راهمنای خرید کفش بچگانه
بهتریـن مـدل کفـش برای کـودکان ،کفش بنـددار یا
چسـب دار اسـت ومدل های پشـت باز و کتانی بدون
بنـد ،مدلهای مناسـبی نیسـت .علاوه براین به دلیل
ایـن کـه پـای کـودکان سـریع رشـد مـی کنـد ،بهتر
اسـت کفشـی بـا یک سـایز بزرگ تر خریـداری کنید.
همچنیـن کفـش مناسـب بـرای دلبندتـان ،کفشـی
اسـت کـه رویـه انعطـاف پذیـری داشـته باشـد .ایـن
انعطـاف پذیـری باعـث مـی شـود حرکت آسـان تری
داشـته باشـند و موجـب گردش جریان خـون در پاها
مـی شـود .درضمـن بـه دلیـل این که جنـب و جوش

مدل

بچـه هـا زیـاد اسـت ،بهتـر اسـت کفـش هـای
دور دسـت دوز را انتخـاب کنیـد تا دیرتر
خـراب شـوند .همچنین به ایـن نکته نیز
توجـه کنید کـه کفش مناسـب کودکان
بایـد نـرم و راحـت باشـد و انگشـتان در
آن بـه راحتـی حرکـت کننـد؛ بنابرایـن
توجه داشـته باشـید که هنـگام خرید کفش
کـودکان ،حداقـل یـک بند انگشـت ،جـا برای
حرکت انگشـتان در قسـمت جلـوی کفش وجود
داشـته باشد.

قیمت (تومان)

کفش مجلسی کالج بچگانه

 ۶٩هزار

کفش اسپرت بچگانه

 ٨٢هزار

کفش کتونی بچگانه

 ٩٣هزار

کفش کتونی بچگانه هولوگرام

 ۱۴۶هزار

کفش راحتی چراغدار بچگانه

 ٢٩۱هزار

کفش ورزشی بچگانه ریباک

 ۶۴٢هزار
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استارت آپ هایی که دردسرهای خرید بلیت را کمتر کرده اند

ی کنند زودتـر از موعد تعطیالت ،خریـد بلیت و اقامتگاه خـود را انجام دهنـد تا در لحظه
بـا نزدیـک شـدن بـه سـال جدیـد  ،تعطیلات نـوروزی و شـروع سـفرهای نوروزی ،اغلب مردم سـعی مـ 
وحیدهامینی
آخـر دچـار مشـکل نشـوند .ایـن روزهـا سـایت هایـی کـه خدمات بلیـت هواپیما ،قطار و اتوبوس را ارائه می دهند بسـیار گسـترده و متنوع شـده اسـت و هر کـدام از آن ها نیز بـازار بزرگ و پر
کارشناس حوزه آی تی
طرفـداری پیـدا کـرده انـد .همـان طـور که در شـماره های پیشـین هم اشـاره کردیم اسـتارت آپ ها به ارائه سـرویس های متنوعـی روی آورده اند که از تاکسـی اینترنتی ،سـفارش آنالین غذا،
فـروش آنالیـن بیمـه و  ...گرفتـه تـا خدمـات نظافـت در محل و غیره را شـامل می شـود .اسـتارت آپ های فروش آنالین بلیت سـفر نیز از آن دسـته اسـتارت آپ هایی هسـتند که توانسـته اند
بسـیار سـودآور عمـل کننـد و یـک گـردش مالـی هنگفتـی را بـرای صاحبانشـان بـه همراه داشـته باشـند .از طرف دیگر مـردم برای جلوگیـری از سـردرگمی و انتخاب بهتریـن گزینه باید پیـش از انتخاب هر کـدام از این
اسـتارت آپ هـا آن هـا را بـه طـور کامـل بررسـی کننـد و نظـرات کاربرانـی را کـه از خدمـات آن ها اسـتفاده کرده اند ،جویا شـوند .پس برای  تجربه سـفری دلچسـب از طریق خریـد آنالین ،باید بهترین گزینه اسـتارت
آپـی را انتخـاب کنیـد و ایـن بـه سـلیقه و آن چـه مـد نظـر شماسـت نیـز بسـتگی دارد .در ادامه با ما همراه شـوید تا با معروف ترین اسـتارت آپ های حوزه بلیت سـفر آشـنا شـویم.

