نکات مهم افسایش بهره وری و مدیریت زمان در بازاریابی
اگش ضوب دس طَل سٍص ثب ه طىالت ووجَد ٍلت هَاجِ هی ضَیذ یب اگش دس طَل سٍص ٍلت صیبدی ثشای وبسّبی ثشًبهِ سیضی
ًطذُ یب توبس ّبی ًبخَاستِ صشف هی وٌیذ وِ اسصضی ثشای ضوب ًذاسًذ اداهِ همبلِ سا ثخَاًیذ ...

ًىتِ  :1صجح ّب صٍد تش اصخَاة ثیذاس ضَیذ .

لَسا ًٍذسوبم یىی اص ًَیسٌذگبى حَصُ هذیشیت صهبى هی گَیذ  :ثعضی عَاهل ثبعث ضذُ تب صجح صهبى خَثی ثشای ثِ
اًجبم سسیذى ثشخی وبسّب ثبضذ .
اگش دس حبل تالش ّستیذ وِ یه وبس فَسی یب یه پشٍطُ سا ثِ پبیبى ثشسبًیذ  ،ثبیذ ثذاًیذ وِ دس اثتذای صجح اًشطی
ثسیبس ثیطتشی ًسجت ثِ صهبى ّبی دیگش سٍص ثشای اًجبم آى وبس دس اختیبس داسیذ .
اص دیگش هضایبی صٍد ثیذاس ضذى  ،تَاًبیی اًجبم وبسّبی ثیطتش دس طَل سٍص است ٍ ثسیبسی اص اٍلبت وِ وبستبى تب ًویِ
ضت طَل وطیذُ است سا دس لجل اص غشٍة آفتبة اًجبم دّیذ ٍ اص ثبلی هبًذُ ٍلت خَد لزت ثجشیذ .

ًىتِ  : 2ثب لبطعیت وبسّبیتبى سا اٍلَیت ثٌذی وٌیذ .

ًَضتي ثشًبهِ دلیك اص وبسّبیی وِ ثبیذ دس طَل سٍص سا اًجبم دّیذ ثٌَیسیذ  .ثشای ایٌىِ ثذاًیذ چِ صهبًی چِ وبسی سا
ثبیذ اًجبم دّیذ وبهال ضشٍسی است .گلیىوي هتخصص هذیشیت صهبى هی گَیذ :ثسیبسی اص هشدم ثشًبهِ ٍاضح ٍ سٍضٌی
ثشای وبسّبیی وِ هی خَاٌّذ اًجبم دٌّذ ًذاسًذ .
اٍگبّی اص افشاد هی پشسذ :وِ ثب خَ د فىش وٌٌذ وِ وجب ّستٌذ ؟ وجب هی خَاٌّذ ثشًٍذ ؟ ٍ چگًَِ هی تَاًٌذ ثشًٍذ ؟ اٍ
تَضیح هی دّذ وِ  :تٌْب چیضی وِ ثِ هب ووه هی وٌذ اٍلَیت ثٌذی است ٍ ثبعث هی ض َد ثذاًین هْوتشیي وبسی وِ ثبیذ
اًجبم دّین چیست ؟ صی شا ایي وبس ثبعث هی ضَد ثب توبم لذست سٍی وبسّبیوبى هتوشوض ضَین .
اٍلَیت ثٌذی هٌحصشا ثِ ثشخی هَاسد ًیست  ،ثبیذ سعی وٌیذ توبهی هشاحل فعبلیت ّبی سٍصاًِ ی خَدتبى سا ثش اسبس
اٍلَیت صهبًجٌذی ضًَذ تب ثِ ًتیجِ دلخَاُ دست یبفت  .گلیه هي تَصیِ هی وٌذ اگش هی خَاّیذ اص دسست تشیي هسیش
خبسج ًطَیذ صهبى سا هذیشیت یب صهبًجٌذی وٌیذ .
ًىتِ سَم :ثیص اص حذ ثشًبهِ سیضی ًىٌیذ !

اگش وِ دس طَل سٍص هشتت دس حبل ثشًبهِ سیضی اً جبم وبسّب ّستیذ ٍ اص وبسی ثِ سشاغ وبس دیگش هی سٍیذ اصال ًگشاى
ًجبضیذ ! ضوب تٌْب ًیستیذ دسصذ صیبد اص افشاد دس جبهعِ ثِ ایي عبدت هجتال ّستٌذ .
ًٍذسوبم هی گَیذ  :ثسیبسی اص هشدم آهبدُ ی اًجبم دادى وبسی ّستٌذ اهب ٍالعب آى وبس سا اًجبم ًوی دٌّذ وِ ثِ آى هتب
ٍسن هی گَیٌذ .
ثب ایٌىِ افشادی وِ داسای صهبًجٌذی یب لیست وبسّبی سٍصاًِ ٍ ّفتگی ّستٌذ عولىشد ثْتشی داسًذ اهب ثعضی اص آًْب ٍلت
صیبدی سا صشف تغییش اٍلَیت ّب تغییش صهبًجٌذی ّب ٍ هَاسد ایي چٌیٌی هی وٌٌذ ثذٍى ایٌىِ ّیچ یه اص هَاسد هْن سا
اًجبم دٌّذ .
خبًن ًٍذسوبم پیطٌْبدی داسد وِ تعذاد وبسّبی هْن سٍصاًِ خَد سا ثِ  3الی  6هَسد هحذٍد وٌیذ .ایي وبس ثبعث هی ضَد
تب ٍلت صیبد سا ثشای صهبًجٌذی لیست ًىٌیذ  .ثلىِ ثِ ثشًبهِ ضوب اهىبى اًعطبف پزیشی ثیطتشی سا هی دّذ .
ًىتِ چْبسم  :خیلی دلیك ٍ ضلَغ ثشًبهِ سیضی ًىٌیذ !

