تکنیکی جذاب برای افزایش مشتری و سود که یادگیری اش

مشتریوتضمینوفاداریآنهاست.

به همه فروشندگان توصیه می شود

«گیمیفیکیشن» یا بازی سازی!
گروه خانواده و مشاوره

توضیح این روش با یک مثال واقعی

«سوزان سندلر» از زمان افتتاح گل فروشی کوچک خود
در دنور (مرکز ایالت کلرادوی آمریکا) امیدوار بود تا بتواند
کسب و کارش را رونق دهد و بخش هایی از هزینه های
زندگی خانواده را تامین کند .نام گل فروشی کوچک
او «سان فــاور» است که البته به زیبایی توسط سوزان
تزیین شده است .مشتریان را معموال دوستان ،نزدیکان
و افرادی تشکیل می دهند که در همان محل زندگی می
کنند .روزهــای اول همه چیز منطبق بر آرزوهــای خانم
«سندلر» پیش می رفت؛ هر روز دوستان و نزدیکان وی به
«سان فالور» می آمدند ،خرید می کردند و چند دقیقه ای
را مهمان آن فضای زیبا بودند اما این وضعیت مطلوب فقط
مخصوص روزهای اول افتتاح فروشگاه بود زیرا به تدریج
مشتری ها کم شدند و سوزان هر روز ساعت ها در انتظار
مشتری بود .در نزدیکی فروشگاه سوزان ،یک گل فروشی
بزرگ تر نیز وجود داشت که سوزان در راه بازگشت به منزل
از مقابل آن عبور می کرد .این مسیر رفت و آمد همواره
نگرانی های وی را افزایش می داد زیرا در آن فروشگاه
گل فروشی همواره چند مشتری حضور داشتند و این به
دغدغه فکری سوزان مبدل شده بود که چرا وی در کسب
و کار خود ناموفق است؟!

راه حلی به نام تکنیک بازی سازی

او تصمیم گرفت که با رئیس یک دفتر تبلیغاتی مالقاتی
داشتهباشد.سوزانازمنظرخود،مشکالتکسبوکارش
و دالیل موفق نشدنش را برای آقای گرین مشاور فروش به
این شرح توضیح داد؛ کوچک بودن فروشگاه در مقایسه
با دیگر گل فروشی های نزدیک ،سابقه کمتر فعالیت در
مقایسه با رقبا ،ضعف دکوراسیون فروشگاه و ناتوانی از
ارائه قیمت های پایین تر در مقایسه با رقبا« .گرین» پس از
شنیدن نظر «سوزان» از وی خواست تا مکان گل فروشی را
از نزدیک مشاهده کند .آن ها به همراه هم به «سان فالور»
رفتندو«گرین»پسازیکبررسیدقیقوسریعگفت«:خانم
سندلرنگراننباشیدمشکلکسبوکارشمابهراحتیحل
خواهدشد».اوپیشنهاداستفادهازتکنیکگیمیفیکیشنرا
برایکسبوکارسوزانمطرح
کرد .البته سوزان هرگز با
اینواژهآشنایینداشت.
«گرین»برایشتوضیح
داد که بازی سازی
به کارگیری تکنیک
هــای جــذاب برای
افـــــــزایـــــــش

تحول کسب و کار با این تکنیک

پیشنهادهای «گرین» برای سوزان بسیار جذاب بود زیرا
با محاسباتی که وی انجام داد ،در صورت افزایش تعداد
مشتریان ،میزان تخفیف ها تنها بخش جزئی از سود را
کاهش می دهد و اصال به چشم نمی آید  .از این رو
ســوزان دستورات مشاور تبلیغاتی خود را به دقت
اجرا کرد و طی دو روز تراکت ها در تمام خیابان ها و
محله های اطراف پخش شد و در واقع مشتریان به
میدان بازی فراخوانده شدند .آن چه سوزان انجام
داد ،درگیرسازی ذهن مشتریان بود که وقتی گلی می

