حق الوکاله موسسه ملل در سال  98اعالم شد
حتمـا دیـده یـا شـنیدهاید کـه بانکهـا هـر سـال نـرخ حقالوکالـه خـود را اعلام
میکننـد ،امـا حـق الوکالـه چیسـت؟
حق الوکاله مبلغی است که بانکها در چارچوب بانکداری اسالمی و بدون ربا در قبال
به کارگیری منابع سپرده گذاران از آنها دریافت میکنند .چنانچه درآمدهای حاصل
از به کارگیری سپردههای مشتریان نزد بانک از سود علی الحساب پرداختی به سپرده
گذاران بیشتر شود مابه التفاوت آن نیز پرداخت میشود.
موسسه ملل نیز در راستای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و به استناد بخشنامه بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و هیئت مدیره موسسه اعتباری ملل ،نرخ حق الوکاله
سپردههای مدت دار خود در سال  ۱۳۹۸را به میزان  2/5درصد تعیین کرد.
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در واقـع یکـی از نشـانههای موفقیـت موسسـه اعتبـاری ملـل را میتـوان در میـزان
کسـب درآمـد از حـق الوکالـه دانسـت کـه معموال  2/5تـا  ۳درصد از سـپرده مردم به
دسـت میآیـد و رشـد آن نشـان از اعتمـاد مـردم بـه ایـن موسسـه و افزایش سـپرده
گذاری موسسـه دارد.
ایـن رقـم در سـال  ۱۳۹۳معـادل  1/025/369میلیـون ریـال بـوده و درسـال
 ۱۳۹۴بـا رشـد  ۹۰درصـدی بـه رقم  1/704/492ریال رسـید .در سـال  ۹۵نیز
حق الوکاله موسسـه  2/407/496و در سـال  ۹۶این میزان معادل 2/280/648
ریـال بـود .در سـال  ۹۷نیـز حـق الوکالـه موسسـه مبلـغ  2/083/594میلیـون
ریـال اعلام گردید.

نگاهی به محصوالت شرکت بهداشتی فیروز ویژه کودکان

خبــر

فیروز ،چـمش را منیسـوزانـد

n e w s

وقتـی صحبـت از محصـوالت بهداشـتی کـودکان بـه میان میآید متوجه میشـویم همه حساسـیت بیشـتری بـرای انتخاب و خریـد این محصوالت به خـرج میدهند .برخـی دم از برندهای
معصومه جمالی
معـروف خارجـی میزننـد و برخـی بـه دالیـل مختلـف از محصـوالت داخلـی اسـتفاده میکننـد .البتـه که موضوع سلامت کودکان اصال شـوخی بـردار نیسـت اما جای نگرانی هم نیسـت
نویسنده
چراکـه محصـوالت بهداشـتی کـودکان در کشـور مـا از کیفیت خوبی برخوردار هسـتند و تولید کنندگان این محصوالت سـعی داشـتهاند که با ارتقاء سـطح توانمنـدی و کیفیت محصوالت
خـود همـواره بـه روز باشـند .یکـی از بهتریـن برندهـای وطنـی محصـوالت بهداشـتی کـودکان برند «فیروز » اسـت ،فکر میکنم اکثر شـما شـامپو بچههای زرد رنـگ فیروز را که با جمله « چشـم را نمیسـوزاند» در
کودکـی تـرس مـا را از سـوزش چشـم حاصـل از کـف شـامپو کـم میکـرد بـه خاطر داریـد .امروز قصد داریم شـما را با شـرکت و محصوالت فیروز بیشـتر آشـنا کنیم ،با ما همراه باشـید.

رشکت فیروز

شـرکت فیروز با قریب به نیم قرن تجربه در سـال  1353با مشـارکت
شـرکت جانسـوناند جانسـون آمریـکا بـه عنـوان اولین تولیـد کننده
محصـوالت بهداشـتی کـودک در خاورمیانـه آغـاز بـه کارکـرد و امروز
بـه عنـوان بزرگتریـن تولیـد کننـده تخصصـی محصوالت بهداشـتی
کـودک ،کاالهـای متنوعـی را به بازار عرضه میکنـد .کلیه محصوالت
ایـن شـرکت در واحـد تحقیـق و توسـعه بـا همـکاری مراکـز علمـی،
مطالعـه و فرمولسـازی شـده و پس از آزمایشهـای کلینیکی دورهای
و تسـتهای گوناگـون بـر روی مـواد اولیـه و تایید سـازگاری محصول
بـا پوسـت لطیف کـودکان بـه مرحله تولید میرسـند.
توجـه بـه نیازهـا و خواسـتههای مصـرف کننـدگان ،ارتقـاء روز افزون
کیفیـت ،توزیع گسـترده محصـوالت ،ارائه خدمات بهتر به مشـتریان،
توجـه بـه نوآوری در فرموالسـیون و بهینه سـازی آن مطابق با آخرین
یافتههـای علمـی از اهـداف دائمی گروه بهداشـتی فیروز اسـت.

