چگونه یک فروشنده حرفه ای در فضای مجازی شویم
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 5نکته ساده برای باال بردن فروش محصوالت در اینستاگرام

 )1عکـس بـا کیفیت بگیرید :گذاشـتن عکسهـای نامرغـوب نه تنها شـما را غیرحرفهای نشـان
میدهـد ،بلکـه محصـوالت تـان نیـز در ذهـن مشـتری بیکیفیـت ثبـت خواهـد شـد .عالوه بـر این
عکاسـی از محصـول بایـد از زوایـای مختلـف آن صـورت گیـرد .باید بـا کیفیت باالیی عکاسـی کنید
بـه طـوری کـه تـارو پود محصول در عکس مشـخص شـود .همچنین انـدازه واقعی محصـول را برای
کاربـر محسـوس کنیـد تـا او به خریـد اینترنتی رغبت پیـدا کند.
 )2تاییـد اجتماعـی یا سوشـال پـروف را جدی بگیرید :سوشـال پروف ،یعنی نشـان دهید که
دیگران شـما را تایید کردهاند ،تایید کردن دیگران هم در اسـتفاده از محصول یا خدمات شـما معنی
پیدا میکند .مثال برای شـما که فروش کاال در اینسـتاگرام را انجام میدهید ،تعداد سفارشـات شـما

و همیـن طـور اعلام رضایت خریداران شـما نوعی تایید اجتماعی به حسـاب میآید.
 )3تبلیغـات را فرامـوش نکنید :از خود اینسـتا گـرام برای تبلیغ کردن اسـتفاده کنید .همچنین
میتوانیـد در پیجهـای بزرگـی مثـل پیجهای اشـخاص برجسـته محصول خود را بـه نمایش بگذارید.
 )4هشـتگها را نادیـده نگیریـد :هشـتگ ها خیلـی کارها میتواننـد بکنند تا محصوالت شـما
در اینسـتاگرام دیده شوند.
 )5خرید را آسـان کنید :آدرس فروشـگاه سـاخته شـده را در بیو صفحه اینسـتاگرامی خود وارد
کنیـد تـا مشـتریان بـرای خریـد محصوالت مسـتقیماً وارد فروشـگاه اینترنتی شـما شـده و خرید را
انجـام دهند.

شنبه  22دی - 1397شماره 2

صفحهآرایی مجازی با درآمد واقعی
بررسی شیوه های آموزش طراحی صفحات مجازی

طراحـی وب یـا طراحـی سـایت یکـی از شـغل هـای تقریبـا جدیـد اسـت کـه به سـرعت جایـی در میان شـغل های پـر درآمـد جهان باز کرده اسـت .شـاید
نویسنده :فریده حبیبی
کمـی عجیـب بـه نظـر برسـد امـا بـا اندکـی وب گـردی می تـوان به راحتـی به ایـن نتیجه رسـید که طراحـان موفق سـایت شـاغالن پردرآمدی هسـتند با آن
روزنامهنگار
کـه بـه نظـر برسـد کـه ایـن شـغل در ایـران بـه دالیل مختلف ,برخالف کشـور های توسـعه یافتـه ,درآمد آنچنـان باالیی نـدارد .از جملـه این دالیـل می توان
بـه فرهنـگ و طـرز تفکـر بسـیاری از ایرانیـان اشـاره کـرد .در ایـران بـرای کارهایـی که شـناخت کافـی از آنها وجـود نـدارد ارزش زیادی قائل نمی شـوند .در هـر حال ،اگر دوسـت دارید
یـک طـراح وب حرفـه ای شـوید بـه ایـن نکتـه دقـت کنیـد که با تلاش و نبوغ خود مـی توانید باالتریـن درآمد هـا را از کوچکترین چیزها داشـته باشـید .بنابراین اگربتوانیـد از هوش خود
اسـتفاده کنیـد مـی توانیـد بـا یادگیـری طراحـی وب ,از راه هـای مختلـف درآمد کسـب کـرده و در این حرفه به شـهرت و ثروت برسـید.