چند مثال ساده دیگر

در ادامــه مطلب چند نمونه دیگر دربـــاره استفاده از
گیمیفیکیشنخواهیدخواندکهدرآنهاهمذهنمشتری
درگیر محصول می شود.
* یک تولید کننده بیسکویت را در نظر بگیرید .این تولید
کننده داخل هر بسته بیسکویت خود یک کارت کوچک
که روی آن یک حرف الفبا چاپ شده است می گذارد و
اعالم می کند هر کس بتواند حروف تشکیل دهنده این
بیسکویت را که مث ً
ال شش حرفی است ،جمع کند و به
فروشنده تحویل دهد ،یک جایزه از شرکت می گیرد.
* رستوران های زنجیره ای مک دونالد از سال  1987به
ازای هر خرید ،کارتی را در اختیار مشتری قرار می داد که
تصاویری روی آن قرار داشت .هدف آن بود تا مشتریان با
جمع آوری تعدادی از تصاویر هم رنگ موفق به دریافت
جایزه از مک دونالد شوند و این بازی سازی افزایش فروش
 5/6درصــدی بــرای مک دونالد در آمریکا را به دنبال
داشت .در حالی که برخی از مشتریان عمال به احمقانه
بودن این بازی اشاره داشتند اما خود آن ها هنگام استفاده
از فست فود ،مک دونالد را به دلیل احتمال کامل شدن
مجموعه تصاویر هم رنگ خود انتخاب می کردند.
* شرکت نایکی با استفاده از یک سنسور که زیر کفه
داخلی کفش و در محفظه ای مخصوص قرار می گیرد و
نرم افزار نایکی پالس که روی انواع سیستم های عامل و
دستبندهای هوشمند نصب می شود ،پیوسته اطالعات
دقیقی از سالمت و تناسب اندام کاربران خود ارائه می
دهد و بدین ترتیب برای آن دسته از مخاطبان محصوالت
ورزشــی شرکت مذکور که درگیر سبک زندگی سالم
هستند تعاملی دایمی ایجاد می شود و این تضمینی برای
فروش بیشتر محصوالت نایکی از طریق بازی سازی است.
* بیشتر پیتزا فروشی های مطرح آمریکا در ازای تعداد
سفارش های مشخص (مثال هر پنج سفارش) یک پیتزای
مجانی در اختیار مشتریان خود قرار می دهند.

بعد از خواندن این مطلب  ،زمان آن اســت که به کســب و کارتان نگاه
کنید و ببینید چه بازی سازی هایی را می توانید انجام دهید تا
ذهن مشتریان تان را درگیر کنید و سودتان را باال ببرید .کمی
خالقیت در هر شرایطی ،فروش و سودتان را خواهد ترکاند!

می ترسم دختری شوهرم را از من بگیرد

یکشنبه ها

یک داستان ،یک بیماری

مدام پوست دستش را می کند!
سپیده پورحسین
روان شناس

من ،امین و مینا ،هر سه نفرمان از پدرمان یک خال گوشتی روی دست راست
مانبهارثبردهبودیم.ارثجالبیکهازبچگیهمهمانباآنمشکلداشتیماما
کمکمبابزرگشدن،باآنکنارآمدیموبهعنوانیکجزءطبیعیبدنمان،آنرا
پذیرفتیم.بااینحالوبعدازگذشتسالها،وقتیکه«مینا»خواهرم۱۸،ساله
بود به شدت از این ارث پدری بیزار شد و اصرار بر این داشت که با یک جراحی
سطحیاثریازاینخالرویدستشنماند.بعدازاینکهبهخواستهاشرسیدتا
مدتهامدامپشتدستشراباخارشهایمتوالیزخمیمیکرد.هرچندبااثر
داروهاحتیردیازجایزخمباقینماندامامتاسفانهاواینحساسیتوخارش
رویپوستشراازدستندادواالنحدودیکسالاستکهمدامپوستاطراف
زخمراناخودآگاهناخنمیکشدتابهخونمیرسد.بارهاوالدینموخودمازاو
خواستیمکهاینکارهارانکندوتااینحدبهپوستدستشآسیبنرساند.اونیز
هرباراینقولرامیدهدکهدیگراینکارراتکرارنکندامابیفایدهاستوانگار
دستخودشنیست!منبهجرئتمیتوانمبگویمکهخواهرمخودشهمازته
قلبراضیبهاینپوستکندنوصدمهزدنبهپوستدستخودشنیستاما
ظاهراازامتناعاینکارعاجزاست.ایناولینباریاستکهدرتماماینسالها،
خواهرجوانمراتااینحدعاجزوخستهمیبینم.

