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کسب و کارهای عیدانه ()1

کم کم بوی عید می آید .هرچند عید امسال مانند سال های گذشته نیست .کرونا امان همه
را بریده و امسال خیلی ها را عزادار کرده است؛ اما به هر حال عید نوروز است و در فرهنگ ما
جایگاه ویژه ای دارد .کسب وکارهای زیادی همراه با نزدیک شدن عید نوروز رونق می گیرند.
کسب وکارهایی که عمرشان فقط محدود به همین دوره است و تا سال بعد دیگر خبری از
فقطسبزه
نفروشید .وسایل
خرده ریز دیگر
مانند تخم مرغ
رنگی ،ماهی،
سنجد ،سماق و
غیره هم اگر می
توانیدبفروشید.
هرچه اقالم
بیشترباشد،
تنوع هم زیادتر
خواهد بود .تنوع
زیاد هم فروش
بیشتریخواهد
داشت.
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فروش ســبزه هــم در یک مغــازه یا
فروشگاه انجام می شود و هم به صورت
آزاد و روی چرخ و به اصطالح خودمان
همان دست فروشــی .مهم این است
که چگونه کار کنیم تا بتوانیم به سود
آن برســیم .اول از همه شــما باید با
چگونگی تولید سبزه آشنا شوید .این
که از چه زمانی اقدام کنید ،چه بذری
به کار ببرید ،چقدر آب و نور بدهید و
چگونه نگهداری کنید .این اطالعات
به راحتی در اینترنت به دست می آید.
فقط نکته مهم این است که توصیه می
شود حداقل کارتان را از یک هفته به
عید شروع کنید .پس باید از حدود سه
هفته به عید شروع به تولید سبزه کنید.
ســرمایه الزم برای این کار خیلی کم
اســت .بذر گیاه از جمله گندم ،ماش،

عدس و غیره کــه کیلویی حداقل 10
هزار تومان اســت .توصیه می شود تا
از مراکز عمــده اقدام به خرید کنید تا
قیمت آن برای شما کمتر تمام شود.
همچنین ظرف های پالســتیکی که
قیمت متوســط دو هزار تومان دارند.
البته ظرف های ســفالی هم هستند.
توصیه می کنیم که کمی در انتخاب
ظرف تنــوع به خرج دهیــد؛ یعنی از
ظرف های پالستیکی ،سفالی ساده و
شکل دار با حالت های مختلف و شیشه
ای استفاده کنید .سعی کنید که تنوع
انتخاب را در سبزه با استفاده از ظرف
ها زیاد کنید .تفاوت قیمت در ســبزه
بیشتر براســاس همان ظرفش است.
ظرف هرچه زیباتر و محکم تر باشــد،
با قیمت بیشــتری می توانید آن را به

آن نخواهد بود .یکی از این کسب وکارها فروش اقالم سفره هفت سین از جمله سبزه است.
سبزه فروشی سفره هفت سین یکی از پرسودترین کسب و کارهایی است که در روزها و به
ویژه ساعت های نزدیک تحویل سال نو ،فروش آن هم بیشتر خواهد شد.

فروش برسانید .شما حدودا برای شروع
یک میلیون تومان باید هزینه کنید.
اگر به دنبال این هستید که فروشتان
زیاد شود ،دو نکته را باید در نظر بگیرید:
اول از همه این کــه در مکان های
پرتردد اقدام به فروش کنید.
فقط سبزه نفروشید .وسایل خرده
ریز دیگر مانند تخم مرغ رنگی ،ماهی،
سنجد ،سماق و غیره هم اگر می توانید
بفروشید .هرچه اقالم بیشتر باشد ،تنوع
هم زیادتر خواهد بــود .تنوع زیاد هم
فروش بیشتری خواهد داشت.
اگر به صورت بســاطی فعالیت می
کنید ،مراقــب ماموران شــهرداری
باشید .البته همیشه از طرف شهرداری
در نزدیک عیــد مکان هایــی برای
دستفروشــان قرار داده می شــود.

شــما می توانید با اجاره یک غرفه در
آن جا (بعضی مکان ها رایگان است)
محصوالت خود را به فروش برسانید.
برای فروش بیشتر ،چند نکته زیر می
تواند به شما کمک کند:
شــکل ظرف خیلی مهم اســت .از
اشــکال متنوعی برای کاشت سبزه
استفاده کنید.
گاهی خودتان می توانید سبزه ها را
به شکل های متفاوتی دربیاورید .البته
اگر به این کار تسلطی ندارید ،توصیه
می کنیم که انجام ندهید.
سبزه ها را همیشه تازه ،کوتاه و مرتب
نگه دارید.
همراه با قیمت بــازار پیش بروید.
مطمئن باشید که شما رقبای زیادی
دارید که برای جلب مشتری ،سبزه را با
قیمت هزار تومان کمتر اعالم می کنند.
اخالق خوب و عرضه دیگر محصوالت
می تواند در این راه به شما خیلی کمک
رسان باشد.
از بذر باکیفیت استفاده کنید.
سبزه را ساده نفروشید؛ یعنی آن ها
را با یک روبان به شکل زیبایی ببندید
تا زیبایی اش بیشتر شود.
از ظرف های پالستیکی با کیفیت
پایین استفاده نکنید .برای این که این
ظرف شکننده تر است و خیلی سریع
آسیب می بیند و باعث بر هم خوردن
حالت سبزه ها خواهد شد.

