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مخاطبین فرانش

مخاطبین فرانش

مرد-زن: جنسیت

۳۵تا ۲۰: رده سنی

متاهل-مجرد: وضعیت تاهل

لیسانس کامپیوتر:  تحصیالت

تهران: موقعیت مکانی



ویژگی های مخاطب 
.آرتمیس رضوان پور دانشجوی سال آخر لیسانس فناوری اطالعات است که عالقه زیادی به یادگیری طراحی سایت دارد

.دسساعت از زمان خود را صرف یادگیری می کند اما به دنبال یک منبع آموزشی خوب می گردد تا مطالب جدید را یاد بگیرد و به درآمد خوبی  بر۳او روزانه 

فاکتورهای دموگرافیک

خانم: جنسیت

سال۲۰: سن

جنوب-تهران: موقعیت جغرافیایی

مجرد: وضعیت تاهل

(کار دانشجویی)ناموت ۲۰۰-۱۵۰روزانه : درآمد

فاکتورهای دموگرافیک



ا دارد آرتمیس دانشجوی با استعدادی است که در طول دوره تحصیل، از طریق انجام پروژه های دانشجویی درآمد کمی ر
.اما این درآمد او را  قانع نمی کند

صیل در او در طی دانشگاه با افراد باتجربه زیادی از جمله اساتیدش مشورت کرده است و تصمیم دارد به جای ادامه تح
ک آموزش رشته خود، به دنبال عالقه اش برود اما به دلیل نداشتن سابقه کار و بلد نبودن تمام مهارت های کار، دنبال ی

.خوب می گردد

جایگاه شغلی

جایگاه شغلی



اصول، ارزش و 
هویت

اصول و هویت

برای او روراستی و صداقت بزرگ ترین ارزش است و همیشه 
از افرادی که به خاطر منافع خود دروغ می گویند، دوری 

.می کند

آرتمیس می گوید که فردی سخت کوش و با استعداد است یا 
. کاری را شروع نمی کند یا اگر شروع کرد آن را نصفه رها نمی کند

در وجود خود  به انگیزه باال برای یادگیری و در 
خانواده به وجود پدرش که همیشه همراه او 

.بوده است، افتخار می کند

رسیدن به اهداف و ارتباط با بهترین
اساتید در سراسر کشور به او انگیزه 

.می دهد

ارزش های او در زندگی 

تعریف او از خودش 

به چه چیزی در زندگی افتخار 
می کند؟

چه چیزهایی به او انگیزه می دهد؟



اصول و ارزش ها

اصول و ارزش ها 

از زمان های آزاد و بیهوده خود برای یادگیری استفاده می کند 
و هم چنین برای رسیدن به اهداف خود با دیگران مشورت 

.می کند و بی دلیل مسیر پوچی را انتخاب نمی کند

او ذهن مشوشی دارد و توانایی تمرکز بر روی یک موضوع را 
.ندارد و به نشد ن ها زیاد فکر می کند

از تایم های بیهوده خود بهترین استفاده را 
می کند و متخصص شدن در این کار از هر چیز 