من عقد کردم ولی خیلی روی شــوهرم حساســم ،خیلی زیاد .به زنگ زدن و زنگ
خوردن گوشی اش و سالم و علیک کردن با دیگران .به همه چیز حساسم .زندگی ام
دارد خراب می شود ،نمی دانم دیگر چه کار کنم .به شدت هم فکر های منفی می کنم
و بدبین ،بی اعتماد و شکاک شده ام .با این کارها دارم شوهرم را از خودم دور می کنم.
می ترسم دختری او را از من بگیرد .زندگی ام مختل شده است .لطفا راهنمایی ام کنید.

برش هایی از جدیدترین مصاحبه «احمدرضا عابدزاده» که نکات جالبی درباره دالیل موفقیت هایش دارد

عقاب هم الکی عقاب نمی شود!

یکی از مهم ترین دروازه بانان تاریخ
موفقیت
فوتبال ایران ،احمدرضــا عابدزاده
اســت که هنوز چنــان مــورد عالقه
هوادارانفوتبالاستکهبرخیمی
کوبند و تا متل قو می روند تا عقاب را مقابل رســتورانش
ببینند .در حالی که او با عینکی به صورت و هندزفری بر
گوش،پاسختقاضایآنهاوعکسیادگاریرامیدهدو
با لبخند دست های بلندش را دور شانه مردم می اندازد.
اینحرکتیاستکهوقتیاوجوانتربود،هرگزازاونمی
دیدیــم؛ نه بــه ایــن دلیــل کــه وقــت ســلفی و ابزارهای
تکنولوژیکنرسیدهبودبلکهبهدلیلروحیهخاصدروازه
بانی بود که از شــماره یک بودن ،همه چیزش را داشت از
جملهاینکهدورازدیگرانفقطمتمرکزکارخودشباشد.
بهگزارشمجلهایستاودرادامه،نکاتیجالبدربارهسبک
زندگی عقاب آســیا که از یک مصاحبــه طوالنی خالصه
شــده ،خواهید خوانــد که یک بــار دیگر شانســی نبودن
رسیدنبهموفقیتراثابتمیکند.
اعتیاد به تمرین سخت!

شایدباورنکنیدکهعابدزاده ۳۰،سالاستلببهنوشابه
وغذایچربنزدهاست.بسیاریاز مردمتصورمیکنند
کهبیشترافرادموفق،بدونتالشوفقطبراساسبختو
اقبال به این مهم دســت یافته اند .صحبت های او درباره
اعتیادشبهتمرینوکلیپهاییکهازعابدزادهوتمرینات
سختشدراینسنوسالمیبینیم،گویایچیزدیگری
است.اومیگوید«:منهرروزوزنخودمراکنترلمیکنم
و االن که 53ســاله ام ،اجازه نمی دهم وزنم اضافه شود.
مثل آدم هایی که صبح تا شب قلیان و سیگار می کشند،
منهمبهتمرینسختعادتکردهام».
با فرار از سختی به موفقیت نمی رسیم