نام کاال
بذر جو
بذر گندم
بذر ماش
ظرف پالستیکی و سفالی
ربان

استارت آپ هایی برای هنر هفتم
وحیده امینی  -این روزها که همه ما به دلیل فراگیری ویروس کرونا مجبور به خانه نشینی شده ایم
و امکانسفرنداریممیتوانیم ازتفریحاتیمانندفیلم دیدنیا رفتنبهسینماوتئاتر البتهبا رعایت
ل های بهداشتی استفاده کنیم .در همین بسیاری از استارت آپ ها هستند که به معرفی
پروتک 
فیلم ها و سریال های روز دنیا می پردازند یا در ارتباط با فیلم های جدید روی پرده و نمایش های
تئاتری اطالع رسانی می کنند .در ادامه به معرفی برخی از این استارت آپ های مربوط به هنر هفتم
خواهیم پرداخت .پس با ما همراه شوید.

تیوال
تیوال در واقع یک شبکه اجتماعی با بستری تجاری است که در این سامانه کاربران می توانند در
زمینه عالقه مشترک و محصوالت مرتبط با آن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند .در زمینه سینما نیز
کاربران می توانند محتوای مدنظر خود را بسازند و در معرض نمایش بگذارند و با دیگر کاربران به
گفت وگو بپردازند .محتواهای موجود در تیوال نیز در زمینه های محصوالت و اخبار آن ،دیدگاه ها،
ش و پاسخ و نظر سنجی از دیگر کاربران است .عالوه بر این شما با استفاده از
نقد و بررسی آثار ،پرس 
عضویت در تیوال می توانید از برگه اختصاصی اطالعات ،تخفیف های ویژه و فروش اینترنتی بلیت
و رزرو صندلی استفاده کنید.
سایت www.tiwall.com :

البته یک راهکار ساده برای فروش
بیشتر شــما وجود دارد .راهکاری که
شــاید خیلی از افراد از آن اســتفاده
نکنند یا بیهوده بدانند .با شرکت ها و
خانه های اطراف خود قرارداد ببندید.
منظور ما قرارداد رســمی و کاغذی
نیست .می توانید از آن ها بیعانه بگیرید
تا سبزی سفره هفت ســین آن ها را
تامین کنید .به این صورت هم مشتری
بیشــتری خواهید داشــت و هم این
برای خودتان به یــک برند در محل
تبدیل خواهید شد .فقط این که باید به
صورتی اعتماد آن ها را جلب کنید .یک
آدرس ثابت مانند مغازه بدهید .اگر هم
بیعانه ندادند ،می توانید با استراتژی
تخفیف ،آن هــا را ترغیب به خرید از
خودتان کنید.
همچنین می توانید برای اهالی محل
خود پیک رایگان قــرار دهید .به این
صورت ،مطمئن باشــید که این پیک
رایــگان و آن هــم در دوران کرونا که
در این اواخر شــدیدتر هم شده است،
بیشتر از همه مورد توجه خریدارانتان
قرار خواهد گرفت.
متاسفانه سبزه چیزی نیست که بتوان
به آن ماده ضدعفونی زد یا روی آن ها
پالستیک قرار داد؛ اما حداقل کمتر در
معرض دست افراد قرار دهید تا بتوانید
از این طریــق تاحدودی پروتکل های
بهداشتی را رعایت کنید.

قیمت
هر کیلو متوسط  3هزارتومان
هر کیلو متوسط  3700تومان
هر کیلو متوسط  3900تومان
متوسط هر عدد ( یا کیلو برای بعضی)  2هزارتومان
هر بسته متوسط  8هزار تومان (بستگی به جنس و
تعداد در هر بسته دارد)

سالمسیمنا
در سالم سینما شما با سایتی روبه رو هستید که به نقد فیلم های ایرانی در قالب یک شبکه اجتماعی می پردازد .در همین زمینه
هم منتقدان می توانند نقد خود را در این مرجع تخصصی ســینمای ایران قرار دهند و فیلم سازان هم از سوی دیگر می توانند
آثار خود را در این سامانه قرار دهند .اولویت شبکه اجتماعی تیوال با متخصصان حوزه تئاتر و سینماست و مردم می توانند از این
محتوای تخصصی بهره مند شوند.
سایت www.salamcinama.ir :

تیکت
در مرجع ســینمایی تیکت هر کاربری می تواند به صورت آنالین اقدام به خرید بلیت رویدادهای هنری همچون تئاتر ،سینما،
کنسرت ،رویدادهای علمی شامل کنفرانس ،همایش و رویدادهای ورزشی مختلف کند و تیکت با این کار فضایی را برای مخاطبان
خود ایجاد کرده است که در آن در کنار خرید آنالین بلیت بتوانند با یکدیگر به تعامل هنری بپردازند.
سایت www.tik8.com :

فیلسین
سامانه فیلسین یک وب سایت جامع سینمایی اســت که دارای امکاناتی مانند آرشیو جامع و کامل اطالعات بازیگران ،عوامل،
عکسها ،ویدئوهای فیلمها و هنرمندان سینمای ایران ،تازهترین اخبار فیلمها ،جشنوار ه ها ،حاشیههای سینمای ایران و آرشیو
هوشمند جشنوار ه های سینمایی ایران اســت و در این زمینه به کاربران خود خدمات ارائه می کند .شما در فیلسین با ساخت
اکانت کاربری می توانید به محتواهای بیشتری دست پیدا کنید.
سایت www.filcin.com :

