
پنجره خالقیت. شماره 86               22

بهتـرین راه کارآفرینی از صفر: 
تولید و فروش اطالعـات

ژان بقوسیان در این گفت وگو به شما می گوید 
که این کار چگونه ممکن است؟

از  بســیاری  دیگــر  اکنــون 
متخصصــان بــا اصطــاح »کارخانــه 
تولیــد اطاعــات« آشــنا هســتند. 
اطاعــات«  تولیــد  »کارخانــه 
اســت  آموزشــی  دوره ای  نــام 
ــش  ــال پی ــه س ــدود س ــه ح ک
ــن  ــیان، کارآفری ــط ژان بقوس توس
ــد.  ــرا ش ــی و اج ــی طراح اینترنت
ــیار  ــتقبال بس ــا اس ــن دوره ب ای
ــون  ــد و تاکن ــه ش ــادی مواج زی
ــورت  ــه ص ــر ب ــش از 1500 نف بی
حضــوری یــا غیرحضــوری در ایــن 
دوره شــرکت کرده انــد. در ایــن 
ــان  ــان و مدرس ــه متخصص دوره ب
ــا  ــه ب آمــوزش داده می شــود چگون
روزی چهــار ســاعت کار، کارخانه ای 
داشــته باشــند کــه ســودی معادل 
کارخانه هــای تولیــدی کوچــک 

ــد! ــاد کن ایج
  

ــیان  ــا ژان بقوس ــماره ب ــن ش در ای
ــه  ــازنده دوره »کارخان ــراح و س ط
مصاحبــه ای  اطاعــات«  تولیــد 
انجــام دادیــم تــا شــما هــم شــاید 
عاقه منــد شــوید و بــه یــک 
تبدیــل  اطاعــات  کارخانــه دار 

ــوید. ش

کارآفرینینگاه ۹۵
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 کارخانه تولید اطاعات چیست؟
ــد  ــه تولی ــا »کارخان ــای دنی ــودترین کارخانه ه ــی از پرس یک
اطاعــات« اســت! شــما تبدیــل بــه کارخانــه داری می شــوید 
ــت  ــی دس ــد قابل توجه ــه درآم ــات ب ــد اطاع ــا تولی ــه ب ک

آموزشــی  محتــوای  تولیــد  کار  بــه  یعنــی  می یابیــد. 
ــی،  ــاب الکترونیک ــروش کت ــد و ف ــا تولی ــد و ب می پردازی
کتــاب چاپــی، فیلم هــای آموزشــی، صــوت، کارگاه، همایــش 

ــد. ــد می پردازی ــب درآم ــه کس ــن ب ــای آنای 1و دوره ه
 چرا از واژه کارخانه استفاده کردید؟

ــی  ــس خصوص ــه تدری ــا ب ــا صرف ــیاری از مدرس ه بس
یــا ســخنرانی و آمــوزش حضــوری می پردازنــد. اگــر در 
همیــن حــد فعالیــت کنیــد کارخانــه دار نیســتید و تنهــا 
زمانــی درآمــد داریــد کــه در حــال تدریــس و آمــوزش 
باشــید! در یــک کارخانــه دســتگاه ها و تجهیراتــی 
نصــب می شــود و بــدون حضــور کارخانــه دار نیــز تولیــد 
و فــروش ادامــه دارد و ســود ایجــاد می شــود. متاســفانه 
بســیاری از مدرس هــا و متخصصــان و نویســندگان 
ــات  ــی در تعطی ــی وقت ــد، یعن ــداری ندارن ــد پای درآم
ــر  ــد. اگ ــر می رس ــه صف ــم ب ــان ه ــتند درآمدش هس
ــی  ــما حت ــید ش ــته باش ــات داش ــد اطاع ــه تولی کارخان

