
آزمون تشریحی

توجه کنید که زمان آزمون تشریحی ۴۵ دقیقه است و ساعت ۱۲:۱۵ بسته میشه و بعد از این زمان امکان

ثبت پاسخ ها رو ندارین. پس دقت کنین که حتمًا قبل از این زمان روی دکمه ی «ذخیره» در پاCن صفحه

کلیک کنید.

حداکثر تعداد کاراکتر مجاز در پاسخگویی به سواالت تشریحی ۱۲۰۰ کاراکتر است.

"محمد رستمی" چند سالی است به عنوان طراح دکوراسیون داخلی فعالیت می کند، در این مدت

شرکت های مختلف طراحی دکوراسیون، بخشی از پروژه های خود را به آقای رستمی واگذار

کرده اند. آقای رستمی می خواهد تغiری در کار خود ایجاد کرده و از این به بعد به صورت

مستقیم، پروژه دریافت کند. یکی از دوستانش وقتی این موضوع را متوجه شد پیشنهاد داد از

طریق اینستاگرام این کار را انجام دهد، یکی از همکاران قبلی اش سایت شخصی و نمایش

حرفه ای نمونه کارهایش را پیشنهاد داده است. آقای رستمی قرار است فردا با شما جلسه 

کوتاهی داشته باشد. از آقای رستمی چه سوال هایی می پرسید؟ (۵ تا ۸ سوال بنویسید.)

با توجه به توضیحات سوال قبل، با توجه به اینکه اکثر طراحان دکوراسیون داخلی، همین

دغدغه را دارند و برخی تولید محتوا را شروع کرده اند و تعدادی هم می خواهند شروع کنند، به

نظر شما آقای رستمی چطور می تواند محتواهایی تولید کند تا با سایرین متفاوت باشد؟

تصور کنید کسب وکاری که به صورت B2B در حوزه مواد اولیه غذایی مشغول به فعالیت است

از شما می خواهد تا تبلیغات و کسب وکار آنالین برای آن ها راه بیاندازید. به نظر شما ورود این

کسب وکار به حوزه آنالین تصمیم درستی است؟ نظر خود را توضیح دهید.
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پایان بخش دوم آزمون تستی نزدیک است
۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۸

شرکت کننده ی عزیز، به پایان بخش دوم آزمون تستی نزدیک شده ایم.

فراموش نکنید که قبل از پایان آزمون، پاسخ ها را ذخیره کنید.

پایان بخش اول آزمون تستی نزدیک است
۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۴

شرکت کننده ی عزیز، به پایان بخش اول آزمون تستی نزدیک شده ایم.

فراموش نکنید که قبل از پایان آزمون، پاسخ ها را ذخیره کنید.

صفحه اصلی محمد سماکآزمون ورود به دوره ی کارآموزی بازاریابی دیجیتال!

https://quera.ir/events/rahnema11/


به یکی از سواالت زیر به دلخواه پاسخ دهید: الف) زمانی که بنا به دالیل استراتژیک، یک

کسب وکار آنالین تصمیم می گیرد که از رویکرد استراتژی ریتنشن مارکتینگ استفاده کند، چه

اقداماتی را الزم است انجام دهد؟ سه نمونه از آن ها را بیان کنید. ب) به نظر شما زمانی که

رقابت در یک بازار آنالین شدید می شود و کانال های مارکتینگی متداول بازده شان به دلیل

افزایش هزینه ها کاهش می یابد، از چه راه هایی می توان کسب وکار را بدون از دست دادن سهم

بازار همچنان پایدار نگه داشت؟

         ذخیره         
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