! ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ

آزﻣﻮن ورود ﺑﻪ دورهی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﺎک

آزﻣﻮن ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ

۴۴ ۵۸
ﺛﺎﻧﯿﻪ

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

دﻗﯿﻘﻪ

۰

ﺳﺎﻋﺖ

ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﻮن ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ

ً
ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ زﻣﺎن روی دﮐﻤﻪی »ذﺧﯿﺮه« در ﭘﺎCﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﺛﺒﺖ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ رو ﻧﺪارﯾﻦ .ﭘﺲ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻦ ﮐﻪ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎ

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

(۱

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ دوم آزﻣﻮن ﺗﺴﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ

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

 ۵ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۸ﺳﺎﻋﺖ ۱۱:۰۸

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻗﺎی رﺳﺘﻤﯽ واﮔﺬار

ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪهی ﻋﺰﯾﺰ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ دوم آزﻣﻮن ﺗﺴﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ

ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻗﺎی رﺳﺘﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻐiﺮی در ﮐﺎر ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺻﻮرت

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﻮن ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ

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 ﻗﺒﻠﯽاش ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺣﺮﻓﻪای ﻧﻤﻮﻧﻪﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ .آﻗﺎی رﺳﺘﻤﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺮدا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﻠﺴﻪ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از آﻗﺎی رﺳﺘﻤﯽ ﭼﻪ ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ؟ ) ۵ﺗﺎ  ۸ﺳﻮال ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ(.

(۲

۰/۱۲۰۰

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺳﻮال ﻗﺒﻞ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﻃﺮاﺣﺎن دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ ،ﻫﻤﯿﻦ
دﻏﺪﻏﻪ را دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا را ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﻗﺎی رﺳﺘﻤﯽ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ؟

(۳

۰/۱۲۰۰

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  B2Bدر ﺣﻮزه ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ
از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﮐﺴﺐوﮐﺎر آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای آنﻫﺎ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ورود اﯾﻦ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﻮزه آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ؟ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

۰/۱۲۰۰

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

ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪهی ﻋﺰﯾﺰ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ اول آزﻣﻮن ﺗﺴﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﻮن ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ

(۴

ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ :اﻟﻒ( زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﯾﮏ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ از روﯾﮑﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﯾﺘﻨﺸﻦ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آنﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ب( ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
رﻗﺎﺑﺖ در ﯾﮏ ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮕﯽ ﻣﺘﺪاول ﺑﺎزدهﺷﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،از ﭼﻪ راهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺴﺐوﮐﺎر را ﺑﺪون از دﺳﺖ دادن ﺳﻬﻢ
ﺑﺎزار ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﯾﺪار ﻧﮕﻪ داﺷﺖ؟

۰/۱۲۰۰

ذﺧﯿﺮه