اگش ته ته دلبیك سٍص سا ثشًبهِ سیضی وٌیذ  ،ثشای ضوب هذیشیت وشدى ثشًبهِ ّبی ًبخَاستِ سخت خَاّذ ضذ  .ثسیبسی
اص وبسّب ثذٍى ثشًبهِ سیضی لجلی اتفبق هی افتذ  .ثبیذ ٍلت وبفی ثشای سشٍسبهبى دادى ٍ جوع ٍ جَس وشدى آًْب سا
داضتِ ثبضیذ .
خبًن ًٍذسوبم هی گَیٌذ:داضتي ٍلت خبلی ثیطتش ثش سٍی تمَین ثْتش است  .هحذٍد وشدى وبسّبی هْن لیست ثبعث هی
ضَد تب ضوب ثِ وبسّبی پیص ثیٌی ًطذُ سا ساحت تش هشتت وٌیذ .
ًىتِ پٌجن :ثِ اًشطی خَد تَجِ وٌیذ .

ضوب صهبًی هی تَاًیذ وبسّبی سٍصاًِ خَدتبى سا ثخَثی اًجبم دّیذ وِ ثِ هیضاى وبفی اًشطی داضتِ ثبضیذ ٍ ضبداة
ثبضیذ .دس صهبى ّبیی وِ اًشطی وبفی ًذاسیذ ًوی تَاًیذ وبسّبی خَثی سا اًجبم دّیذ .
یه پیبدُ سٍی سشیع دس ٌّگبم خستگی هی تَاًذ اًشطی ضوب سا ثشای اًجبم وبسّبی هختلف افضایص دّذ .
ثِ صهبى ّبی خستگی خَد تَجِ وٌیذ
الگَّبی خستگی ٍ صهبى ّبیی وِ ثْشُ ٍسی پبییٌی داسیذ سا ضٌبسبیی وٌیذ .چِ صهبى ّبیی ؟ چِ هىبى ّبیی ؟ چِ
سٍیذادّبیی ؟ چِ افشادی ؟چِ ًَضیذًی ثبعث وبّص ثْشُ ٍسی ضوب هی ضَد ؟
هثال  :سبعت  12تب  3اهىبى داسد اٍج خستگی ضوب ثبضذ  .ثب ایي عَاهل ضوب هی تَاًیذ ثشًبهِ هَثشی داضتِ ثبضیذ ٍ
یبدتبى ثبضذ وبسّبی خَد سا دس ایي سبعبت لشاس ًذّیذ ٍ سعی وٌیذ ثب ضٌبسبیی الگَّب عَاهل وبّص ساًذهبى سا
ضٌبسبیی وٌیذ .
ًىتِ ضطن  ًِ :گفتي سا یبد ثگیشیذ .

آلبی گلیه هي ثشای ًِ گفتي یه تشفٌذ داسد  ،اٍ دس ٌّگبم تصوین گیشی ثب خَدش یبدآٍسی هی وٌذ وِ اگش ثِ هسئَلیت
ّبی جذیذ ثلِ ثگَیذ لطعب ثبیذ ثِ چیضّبی دیگشی ًِ ثگَیذ ثِ فشض هثبل ٍلتی هسئَلیت جذیذی سا لجَل هی وٌذ ثبیذ
ٍلت ووتشی ثب دختشش ثگزساًذ  .ضوب ثبیذ اسصش چیضّبیی سا وِ ثِ دست هی آٍسیذ سا ثب اسصش چیضّبیی وِ اص دست
هی دّیذ همبیسِ وٌیذ .

ًىتِ ّفتن  :اص خَدتبى ثپشسیذ ثشای چِ چیضی هیخَاّن ثیطتش ٍلت ثگزاسم  ًِ ،چِ چیض ووتش !

خبًن ًٍذسوبم هی گَیذ :افشاد ثسیبسی اص هي هی پشسٌذ چطَس ثشای ثعضی وبسّب ٍلت ووتشی صشف وٌن ؟ دس پبسخ هب ثبیذ
ثذاًین وِ چگًَِ صهبى رخیشُ ضذُ سا صشف ا ًجبم هْن تشیي وبسی وِ هی خَاّین اًجبم دّین ًوبیین  .اٍ هی گَیذ هي
فىش هی وٌن ایي ٍالعب دس هَسد ایٌست وِ صهبًتبى سا ثب چیضی وِ هی خَاّیذ ثِ آى ثشسیذ پش وٌیذ .
ثب تطىش اص تَجِ ضوب
ًَیسٌذُ  :عجبس حجیجی
تین آهَصضی هبّبى تیوَسی
اسائِ دٌّذُ آهَصضْبی  :وست ٍ وبس  ،وبسآفشیٌی  ،وست ٍ وبس ایٌتشًتی