ــد. ــدار داری ــدی پای ــد درآم ــه کار نمی کنی ــی ک زمان

 خوب این درآمد پایدار چگونه ایجاد می شود؟
ــک  ــتیم. ی ــک هس ــدرس فیزی ــد م ــرض کنی ــا ف مث
بــار درس هایــی را بــا بهتریــن محتــوای ممکــن 
وب ســایت  یــک  ســپس  می کنیــم.  فیلم بــرداری 
راه انــداری می کنیــم. ایــن فیلم هــا را بــه صــورت 
ــه  ــب ب ــم. مخاط ــف می کنی ــن تعری ــک دوره آنای ی
ــغ  ــن مبل ــورت آنای ــه ص ــد و ب ــه می کن ــایت مراجع س
ــه اولیــن  ــه صــورت خــودکار ب را پرداخــت می کنــد و ب
ــام دوره را  ــه تم ــن ک ــد از ای ــود. بع ــت می ش درس هدای
ــع  ــه رف ــا دو جلس ــک ی ــش ی ــد برای ــد می توانی گذران
ــع  ــه رف ــی جلس ــد. حت ــزار کنی ــوری برگ ــکال حض اش
ــا  ــد. ب ــن باش ــورت آنای ــه ص ــد ب ــم می توان ــکال ه اش
ایــن روش بخــش عمــده کار بــه صــورت خــودکار انجــام 

می شــود.
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 مزایای داشتن کارخانه تولید اطاعات چیست؟

ــه  ــیار قابل توج ــن کار بس ــود ای ــت دارد. س ــن مزی ــن کار چندی ای
ــی دارد و  ــیار کم ــه بس ــی، هزین ــوالت آموزش ــد محص ــت. تولی اس
ــه  ــت ک ــخص اس ــه مش ــد. البت ــاد کن ــادی ایج ــود زی ــد س می توان

ــد. ــاص دهی ــی اختص ــت کاف ــد وق بای
ــه کارمنــدان خیلــی کمــی  ایــن کار در صــورت رشــد زیــاد هــم ب
ــای  ــه کتاب ه ــید ک ــد را می شناس ــک کنفیل ــا ج ــاز دارد. حتم نی
ــت. او  ــی اس ــیار معروف ــخص بس ــته و ش ــت نوش ــه موفقی ــادی در زمین زی
ــد. او  ــود می کن ــون دالر س ــد میلی ــال چن ــه در س ــی دارد ک ــب وکار آموزش کس

ــد دارد! ــط 3 کارمن فق
ــی  ــت. ول ــه اس ــوارد اولی ــن م ــف تامی ــای مختل ــکات کارخانه ه ــی از مش یک
در کارخانــه تولیــد اطاعــات بــا چنیــن مشــکلی مواجــه نیســتید. بــه راحتــی 
ــد.  ــه کنی ــت تهی ــان را از اینترن ــوزه کارت ــب در ح ــن مطال ــد جدیدتری می توانی
ــایت های  اگــر یــک ویــزاکارت دالری هــم تهیــه کنیــد، می توانیــد از س
ــود  ــد و دانل ــی بخری ــای آموزش ــی و فیلم ه ــای الکترونیک ــی کتاب ه خارج

ــد. کنی
ــد دی وی دی،  ــد مانن ــاز داری ــول نی ــد محص ــرای تولی ــه ب ــوادی ک ــن م همچنی

ــتند. ــترس هس ــه در دس ــذ و ... همیش ــاب دی وی دی، کاغ ق
ــر  ــت. در ه ــف اس ــیار ضعی ــوزه بس ــن ح ــت در ای ــه رقاب ــه اینک ــن نکت آخری
ــود  ــاد وج ــای زی ــی و … رقب ــدام، بازاریاب ــب ان ــور، تناس ــل کنک ــوزه ای مث ح
ــت  ــی  اس ــه دار کس ــتند. کارخان ــه دار نیس ــا کارخان ــب آن ه ــی اغل ــد، ول دارن
کــه مجموعــه کاملــی از روش هــای ارائــه اطاعــات را در اختیــار دارد، از کتــاب 
ــا محصــوالت آموزشــی، ســخنرانی، دوره هــای آنایــن و … و همــواره  گرفتــه ت

