
︣ای  گ﹢﹡﹥ ک ︫︣ک️ ﹇︀︋﹏ ا︻︐﹞︀د ︋

؟︨︀︠️ ︑︤﹫ر ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ︎﹫︡ا ک﹠﹫﹛
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️ ﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ︣ف ﹨︀ی ︠﹢ب ﹩﹝ ز﹡﹟ و ︨﹩︺  ﹨﹞﹢﹡︴﹢ر ک﹥ ﹩﹝ دو﹡﹫︡، ﹨﹞ۀ ︫︣ک
️ ﹨︀ ﹡︪﹢ن ︋︡ن ﹫︡ ک﹥ ا﹝︀ ︀︋︡ ︑﹢︗﹥ دا︫︐﹥ ︋︀︫. ﹩﹝ ک﹠﹟ ︠﹢د︫﹢ن رو ︋︣︐ از ︋︀﹩﹇ ︫︣ک

️︧﹫﹡ ︬︭︐﹞ ︀ل︐﹫︖︀ی ا﹝︣وز ﹝﹢︲﹢﹩︻ ک﹥ ︑﹢ی د. ﹨︣ ︫︣ک️ ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ای در ز﹝﹫﹠ۀ د﹫﹡
﹤﹝﹞ ﹚﹩﹫︠  !

﹤︐ ️ ﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ک﹥ در ز﹝﹫﹠ۀ ︨︀︠️ ︑︤﹫ر ﹁︺︀. د︨ر ﹜﹫️ ︋︀ و︗﹢د ︑︺︡اد ز︀دی از ︫︣ک
﹤︫︀︋ ️︨ ﹜ک ﹤ ︀ب︐﹡︡ودک︣دن . ﹩﹝ ک﹠﹟، ﹝﹞ک﹠﹥ ا﹞ ︀︋ ︡﹫﹡﹢︑ ﹞﹩ ︀﹝︫ ︀﹞ا

8 ا﹟ اگ﹥ ︑﹢ی ک ︫︣ک️ ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑. ︗︧︐︖﹢ی ︠﹢د︑﹢ن رو﹡︡ ا﹡︐︀ب رو ︨︀ده ︑︣ ک﹠﹫︡
︣ای ︨︀︠️ ︑︤﹫ر و  ︀﹩︐ ︠︡﹝︀ت ︋︀زار︀﹩︋ دگ﹥ ا﹡ ︐︀ب و︥﹩﹎ رو د ،︡︡︐﹞︀ً اون رو ︋

!  ک﹠﹫︡

︑︭︬ در ﹢زۀ د︖﹫︐︀ل. 1
ک﹠﹥، ︫︣ک﹩︐ ک﹥ ﹩﹝ ︠﹢اد ک︧︉ وک︀ر ﹞ ︀︭﹢ل ︠︀﹩︮ رو ︋﹥ ︋︀زار د︖﹫︐︀﹩﹜ ا﹝︣وز ︻︣︲﹥

︻︀﹙وه ︋︣ ︱﹢ر آ﹡︀﹙ ،﹟﹥ ︫︣ک️. ︠﹢دش  ︡︀︋︱﹢ر آ﹡︀﹙﹟ ﹇﹢ی ای دا︫︐﹥ ︋︀︫﹥
﹤︫︀︋ ︬︭︐﹞ ︀ل︐﹫︖د ︋﹩︀ی اک︣︓ ک︀﹡︀ل ﹨︀ی ︋︀زار﹢︑ ︡︀︋ ا︻︐﹞︀د ﹏︋︀﹇  .

︣﹨︀ ز﹝︀ن ︠﹢د︫﹢ن رو ︑﹢ی ک︡وم ک︀﹡︀ل ﹨︀ ﹩﹝ گ︢رو﹡﹟ ︑︀ ا﹟ ︫︣ک️ ︀︋︡ ︋︡و﹡﹥ ک﹥ ک︀︋ر
.︋︐﹢﹡﹟ ﹨︣ ︑︤﹫ر رو ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ︎﹙︐﹀︣م ﹝︭﹢ص ︠﹢دش ︋︧︀زن