محصوالت کودک فیروز

شـرکت فیروز از پیشـتازان تولید محصوالت بهداشـتی خاص کودکان
به شـمار میآید و در تولید محصوالت بهداشـتی و محافظتی کودکان
همـواره عوامـل سـازگار با پوسـت لطیف کـودکان را مدنظر قـرار داده
و محصوالتـی عـاری از مـواد حساسـیت زا را در اختیـار خانوادههـای
ایرانـی قـرار میدهـد.در اینجـا بـه معرفـی محصـوالت مخصـوص
کـودکان میپردازیم.
دسـتمال مرطـوب کـودک حـاوی ویتامیـن ای ،روغـن شـی باتـر،
عصـاره کاالنـدوال بـا اثـر التیـام بخشـی ،مـواد پـاک کننـده ،مرطوب
کننـده و محافظـت کننده پوسـت بـدون الکل و صابـون که به خوبی
پوسـت کـودک را از آلودگـی تمیـز میکنـد .قیمت بسـته  64عددی
ایـن محصـول  15900تومان اسـت.
شـامپو بچـه فیـروز دیگـر محصول بهداشـتی ویژه کـودکان و دارای

 PHمناسـب بـا مـوی کـودک میباشـد ،در حالـت پذیـری مـو و
جلوگیری از وز شـدن آن موثر اسـت و بدون ایجاد سـوزش در چشـم و
اشـک ریزی کمک میکند کودک شـما از اسـتحمام خود لذت ببرد.
قیمت این شـامپو در حجم  750میلی لیتر  14200تومان میباشـد.
شـامپو بـدن کـودک یک شـوینده مالیم ،موثر و خوشـبو اسـت که
حاوی گوار و گلیسـیرین در حجم  450میلی لیتر ،محصولی مناسـب
برای پوسـت لطیف کودکان اسـت و خاصیت نرم کنندگی و مرطوب
کنندگـی خوبـی دارد .قیمت این محصول  10400تومان میباشـد.
شیشـه شـیرخوری پیرکس با وزن سـبک ،جنس شیشـهای و سـر
شیشـه سـیلیکونی اسـت که دارای عملکرد ضد نفخ بوده و وسـیلهای
مناسـب بـرای نوزادانـی اسـت کـه دچـار دلدردهـای «کولیـک»
میشـوند .سرشیشـه سـیلیکونی بـو و مـزه خاصـی نـدارد و احتمـال
آلـرژی را کـم میکنـد ،مقاومتـر اسـت و طـول عمـر خوبـی دارد .در
دو سـایز 150و  220میلی لیتر تولید میشـود .قیمت شیشـه 150
میلـی لیتـری  23000تومان اسـت.
شـورت دو گـره یـا بـه اصطلاح عامیانـه السـتیک بچه یکـی دیگر
از محصـوالت فیـروز اسـت کـه از مـواد پـی وی سـی و در سـه سـایز
کوچـک ،متوسـط و بـزرگ تولیـد میشـود .لطیـف و قابل شستشـو
اسـت .قیمـت بسـته  5عـددی سـایز متوسـط و بـزرگ آن به ترتیب
 8500و  15000تومـان اسـت.
کهنـه محصولـی اسـت کـه از الیـاف پنبـهای خالص ،نـرم و لطیف
با قابلیت شستشـوی مکرر برای اسـتفاده کودکان تولید میشـود .با
صرفه و مناسـب برای بهداشـت کودک و محیط زیسـت اسـت.
محافظ کهنه منسـوج نبافته و نرمی اسـت که در سـهولت تعویض
کهنـه و بهداشـت بیشـتر کودک موثر اسـت .این محصـول فاقد مواد
حساسـیت زا در بسـته بنـدی  50عـددی با قیمـت  18000تومان به
بـازار عرضه میشـود.
پـودر بـدن بچـه فیـروز حـاوی زینـک اکسـاید که برای پیشـگیری
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شرکت فیروز با
قریب به نیم قرن
تجربه در سال
 1353با مشارکت
شرکتجانسوناند
جانسون آمریکا به
عنوان اولین تولید
کنندهمحصوالت
بهداشتیکودک
در خاورمیانه آغاز
به کارکرد و امروز
به عنوان بزرگترین
تولیدکننده
تخصصیمحصوالت
بهداشتیکودک،
کاالهای متنوعی را به
بازار عرضه میکند