معرفی وب سایت
طراحـی وب بـه مهـارت سـاخت و راه انـدازی صفحـات وب گفتـه
ی شـود« .وبـگاه» مجموعـ ه ای از اطالعـات دربـاره موضـوع یـا
مـ 
عنـوان خـاص اسـت .طراحـی یک وبـگاه یعنی طراحـی و جانمایی
موضوعـات و سـاختار صفحـات وبـی اسـت .یک صفحه وب شـامل
اطالعاتـی در مـورد هـدف ایجاد وبگاه اسـت .به بیـان دیگر یک وب
سـایت ماننـد یـک کتـاب اسـت و هـر صفحـه وب در حکـم برگـی
از کتـاب خواهـد بـود .بـرای طراحـی یـک وب سـایت از زبـان های
مختلفـی مثـل  HTML، CSS، JavaScriptاسـتفاده مـی شـود.
چگونه می توان از طراحی سایت به درآمد رسید
در ابتـدا ایـن طـور بـه نظـر می رسـد که با داشـتن یـک کامپیوتر و
دسترسـی به اینترنت می توانید کار خود را آغاز کنید که صد البته
اگر سـابقه برنامه نویسـی هر چند کم داشـته باشـید یا با الگوریتم
هـا آشـنا باشـید  ،یادگیـری تـان سـریع تـر و راحت تـر خواهد بود
ولـی بـه هیـچ وجـه نمی توان گفت بـدون آن ها نبایـد وارد طراحی
وب شـوید .شـما باید یک بخش متمایزتری نسـبت به رغبای دیگر
بـرای خـود ایجـاد کنیـد کـه این بخـش جـدا از اینکه نیـاز به علم
جامعی در این زمینه دارد می تواند شـامل تفاوت شـیوه ی برنامه
نویسـی ها و سـایت های شـما و حتی هزینه های انجام آن باشـد.
پـس در شـغل طراحـی سـایت اگـر مـی خواهید به سـطح باالیی از
معروفیـت و درآمـد برسـید بایـد مراحلـی را سـپری کنیـد .اول این
کـه بـه شـناخت تجربـی خـود در ایـن زمینه اکتفـا نکـرده و حتما
بـه صـورت تخصصـی بـه آن مسـلط شـوید و سـپس در ابتـدای راه
سـعی کنیـد کـه با طراحی سـایت بـا کیفیت و گرفتـن هزینه های
معقـول افـراد بیشـتری را به سـمت خـود جذب کنید و بـرای خود
یـک رزومـه کاری خوبـی دسـت و پا کنید .در اولین طراحی سـایت
انجام شـده توسـط شـما نام شـما اولین تبلیغ شما نیزمحسوب می
شـود و سـپس وقتی برای انجام کار به شـما مراجعه می شـود این
نمونـه کارهـای شماسـت کـه کارفرمـا را برای تصمیم بـه همکاری

بـا شـما بر مـی انگیزد.
وقتـی بـه چنیـن مرحلـه ای رسـیدید شـما مـی توانیـد بـا اندکـی
گسـترش کار خـود بـرای انجـام پـروژه مبالـغ باالتـری را دریافـت
کنیـد و درآمـد خـود را افزایـش دهیـد.
یادگیری طراحی وب
طراحـی سـایت را از روش هـای مختلفی مـی توانید آموزش ببینید
 .بسـته بـه روحیـه و سـطح دانـش شـما در زمینه وب ،راه مناسـب
یادگیـری شـما متفـاوت خواهـد بـود ،پـس بهتر اسـت شـما حوزه
مـورد نظر خـود را انتخـاب کنید.
یادگیـری ایـن شـغل بـا خـود چالـش بزرگی را بـه همـراه دارد که
بـه یقیـن مـی توان گفت کـه آمـوزش طراحی صفحـات وب پایان
ناپذیـر اسـت و زمـان زیـادی را مـی طلبـد ،پـس اگـر زود خسـته
مـی شـوید و صبـور نیسـتید ،یـا اخالق تان یا شـغل آینـده تان را
عـوض کنید.
یکـی دیگـر از موضوعـات منحصـر به فـرد راجع به طـراح وب بودن
این اسـت که پیشـرفت در این شـغل هیچ وقت متوقف نمی شـود.
دنیـای طـراح وب دائمـا در حـال پیشـروی در گرایـش ها و تکنیک
هـای مختلف اسـت .بنابراین همیشـه گزینـه هایی بـرای یادگیری
طـراح وب وجـود دارد .بـه طـور کلـی مـی تـوان گفت امـکان بروز
رسـانی دانش یک طراح وب همیشـه وجود دارد .فراتر موارد سـاده
کـه یـک طـراح وب می توانـد بیاموزد ،زبان های زیـادی وجود دارند
کـه مـا مـی توانیـم از آن هـا بـرای کنـار هـم آوردن فـرم و کارایـی
اسـتفاده کنیـم .زبـان  CSSیـا حتـی  PHPهمیشـه در حال تغییر
اسـت .پـس یـک طـراح وب همیشـه در حـال یادگیـری چیزهـای
جدیـد اسـت.همگام بـودن با تمام این تغییرات بـرای همه ،از جمله
طراح وب آسـان نیسـت .برای یک طراح وب اغلب پیدا کردن وقت
آزاد سـخت می باشـد.
از آن جایی که تعداد راه های یادگیری زیاد اسـت (بیشـتر آموزش
هـا بـه صـورت آنالیـن و رایـگان در دسـترس هسـتند) ،شـما ایـن