ــت. ــد اس ــب درآم ــال کس در ح

3

فیلــم »چگونــه در کمتــر از 30روز، یــک کتــاب 
بنویســید؟« را می توانیــد از ایــن لینــک دانلــود کنیــد:

modiresabz.com/film1

SMS جلســه ی  DVD دریافــت  بــرای 
اول کارخانــه ی تولیــد اطاعــات بــا 
80درصــد تخفیــف )یعنــی 9200تومــان( 
ــه  ــدد 92 را ب ــگان آن، ع ــال رای و ارس

کنیــد. پیامــک   3000697270

ــات« را  ــه اطاع ــرای ارائ ــت ب ــی 15فرم ــم »معرف فیل
ــد: ــود کنی ــک دانل ــن لین ــد از ای می توانی

modiresabz.com/film2
دانلود رایگان دانلود رایگان

Khalaghiyat.com
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 این کارخانه چه تولیداتی دارد؟
در کارخانــه تولیــد اطاعــات بــه 
ــول  ــته محص ــه دس ــی س ــور کل ط

ــم: داری
ــاب،  ــد کت ــی مانن ــوالت متن ۱. محص
جزوه هــای  الکترونیکــی،  کتــاب 

آموزشــی و …
۲. محصــوالت صوتــی کــه بــرای 
ــط  ــتگاه ضب ــک دس ــه ی ــد آن ب تولی

ــد. ــاز داری ــدا نی ص
۳. محصــوالت تصویــری کــه بــا یــک 
ــه  ــل تهی ــرداری قاب ــن فیلمب دوربی

ــت. اس

برای داشتن چنین کارخانه ای 
به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟

۱. کامپیوتر
ــا حــدود ۱ تــا ۲ میلیــون تومــان می توانیــد  احتمــاال کامپیوتــر یــا لپ تــاپ داریــد. اگــر هــم نداریــد ب

ــت. ــما اس ــه ش ــتگاه کارخان ــن دس ــن و کلیدی تری ــر مهم تری ــد. کامپیوت ــه کنی آن را تهی

۲. پرینتر جوهری
ــا چــاپ جزوه هــا، چــاپ  ــوع جوهرافشــان تهیــه کنیــد ت بهتــر اســت یــک پرینتــر خــوب رنگــی از ن
روی ســی دی و کارهــای مشــابه را بــا آن انجــام بدهیــد. بــا چــاپ مطالــب توســط خودتــان هزینه هــا را 
بــه شــدت کاهــش می دهیــد درحالی کــه اگــر آن هــا را بــرای تولیــد بــه جــای دیگــری واگــذار کنیــد 
بایــد مبلــغ بســیار زیــادی پرداخــت کنیــد. همچنیــن می توانیــد متناســب بــا تعــداد مــورد نیــاز خــود 

تولیــد کنیــد و نیــازی بــه تولیــد انبــوه نیســت.

۳. میکروفن
ــن هدســت ها همیشــه  ــا ای ــه کار ب ــد البت ــر اســتفاده کنی ــی کامپیوت ــد از یــک هدســت معمول می توانی
ــد از  ــا بتوانی ــینید ت ــر بنش ــار کامپیوت ــد کن ــت بای ــترس نیس ــه در دس ــون همیش ــت چ ــت نیس راح
ــدای  ــد ص ــد می توانی ــوب بخری ــک Voice Recorder خ ــت ی ــای هدس ــه ج ــر ب ــد. اگ ــتفاده کنی آن اس
بســیار تمیزتــری داشــته باشــید. دســتگاه ضبــط صــدا در جیبتــان اســت و در مســافرت و هــر جایــی 
ــط  ــوت در آن ضب ــه ص ــی ک ــه محیط ــدا ب ــت ص ــد. کیفی ــتفاده کنی ــد از آن اس ــد می توانی ــه می روی ک
ــا  ــونی ب ــگاری س ــط خبرن ــتگاه ضب ــک دس ــتگی دارد. ی ــز بس ــذف نوی ــای ح ــه نرم افزاره ــود و ب می ش