و درمـان حساسـیتهای ایجـاد شـده در اثـر اسـتفاده از پوشـک برای
کـودکان اسـتفاده میشـود .ایـن پـودر جهـت جلوگیری از سـوزش و
عـرق سـوز شـدن پوسـت بـدن بهویـژه پاهـای کـودک تولید شـده،
دارای پـودر طبیعـی و تصفیـه شـده تالک اسـت و نشاسـته موجود در
پودر بدن فیروز ،رطوبت پوسـت را جذب و از آسـیب پوسـت ممانعت
میکنـد .چراکـه اگـر پوسـت مرطوب باشـد در تماس با پوشـک یا هر
چیـز دیگـر راحتتر آسـیب میبیند؛ همچنین زینک اکسـاید موجود
در پـودر بـدن کـودک پوسـت بـدن او را نـرم و لطیـف و از سـایش و
آزردگـی پوسـت جلوگیـری میکنـد .پودر بـدن بچه فیـروز در حالی
کـه تاثیـر درمانـی بسـیار خوبـی دارد ،دارای قیمتی مناسـب و مقرون
بـه صرفـه اسـت ،قیمت بسـته  200گرمـی آن  9500تومان اسـت.
لوسـیون و روغـن بچـه فیروز نیز با ترکیبـات مفید خود باعث حفظ
رطوبت و لطافت پوسـت کودکان میشـود.
کـرم مرطـوب کننـده و کـرم ضـد التهـاب و خنـک کننـده نیـز از
محصـوالت خـوب فیـروز هسـتند کـه کـرم ضد التهـاب توانسـته به
میـزان زیـادی رضایـت مصـرف کننـده را کسـب نمایـد .قیمـت ایـن
کرمهـا بـه ترتیـب  8000و  22000تومـان اسـت.
بینـی پـاک کـن (پوآر) ،زیرانداز پالسـتیکی جهـت تعویض کودک،
صابـون بچـه ،مایع لباسشـویی کودک ،مایع نرم کننـده لباس کودک
و اسـپری نـرم کننـده مـو از دیگـر محصـوالت ویژه کودکان اسـت که
در شـرکت فیـروز تولیـد و روانه بازار مصرف میشـوند.

ویژیگ خاص رشکت فیروز

بارزتریـن و ارزشـمندترین ویژگـی شـرکت فیـروز که بـرای همه قابل
احترام اسـت و حتی باعث تمایل بیشـتر مردم به مصرف محصوالت
آن شـده جمعیت شـاغل در این کارخانه و دیدگاه آقای سـید محمد
موسـوی کارآفرین توانمند ،مدیر عامل شـرکت فیروز و رییس هیئت
مدیـره کانـون معلولیـن توانا به افراد شـاغل در ایـن مجموعه تولیدی
اسـت .بخش عمده کارکنان این شـرکت را ناتوانان تشـکیل میدهند.
موسـوی میگوید « :هرجا که نیاز نبوده از دسـتگاه اسـتفاده نکردیم
چـرا کـه جمعیت جـوان ما برعکس اروپا زیاد اسـت و تقلید کورکورانه
نکردیـم تا اشـتغال داشـته باشـیم حتی بـه قیمت اینکه کمتر سـود
کنیـم .».شـایان ذکـر اسـت کـه از مجمـوع کارکنان این شـرکت ۸۶
درصـد را ناتوانـان اعـم از نابینایـان و ناشـنوایان ،ناتوانـان جسـمی و
حرکتـی و بیمارانام اسـی تشـکیل میدهند که در کنـار هم به تولید
محصوالت با کیفیت فیروز مشـغول هسـتند.

