CafeBazaar
ﭘﺮﺗﺎل < ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش <  < Dev Knowledge Base_FAﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ اول ﺑﺎزار < ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در ﻟﯿﺴﺖﻫﺎﯾ ﻣﺜﻞ »ﺗﺎزهﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه« و ﺑﻨﺮ

ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻟﯿﺴﺖﻫﺎﯾ ﻣﺜﻞ »ﺗﺎزهﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه« و ﺑﻨﺮ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺟﻮادی ‐  ‐ 10-10-2019در ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ اول ﺑﺎزار
ﺳﻮال :ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی »ﺗﺎزهﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه«» ،ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘ «و ﯾﺎ ﺑﻨﺮﻫﺎ در ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺟﻮاب :ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار ﮐﻪ در درﺟﻪي
اول ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر آنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ارزﯾﺎﺑ دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن آن در ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻗﺒﻞ از ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن در ﺑﺎزار را داراﺳﺖ.

اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠ ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻓﺮم اول و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮم دوم ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ورود ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهﻫﺎ:
• ﻧﺎم ﺑﺴﺘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ /ﺑﺎزی در ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار:
• آﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ دوره آزﻣﺎﯾﺸ را ﮔﺬراﻧﺪه و آﻣﺎدﮔ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻ را دارد؟ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﻨﻨﺪهی
دورهي آزﻣﺎﯾﺸ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﺬارﯾﺪ.
• ﻣﺨﺎﻃﺐِ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ردهﺑﻨﺪی ﺳﻨای را در ﺑﺮ ﻣﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ؟
• آﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﺮی)داﺧﻠ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟ (دارد؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ وﯾﮋﮔﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را
ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
• آﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و اﻣﺎﻧﺎت داﺧﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ/ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻐ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؟ در ﺻﻮرﺗﮐﻪ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﯿﻮهای اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد؟
• ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﭼﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪهاﯾﺪ؟
• ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای دارﯾﺪ؟
• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
• ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار در ﮐﺪام ﯾ از اپاﺳﺘﻮرﻫﺎی داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
• ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهی ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ،ﮔﺮوﻫ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن:
• ﻧﺎم ﺑﺴﺘﻪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ /ﺑﺎزی در ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار:
• آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ در ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار ﭘﺮوﻣﻮت ﺷﺪﯾﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮده اﺳﺖ؟
• آﯾﺎ ﻧﻮع ﺧﺎﺻ از ﭘﺮوﻣﻮﺷﻦ را در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ زﻣﺎنِ ﺧﺎﺻ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﮐﻨﯿﺪ؟
• ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﭽﺮﯾﻨ ِﻣﺠﺪد در ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار اﺳﺖ؟ )ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ وﯾﮋﮔﻫﺎی
ﺗﺎزه و ﻣﻮﺛﺮ و ارزشآﻓﺮﯾﻨ ﻣﺠﺪد ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ(
• ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار در ﮐﺪام ﯾ از اپاﺳﺘﻮرﻫﺎی داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت را ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺗﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