او درباره نســل حاضــر و روحیه
سخت کوشی و تالش برای
رســیدن بــه موفقیــت،
مــی گویــد« :زمانی که
مربیگــری دروازه بانــی
را شــروع کــردم ،مثــل
معلم ســخت گیری بودم که
شــاگردها از دســتم فــرار مــی
کردند .فشــار تمرینــات خیلی
زیــاد بود و برای یک ســری ســخت بود.
البتهبهشمابگویمکهاینبازیکنهاکهفرار
میکنندبههیچینمیرسند.مندرآمریکاکار
میکنم2.5،ساعتبایدباگلرکارکنیم1.5.ساعت
همشبهالبساحلورویماسهبایدکارکنیمکهآنهم
جداست ».به نظر می رســد که حرف عقاب آسیا درست
اســت و این روحیه در بچه های نســل االن وجــود ندارد.
چیزی که باعث می شــود 20ســال بعد از پایــان فوتبال
عابدزادهنظرسنجیبگذارندواوهنوزستارهباشد،همین

شمادرطرحمسئلهاصالنشانی
مشاوره
از مستندات واقعی کشف شده
زوجین
ای کــــه اثــــبــــات بــدعــهــدی
هــمــســرتــان را داشــتــه بــاشــد،
نکردید و ایــن می تواند صرفا نشانه سوءظن و
بدگمانی شما باشد و اگر بوده و ذکر نکردید ،تا
اندازه ای حق دارید که به وی مشکوک باشید.
 2دلیل بدبینی به همسر

اختالل پوست کنی

حرمت شوهرتان را خدشه دار نکنید

افقی :-1طرفداراصالحاتودگرگونیهایاساسیدرجامعه
داشــتنمالوثروت-خوابیده-سیستمعاملیدرکامپیوتر-2علتها-رفوگر-پنهان-کنایهازآدمبالتکلیفوآوارهاست
- 3پولتایلند-پاكوپاكیزه-چندرئیس-دوركعبهگشــتن
- 4اعالن-پایتختغنا-ویروسفلجاطفال-احساسترحم
-5دستگاهتولیدآبسردبرایسیستمهایتهویهمطبوع-قوم
ساکنشمالایران-پسرگودرزدرشاهنامه-ازسازهایزهی
- 6طرفداراستقرارآزادیدرکشورهایشرقیوایجادوحدت
میانمسلمانانبود-7عنوانشاهزادگاندورهصفوی-تاكنون
هرنوعسبزیخوردنی-یارداماد-8روستایپلکانیاطرافشهرمشهددردامنهکوهبینالود-یخزده-ولخرج-نوعیبیماری
ویروسیکهسیستمدفاعیبدنرامختلمیکند-9بصیر-دور
کننده-موثرومفید-منوشما-10ذرهایبدونبارالكتریكیكه
درواكنشهایهستهایایجادمیشود-نیایشكردن-رشته
کوهیدراروپا-مراسمسوگواری-11حشرهایخونخوار-پندار
صفحاتداخلیروزنامه–ازجرایمخشن.عمودی-1:ترسووحشت-ارزن-مخففاینك-2ازخانواده
هایاصلیزبانی-نوعیچرمنرم-3جزبهرهعشقنپویدهرگز
پلمعلقیکهنمادشهرفرانسیسکواست-4جویندهعاطفه-قیمت-5منبروعظوخطابه-ازرشتههایپزشکی-6ضایعه
دردناکدردهان-همسایهکنگووکامرون-پیشوندیمنفی7
بیهودهوبیفایده–مفیدترینسرگرمیدنیا-8ایالتیدرآمریكا-9ازاوراقبهادار-واحددفنمهندسیوبهداشتیپسماند10

نکنیـد که بـی شـک آسـیب بلنـد مدتـی بـه کیفیت
رابطـه شـما وارد خواهـد کـرد.
با دیگران درد دل نکنید