ــاال قیمتــی حــدود ۴۰۰ هــزار تومــان دارد. کیفیــت ب

۴. اینترنت پرسرعت
بــرای جمــع آوری اطاعــات و همچنیــن معرفــی محصــوالت بــه اینترنــت نیــاز داریــد. اگــر هنــوز اینترنت 

پرســرعت نداریــد می توانیــد بــا حــدود ۴۰۰ هــزار تومــان اینترنــت پرســرعت یکســاله داشــته باشــید.

۵. دوربین فیلم برداری
ــل  ــه تبدی ــاز ب ــن فرمــت نی ــد کــه خروجــی MP4  داشــته باشــد. ای ــه کنی ــر اســت دوربینــی تهی بهت
ــش از آن  ــس از ویرای ــرده و پ ــاز ک ــم ب ــش فیل ــزار ویرای ــی در نرم اف ــه راحت ــد آن را ب ــدارد و می توانی ن
خروجــی بگیریــد. یــک دوربیــن بــا کیفیــت HD بــا قیمتــی حــدود ۱ میلیــون تومــان قابــل تهیــه اســت. 

ــت! ــر اس ــا امکان پذی ــیاری از موبایل ه ــن بس ــا دوربی ــی ب ــی حت ــای آموزش ــه فیلم ه تهی

آیا فقط همین موارد موردنیاز است؟
ــاز  ــه یــک وب ســایت نی ــرای فــروش محصــوالت هــم ب ــرای بخــش تولیــد الزم اســت. ب ــن مــوارد ب ای

ــد. داری

ــا  ــه یــک وب ســایت حرفــه ای ب  چگون
کمتریــن قیمــت ممکــن داشــته باشــیم؟
وب ســایتی کــه بــرای ایــن کار الزم 
ــته  ــاالت داش ــش مق ــد بخ ــت بای اس
ــی،  ــاالت متن ــد مق ــه بتوانی ــد ک باش
کنیــد.  منتشــر  فیلــم  یــا  صوتــی 
مهم تریــن بخــش ســایت فروشــگاه 
آنایــن اســت کــه بایــد امــکان فــروش 
محصــوالت دانلــودی، پرداخــت آنایــن، 
ارســال ایمیــل و پیامــک به خریــداران را 
داشــته باشــد. مــن تمــام ایــن مــوارد را 
ــب و کار  ــاخت کس ــام »س ــا ن در دوره ای ب
آنایــن« آمــوزش می دهــم. آمــوزش 
می دهــم بــدون هیــچ برنامه نویســی 
و کار پیچیــده بــه کمــک سایت ســاز 
»وردپــرس« یــک وب ســایت بســیار 
حرفــه ای بــا تمــام امکانــات الزم درســت 
کنیــد و همچنیــن به طــور کامــل آموزش 
می دهــم چگونــه بــه بازاریابــی اینترنتــی 
بپردازیــد، ایمیــل بفرســتید، رتبه ســایت 
ــای  ــد، متن ه ــود دهی ــوگل بهب را در گ
ــرعت  ــید، س ــه ای بنویس ــی حرف تبلیغات
ســایت را افزایــش دهیــد و تقریبــا 
ــروش  ــرای ف ــه ب ــری ک ــز دیگ ــر چی ه

ــد. ــار داری ــه آن نی ــات ب اطاع
ــن  ــاره ای ــتر درب ــات بیش ــرای اطاع ب
ــه  ــه صفح ــد ب ــی می توانی ــته آموزش بس