توانایـی را داریـد کـه هـر چیـزی را طبـق برنامه و سـرعت خود یاد
بگیرید.
حتـی اگـر مـی توانید گاهی اوقات در هفته در یک جلسـه یادگیری
 30دقیقـه ای شـرکت کنیـد ،ایـن یعنـی در مسـیر پیشـرفت قرار
داریـد .همیـن کـه بدانیـد مـی توانیـد ایـن کار را در بخـش هـای
بسـیار کوچـک انجـام دهیـد ،بـه مـرور زمان فشـار کمتـری دارید.
ایـن نـوع یادگیـری بـرای یـک طـراح وب همچـون یـک فرصت به
شـمار می رود.
یادگیری به صورت دوره های عمومی
دوره هـای طراحـی سـایت برگزار شـده در آموزشـگاه های مختلف
نزدیـک بـه یـک سـال زمان خواهد بـرد که در طول این مدت شـما
مـی توانیـد بـه طور هـم زمـان در دوره های پایه بـه صورت عمومی
و در کالس هـای کـه بـه طـور میانگیـن ۱۰نفره شـرکت کنیـد .اما
بایـد در نظـر داشـت کـه طوالنـی بـودن ایـن دوره ها بـه معنی باال
بودن هزینه آن هاسـت.
یادگیریتصویری
با روی کار آمدن  HTML5و  CSS3طراحی وب سـایت علم بسـیار
گسـترده ای شـده اسـت و آموختـن آن از کتـاب هـا و یـا رسـانه ها
کار بسـیار دشواریسـت ،مخصوصـا کـه حتی برای آموختن و تسـت
موضوعـات کوچـک بایـد از آزمـون و خطـا اسـتفاده کنیـد .مزیـت
یادگیری تصویری طراحی وب سـایت این اسـت که شـما در کوتاه
تریـن زمـان بهتریـن روش را مـی آموزیـد و بـا روش هـای صحیـح
طراحی و کدنویسـی نیز آشـنا خواهید شـد .چرا که ممکن اسـت در
صـورت یادگیری اشـتباه بعدهـا متحمل ضررهای جبـران ناپذیری
شوید.

دوره های طراحی
سایت برگزار شده
در آموزشگاه های
مختلف نزدیک
به یک سال زمان
خواهد برد که در
طول این مدت شما
می توانید به طور
هم زمان در دوره
های پایه به صورت
عمومی و در کالس
های که به طور
میانگین ۱۰نفره
شرکت کنید

آموزش های فشرده
در برخـی از آموزشـگاه هـا ،آمـوزش طراحی و برنامه نویسـی وب در

چگونه کودکان صرفه جو بار بیاوریم

آموزش صرفه جویی در مصرف انرژی به کودکان و نوجوانان
فاطمه سوزنچی کاشانی
روزنامهنگار

بارهـا ایـن جملـه را شـنیده ایـم کـه صرفـه جویـی کـم مصـرف کردن نیسـت ،بلکه درسـت مصرف کردن اسـت .امـا چگونه مـی توانیم درسـت مصرف کنیـم و به فرزنـدان خود
نیـز درسـت مصرف کـردن را آمـوزش دهیم؟
اگر دوست دارید فرزندان صرفه جو تربیت کنید ،این مقاله را از دست ندهید.