️ ﹨︀ی داده ﹝﹢ر . 2 ﹫﹛︀︺﹁
︲ ︋﹩︀︣ای ک﹞︍﹫﹟ ﹨︀ی ﹝﹢﹁﹅ ︋︀زار ︣ا؟ . ︣ور﹥ک︀ر ︋︀ داده ﹨︀، ا﹡︡ازه گ︣﹫ی  و آ﹡︀﹜︤﹫ ﹡︐︀︕ ︑︤﹫ر، ︋ 

︭﹞﹫﹛  ﹨︀ی ﹢ن ارزش ا︋︐ک︀رات ︫﹞︀ و ︫︣ک️ ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ رو ︔︀︋️ ﹩﹝ ک﹠﹠﹥ و ︋︀︻︒ ﹝﹫︪﹥ ︑
︣ای ا﹡︡ازه گ︣﹫ی ﹥ آژا﹡︦ ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ︣﹁﹥ ای، از آ﹡︀﹜︤﹫ ﹡︐︀︕ ︑︤﹫ر ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑. ︋︣︐ی گ︣﹁︐﹥ ︫﹥ ︋ 

︣ار ︣ا﹠︡ ︑ک ﹁ ﹤ ،︀﹨ داده ﹟︣ای ﹝﹢﹁﹆﹫️ ا﹇︡ا﹝︀︑︩ ا︨︐﹀︀ده ﹩﹝ ک﹠﹥ و ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ا ی رو ︋
︤ا︩ ﹡︣خ ︑︡︊﹏ و ﹁︣وش ︋﹥ ک︀ر ﹩﹝ گ︣﹫ه .ا﹁
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3 .﹩﹢م و ﹇︭﹥ گ﹢﹀﹞ ︣︋ ︡﹫︃ک︑
︣ای ︋︀زار ︗︢اب ︋︀︫﹥ ر ک﹠︀ر د. ︑︤﹫ر ︫﹞︀ ︀︋︡ دا︨︐︀ن ︫︣ک️ ︫﹞︀ رو ︵﹢ری ︋﹫︀ن ک﹠﹥ ک﹥ ︋

﹤﹝﹞ ﹜﹨ ︳︊︑︣ ︐﹥ ک﹥ ﹝﹀︀﹨. ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹇︭﹥ گ﹢﹩﹀﹞ ،﹢م و ﹝︐﹢ای ﹝﹠︀︨︉ و ﹝ ﹫﹛ د︨ر
﹝﹞ ﹜﹨ ︀﹨ ︡ها ﹟︣ای ا .  ﹥︠︀﹙﹇︀﹡﹥ ︋﹥ ︫﹞︀ ک﹞ک ﹩﹝ ک﹠﹟ ︋︣︗︧︐﹥ ︫﹫︡، ا﹝︀ ︑﹢ا﹡︀﹩ ا︗

︣ا و ︫︡﹩﹡ ︋﹢دن ا︡ه ︣︑﹢ن، ﹇︀︋﹙﹫️ ا︗ ﹨︀ش رو در د﹇️ ک﹠﹫︡ ک﹥ ︫︣ک️ ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ﹝﹢رد ﹡︷
.﹡︷︣ ︋گ︣﹫ه

4 .﹟︤ا و د ︨﹩︀﹠︫ ﹩︀︊و ︑﹞︣ک︤ ︋︣ ز ️﹫﹇﹚︀︠
ۀ ︑︀زه ﹥ ا︡. ︫﹞︀ ︋﹥ ︫︣ک﹩︐ ﹡﹫︀ز دار︡ ک﹥ ︠︀رج از ︀ر﹢ب ﹁ک︣ ک﹠﹥ و ﹝︣ز﹨︀ رو ز︣ ︎︀ ︋︢اره

︣ای ︑︤﹫ر، ﹝﹞ک﹠﹥ ﹝︪︣︐ی رو ︋﹫︪︣︐ از ﹨︣ ﹁︺︀﹜﹫️ ︋︀زار︀﹩︋ دگ﹥ ای ︗︢ب .  ک﹠﹥و ︗︢اب ︋
︀︠️ ︑︤﹫ر از روان ︫﹠︀﹩︨ ر﹡گ ︑﹢ی ︨. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋︀ ︑﹞︣ک︤ روی ︻﹢ا﹝﹏ ﹝︐﹙﹩﹀ ︋︨︡️ ﹝﹫︀د