از طـرح شـبهات معمـول و حتی جـدی خـود به هر
فـردی بـه طـور جـدی پرهیـز کنیـد کـه بـی آبرویی
مردتـان رابطـه مسـتقیم بـا خشـم و بـی میلـی بـه
ادامه زندگی مشـترک برای هـر دو نفرتان خواهد
داشـت .فراموش نکنیـد در این حالـت در صورتی
که با مراجعـه به یک مشـاور کاردان می توانسـتید
مسـئله را شـفاف سـازی و مدیریت کنید ،با طرح و
اعالم آن بـه نزدیکان و اقـوام شـعله ای را به خرمن
آتـش بـدل کـرده اید.
به روان درمان خبره مراجعه کنید

دربـاره نحـوه برخـورد بـا خیانـت جـدی و مسـتدل
همسـر ،بارها در همیـن صفحه اشـارات تخصصی
و تجربـی بـی شـماری شـده کـه مطالعـه آن هـا از
طریق آرشـیو می تواند کارسـاز باشـد .بـا این حال
و حداقـل بر اسـاس متن پیامک ،مشـکل شـما این
چنیـن بـه نظـر نمـی رسـد .البتـه یکـی از بهتریـن
روش های درمـان ،شـناخت-رفتار درمانی تحت
نظر روان درمـان خبره اسـت .بدین معنـا که روان
درمـان بـا اسـتخراج دالیل قدیـم و جدیـد آزردگی
شـما تلاش مـی کنـد نگـرش هـای منفـی بسـیار
هسـته ای و مقـاوم بـه تغییـر را آرام آرام ترمیـم و بـا
نگـرش هـای مثبـت و هنجـار جایگزین کنـد که در
ایـن فراینـد ممکـن اسـت از درمـان دارویـی نیـز به
عنـوان درمـان مکمـل بهـره جوید.
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-مغزسر-سفردستهجمعی-ازنمازهاییومیه-11بیدینی-چوب

سوزاندنی-خطكشمهندسی-12تختهمصنوعی-اقامتگزیدن
-13جزیرهایدراندونزی-14همسایهچین-گردنكش-15
دویارهمقد-قوهحافظه-پیشمقدمهمكالمهتلفنی-16كنایهاز
مهارتوقدرتاست-واحداندازهگیریشدتجریانالکتریکی
- 17شهریدرترکمنستان-نفیبلد- 18دانشگاهیمعتبر
درشهرکمبریجایالتماساچوستآمریکا-مشک-19كامیاب
اســبابیبرایاندازهگیریمیزانپرتــویرادیواكتیو-20نیمکاسه!-ورزشتوپوراكت-بیسواد.