سایر محصوالت رشکت فیروز

شـرکت فیـروز علاوه بـر محصـوالت بهداشـتی کـودکان،
محصـوالت مختلـف نظافتـی ،بهداشـتی و حفاظتـی دیگری را
نیـز تولیـد و بـه بـازار عرضـه میکنـد از جملـه ایـن محصوالت
میتـوان بـه گـوش پـاک کن ،انواع شـامپوی سـر و بـدن ،انواع
صابـون دستشـویی و لباسشـویی ،پـودر صابـون ،محلـول ضـد
عفونـی کننـده ،انـواع روغـن بدن ،انـواع کرمهای آلوئـه ورا ،ضد
آفتـاب ،زینک اکسـاید ،مرطـوب کننده ،وازلینه ،انواع لوسـیون
بـدن ،ژلهای بهداشـتی ،شـیر دوش در مدلهـای مختلف ،ژل
روغـن ،نـرم کننـده و بازکننـده گره موی سـر و فوم دستشـویی
اشـاره کرد.

کاهش  ۳ات  ۲۰میلیوین
قیمتها در ابزار خودرو

فعـاالن بـازار تاکیـد میکننـد کـه قیمتهـا در هفتـه جاری
حداقـل سـه میلیـون تومـان و حداکثـر  ۲۰میلیـون تومـان
کاهـش یافتهانـد .سـراتو بـا افتـی  ۲۰میلیون تومانـی مواجه
شـده و قیمت  ۳۲۵میلیون تومان برای آن پیشـنهاد میشود.
همچنیـن پـژو  ۲۰۰۸نیـز با توجه به افت قیمتی که داشـته،
در حـال حاضـر  ۳۹۰میلیـون تومان قیمـت دارد .این خودرو
مـرز  ۴۰۰میلیـون تومـان را طـی هفتههای گذشـته رد کرده
بـود .پرایـد  ۱۱۱کـه  ۵۶میلیـون تومـان را نیز رد کـرده بود،
ایـن هفتـه حدود سـه میلیون تومـان افت و بـه  ۵۳میلیون و
 ۵۰۰هـزار تومان رسـید /دنیـای اقتصاد

اقالم آموزیش  -رفاهی
درمدارس حاشیه نشین
خراسان رضوی توزیع شد

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش خراسـان رضـوی ۲۰ :میلیـارد
ریـال اقلام آموزشـی ،ورزشـی و تحصیلـی اهدایی ایـن اداره
کل در مدارس حاشـیه شـهرهای خراسـان رضوی توزیع شد.
این اقالم شـامل کامپیوتر ،وسـایل هوشـمند سـازی مدارس،
بخـاری ،کولـر آبـی و تلویزیـون مرتبـط بـا امر آمـوزش ،میز،
نیمکـت ،صندلـی و وسـایل ورزشـی اسـت کـه در مـدارس
حاشـیه شـهر مشـهد ،منطقه تبادکان و نیز مدارس حاشـیه
شـهرهای کاشـمر ،تربت حیدریه ،سـبزوار و نیشـابور توزیع
میشـود/.صدای خراسـان

پیامک ابنکها به مردم:
رسیعتر به شعب بروید /رمز
دوم یکبارمرصف “رایگان”
است

ارائـه رمـز دوم یکبـار مصـرف توسـط تمامـی بانکهـا و
موسسـات مالـی و اعتبـاری کشـور از ابتـدای خـرداد مـاه
اجبـاری اسـت؛ خدمـت رمـز دوم یکبـار مصـرف بـه صـورت
کاملا رایـگان در قالـب نرم افزار جداگانه رمز سـاز یا از طریق
پیامـک بـرای مشـتریان بانکی ارسـال میشـود .مشـتریان به
منظـور فعالسـازی رمـز دوم یکبار مصرف میتواننـد از طریق
مراجعـه به شـعب ،اسـتفاده از همراه بانک و خـود پرداز بانک
عامـل اقـدام کنند.اقتصاد

 ۲۰۱۹واحد مسکوین تحویل
مددجویانکمیته امداد
خراسان رضوی شد

حبیـب ا ...آسـوده ،مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینی(ره)
خراسـان رضوی :طی سـال گذشـته در مجموع دو هزار و ۱۹
مسـکن تحویل مددجویان زیر پوشـش روسـتایی و شهری در
این اسـتان شـده اسـت۷۵ .درصد واحدهای مسـکونی واگذار
شـده در روسـتاها و بقیه در شـهرها بودهاند/.ایرنا