﹟︫ ﹩︣ا .  گ︣﹁︐﹥ ︑︀ ﹝﹢︨﹫﹩﹆ و ﹇︀ب ︋﹠︡ی ﹨︀، ﹨﹞﹥ و﹨﹞﹥ ︀︋︡ ︋﹥ د﹇️ ا﹡︐︀ب و ︵

︫﹠︀︠️ ﹝︪︣︐ی ︫﹞︀. 5
︣ای ︨︀︠️ ︑︤﹫ر ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ︀︋︡ روی ا︮﹢ل ︗︢ب، ︑︺︀﹝﹏ و  ︶﹀﹥ ︫︣ک️ ﹇︀︋﹏ ا︻︐﹞︀د ︋

﹀﹢م ﹥ ︫︣ک️ ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ︣﹁﹥ ای ﹩﹝ دو﹡﹥ ک﹥ ︑﹞︣ک︤ ا︮﹩﹙ ﹝. ﹝︪︣︐︀ن ﹝︧﹙︳ ︋︀︫﹥
︉ وک︀ر ︫﹞︀ ︋︀︫﹥ .  و︀︋ ،﹢︡︡ ︋︣︵︣ف ک︣دن ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝︀︵︉ و ارا﹥ ی ارزش ک︧

︤ا︩ درآ﹝︡ ︫﹞︀. 6 ︉ وک︀ر و ا﹁ ︡ ک︧ ︑﹞︣ک︤ ︋︣ ︫ر
︀ ︣ه ︣ای ︠﹢ش ️ ﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ﹁﹆︳ ﹩﹝ ︠﹢ان از ︋︀زگ ﹝﹠︀︸︣ ﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥ ︋︺﹩︱ از ︫︣ک

﹟ا ﹠﹩︺ ا︨︐﹀︀ده ک﹠﹟ و ﹁ک︣ ﹝﹫ک﹠﹟ ︑︤﹫ر ︠﹢ب ︀︊︣ا﹝﹢ش ﹩﹝. ز ﹁ ︀﹨ ️  ک﹠﹟ ک﹥ ا﹟ ︫︣ک
︤ا︩ درآ﹝︡ ︫﹞︀ ︋︀︫﹥ ︉ وک︀ر و ا﹁ ︡ ک︧ ﹢ن ﹡﹥ ﹝︺︣﹩﹁ ︠﹢د︫. ︑﹞︣ک︤ ا︮﹩﹙ ︀︋︡ روی ︫ر

︀ز ︣﹁﹥ ای !!︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹥ ︑︤﹫︨ر
 ︤ ︡ ︑︖︀ری، ا﹁ ا︩ ︑﹫﹛ ﹨︀ی ﹇︀︋﹏ ا︻︐﹞︀د ﹩﹝ دو﹡﹟ ک﹥ ﹨︡ف ﹡﹩︀ ﹨︣ ک﹞︍﹫﹟ ︋︀زار︀﹩︋، ︫ر

︣﹨︀ و ︋︊﹢د درآ﹝︡ه ︣ا︑︣ از ︨︀︠️ ︑︤﹫ر ﹁ک︣ ﹩﹝ ک﹠﹟ و ا﹨︡ا. ﹝︪︀رک️ ک︀︋ر ف ︎︦ اون ﹨︀ ﹁
︣ار ﹩﹝ دن ﹇ ️﹢﹛︀ری و درآ﹝︡ ︵﹢︀﹜﹩﹡ ﹝︡ت ︫︣ک️ ︫﹞︀ رو در او︖︑  .
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ا︻︐﹆︀د ︋﹥ ︀دگ︣﹫ی و آ﹝﹢زش ﹝︡اوم. 7
.  ︣گ﹢﹡﹫﹥ا﹟ ︮﹠︺️ دا﹞︀ً در ︀ل ︎﹫︪︣﹁️ و دگ. ︮﹠︺️ ︑︊﹙﹫︽︀ت ﹨﹫︙﹢﹇️ ︔︀︋️ ﹡﹞﹢﹡︡ه