کـودکان ماننـد طوطـی از پـدر و مـادر خـود الگوبـرداری مـی کننـد و همـه
الگوهـای رفتـاری شـما روی آن هـا تاثیر مسـتقیم دارد؛ بنابرایـن اگر ببینند
والدینشـان صرفـه جویـی مـی کننـد ،آن ها نیز ایـن کار را یاد مـی گیرند .به
ایـن نکتـه توجـه کنید کـه آموزش زمانی اثـر دارد که برای کـودکان جذاب و
سـرگرم کننـده باشـد .پـس سـعی کنید آموزش هـای خود را بـه حالت بازی
در بیاوریـد؛ بـرای ایـن کار مـی توانید جدول امتیاز تهیه کنیـد و بعداز مدتی
بـه آن ها جایـزه بدهید.
صرفه جویی در مصرف آب
بـا وجـود اینکـه 70درصـد کره زمین را آب تشـکیل می دهد اما مقدار بسـیار
کمی آب شـیرین وجود دارد که می تواند به صورت مسـتقیم توسـط انسـان
هـا مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد 97 .درصد از ایـن آب در اقیانوس هـا قرار دارد
کـه بیـش از انـدازه شـور اسـت و 2درصـد نیـز در قطب های شـمال و جنوب
بـه صـورت یخچـال هـا و کوه های یـخ وجـود دارد .درنتیجه تنهـا 1درصد از
آب های جهان قابل آشـامیدن اسـت.
بنابرایـن در جامعـه امـروز بـه دلیل بحـران آب ،صرفه جویی ایـن مایه حیات
نقش مهمی پیدا می کند و برای آینده ای بهتر ،بسـیار ضروری اسـت .عالوه
برایـن بـا صرفـه جویـی درمصـرف آب ،مقـدار زیـادی از پول خانـواده ذخیره
مـی شـود و هرریـال پـول کـه روی هم جمع شـود ،بعداز مدتی بـه پول قابل
توجهی تبدیل خواهد شـد.
برای صرفه جویی آب در خانه نکات زیر را رعایت کنید:
 -1بـه جـای اینکـه زمـان زیـادی را در حمـام صـرف کنیـد ،دوش سـریعی
بگیریـد و ایـن کار را بـه فرزنـدان خـود نیـز آمـوزش دهیـد.
 -2بـه فرزندانتـان بیاموزیـد کـه در هنگام مسـواک زدن شـیر آب را ببندند تا
آب بیهـوده به هـدر نرود.

 -3بـه جـای اینکـه مـدت زیادی شـیرآب را بـاز کنید تا آب خنک شـود ،می
توانیـد قبـل از اینکـه آب را داخـل لیـوان خـود بریزیـد چند قطعه یـخ در آن
بیندازیـد تـا خنک شـود و نگذارید آب شـیر بیهوده هـدر برود.
 -4سـعی کنید باغچه و گیاهان خود را صبح زود و یا بعدازظهر آبیاری کنید
تا از بخارشـدن آب جلوگیری شود.
 -5از سـردوش هایـی بـا نـوع صرفه جویی کننده اسـتفاده کنیـد ،طوری که
بشـود جریـان آب را تنطیم کرد.
 -6در هنگام ظرف شستن ،آب را باز نگذارید.
 -7سـعی کنیـد بـرای کـودکان خود اسـباب بازی هایـی که به آب نیـاز دارد
نخرید.
 -8در داسـتان هـای خـود بـه کـودکان بگوییـد کـه زندگی بـدون آب چقدر
می تواند سـخت باشـد.
صرفه جویی در مصرف برق
 -1سـعی کنیـد فرزندانتـان را بـه خامـوش کـردن المپ های اضافـی عادت
دهیـد و بـه آن هـا بگوییـد کـه بـا ایـن کار پـول بـرق تـان به شـدت کاهش
پیـدا مـی کند.
 -2بـه آن هـا بیاموزیـد کـه درحدامکان در طـول روز از نور طبیعی بهره ببرند
و بگوییـد کـه اسـتفاده از نور خورشـید هیـچ هزینه ای ندارد و برای سلامت
و رشدشـان بسـیار مفید است.
 -3بـه کـودکان یـاد دهیـد کـه وقتـی تلویزیون تماشـا نمی کنند حتمـاً آن
را خامـوش کنند.
 -4به فرزندان خود بگویید که در سـاعات اوج مصرف از وسـایل غیرضروری
و پرمصرف اسـتفاده نکنند.
 -5بـرای اینکـه انـرژی بیهوده تلف نشـود ،به آنان بیاموزید که وسـایلی مانند