عیل اباب

www.alibaba.ir

www.flightio.com

یت چارتر

ایـن وب سـرویس کمـی بـا بقیه سـرویس ها متفاوت اسـت .در واقع
تـی چارتـر بـه این شـکل فعالیت مـی کند که این سـایت یک موتور

آموزش

استارت آپ رزرو آنالین بلیت
همـان طـور کـه گفتیم ایـن روزها فعالیـت های اسـتارت آپی
درخصوص رزرو هتل و بلیت سـفر بسـیار گسـترش یافته است
و بـه خصـوص در آسـتانه تعطیلات ،نیاز مردم به این شـرکت
ها بیشـتر می شـود .اما خواسـته های گردشـگران به خصوص
بـا بـاال رفتـن هزینـه های بلیـت و رفت و آمد مسـافران فراتر از
آن چیـزی اسـت کـه اسـتارت آپ هـای ایرانی ارائـه می دهند.
در ادامـه بـه دو نمونـه از سـرویس های خارجـی در زمینه ارائه
بلیـت مسـافرتی و خالقیـت های آن ها مـی پردازیم.

تراولکا

علـی بابـا از سـال  1393فعالیت خود را آغـاز کرده و به منظور خرید
بلیـت هواپیمـا و قطـار و اتوبـوس فعالیت می کند که مـی تواند یک
طرفـه یـا دو طرفـه باشـد .شـعار این اسـتارت آپ « تجربه شایسـته
سـفر» اسـت که با سـاختن یک حسـاب کاربری و داشـتن پروفایل
می توانید در سـایت و اپلیکیشـن آن اقدام به جسـت وجوی بلیت و
حتـی بـا شـارژ کـردن کیف پول خود در اپلیکیشـن ،اقـدام به خرید
اعتبـار کنیـد .شـما بـا اسـتفاده از ابزارهـای متنـوع می توانیـد برای
خریـد بلیـت خارجـی و داخلـی و نـوع بلیـت اقدام کنیـد .البته علی
بابـا امـکان رزرو هتـل را نیز برای شـما فراهم کرده و در صورت خرید
بلیـت قطـار ،شـما حتـی مـی توانید نوع غذایـی را که در مسـیر می
خواهیـد میـل کنید نیـز انتخاب کنید.شـما عالوه بر بلیت سـفرتان
مـی توانیـد هـر دو بلیـت مسـیر و هتل را در قالب تور نیـز از علی بابا
تهیـه کنیـد .علـی بابا برای شـما بهترین قیمت بلیت هـای چارتر را
تضمین کرده و پشـتیبانی این سـایت  24سـاعته اسـت .این سـایت
رتبـه اول خریـد بلیـت اینترنتی سـفر را دارد و بلیت های هواپیمایی
آن از معتبرتریـن ایرالیـن های موجود اسـت که به اسـامی همکاران
علی بابا در سـایت آن اشـاره شـده اسـت .یکی دیگر از امکاناتی که
علـی بابـا دارد ،اسـترداد آنالین بلیت هواپیماسـت که مـی توانید در
صـورت تغییـر برنامـه خـود ،بر اسـاس قوانین کنسـلی با لغـو بلیت،
پـول را در کمتریـن زمان به حسـابتان برگردانید.