او دربــاره نحــوه تربیــت فرزندانــش بــه خصــوص «امیر
عابدزاده» که دروازه بان تیم ملی هم بوده،نکات جالبی
مطرح می کند و می گوید« :امیر بازیکنی است که اصال
ایران نبــوده ،از اول راهنمایــی انگلیس زندگــی کرده،
کالسش،درسش وتمریناتشآنجابودهاست.ششماه
با تاتنهام و سه ماه با منچستر یونایتد بوده .امیر دیپلمش
را گرفته است .سه زبان می خواند .دخترم هم ایتالیایی
میخواند،همانگلیسی.آیندهبچههایمراازقبلدرست
کردم .اجازه نــدادم با ماشــین بیاید نصف شــب با فالن
بازیکن برود تا ساعت 2-3شــب .یک پدر و مادر درست
و حســابی باالی ســرش بوده که هر شــب ســر وقت می
خوابیده که به این جا رسیده است .االن هم نتیجه مثبت
داده .اساســی و اصولی دروازه بانی را یاد گرفته اســت.
االن دیگر اروپا زندگی می کند .آمد پرسپولیس حاشیه
زیاد شــد ،گفتم این جا به درد تو نمی خــورد ،باید بروی.
رفت ترکیــه ،آن جا هم یــک ایرانی گفت برویــم پرتغال؟
گفتبرویم.امیرنزدیکسهماهخودشهزینهکرد،رفت
و آمد تا باشــگاه انتخابش کرد ،چــون دیدند زحمت می
کشد .دیگر نیازی به من ندارد .فقط از نظر روحی ـ روانی
با او صحبت می کنم .ســاعت  9:30 -9شب به صورت
حرفه ای خواب است .این بازیکن های شما در استقالل
وپرسپولیستاساعت 3شبقلیانمیکشند.ایندیگر
مشــکل من نیســت .به خانواده ها ربــط دارد .در پرتغال
وقتیامیرمیخواهدکهسرتمرینبرودیکساعتونیم
زودتر می رود ،یک ساعت امضا می دهد و بعد نیم ساعت
خودش به تنهایی تمرین می کند تا بقیه تیم برسند ولی
بازیکنان باشگاه های استقالل و پرسپولیس ،یکی شان
هست که سر وقت بیاید یا یک ساعت قبلش بیاید تمرین
کند؟» .همین جا باید توجه خانواده هایی را جلب کنیم
کهتنهاعاملموفقیتفرزندانشانراداشتناستعدادمی
دانند .درست است که داشتن استعداد در هر زمینه ای،
مسیرراهموارترمیکنداماآنچهکهباعثبهثمررسیدن
و دیدن نتیجه مثبت در هر کاری می شود ،برنامه ریزی و
سبک زندگی اصولی است .چه بسیار استعدادهایی که
به دلیل بی توجهی به معیارهای سبک زندگی درست،
تالش،پشتکارو...نابودهشدهاندوهیچگاهرنگموفقیت
راندیدهاند.

توصیه مهـم دیگری کـه در حوزه خانـواده درمانی
بـه شـما و دیگـر بانـوان مـی کنـم ،توجـه بـه حفـظ
شـان و منزلـت همسـر اسـت .اشـتیاق و انـرژی
همسـر شـما بـه شـما هرگـز بـه معنـای وجـود
اشـتیاق آتشـین و غیرقابـل کنتـرل وی بـه زنـان
دیگـر نیسـت .شـکل گیـری روابـط و درآمیختـن
بـه آن نیـاز بـه چندیـن پیـش نیـاز جـدی دارد و تـا
نباشـد روابـط ایـن گونـه نیـز هرگـز شـکل نخواهد
گرفت .پـس مراقـب باشـید با تکیـه بر برداشـت ها
و تصورات غلط زنانه که بیشـتر نشـانه عشـق و نیاز
بـه توجـه و دیده شـدن از سـوی همسـرتان اسـت و
نـه بدبینـی بـه او ،شـان و حرمتـش را خدشـه دار
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تربیت بچه باید درست و حسابی باشد

بدبیـن مـی زننـد میـزان آزردگی در شـما باالسـت
و نیاز مبرم بـه دارو درمانـی و روان درمانی دارید.
-2علـت محیطـی یـا تجربـه و خاطـرات گذشـته
شـما :وجـود وقایـع شـكل دهنـده بدبینـی،
سوء ظن و بدگمانی در روند رشـدی و گذشته فرد
نیـز مـی توانـد منجر بـه این امـر شـود .وجـود مكرر
وقایـع بسـیار پربـار از نظـر هیجانـی وشـکل گیری
نگرش منفی به موضوعات و از همـه مهم تر آدم ها
مـی توانـد فـرد را در آسـتانه بیمـاری بدبینـی قـرار
دهـد .بـه طـور مثـال شکسـت در ازدواج آن هم دو
بـار مـی توانـد مسـبب تـرس از ازدواج و بدبینـی به
مـردان شـود و از همـه قدرتمندتـر خیانـت همسـر
که مـی توانـد باعث انـرژی منفـی زیاد و مسـتمری
شـود تـا فـرد بـه کلیـت ازدواج و جنـس مخالـف
سوء ظن جدی و افراطی پیدا کند.