ــد: ــه کنی ــر مراجع زی
www.modiresabz.com/online

ــه  ــدر هزین ــایت چق ــن س ــاختن ای  س
دارد؟

کامــا  »وردپــرس«  سیســتم  خــود 
ــگان اســت. نســخه فارســی آن هــم  رای
وجــود دارد. ولــی راه انــدازی ســایت 
نیــاز بــه هاســت و دامنــه دارد. همچنیــن 
ــاز  ــی نی ــا افزونه های ــا ی ــه پاگین ه ب
داریــد کــه امکانــات خاصــی را بــه 
ســایت اضافــه می کننــد کــه بایــد 
ــت  ــوان گف ــود. در کل می ت ــداری ش خری
ــان  ــزار توم ــدود 500 ه ــی ح ــا مبلغ ب
ــایت  ــد س ــون می توانی ــک میلی ــا ی ت

ــد. ــدازی کنی ــود را راه ان ــه ای خ حرف

فیلــم »چــرا اغلــب متخصصــان، ثروتمنــد و موفــق 
نیســتند؟« را از ایــن لینــک دانلــود کنیــد:

modiresabz.com/film3
دانلود رایگان

ــود  ــن وج ــر از ای ــزی لذت بخش ت چی
نــدارد کــه هــر روز صبــح بــا انگیــزه 
چــون  می رویــد  کار  محــل  بــه 
ــیرین  ــیار ش ــان بس ــد کارت می دانی
ــداوم  ــری م ــه یادگی ــما ب ــت. ش اس
مورد عاقه تــان  مبحــث  دربــاره 
محتــوای  روز  هــر  می پردازیــد. 
و  می کنیــد  تولیــد  آموزشــی 
ــی  ــی اینترنت ــه بازاریاب ــن ب همچنی
ــا  ــه کام ــی ک ــد و در حال می پردازی
ــد  ــد درآم ــذت می بری ــان ل از کارت
ــر  ــد. اگ ــب می کنی ــم کس ــی ه خوب
ــر و کار  ــخنرانی س ــس و س ــا تدری ب
ــد  ــه تولی ــتن »کارخان ــد داش داری
تجربــه  شــیرین ترین  اطاعــات« 
ممکــن در کســب و کارتان اســت!

4
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 حــال کمــی دربــاره دوره »کارخانــه تولیــد اطاعات« 
بگوییــد. در ایــن دوره دقیقــا چــه چیزهایــی آمــوزش 

می دهیــد؟
ایــن دوره 15 جلســه 3 ســاعته اســت کــه هــم بــه 
ــزار  ــبز برگ ــرکت مدیرس ــوری در ش ــورت حض ص
ــه  ــی ک ــته آموزش ــورت بس ــه ص ــم ب ــود و ه می ش
در واقــع فیلــم دوره اســت. بــرای اطاعــات بیشــتر 
ــد: ــه کنی ــبز مراجع ــایت مدیرس ــه س ــد ب می توانی

modiresabz.com/doreh 

مدرس هــا،  مشــاوران،  تمــام  دوره  مخاطــب 
ســخنرانان، نویســندگان و کســانی هســتند کــه 
ــند  ــته باش ــی داش ــب و کاری آموزش ــد کس عاقه مندن