فالیتیو

شماره 20324

پیشنهاد
ویژه

بلیت سفر نوروزاتن را آنالین بخرید

فالیتیـو نیـز از اسـتارت آپ هـای پـر طرفـداری اسـت کـه از سـال
 1394فعالیـت خـود را در زمینـه رزرو آنالیـن بلیـت هواپیمـا ،قطار
و هتـل آغـاز کـرده اسـت .فالیتیـو تـا بـه امروز توانسـته بـه بیش از
 2.5میلیـون مسـافر خدمـات ارائـه دهد .یکی از وجـوه تمایز فالیتیو
بـا نمونـه هـای دیگـر اسـتارت آپی آن اسـت کـه این سـایت با تمام
ایرالیـن هـای داخـل و خارج قـرارداد دارد و همه نوع پرواز در خطوط
هواپیمایی از جمله چارتری و سیسـتمی را ارائه می دهد .همچنین
فالیتیـو بیـش از پنـج هـزار شـهر و یـک میلیـون هتـل را در سـرتا
سـر دنیا پوشـش می دهد.در قسـمت وبالگ فالیتیو مطالب بسـیار
مفیدی درباره نکات گردشـگری ،اخبار ،رویدادها و دانشـنامه سـفر و
انتخاب نوع وسـیله سـفر وجود دارد که می توانید از آن برای تجربه
یک سـفر دلچسـب اسـتفاده کنیـد .همچنین فالیتیـو تخفیف های
جذابـی نیـز دارد بـرای مثـال زمانی که شـما بلیت سـفر را تهیه می
کنیـد ،بـرای شـما تخفیف هتل ارسـال می کنـد یا جوایـز روزانه ای
هـم دارد کـه از ایـن طریق توانسـته کاربران زیـادی را به خود جذب
کنـد .بـر خلاف برخی اسـتارت آپ ها که مشـتری مـداری ضعیفی
دارنـد در فالیتیـو هیـچ وقت سـواالت شـما بـی جـواب نخواهد ماند
چرا که سیسـتم پشـتیبانی و مرکز پاسـخگویی این سـایت بسـیار
فعال اسـت و به سـرعت به سـواالت شـما پاسـخ می دهد.
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جسـت وجـوی خریـد بلیـت هواپیمـا ،قطـار و اجاره خودروسـت که
در  140کشـور نیـز فعالیـت مـی کنـد .این اسـتارت آپ حدود چهار
سـال فعالیـت خـود را آغاز کـرده و در واقع خود نقش واسـط را برای
یافتـن بلیـت ارزان و هتـل هایـی بـا قیمـت مناسـب و کیفیـت باال
ایفـا و شـما را بـه سـمت فروشـندگان اصلـی هدایت می کند .شـما
مـی توانیـد از طریـق اپلیکیشـن تـی چارتـر هم بلیت تهیـه کنید و
بـرای دریافـت پاسـخ سـوال هایتـان از طریق پیامک ،تلفـن و روبات
تلگـرام بـا مسـئوالن ایـن سـایت در ارتباط باشـید اما در این سـایت
پشـتیبانی تلفنـی وجود ندارد.البتـه در این سـرویس ،امکان انتخاب
زمـان سـفر وجـود ندارد و شـما تنها مبدا و مقصد سـفر خـود را می
توانیـد انتخـاب کنیـد و نتایجـی کـه بـه نمایش در می آینـد مربوط
بـه  15روز بعـد از تاریـخ فعلی اسـت .امکان اجاره خـودروی خارجی
در  40کشـور نیـز خدمـات متفاوتـی اسـت کـه تـی چارتـر ارائه می
دهـد .همچنیـن تـی چارتـر بـه شـما بلیت هایـی را نیـز معرفی می
کنـد کـه امـکان ضمانـت دارنـد .این سـایت به چهـار زبان فارسـی،
عربـی ،انگلیسـی و ترکی فعالیـت می کند.
www.tcharter.ir

استارت آپ های
فروش آنالین بلیت
سفر نیز از آن دسته
استارت آپ هایی
هستند که توانسته اند
بسیار سودآور عمل
کنند و یک گردش
مالی هنگفتی را برای
صاحبانشان به همراه
داشته باشند.

تریپ

تریـپ مرجـع تخصصـی خریـد و رزرو آنالیـن بلیت هواپیمـا و هتل
و سـایر خدمـات از جملـه روادید ،تور ،ترانسـفر فرودگاهی ،گشـت و
تفریحات و غیره اسـت .شـما زمانی که کاربر و مشـتری ثابت تریپ
مـی شـوید ایـن شـرکت خدمـات ویـژه ای ماننـد ترانسـفر  VIPدر
ایـران و خـارج ،گشـتهای شـهری ویـژه ،گشـت کشـتی و خدمات
دریافـت روادیـد را در اختیـار شـما قـرار می دهد .بـرای خرید بلیت

