
 

 

 نمونه پرسونا

 

 باشد. سال دارد و مالک اصلی شرکت تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ بست ادز می ۴۹امین حق وردی 

کسب و کار او با توجه به دغدغه مند شدن کسب و کارهای دیگر در باال بردن کیفیت تبلیغات و همچنین داشتن 

پیشنهاد کاری  ۳یک استراتژی مارکتینگ بلند مدت، رشد بسیار خوبی داشته است و به طور میانگین در هفته 

 شود.به شرکت او ارسال میبرای عقد قرارداد یا اخذ مشاوره 

دانشگاه خواجه  mbaدرک کارشناسی مهندسی شیمی خود را از دانشگاه تهران گرفت و پس از آن از رشته امین م

فارغ التحصیل شد. او همیشه علت این تغییر مسیر خود از مهندسی به مدیریت را عالقه اش به  ۹۲نصیر در سال 

 راه اندازی کسب و کار و مدیرت آن عنوان کرده است.

 ۲۰۱۵هیوندا النترا مدل ساله نیز دارد. او ساکن شهرک اکباتان است و خودروی  ۴ک فرزند امین متاهل است و ی

  دارد.

 کارمند دارد و در ساختمانی اداری که نزدیک محل زندگیش است مشغول به فعالیت است. ۷او در شرکتش 

داشته که سود او از این میلیون تومان درامد  ۵۰در سال گذشته به صورت میانگین، شرکت او به صورت ماهانه 

 میزان حدود نیمی از این رقم است.

باشد تیمی جدا استخدام و برای بخش آنالین شرکت که شامل طراحی سایت و سئو میالزم به ذکر است که ا

همچنین او یک منشی برای رسیدگی به کارها و برنامه روزانه، حسابدار،  کرده و بر آن ها نظارت می کند.

 رکتینگ و تو کپی رایتر و تولیدکننده محتوا در شرکت خودش دارد.استراتژیست ما

کند امین عاشق تماشای مسابقات فوتبال لیگ انگلستان است و تقریبا تمام بازی های مهم را در هفته تماشا می

 کند.پیوسته پیگیری می را به طور و اخبار آن

خانواده اختصاص می دهد و کمتر به جلسات کاری و او معموال وقت آزاد و روزهای تعطیلش را به طور کامل به 

 پردازد.صحبت های مربوط به شرکت می

او در خودرو معموال به جای موزیک به پادکست های حوزه دیجیتال و تکنولوژی گوش می دهد و چندوقتی است 

می توان به تکراسا، ین کوین و ... عالقه مند شده است. از وبسایت های مورد عالقه ام نسبت به موضوعاتی مثل بیت

 اشاره کرد. ۳دیجیکاال و ورزش 



 

 

امین زیاد اهل شبکه های مجازی نیست و صرفا در وقت های آزادش به ارائه مطلب یا مطالعه پست های دیگر 

 پردازد و شاید در ماه یک بار هم توییتر خود را چک کند.مدیران در لینکدین می

دهد انجام تماس تلفنی، ارسال پیام و گرفتن عکس از که با آن انجام میدارد و بیشترین کاری  x او گوشی آیفون

 باشد.فرزندش می
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