ــد. ــب کنن ــی کس ــد خوب و درآم
ــود  ــوزش داده می ش ــن دوره آم ــه در ای ــی ک مطالب
ــد  ــه چن ــی ب ــتند ول ــاد هس ــترده و زی ــیار گس بس
ــر از 30 روز  ــه در کمت ــم: چگون ــاره می کن ــورد اش م
یــک کتــاب پرفــروش بنویســیم، روش هــای حرفــه ای 
ــی کتــاب، روش ســاختن کتــاب الکترونیکــی،  بازاریاب
ــتودیو،  ــد اس ــاده در ح ــات س ــا امکان ــدا ب ــط ص ضب
ــوت و  ــش ص ــردازی، ویرای ــرداری و نورپ روش فیلمب
ــوری  ــمینارهای حض ــزاری کاس و س ــم، روش برگ فیل
ــه ای،  ــخنرانی حرف ــوزش س ــن، آم ــای آنای و دوره ه
ــتن  ــی، نوش ــوالت آموزش ــی محص ــای بازاریاب ترفنده
ــی و  ــی اینترنت ــه ای، بازاریاب ــی حرف ــون تبلیغات مت
موبایــل مارکتینــگ، گرافیــک حرفــه ای بــرای طراحی 
جلــد کتــاب و محصــوالت آموزشــی، برندســازی 

ــاوره و... ــای مش ــخصی، روش ه ش

ــن چهــار  ــه دار شــد. در ای ــوان کارخان ــه می ت ــا چهــار ســاعت کار روزان ــد ب شــما گفتی
ســاعت چــه کارهایــی بایــد انجــام شــود؟

۱. یادگیری 

هــر روز بایــد ســاعتی را بــه یادگیــری اطاعاتــی کــه می خواهیــد تولیــد کنیــد اختصاص 

دهیــد. بهتریــن منبــع بــرای یادگیــری کتاب هــا هســتند. هرگــز ایــن فریــب را نخوریــم 

کــه بــا خوانــدن چنــد مقالــه اینترنتــی می توانیــم متخصــص بشــویم. بایــد کتاب هــای 

ــاب  ــاعت کت ــک س ــل روزی ی ــم حداق ــنهاد می کن ــم. پیش ــوزه را بخوانی ــوب آن ح خ

ــد و  ــاب خواهیــد خوان ــاب و در ســال ۵۰ کت ــه یــک کت ــن روش در هفت ــا ای ــد. ب بخوانی

ــوید. ــب می ش ــان بی رقی ــوزه کارت ــی در ح ــس از مدت پ

دو ســال پیــش بــا آقــای برایــان تریســی مصاحبــه ای داشــتم و از ایشــان پرســیدم کــه 

چــه کاری انجــام بدهــم کــه بهتریــن مشــاور بازاریابــی ایــران بشــوم. ایشــان پاســخ داد: 

جــواب واضــح اســت، هفتــه ای یــک کتــاب بخوانیــد، کتابــی کــه بــه ســختی انتخــاب 
کرده ایــد نــه هــر کتابــی کــه در دسترســتان اســت.

۲. تولید محتوا

ــراع  ــوا اخت ــد محت ــد. تولی ــول بپردازی ــد محص ــه تولی ــاعت را ب ــن روزی ۲ س همچنی

محتــوا نیســت! بســیاری از افــراد می گوینــد همیــن اطاعاتــی کــه مــن می خواهــم ۱۰۰ 

هــزار تومــان بفروشــم در یــک کتــاب ۲ هــزار تومانــی هــم موجــود اســت! هنــر شــما 

آن اســت کــه همیــن اطاعــات دردســترس را ساده ســازی کنیــد، حجــم آن را کاهــش 

ــد. ــی بپردازن ــول خوب ــرای آن پ ــد ب ــردم حاضرن ــد و م ــزی کنی ــد و آن را رنگ آمی بدی

دیــدگاه اشــتباه رایجــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه افــراد فکــر می کننــد محتــوا 

هرچــه حجمــش بیشــتر باشــد بهتــر اســت. شــاید تــا ۱۰ ســال پیــش این چنیــن بــود. در 

ــی  ــی دی آموزش ــن س ــیدند ای ــا می پرس ــد مث ــه نمایشــگاه می رفتن ــی ب ــان وقت آن زم

چنــد ســاعت اســت و فروشــنده پاســخ مــی داد: ۲ ســاعت. مشــتری می گفــت: بابــت ۲ 

ــه آن شــخص گفتــه می شــد ایــن  ــی اگــر ب ســاعت صــوت ۱۰ هــزار تومــان بدهــم؟ ول

ســی دی ۳۰ ســاعت اســت آن را می خریــد. اکنــون معیارهــا عــوض شــده و مــردم بابــت 

ــه  ــن ارائ ــن روش ممک ــه کوتاه تری ــوع را ب ــل موض ــه اص ــد ک ــول می پردازن ــی پ آموزش
دهــد.