آموزش خرید اقتصادی به کودکان
عیـد نـوروز نزدیـک اسـت و یکـی از
فاطمهسوزنچیکاشانی
دغدغـه هـای خانـواده ها ،خریـد لباس و
روزنامهنگار
سـایر اقلام مـورد نیـاز بـرای عید اسـت.
مخصوصـاً لبـاس کـودکان کـه قیمـت
بسـیار باالیـی دارد .کـودکان نیـز شـور و هیجـان زیـادی دارنـد و دوسـت
دارنـد وسـایل زیـادی برایشـان بخریـد و نونوارشـان کنیـد .هرچند شـادی
فرزنـدان بـرای پـدر و مادرها خیلی مهم اسـت و حاضرند از خود گذشـتگی
کننـد تـا لبخند دلبندانشـان را ببینند اما با این شـرایط سـخت اقتصادی و
گرانـی هـای سرسـام آور ،بـرآورده کردن خواسـته های جگرگوشـه ها کمی
سـخت اسـت .همچنیـن اگـر بخواهید تمام خواسـته هـای فرزنـدان تان را
بـرآورده کنیـد ،آن هـا را پرتوقـع بـار مـی آوریـد .پس بهتر اسـت از فرصت
اسـتفاده کنیـد و درس زندگـی اقتصـادی بـه آن هـا بدهیـد .یکـی از درس
هـای اقتصـادی کـه خیلـی مهم اسـت و بـرای آینـده دلبندتان بسـیار مهم
اسـت ،شـیوه هـای صحیح خریـد کردن اسـت .پس زمانی که مـی خواهید
بـرای خریـد عیـد به بازار بروید ،از فرصت اسـتفاده کنیـد و روش های خرید
درسـت را به جگرگوشـه تان آموزش دهید .درواقع این کار باعث می شـود

بـا یـک تیر دو نشـان بزنیـد؛ یکی این که پول کمتری بـرای خرید فرزندتان
خـرج مـی کنیـد و دوم ایـن کـه روش های خریـد اقتصادی را بـه دلبندتان
آمـوزش مـی دهیـد .فقـط کافـی اسـت کمی حوصلـه به خـرج دهید!
در مطلـب امـروز برخـی از روش هـای خریـد صحیح و مقتصدانـه را معرفی
کرده ام:
تشخیص نیاز و خواسته
قبـل از ایـن کـه بـه خریـد برویـد ،مفهـوم نیـاز و خواسـته را بـه فرزندتـان
آمـوزش دهیـد و بـه او بگوییـد چیزهایـی کـه الزم داریـد نیـاز اسـت ولـی
چیزهایی که الزم ندارید اما دوسـت دارید داشـته باشـید ،خواسـته اسـت.
حتـی مـی توانیـد هنگامـی که به فروشـگاه می رویـد اقالم مختلـف را به او
نشـان دهید وبپرسـید کدام نیاز و کدام خواسـته اسـت .در این صورت دلبند
شـما متوجه می شـود که نیازها مهم تر از خواسـته هاسـت و هنگام خرید
کـردن ابتـدا بایـد وسـایلی را کـه نیـاز اسـت بخریـد .البته خواسـته ها چیز
بـدی نیسـتند ،فقـط بایـد آن ها را اولویـت بنـدی و مدیریت کرد.
حتم ًا فهرست خرید تهیه کنید
قبـل از ایـن کـه بـه خرید بروید ،حتمـاً اقالمی را که الزم دارید در فهرسـت
بنویسـید و از فرزندتـان بخواهیـد در ایـن کار به شـما کمک کند و وسـایلی
را کـه الزم دارد ،در فهرسـت بنویسـد .اگـر فرزندتـان خیلی کوچک اسـت و

هواپیمـا علاوه بـر گزینه یک طرفـه و دو طرفه می توانیـد پروازهای
چنـد سـفره خـود را نیـز از این وب سـایت خریـداری کنید.
وبلاگ تریـپ نیـز اطالعـات مفیـدی را در اختیـار مسـافران قـرار
مـی دهـد و زمانـی کـه بخواهیـد اقدام بـه خرید بلیت کنیـد اگر در
مسـیرهای پـر طرفـدار بخواهید ایـن کار را انجام دهیـد ،ارزان ترین
بلیـت هـا را بـه شـما معرفی مـی کند .پشـتیبانی تریپ  24سـاعته
و بسـیار فعـال بـوده و حتـی در قسـمت پرسـش هـای متـداول نیز
مـی توانیـد پاسـخ پرسـش هایتـان را بگیرید .شـما مـی توانید بیمه
مسـافرتی خـود را نیـز از تریـپ تهیـه کنید.
www.trip.ir