شـارژرها و سـایر وسـایل الکترونیکی را زمانی که از آن ها استفاده نمی کننداز
پریز بـرق جدا کنند.
 -6یکـی از پرمصـرف تریـن وسـایل برقـی خانگی ،یخچال و فریزر می باشـد.
باوجـود اینکـه یخچـال در تمـام سـاعات شـبانه روز به برق وصل اسـت ،ولی
مـدت زمـان واقعـی روشـن بـودن یخچال بـه عواملی ماننـد باز بـودن در آن،
درجه حرارت تنظیم شـده آن و همچنین شـرایط محیط اطراف آن بسـتگی
دارد.
بنابرایـن بـه فرزنـدان خـود یـاد دهیـد کـه از باز و بسـته کردن بـی دلیل در
یخچـال خـودداری کننـد و در یخچـال را زیـاد بـاز نگـه ندارنـد ،چـون دمای
گـرم محیـط وارد یخچال می شـود و موتور دسـتگاه برای اینکـه دمای داخل
یخچـال را تنظیـم کنـد ،انـرژی زیـادی را هدر مـی دهد .عالوه بر ایـن موارد،
بـه آن هـا بیاموزیـد بـرای اینکـه فشـار زیـادی به موتـور یخچال وارد نشـود،
غذاهـای گـرم را داخـل یخچـال قرار ندهنـد تا انرژی زیادی برای سـرد کردن
آن بـه هـدر نـرود .بـا رعایـت این مـوارد ،شـما و فرزندانتان مـی توانید هزینه
قبـض بـرق تـان را بـه میـزان قابل توجهی کاهـش دهید.
صرفه جویی در مصرف گاز
 -1یکـی از سـاده تریـن راه هـا بـرای صرفه جویی در پول این اسـت که دمای
شـوفاژها و دیگـر وسـایل گرماسـاز خانـه تـان را پاییـن بیاوریـد و درعوض به
افـراد خانـواده تـان یـاد دهید که لبـاس های گرم تری بپوشـند.
 -2هنگامی که وسـایل گرمایشـی روشـن اسـت،به فرزندان تان بیاموزید که
در و پنجـره هـا را باز نگذارند.
 -3سـعی کنیـد در شـب هـای زمسـتان پـرده هـا را کنـار نزنیـد تـا گرمای
خانـه تـان از طریـق پنجـره هـا هـدر نـرود و ایـن کار را نیـز به فرزنـدان خود
آمـوزش دهید.

کمتریـن زمـان ممکـن به صـورت دوره های کامال فشـرده و آنالین
بـه دانـش پذیـران و عالقه مندان انجام می شـود  ،خبـر خوب برای
شـروع این دوره های آموزشـی طراحی سـایت و برنامه نویسـی وب
ایـن اسـت که تقریبـا این دوره های آموزش هـا طوری برنامه ریزی
شـده انـد کـه بـا کمتریـن دانـش هـم بـا شـروع ایـن دوره خواهید
توانسـت از تخصص باالیی برخوردار شـوید.
آموزش های غیرحضوری
گاهـی اوقـات دانشـجو امـکان حضور فیزیکـی در کالس را نـدارد و
همین موضوع ممکن اسـت برای اسـتاد نیز افتاده باشـد در نتیجه
برخـی آموزشـگاه هـا ،دوره هـای آمـوزش مجـازی با فـروش لینک
ویدئـو کالس بـه راه مـی اندازنـد کـه به دانشـجو اجازه مـی دهند تا
در هـر زمـان و مکانـی بـه یادگیـری این دوره هـا بپردازند.
هزینه های آموزش دوره ها
هزینـه هـای یادگیـری دوره هـای مختلـف طراحی وب بـا توجه به
کیفیـت و نـوع دوره هـا کاملا متفـاوت اسـت برای مثـال یادگیری
تصویـری بـا اسـتفاده از کتاب جز هزینه خرید کتـاب های موردنیاز
هزینـه چندانـی ندارد و صرفا نبـوغ و عالقه فرد در این نوع یادگیری
بسـیار با اهمیت اسـت.
هزینـه هـای دیگـر دوره هـا بـه نسـبت نـوع کالس عمومـی یـا
خصوصـی و همیـن طـور حضوری یـا غیرحضوری بـودن و  ....کامال
متفـاوت اسـت .
نتیجهگیری
طـراح وب حرفـه ای نیـاز بـه تخصـص و تجربـه فـراوان دارد و برای
اینکـه بـه تنهایـی یـک وب سـایت حرفـه ای را مدیریـت کنیـد
الزم اسـت در کلیـه مـوارد طراحـی گرافیـک ،کدنویسـی ،برنامـه
نویسـی،تنظیمات سـرور و  ....اطالعـات کافـی داشـته باشـید پـس
هدفمنـد باشـید و بـازار کار مـورد عالقـه خـود را بشناسـید.