.دیگری برای او مهم تر است

انتخاب نادرست استاد و همچنین 
سایت آموزشی ممکن است تاثیر 

.بدی در آینده شغلی او بگذارد

نقاط قوت

نقاط ضعف 

فرصت ها

تهدیدات 



اهداف و آرزوها

اهداف و آرزوها

رسیدن به موفقیت و 
اد داشتن یک زندگی ش

و متفاوت

آرتمیس از 
زندگی اش چه 

می خواهد و پدرش که الگو او بوده
هست و در نهایت آدام 

و داگالس

افراد تاثیرگذار در 
زندگی او

طراحی، سایت های برتر
دنیا و  همکاری با 
شرکت های جهانی

جایگاه رویایی



8

چالش ها
ه آرتمیس نگران این است ک

در آینده به قسمتی از دوره 
رسی نیاز داشته باشد اما دست
.او قطع شده باشد

وجود استادهای ضعیف و 
تازه کار در برخی از سایت های 

آموزشی که تجربه الزم را 
ندارند، بزرگ ترین نگرانی 

.اوست

چون آرتمیس دانشجو است 
پس به دنبال یک آموزش 

خوب با قیمت مناسب 
.می گردد

قیمت مناسبدهاستاد شناخته شحذف ویدیو 

چالش ها



9

چالش ها
پرداخت باالی دوره و نبود 
هیچ نوع تخفیفی از سایت

برگزارکننده آموزش
و نگرانی بابت هدر دادن پول
تکراری بودن مطالب گفته

.شده توسط اساتید

برخی از سایت های آموزشی 
تنها محتوای دوره را بر روی 

ا سایت بارگذاری می کنند ام
فع دسترسی به استاد برای ر
.تمشکالت امکان پذیر نیس

برنگرداندن تخفیف
هزینه دوره

ارتباط با 
.اساتید

چالش ها



یک روز از زندگی 
آرتمیس

.ردبعد از تمام شدن کالس ها سری به بوفه می زند تا غذایی برای ناهار بگی. ۲

بیدار می شود و بعد از خوردن صبحانه، به ۶:۳۰او معموال صبح ها سر ساعت ۱.
.دانشگاه می رود

.بعد از ناهار و قبل از شروع کالس جدید، شبکه های اجتماعی خود را چک می کند. ۳

قیم بعد از تمام شدن کالس هایش کمی وقت با دوستان خود می گذراند و بعد از آن مست. ۴
.به خانه می آید

.شامی برای خود درست می کند و مطالب درسی و ویدیوهای آموزشی خود را می بیند. ۵

.بعد از تماس با خانواده و چک کردن گوشی به خواب می رود. ۶

یک روز از زندگی



لپ تاپ و گوشی
د آرتمیس برای دنبال کردن مطالب جدی
در طول مسیر دانشگاه از گوشی خود 

ر با استفاده می کند ولی در خانه بیشت
د لپ تاپ وارد سایت های متفاوت می شو

.تا مطالب جدید را یاد بگیرد

از شبکه های اجتماعی زیاد 
.استفاده نمی کند

ها او معتقد است شبکه های اجتماعی تن
وقت و زمان مطالعه را از او می گیرند و 

ل و برای دسترسی به مطالب جدید گوگ
.یوتوب را زیاد چک می کند

محتوای تصویری و ویدیویی
او ترجیح می دهد از محتوای تصویری و

.ویدیویی استفاده می کند
آرتمیس کتاب های آنالین زیادی را 

.می خواند

منابع کسب
اطالعات

منابع کسب اطالعات



برای یادگیری مطالب 
جدید، گوکل را بهترین 

.مرجع می داند

سطح دسترسی
او به اینترنت 

رام آرتمیس استفاده از تلگ
را به دلیل وجود گروه هایی

برای یادگیری، بیشتر 
.  دوست دارد

دسترسی به 
وب سایت

تلگرام و 
اینستاگرام

رد بله او سایت شخصی دا
ه و در سایت ویرگول صفح

.شخصی دارد

حضور 
دیجیتالی

حضور دیجیتالی



محتوای آموزشی و 
سرگرم کننده را به محتوای 

.خبری ترجیح می دهد

به کمک محتوای تعاملی 
می تواند ارتباط بهتری با 
افراد برقرار کند و بیشتر 

.دوست دارد

محتوای 
ویدیویی

محتوای 
محتوای تعاملیآموزشی

محتوای ویدیویی را از 
همه محتواها بیشتر 

.دوست دارد

ترجیحات 
محتوایی

ترجیحات محتوایی



رابطه مخاطب 
با فرانش

س دسترسی به ویدیو ها پ
از پایان دوره 

رابطه مخاطب با دوره

قابلیت دانلود 
ویدیو ها

در صورت وجود مشکل 
می توان با استاد دوره در 
ارتباط بود و رفع اشکال

.کرد

ارتباط با استاد

جذب دانشجویان جدید 
به دوره با دیدن 

تخفیف های ویژه خوب

تخفیف  ویژه برای 
شرکت در دوره

در صورتی نارضایتی از 
دوره، پول دوره به 

ده دانشجوی دوره بازگردانن
در می شود که تاثیر مثبت

اافزایش اعتماد

بازگشت وجه