مسرتبلیت

مسـتر بلیـت بـر خلاف دیگـر اسـتارت آپ هـا که هتـل ها و تـور را
نیـز پشـتیبانی مـی کننـد ،تنهـا فعالیتی کـه انجام می دهـد ،خرید
و فـروش آنالیـن بلیـت هواپیمـا ،قطـار و اتوبوس اسـت و تمرکزش
بـر خریـد بلیـت چارتـری و ارزان اسـت  .شـما می توانیـد به صورت
 24سـاعته از ایـن سـایت بلیـت هواپیما ،قطـار و اتوبوس تهیه کنید
و حتـی بـه صـورت آنالیـن آن را پیگیـری و بلیت خـود را لغو کنید.
عالوه بر پشـتیبانی  24سـاعته تلفنی ،شـما از طریق ایمیل هم می
توانید با این شـرکت در ارتباط باشـید و تنها طی  4مرحله اقدام به
رزرو بلیـت کنید.در قسـمت خدمات ،شـما مـی توانید تمام خدماتی
را کـه تریـپ به شـما ارائه می دهد مشـاهده و بـا پرداخت هزینه ،آن
را تهیـه کنیـد .ایـن خدمات از ترانسـفر فرودگاهی تا گشـت شـهری
و خدمات روادید را شـامل می شـود.
www.trip.ir

مدرسـه نمی رود ،می توانید وسـایل الزم را در فهرسـت نقاشـی و از کمک او
نیز اسـتفاده کنید .حتی می توانید کنار اقالمی که مهم تر هسـتند سـتاره
بزنیـد تـا دلبندتـان هنگام خرید متوجه اهمیت آن ها شـود و اولویت بندی
را یـاد بگیـرد .زمانـی کـه بـه خریـد مـی رویـد ،حتماً بـا توجه به فهرسـت
خریدتان خرید کنید و اگر فرزندتان وسـیله ای خارج از فهرسـت خواسـت،
بـه او بگوییـد چیـزی کـه او مـی خواهـد در فهرسـت نیسـت و نمـی توانید
آن را برایـش بخریـد .وقتـی ایـن کار را زیـاد انجـام دهید ،جگرگوشـه شـما
مـی فهمـد کـه همیشـه بایـد اقالمـی را که قب ً
ال در فهرسـت نوشـته شـده
بخریـد و ایـن کار در او نهادینـه مـی شـود .البتـه برای این که ایـن کار برای
او جـذاب تـر باشـد ،مـی توانیـد یک گزینـه خرید ویـژه در فهرسـت اضافه
کنیـد و هنـگام خریـد نیـز یکـی از چیزهایی را کـه فرزندتان مـی خواهد و
برایـش مناسـب اسـت ،به عنـوان خرید ویژه برایـش بخرید.
با فرزندتان مغازه بازی کنید
اگـر مـی خواهیـد برخی مفاهیم را به خوبی به دلبندتـان آموزش دهید و در
او تثبیـت کنیـد ،بهتر اسـت در حین بازی ایـن کار را انجام دهید .مث ً
ال برای
ایـن کـه روش خریـد درسـت را بـه کـودک تان آمـوزش دهید ،مـی توانید
نقـش مـادر و فرزنـدی را بـازی کنیـد کـه می خواهنـد برای عیـد به خرید
برونـد .بهتـر اسـت کـودک تـان نقش مادر را بـازی کند و شـما نقش فرزند.

تراولـکا یـک اسـتارت آپ اندونزیایـی اسـت کـه خدمـات پرواز
ارائـه مـی دهـد و اغلب مسـیرهای هواپیمایی را تحت پوشـش
خـود دارد .ایـن شـرکت عالوه بـر گزینه های پـرواز ،رزرو هتل،
غذاخـوری و ماشـین را نیـز انجـام و بـه هفـت کشـور خدمات
خـود را ارائـه مـی دهـد .فعالیـت ایـن شـرکت در ابتدا بـه این
صـورت بـود کـه امـکان مقایسـه بلیـت هـای هواپیمایـی را در
سـایت هـای مختلـف گردشـگری فراهـم مـی کرد .سـپس در
مرحلـه بعـد و در سـال  2014فعالیـت خـود را گسـترش داد و
رزرو بلیت را به خدمات خود افزود .سـپس در سـال بعد امکان
رزرو هتـل را نیـز بـرای کاربرانـش فراهـم کرد.
ایـده ایـن اسـتارت آپ زمانـی بـه فکر بنیان گذار آن رسـید که
او همیشـه بـرای رزرو بلیـت هواپیمـا بیـن آمریـکا و زادگاهش
در اندونـزی بـه مشـکل بـر مـی خـورد .او سـپس بـه اندونـزی
بازگشـت و با همراهی دو نفر از دوسـتانش اسـتارت آپ تراولکا
را راه انـدازی و مشـکالت رزرو بلیـت را هموارتـر کرد.

