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ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻻزاده ﻣﺪرس و ﻣﺮﺑﯽ ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﭘﺮﻓﺮوش ﻓﺎﻟﻮ ،در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻲﺗﻮان در اﻳﻦ ﺣﻮزه ورود ﻛﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻜﺮ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻧﺘﻮرك
ﻣﺎرﻛﺘﻴﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ رﺳﻴﺪ و ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎدوي ﻛﺎر ﭘﺎره وﻗﺖ را از دﻳﺪﮔﺎه ﺟﻴﻢ
ران درك ﻛﺮد .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﺗﯿﺪ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ،ﻣﺪرﺳﯿﻦ ،ﻣﺪﯾﺮان و
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺼﻮرت وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ و ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت )ﻓﺎوا( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺘﺎبدﻫﯽ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ،در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه
ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﺑﻮده و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﭘﺮﻓﺮوﺷﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺮات در ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮔﻠﺪﮐﻮﺋﯿﺴﺘﯽ و ﻧﺘﻮرکﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﻣﻬﻨﺪسﻋﻠﯽ ﺑﺎﻻزاده ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺷﯿﻮه
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺗﺎزه در ﺣﻮزه ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ داﻧﺶ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﺤﻮه ورود و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎری را ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﺪ رد ﭘﺎی آی ﺗﯽ را
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ...
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ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺷﺘﺎبدﻫﯽ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی آن

ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻮزه ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﻓﻬﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﻓﻮق و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ را ،ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﺪﺋﻮی ذﯾﻞ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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