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فرانش
شد که در آنالین ویدیویی و تخصصی برای فارسی زبانان می باآموزش یک پلتفرم 

به ارائه ... حوزه های مختلف کسب و کار، زبان های خارجی، سبک زندگی و
.محصول و خدمت می پردازد



های مخاطبویژگی
دموگرافیک فاکتورهای 

ولیاصگروهدوکهاستشدهباعثفرانشبودنپلتفرمیویژگی
.باشدداشتهرامخاطبانازمتفاوت

.هستندآموزشدنبالبهکهافرادیاولدسته
.هستندآموزشیارائهوتدریسدنبالبهکهافرادیدومدسته

یکریمرویا.استشدهانتخابدومبخشازمانظرموردپرسونای
.استشدهواردفرانشبهدرامدزایینگاهباکهکسی

رده سنی
خانم  جنسیت

سطح درامد
تحصیالت

محل سکونت

سال25

میلیون تومان4ماهیانه 

فزارالیسانس نرم

دهکده المپیک -تهران



های مخاطبویژگی
های شغلیویژگی

بهدورکاریصورتبهکهاستساله25فریلنسریکرویا
.استمشغولاپلیکیشنوسایتطراحی

سال2:کارسابقه
ووردپرسنویسی،برنامههایزبانبهمسلط:هامهارت

تینگمارکدیجیتالیادگیرینیازمند.استاستودیواندروید
.باشدمی

دهدمیاوبهکهعملیآزادیوبودنفریلنسراز:شغل
.دباشداشتهنیزغیرفعالدرامددارددوستامااستراضی



های مخاطبویژگی
ها و هویتاصول، ارزش

کارکسیبرایتواندنمیواستدقیق.داندمیباالکاریوجدانباوزرنگآدمیکراخودرویا:خودشازاوتعریف
.نیستکارمندیکاردنبالدلیلهمینبهکند

.داندمیموفقیتعاملمهمترینراریزیبرنامهونظمودارددوستراآزادی:هاارزش
.اوستهایانگیزهمهمترینازدیگراندرتاثیرگذاریومالیاستقاللبهرسیدن:هاانگیزه

خودهبکنددرامدکسباش،آزادیحفظباوخوددانشگاهیمدرکازاستفادهبااستتوانستهاینکهاز:افتخارات
.داردباالیینفسبهاعتمادوکندمیافتخار
.نیستقویخیلیاشانگلیسیزباناماداردراخودآموزطوربهباالیادگیریقدرت:ضعفوقوتنقاط

خودنتوانداگراما.استفرصتیکاوبرایفریلنسریهایپلتفرمتعدادافزایش:هاتهدیدوهافرصت
.آیدمیشماربهتهدیدیکاوبرایاش،فعالیتیحوزهدرماهرافرادتعدادافزایشدهد،ارتقاءرا



های مخاطبویژگی
اهداف، آرزوها و الگوها

رس،همیاروردپبنیانگذارازخودایحرفهزندگیدررویا:تاثیرپذیری
.پذیردمیتاثیرمحمدیحاجیعلی

.شودمیشگفتزدهزاکربرگمارکتیزهوشیازهمواره:اوالگوی
یلتبدوشخصیزندگیدرآسایشورفاهبهرسیدن:زندگیهدف
.نویسیبرنامهحوزهدرتاثیرگذارفردیبهشدن

ونویسیبرنامهحوزهدربرندینگپرسنالاواصلیهدف:جایگاه
.استایراننویسانبرنامهمعروفترینبیندرقرارگیری



های مخاطبویژگی
هاچالش

سبک زندگی

یافتن مشتری •
نداشتن درامد غیرفعال•
یافتن مخاطب برای آموزش •

های آنالینش
ی های فریلنسری، بدقولپروژهدر •

کارفرماها در پرداخت برخی 
هزینه

ل نداشتن آگاهی از نحوه پرسنا•
برندینگ

هاها و نگرانیترس

کارفرما پولش را ندهد•
بازار اشباع شود•
دنتواند به آرزوهایش برس•
نتواند درامد غیرغعال •

کسب کند
نتواند مخاطب جذب کند•



یک روز از زندگی رویا
.رودمیکارشاتاقبه9:30ساعتازصبحانهصرفویوگاانجامازبعد.شودمیبیدارخوابازصبح8ساعت

.پردازدمیطراحیبهخودسیستمپشت13ساعتظهرتا
.استاستراحتشوقت15تا13از
.پردازدمیخودکارهایادامهبه18تا15از
میهمسبکیشامبیندراینوپردازدمیاجتماعیهایشبکهووبدرگذاروگشتبه24تا18ساعتاز

.خورد
استکارشحاضرحالدراواصلیاولویت•
درشرکتودوستانههایدورهمیاهلبسیار.استتومانمیلیون1.5تاماهانهاوشخصیهایهزینه•

میمهارتیوآموزشیهایایونتوسمینارها
.باشد

مطالعه،نیز،اوهایسرگرمیمهمتریناز
.باشدمیرویپیادهوکوهنوردی
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های مخاطبویژگی
منابع کسب اطالعات

و برای سرگرمی از سی پیهای آموزشی و مهم از گوگل و با  برای سرچ
.کنداستفاده میاینستاگرام

.کندخیلی مراجعه میyoast.comو همیاروردپرسبه وبسایت 
.بسیار اهل سرچ کردن است

.  کندکتاب های موفقیت و بازارایابی را مطالعه می

حضور دیجیتالی
ستفاده هم از اینترنت خانگی و هم دیتا ا. به اینترنت دارددسترسی کامل 

.کندمی
ار بسیباالیی برخوردار است و از ایمیل و واتساپ سواد دیجیتالی از 

.داردحساب فعال لینکدینوبسایت، اینستاگرام و . کنداستفاده می
.دهدمیلیون تومان انجام می5به راحتی خریداینترنتی تا سقف 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://yoast.com/


های مخاطبویژگی
ترجیحات محتوایی

ژگیویوکندمیاستفادهخودتحقیقاتبرایمعتبرهایوبسیاتاز
.کندمیبررسیراهاسایت

.کندمیاستقبالهابوکایوآموزشیویدیوهایمقاالت،از
.استکاربردیوعلمیمحتوایدنبالبه
.نداردایعالقهطوالنیویدیوییمحتواهایبه



های مخاطبویژگی
رابطه مخاطب با ما

.استکردهمراجعهفرانشبهغیرفعالدرامدداشتنبرایرویا
.کنداستفادهفرانشزیادمخاطبانازخواهدمیاو
کردههمکارینیزفرادرسباخودهایآموزشیارائهبرایاینکهبا

موزشیآمحتواهایهمچنینوخوببسیارپشتیبانیدلیلبهامااست
هکردانتخابهمکاریبرایراما،فرانشدرفریلنسریبرایمناسب

.است



امیدواریم تجربه خوبی را برای 
همه کاربران فرانش رقم زده باشیم