دالیـل بدبینی معموال بـه دو موضـوع برمی گردد.
-1علـت ژنتیكـی یـا بـه اصطلاح ذاتـی :یكـی از
علـل بدبینـی ،ارثـی اسـت بـه ایـن معنـا كـه پـدر
یـا مـادر شـما نیـز دارای ایـن خصلـت انـد كـه مـی
توانیـد در بـرادران و خوهـران خـود یـا دایـی و
عمـه خـود نیـز مشـاهده كنیـد و الزامـ ًا در همـه آن
هـا بـروز نـدارد؛ ممكـن اسـت در بعضـی از آن هـا
دیـده شـود ولـی ایـن علـت معمـو ًال آن قـدر شـدید
نیسـت كه جلـوی ازدواج فـرد را بگیرد ولـی بعد از
ازدواج بسـته به میزان شـدت آن و از سـویی وقایع
محیطـی رخ داده ،مـی توانـد یکـی از متغیرهـای
جـدی اختالفـات زناشـویی باشـد.
اگـر شـما دربـاره رفتـار بدبینانـه خـود آگاهـی
کافـی داریـد و مـی توانیـد آن را مدیریـت کنیـد،
میـزان آزردگـی نگـران کننـده نیسـت ولـی اگـر
دربـاره آن آگاهی کافـی و کنترلـی روی آن ندارید
و معمـوال دیگران از رفتار شـما آزرده یا خشـمگین
مـی شـوند و دایـم هـم بـه شـما برچسـب شـکاک و

این اختالل که کم و بیش بین بعضی نوجوان ها و جوان ها فراگیر است ،عود
کننده است و به ضایعات پوستی منجر می شود .باید توجه داشت که پوست
کنی ناشــی از تاثیرات فیزیولوژیکی دیگر مثل مصرف مواد یا بیماری های
جسمی نیست بلکه یک اختالل روانی قابل درمان است.

روحیهسختکوشیوپشتکاراوبودهوبس.

حسین زاده

رضا زیبایی | روان شناس
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یک شنبه  
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شماره 1127

خانوادهومشاوره

هر فروشنده ای به دنبال فروش بیشتر برای کسب سود بیشتر است اما در زمان هایی که رکود بر بازار حاکم
مشاوره
می شود ،تالش برای فروش زیاد سخت می شود .یکی از موضوعات جدید در دنیای کسب و کار که برای
شغلی
جذب و فروش بیشتر مطرح شده است« ،گیمیفیکیشن یا( »)Gamificationاست .هرچند این کلمه
معادل دقیق فارسی ندارد ولی ترجیح می دهیم آن را با تعبیر «بازی سازی» معادل بدانیم .به گزارش عصر
ایران ،ما در «بازی سازی» می کوشیم که فکر مشتری را با کاال یا خدمات خودمان درگیر کنیم .مشتری به فروشگاه ما می آید ،خرید
می کند و می رود .فروشنده موفق فردی است که کاری کند تا ذهن خریدار بعد از خروج از مغازه هم درگیر باشد« .گیمیفیکیشن»،
همین کار را انجام می دهد.