۳. رشد و توسعه کارخانه

هــر روز یــک ســاعت را بــه بازاریابــی و رشــد کســب وکارتان اختصــاص بدهیــد. درآمــد 

کارخانــه شــما بــه ایــن کار وابســته اســت. اگــر بهتریــن محتواهــای دنیــا را هــم تولیــد 

کنیــد و متخصصــی بی نظیــر باشــید ولــی بــر بازاریابــی متمرکــز نشــوید هیــچ اتفاقــی 

ــی،  ــه بازاریاب ــی برنام ــی، طراح ــای تبلیغات ــتن متن ه ــامل نوش ــی ش ــد. بازاریاب نمی افت

ــا شــریک های انتفاعــی و … اســت. ــی اینترنتــی، مذاکــره ب بازاریاب

با 4ساعت کار روزانه ثروتمند شوید
چگونه در دوره 15جلسه ای »کارخانه 

تولید اطالعات« ثبت نام کنیم؟
مبلغ دوره حضوری: 990 هزار تومان

مبلغ دوره غیرحضوری: 690 هزار تومان
1. مراجعه به سایت مدیرسبز:

modiresabz.com/doreh
2. تماس تلفنی با شماره 88308732
3. ارسال نام و نام خانوادگی به سامانه 

پیامکی 3000697270
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گزارش جشن 
کارخانه داران اطالعات

۱

۲۵

۳
۴

جشن کارخانه داران اطاعات پنجشنبه 
6 اســفند 1394 در هتل بزرگ تهران 
جشن  شــرکت کنندگان  شد.  برگزار 
افرادی بودند که در دوره »کارخانه تولید 
مدیرسبز  شرکت  توسط  که  اطاعات« 
در  بودند.  کرده  می شود شرکت  برگزار 
دوره »کارخانه تولید اطاعات« به مدرسان، نویسندگان و 
سخنرانان آموزش داده می شود چگونه کسب و کار موفق 
آموزشــی راه اندازی کنند و با روش هایی مانند بازاریابی 

اینترنتی در کوتاه ترین مدت به موفقیت برسند.
در بخش اول ژان بقوســیان طراح دوره »کارخانه تولید 
اطاعات« ســخنرانی کرد. موضوع ســخنرانی »5 راز 

کارخانه داران اطاعات پولساز« بود. 

در بخش بعدی 
کتاب هایــی 
توســط  که 
دانشــجویان 
دوره نوشــته 
شــده بــود 
معرفی شد. ســپس چند نفر از 
شرکت کنندگان داستان موفقیت 
خود را برای دیگران تعریف کردند 
که با استقبال بسیار خوبی مواجه 

شد.

در قســمت بعد، مسابقه ای از 
مطالــب دوره »کارخانه تولید 
اطاعات« برگزار شــد و آقای 
علیرضا مطلبی برنده شدند و 
از شرکت مدیرسبز یک تبلت 

سامسونگ هدیه گرفتند.

در آخریــن و پرهیجان ترین 
بخش جشــن، 5 کارخانه دار 
اطاعات برتر از دید شــرکت 
مدیرســبز معرفی شــدند و 
تندیس »کارخانه دار برتر سال 

1394« را دریافت کردند.

5 تولیدکننده برتر محتوا
 از دید شرکت مدیرسبز:

محمدپیام بهرام پور 
علی صابریان 

آناهیتا چشمه عایی 
هومن کیایی

و حسین یاغچی