چند روش ساده جذب مشتری برای یک کسب و کار اینترنتی
زمانیکـه بـرای اولیـن بـار کسـب و کار
باربارا فیندلی شنک
اینترنتـی خـود را راه میاندازید بعد از طی
مترجم :سوده قدیمی
کـردن مراحل اولیـه ،مهمترین قدم جذب
مشـتری اسـت .زیرا که بقای کار شـما در
گـرو داشـتن مشـتریهای خـوب و ثابـت اسـت .در دنیـای مجـازی نیـز مثل
دنیـای واقعـی بـرای جـذب مشـتری باید تکنیکهای خاصی داشـته باشـیم
تـا مشـتری بـه راحتـی اعتمـاد کـرده و از یک بازدیـد کننده سـاده تبدیل به
یـک خریـدار شـود .در ادامـه بـه توضیح چندین روش سـاده امـا کاربردی در
جـذب مشـتری میپردازیم.
ک نـام تجـاری ویـژه انتخـاب کنیـد و از طریـق آن هویت
 .۱در اولیـن قـدم یـ 
کاری خـود را تعریـف کنیـد .توجه داشـته باشـید این نـام از پانـزده کاراکتر و
بیـش از دو کلمه نباشـد.
 .۲بهطـور مرتـب آن الیـن و در دسـترس باشـید.هر چـه حضورتـان در فضای
مجـازی کمرنگتـر باشـد ،کسـب و کارتـان راکدتـر اسـت.برنامه ریـزی کنید
سـاعات خاصـی از روز و شـب آن الیـن شـوید تـا نـام تجـاری تـان در فضـای
مجـازی تثبیـت گردد.
اگـر موتورهـای جسـتوجو نتایجـی بـرای نـام تجاری شـما باال نمـیآورد به
ایـن معنـی اسـت کـه حضورتـان در فضای مجازی بسـیار کمرنگ اسـت .اگر
حضـور آن الیـن شـما قـوی اسـت امـا نتایـج جسـتوجو منجر بـه اطالعات

نادرسـت و بـی ربـط میشـود به این معنی اسـت که برای افزایـش اعتبار برند
خـود بهتـر اسـت یک وب سـایت مناسـب طراحـی کنید و با حضـور آن الین
و قـوی خـود آن را مدیریـت کنیـد .اگـر هم حضور قوی با نتایـج معتبر دارید،
هدفتـان را روی عمیـق کـردن ارتباط با مخاطب بگذارید و از طریق مشـارکت
دادن ایشـان ،آنهـا را تبدیـل به خریـداران واقعی کنید.
 .۳یـک مقدمـه کوتـاه جهـت معرفی کسـب و کارتان در شـبکههای مجازی
خـود در نظـر بگیریـد تا از این طریق بتوانید دیگـران را ترغیب کنید بخواهند
بیشتر درباره کسب و کارتان بدانند .کلمات کلیدی که در جستجوها استفاده
میشـوند را بـه کار ببریـد و بـه طـور مختصـر توضیح دهیـد ،مخاطبانتان چه
گروهـی هسـتند و چـه چیزی شـما را از بقیه متمایز و قابـل اعتماد میکند.
 .۴یـک مرکـز رسـانهای آن الیـن برای خود بسـازید ،به این معنی که شـخص
یـا اشـخاصی را بـرای مدیریـت و نظارت صفحات مجازی خـود در نظر بگیرید
کـه بتوانـد پاسـخگوی سـواالت باشـد ،راهنمایـی و توصیههـای الزم را انجـام
دهـد ،معرفـی محصـوالت را به روز رسـانی کند ،ویدئوهـا و تصاویر و اطالعات
معتبـر بـا کیفیـت بـاال را در صفحـات مجازی نشـر دهـد ،به درخواسـتهای
مصاحبههـای کاری پاسـخ دهـد ،لینکهـای مرتبـط را در وب سـایت قـرار
دهـد و... .
از ایـن طریـق میتوانید پوشـش رسـانهای خـود را افزایش دهیـد و در صنعت
یـا بـازار خـود به عنوان نامی معتبر پیشـگام شـوید.