شیوه اجرا کردن این تکنیک

گیمیفیکیشنیابازیسازیمدنظرگرینبرایافزایشرونق
کسب و کار به طور مثال در گل فروشی شرایطی را شامل
می شود که در ادامه بدان خواهیم پرداخت .اوال نیازی به
کاهش قیمت ها نیست .گل های خود را به همان قیمتی
که رقبا ارائه می دهند ،عرضه خواهید کرد .با این حال باید
برایمشتریانخودیکبوردوفاداریایجادکنیدتابتوانید
نام آن ها را پس از هر خرید ثبت کنید .بورد را روی دیوار
فروشگاهدقیقاباالیسرمیزکارتانقراردهیدتاخریداران
نیز با وفادارترین مشتریان «سان فالور» آشنا و از نظر روانی
مقداری درگیر این بازی شوند .کارت هایی کوچک مثال تا
سه برابر اندازه یک در بطری آب معدنی استاندارد را روی
مقواییباکیفیتباپوششیمقاومازجنسنایلونسفارش
می دهید تا یک دفتر خدمات چاپ برایتان آماده کند .این
کارت های زرد رنگ به شکل خورشید با اشعه های دور آن
طراحیخواهدشدورویآنبافونتسیاهاطالعاتمربوط
بهفروشگاهثبتمیشود.اگریکشاخهگلرزمثالیکدالر
باشد،شمابهازایهریکدالرخریدیکخورشیدبهمشتری
خودمیدهیدواینرادرهمانبوردوفاداریمشتریانثبت
می کنید .بعد نسبتی مشخص برای امتیازات تعریف می
کنیدوآنرارویدیوارهایگلفروشیوهمچنیندرتراکت
هایتبلیغاتیذکرمیکنید.مثالهرخورشیداگر 10امتیاز
داشتهباشد،آنگاهمشتریباارائه 150امتیازیاهمان15
خورشید،درهنگامخریدازتخفیفمثال 5دالریبرخوردار
میشود.انتخابطرحهاوبازیباتوجهبهامتیازاتبستگی
بهنظرصاحبکسبوکاردارد.

خرند و یک خورشید  10امتیازی می گیرند ،به این فکر
می کنند که خورشیدشان می تواند در خریدهای آینده
از نظر مالی برایشان مفید باشد .بنابراین خریدهای
بعدی را از همین گل فروشی انجام می دهند تا بتوانند
بعد از چند خرید ،یک خرید رایگان یا با تخفیف داشته
باشند.
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افقی
-1بزرگتر-واحدشمارشصابون-اشك-ویرانه-2راهرو-
نخوت-اشارهبهنزدیك-آرمانشهر-3تکرارحرف–سقف
كوتاهتریننوعشعرژاپنی-شهریدرگیالن-واحدسطح-4پوستین-جرس-گرهدریایی-نخستینزنبرندهجایزه
نوبل–شــکوهوجالل-5وســیلهایبــرایپــروازانفرادی-
عمودی
-1ابوالبشــر–مقعر–پســوندحفاظت-2نخیکهازپشــم
یاکرکمیریســندوبهوســیلۀمیلباآنمعمو ًاللباسهای
زمســتانیمیبافند-چارقــد-3مخترعتلفن–نخســتین
پادشــاه گورکانی  -پایان نامــه -4نوعی حلزون  -ســریع-
آسمان-5کرشمه -برقرار-6جلوگیری -دلپذیر خارجی
-7دربستكارخانه-هواپیمایبیموتور-8كناره-ازپارچه
هایگرانبها-پسوندشــباهت-9تیز-ویتامینجدولی-
سخنزیرلب-10توانایی-غالفشمشیر-11خاموش-
درودگر-12مکروحیله–مکیدن-بازارمعاملهاوراقبهادار
-13ریگ-حاشــیه-زنبیل-14ســریالیازمهدیفخیم
زاده-اندوه-15جنگونبرد-سالموبیعیب-16ازگل
ها-مخزنبنزین-17امتحان-چابک-ســده-18باالی
فرنگی-بازینهایی-شامهنواز-19گیاهیکهساقۀراست
وبلندنداشتهباشدوشاخههایآنرویزمینبیفتد-گیرنده
امواج-20سگبیمار–سرپرست–شیر

سبب-مزار-پرندهایشبیهكبك-6گیج-ایالتیدراتازونی-
دشمنی-7راهیابی-شــاعرنوپرداز-پرســتاربیگانه-البه
-8جهت–دیتا-سره-ضایعوبیحاصل-درون-9کافی
دیگر-عاملبیماریزا-خشــك-مادرلر-10الههشکاروحاصلخیزیدریونانباستان-منزل-تقویتامواج-متقال
-11بیشه–پشیمان-ازاشكالهندسی-وسیلهایاستوانه
ایکهباآنخمیرراپهنوصافمیکنند.
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