولیه آن ها فعالیت می کنـد و در کنار
آن ایـن مـواد اولیـه را بـه دسـت مشـتریان خود می رسـاند .در
زمینه رشـد این اسـتارت آپ همین کافی اسـت که بدانیم این
شـرکت تنهـا در سـال  2015حـدود  500درصـد رشـد کـرده
اسـت کـه بنـا بر اعالم موسسـان آن دلیل این رشـد و موفقیت
در بازاریابـی محتوایـی اسـت که انجـام داده اند.
طرفـداران بلوآپـرون تنهـا در شـبکه اجتماعـی فیـس بـوک
 1/7میلیـون نفـر هسـتند .یکـی از دالیل پیشـرفت این پلتفرم
اسـتفاده از محتـوای جـذاب و غنـی اسـت کـه مشـتریان برای
افزایـش اطالعـات بـه روز بـرای خود بـه این سـرویس مراجعه
می کنند و اغلب مشـتریان دایم و وفادار این شـرکت هسـتند.
همچنیـن شـما با ورود بـه بلوآپرون و انتخاب غـذای مورد نیاز،
مـواد اولیـه بـه منظـور تهیه آن غذا را به همان انـدازه و با همان
دسـتور در منـزل خـود تحویل می گیرید .این شـرکت ارسـال
هفتگـی مـواد اولیـه بـرای غذاهـای مختلـف را نیـز در دسـتور
کارش قرار داده اسـت.

www.goodcontent.ir

انربو

ایـن سـایت کمـی با دیگر سـرویس ها فـرق دارد و دلیل این موضوع
آن اسـت که عالوه بر تولید و بازاریابی محتوا در این پلتفرم ،بخشـی
از کارهـای مربـوط بـه محتـوا به صورت جمع سـپاری نیـز انجام می
شـود .بـه ایـن صـورت کـه شـما مـی توانیـد در ناربو مترجم شـوید
یـا خودتـان کار تولیـد محتوا را انجـام دهید .گـروه ناربو همچنین از
حضـور تیـم متخصـص و حرفـه ای ترجمـه نیـز بهره می گیـرد و به
منظـور قدرتمنـد تـر کـردن ترجمه هـا از هوش مصنوعـی بهره می
بـرد .ترجمـه در ایـن سـایت بـه یک محتـوای متنی خـاص محدود
نمـی شـود بلکـه خدمـات ترجمـه می تواند یـک کتاب ،متـون ویژه
انتشـارات آنالیـن و نشـریات باشـد .همچنیـن ناربـو گزینـه خوبـی
بـرای کسـب و کارهـای آنالیـن و اسـتارت آپ هایـی اسـت کـه بـه
دنبـال مشـتریان جدیـد بـرای خود هسـتند از طریق یـک محتوای
اختصاصـی و دسـت اول مـی خواهنـد بـازار هدف خوبی را به دسـت
بیاورنـد .تعرفـه انـواع خدمـات به تفکیک نوع خدمـات و کیفیتی که
مد نظر کاربران اسـت ،در سـایت ناربو دسـترس اسـت.
www.narbo.ir

ابفر

بافـر امـروزه از بـزرگ ترین اسـتارت آپ های مدیریت و تحلیل
شـبکه هـای اجتماعی همچـون توئیتر ،فیس بـوک ،لینکدین
ل پلاس اسـت کـه بـا تولیـد محتـوا بـرای کاربرانش و
و گـوگ 
زمانبنـدی انتشـار آن هـا بـر اسـاس آن چـه مشـتری مـی
خواهـد توانسـته رشـد کنـد .بافر بـا تبلیغ محتواهـای تولیدی
خـود در وبلاگ هـا توانسـت مخاطبانـش را بـه سـمت ایـن
اپلیکیشـن جـذب کنـد .بافـر در طـول مـدت  10ماه توانسـت
حـدود  100هـزار نفـر کاربـر به دسـت بیـاورد .همچنیـن بافر
بخشـی از معروفیـت و محبوبیـت خـود را مدیـون وبالگ های
پـر طرفـداری اسـت کـه از طریـق آن هـا و بـا روش بازاریابـی
محتوایـی توانسـته بـه مخاطبـان انبـوه تری دسـت پیـدا کند.