 .۵تحقیـق کنیـد گـروه مخاطبـان شـما بیشـتر از کـدام شـبکههای مجازی
اسـتفاده میکننـد سـپس از همـان جـا بـه عنـوان نقطه آغـاز خود اسـتفاده
کنیـد .در صـورت امـکان در تمـام شـبکههای اجتماعی یک حسـاب ( اکانت)
بـرای خـود بسـازید حتـی اگر فعلا برنامـهای بـرای اسـتفاده از آن ندارید.
 .۶با مشـتریان ارتباط فعال و موثر داشـته باشـید .به خاطر نظراتشـان از آنها
تشـکر کنید و به دغدغه ها ،سـواالت و انتقاداتشـان پاسـخ مناسـب دهید .در
مقابـل انتقـادات مشـتریان جبهـه گیری نکنیـد و از آنها در جهت پیشـرفت
خـود اسـتفاده کنیـد .زیـرا کـه با مطلع شـدن از نظـرات مشـتریان میتوانید
اعتبـار خـود را ارزیابی کنید.
 .۷محتـوای کار و شـبکههای مجـازی تـان را ترقـی دهید .مطالب و مفاهیمی
را بـه اشـتراک بگذاریـد که مخاطـب تمایل به دیدن و شـنیدن دارد .اطالعات
مفید و مرتبط در اختیار مخاطب قرار دهید .نظر سـنجیها و پرسشـنامههای
متعددی را اشـتراک گذاری کنید که مشـارکت مخاطب را بطلبد و به چالش
بکشـد .سـعی کنید تعامل متقابل داشته باشـید .برای مثال اگر در اینستاگرام
کسـب و کاری داریـد افـرادی را دنبال کنید کـه مطالب جذاب و مفیدی دارند
و آنهـا نیـز شـما را دنبـال میکنند.زیر پسـتهای وبلاگ و صفحات مجازی
خـود و دیگـران کامنـت بنویسـید .تجربه و تخصـص را به نظرات خـود اضافه
کنیـد تـا هـم در بـازار کسـب و کارتان و هـم در نگاه مخاطبان بـه یک مرجع

و منبع تبدیل شـوید.
 .۸ظاهر زیبای سـایت فروشـگاه اینترنتی شـما بسـیار اهمیت دارد .مشتریان
بعـد از سـپری شـدن چنـد ثانیـه تصمیـم بـه خرید میگیرنـد و اگـر از ظاهر
سـایت خوششـان نیایـد بـه راحتـی آن را تـرک میکننـد .بـه همیـن دلیـل
فروشـگاه اینترنتـی شـما بایـد ظاهری حرفـه ای ،جذاب و زیبا داشـته باشـد.
 .۹هدایـای تبلیغاتـی و ارائـه تخفیفهـای مناسـب در طـول سـال را فراموش
نکنیـد .کلمـه « رایـگان» یـا « تخفیـف» ناخـودآگاه حـس خوشـایندی را در
مشـتری بیـدار میکنـد و باعـث تحریـک خریـدار تـوام بـا رضایت میشـود.
رضایـت مشـتری خـود نوعـی تبلیغ برای کسـب و کار شماسـت .بـرای مثال
میتوانیـد در ایـام خاصـی از سـال برای محصـوالت خود تخفیـف ارائه دهید،
هزینه پسـت و ارسـال را برای مشـتری رایگان سـازید یا برای خرید اول نمونه
رایـگان یـا اشـانتیون در نظر بگیرید.
 .۱۰تبلیغـات کافـی داشـته باشـید زیـرا کـه افـراط در تبلیغـات خـود نوعـی
ضـد تبلیـغ اسـت .از هزینـه کـردن به مقـدار کافی بـرای تبلیغ نترسـید زیرا
میتوانـد برنـد و محصـوالت شـما را به افراد بیشـتری معرفی کند .یک شـعار
تبلیغاتـی بـا عباراتی محکـم و قدرتمند و جذاب بـرای کار خود انتخاب کنید.
از گزینـه ارسـال پیامکهـای تبلیغاتـی و گروهـی بـه شـرطی که زیـاده روی
نکنیـد میتوانیـد اسـتفاده کنیـد بدین طریق حجـم بیشـتری از مخاطبان با
محصـوالت و کارهای شـما آشـنا میشـوند.