هاپر

یکـی از معضالتـی کـه همـواره مسـافران با آن درگیر هسـتند
هزینـه هـای سـفر از جملـه خرید بلیـت و رزرو هتل اسـت که
اسـتارت آپ هاپـر بـا هـدف کاهـش هزینه هـا در همین زمینه
تاسـیس شـد .این اپلیکیشـن اطالعات سـنگینی را برای پیش
بینـی کاهـش قیمـت تحلیل و بررسـی می کند بـه این صورت
کـه بـا دریافـت مقصـد مسـافر و تجزیـه و تحلیـل اطالعات به
مسـافران مـی گویـد که چـه زمانی برای تهیه بلیت بهتر اسـت
اقـدام کننـد و زمانـی هم که بلیت به کمترین حد خود رسـید،
بـه مسـافران خبـر مـی دهـد .ایـن اسـتارت آپ کـه در کشـور
کانـادا تاسـیس شـده اسـت ،شـعبه دیگـری نیـز در بوسـتون
آمریـکا دارد و سـال هـا تلاش کـرده و اطالعـات زیـادی را در
خصـوص سـفر جمـع آوری کـرده اسـت و روزانـه پیـش بینی
هـای زیـادی را دربـاره قیمت بلیت هواپیما انجـام می دهد و از
ایـن طریـق بـه مسـافران کمـک می کنـد تا با صـرف کمترین
هزینـه سـفر کننـد .این شـرکت تا کنون بیـش از  185میلیون
دالر سـرمایه به دسـت آورده اسـت.

یـک فهرسـت خریـد بـرای وسـایل و اقالمی که بـرای عیـد الزم دارید تهیه
کنیـد ،سـپس فهرسـت خریـد را به دلبندتان بدهید .سـپس با جگرگوشـه
تـان بـه مغـازه خیالی بروید ،شـما نقش فرزنـدی را بازی کنیـد که لجبازی
مـی کنـد و اقلام خـارج از فهرسـت می خواهـد و به فرزندتـان کمک کنید
کـه نقـش یـک مـادر یـا پـدر اقتصـادی را اجـرا کنـد .بعد از بـازی نیـز از او
بپرسـید که شـما به عنوان فرزند چه اشـتباهاتی داشـتید.
به دلبندتان قدرت انتخاب بدهید
هنگامـی کـه بـه فرزندتـان اجـازه انتخـاب مـی دهیـد ،اعتمـاد بـه نفس او
افزایـش مـی یابـد و بعـد از مدتـی انتخـاب هـای بهتـری نسـبت بـه قبـل
خواهـد داشـت .پـس بهتـر اسـت از کودکـی ایـن کار را تمرین کنیـد .مث ً
ال
هنگامـی کـه بـرای خریـد لباس عید به بـازار می رویـد ،به فرزندتـان اجازه
دهیـد خـودش لباسـی را کـه مـی خواهـد ،انتخـاب کنـد .البته بهتر اسـت
شـما چنـد لبـاس را بـه او پیشـنهاد دهیـد و او از بین آن ها یکـی را انتخاب
کنـد .اگـر فرزندتـان خیلـی کوچک اسـت ،بهتر اسـت لباس هایـی را که به
او پیشـنهاد مـی دهیـد کمتر باشـد تا دچار سـردرگمی نشـود امـا به فرزند
بـزرگ تـر ،مـوارد بیشـتری را پیشـنهاد دهیـد .درضمـن حتمـاً بـه انتخاب
دلبندتـان احتـرام بگذاریـد ،حتـی اگر می دانید انتخابش اشـتباه اسـت .در
ایـن صـورت فرزندتـان از اشـتباهاتش درس مـی گیرد.