مشارکت فرزندان در مباحث مالی خانواده
افـراد موفـق امـروز ،حاصـل یـک
فاطمهسوزنچیکاشانی
عمـر تلاش دیـروز پـدر و مـادر خود
روزنامهنگار
هسـتند !
یکـی از اشـتباهاتی کـه معمـوالً
خانـواده هـا در ارتبـاط بـا فرزنـدان خـود مرتکب می شـوند؛ شـرکت
نـدادن آنـان در بحـث هـای مالـی خانـواده اسـت .والدیـن بـه غلـط
فکـر مـی کننـد بچـه هـا نباید از مشـکالت مالـی خانواده آگاه شـوند
چـون کاری از دسـت آن هـا برنمـی آیـد و تنهـا آرامش شـان مختل
مـی شـود .ایـن در حالـی اسـت که یکـی از وظایـف والدیـن در قبال
فرزنـدان ،تربیـت مالـی آنـان اسـت ولی متأسـفانه بسـیاری از والدین
در انجـام ایـن وظیفـه کوتاهـی مـی کننـد و مسـئولیت ایـن امر مهم
را تنهـا بـر دوش جامعه می اندازند .شـما مرتکب این اشـتباه نشـوید.
فرزنـدان خـود را در بحـث هـای مالـی خانوادگـی دخیـل و آن هـا را
در جریـان کلـی اهـداف و مخـارج خـود قـرار دهیـد.

نابرده رنج
بایـد بـه فرزنـدان خـود بیاموزید که هیـچ چیزی رایگان نیسـت .اگر کودک
شـما فلان عروسـک زیبـا را می خواهد ،باید بداند که شـما بـرای خرید آن
مجبورید چند سـاعت کار کنید و خسـته شـوید .اگر پسـر شـما توقع دارد
بـرای او دوچرخـه ای خریـداری کنیـد ،بایـد بدانـد که شـما مجبورید برای
تأمیـن هزینـه خرید دوچرخه 100 ،سـاعت اضافه کار داشـته باشـید .دقت
کنیـد! توصیـه مـا ایـن نیسـت کـه چیزی بـرای فرزنـدان تان نخریـد ،بلکه
مـا مـی گوییـم اجـازه دهیـد فرزندان تـان بیاموزند کـه هر چیـزی را که به
دسـت آورده انـد برایـش هزینه ای پرداخت شـده اسـت.
چیـزی کـه راحـت به دسـت بیاید راحت هم از دسـت مـی رود .دقیق ترش
ایـن مـی شـود کـه هیـچ چیـز راحـت در دسـت نمی مانـد .بعضـی چیزها
راحـت بـه دسـت بعضـی هـا می رسـد ،در ایـن صـورت یقینـاً زحمتش بر
دوش دیگـری افتـاده اسـت .البتـه زحمـت کشـیدن بـرای به دسـت آوردن
همیشـه رنـج آور نیسـت بلکـه گاهی خیلی شـیرین اسـت.

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
شـرایطی را فراهـم کنیـد کـه بچـه هایتان از همـان کودکی کسـب و کار و
درآمد کوچک خودشـان را داشـته باشـند .دختر کوچک شـما این اسـتعداد
را دارد کـه مهـارت بافتـن تابلـو فـرش هـای زیبا را فـرا بگیـرد و تابلو فرش
زیبایی ببافد .پسـر شـما این اسـتعداد را دارد که مهارت های ابتدایی نجاری
را فـرا بگیـرد و اسـباب بـازی هـای کوچـک و زیبایـی با چوب درسـت کند.
ایـن کارهـا علاوه بر درآمدزایی ،برای آنان تفریح هم محسـوب می-شـود و
در تربیـت آنـان نیـز بسـیار مفید اسـت .کار کـردن را برای فرزنـدان تان به
یـک ارزش تبدیـل کنیـد .از همـان کودکـی یـک حرفـه یا صنعـت را به آن
هـا بیاموزیـد .یادتان باشـد کسـانی که هنـر کار کردن ندارند ،مدرک-شـان
صرفـاً بـه درد نصـب روی دیـوار می خورد.
مدرسه اقتصادی
هزینـه هـای تحصیـل را دسـته بنـدی کنیـد .برخی ماننـد شـهریه و لوازم

تحریـر و  ...قابـل پیـش بینـی انـد .آن هـا را در بودجـه خانـواده پیش بینی
کنیـد .برخـی دیگـر مانند هدیـه روز معلم و برخی خریدهای وسـایل کمک
آموزشـی ،بـا کمـی خالقیـت کاهش چشـمگیری خواهند داشـت .برخی از
هزینـه هـا نیـز ضـروری نیسـت و انجـام آن از عهـده والدین بر مـی آید.
ق ّلک
پـس انـداز کـردن یک رفتار اسـت که مثـل خیلی از رفتارهـای دیگر باید از
کودکـی آموختـه شـود .کسـی که از کودکی پـس انداز کـردن را یاد نگرفته
باشـد ،یقینـاً در بـزرگ سـالی به بهانـه های مختلف نظیر این کـه پس انداز
کردن مال کسـانی اسـت که درآمدشـان از هزینه های شـان بیشـتر است نه
مـال مـا کـه هشـت مـان گرو ن ُه مـان اسـت و  ...از زیـر بار پس انـداز کردن
شـانه خالی خواهد کرد.
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