﹤﹡︤ ︣ا︗︺﹥ ︋﹥ رزو﹝﹥ و. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︠︀︵︣، ﹥ ︫︣ک️ ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ﹨﹛ ﹡︀︊︡ در︗︀ ︋ ︨︀︋﹆ۀ ︫﹞︀ ︋︀ ﹝
︠ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹩ک﹥ او﹡︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ روز﹨︀ی ا︋︐︡ا ︡﹫﹠﹫︊︋ ︡︀︋ ،ن﹢︑︣ ﹢د︫﹢ن ︫︣ک️ ﹝﹢رد﹡︷

﹩︀﹨ ︨︊ک ︀︀ی روز ︑﹢︗﹥ ک︣دن؟ آ﹨︡﹡︣ ﹝︓﹏ ﹆︡ر ︑︽﹫︣﹫ ک︣د﹨﹟؟ آ︀ ︑﹢ی ︑︤﹫ر﹨︀︫﹢ن ︋﹥ ︑
︣ا﹁﹫ک رو ︗︡ی گ︣﹁︐﹟؟ ا︨︐︀پ ﹝﹢︫﹟ و ﹝﹢︫﹟ گ

﹢ر و ﹝︪︐︀ق. 8 ︫︣︎ ﹜﹫︑ ﹤
︣ادش ︋︧︐﹩﹍ داره ﹟ ︠︀︵︣ ﹝︀ ︋﹥ ﹨﹞﹫. ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹞ ﹤︋ ︑﹩︀︽﹫﹚︊︑ ﹜﹫︑ ﹤︀رت و ﹝﹢﹁﹆﹫️ ا﹁

﹢ر، ﹝︪︐︀ق و ︠︀﹙ق ︋︀︫﹟ ﹟ ︀ل در︻﹫. ︑﹢︮﹫﹥ ﹩﹝ ک﹠﹫﹛ ︋︀ ︑﹫﹩﹞ ﹨﹞ک︀ری ک﹠﹫︡ ک﹥ ︎︫︣
︣ای وا﹇︺︀ً ︻︀︫﹅ ︋︀زار︀﹩︋ و ︑︊﹙﹫︽︀ت ︋︀︫﹠︡ و از ر︧ک ک︣دن و ︨︀︠️ ︑︤﹫ر﹨︀ی ︗︧﹢ر  ا﹡﹥ ︋

.د︨︐﹫︀﹩︋ ︋﹥ ︋﹫︪︣︐﹟ ︑︃︔︣﹫ ﹝﹞ک﹟، ﹡︣︐︨﹠︡

︣ای ︨︀ ︠️ ︑︤﹫ر ︑﹢ی ا﹟ و︡﹢ ﹝﹆︀﹜﹥ ︨﹩︺ ک︣د﹛ ︋︀ و︥﹩﹎ ﹨︀ی ک ︫︣ک️ ﹇︀︋﹏ ا︻︐﹞︀د ︋
﹥ ک﹥ گ﹀︐﹫﹛ ک﹥ ︱﹢ر آ﹡︀﹙﹟ و ︑︭︬ د︖﹫︐︀﹩﹜، ﹝︺﹫︀ر. ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ آ︫﹠︀ ︫﹫﹛

﹞︀ ﹢ن ︋︡ون ︑︭︬ ︑﹢ی ا ﹟﹢زه، ︑︤﹫ر﹨︀ی ︫. ︋﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ ﹡︀︊︡ ازش ︮︣ف ﹡︷︣ ک﹠﹫﹟
︕ و︡﹢، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ د︡﹛ ک﹥ ︭︠﹢︮﹫︀﹩︑ ﹝︓﹏ ︑﹢ا﹡︀﹩ آ﹡︀﹜︤﹫ ﹡︐︀. دردی رو دوا ﹡﹩﹞ ک﹠﹟

︣ادی ︠︀﹙ق  ︣ا﹩ و ز﹩︀︊ ︫﹠︀﹩︨ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ دا︫︐﹟ ا﹁ و حرفھ ای ھم از︑︧﹙︳ ︋︣ ︵
.ویژگی ھای مھم یھ تیم تبلیغاتی حرفھ ای ھستن

﹜﹫﹠ک ا︮﹩﹙ ﹝﹆︀﹜﹥
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