در ضیافت مدیزان ایزان چه گذشت؟  -گزارش تصویزی
دٍهیي ضیافت هذیزاى ایزاى در رٍس ّفذّن هْزهاُ  39در خاًِای قذیوی ،هٌسَب بِ ػوِ ًاصزالذیيضاُ ٍ با حضَر جوؼی
اس هذیزاى تَاًوٌذ سزسهیٌواى بزگشار ضذّ .ذف اس
ضیافت هذیزاى ایزاى ،بزقزاری ارتباط با دیگز
هذیزاى است .ایٌکِ بتَاًین ضبکِ کاریهاى را
تَسؼِ دّین ،اس دغذغِّا ٍ چالص هذیزاى دیگز در
صٌایغ دیگز هغلغ ضَین ٍ بزای هذیزیت ِ پیچیذُی
اهزٍسی ،آهادُتز ضَین.
اس قبل ،اعالػات ضزکتکٌٌذگاى (تصَیزً ،ام،
ساسهاى ٍ هؼزفی کَتاُ ایطاى) در سایت ٍ در ّواى
صفحِی ثبتًام بزای ّوگاى قابلًوایص بَد (ٍ
ّست!) بٌابزایي یک آضٌایی ًسبی حضار با یکذیگز
ایجاد ضذُ بَد.
یک اهکاى جذیذ را ّن اس ایي بزًاهِ بِ ضیافت اضافِ کزدین:
ایٌکِ حضار بتَاًٌذ اس داخل سایت بِ یکذیگز ایویل بشًٌذ ٍ ایي
کار با رػایت حزین ضخصی اًجام هیضَد .بِعَریکِ عزف
هقابل اگز ًخَاّذ ،ایویلص را در اختیار دیگزاى قزار ًخَاّذ داد ٍ
فقظ پیام را دریافت هیکٌذ.
هْواىّا اس ساػت  6ػصز کنکن آهذًذ .تا جوغ ضذى ّوگی ٍ
ضزٍع رسوی هزاسن ،دٍستاى بِ باسدیذ اس ػوارت ٍ تاالر آیٌِ
پزداختٌذ .بؼضیّا ّن اس ّواى اٍل ضزٍع کزدًذ بِ بزقزاری
ارتباط با دیگزاى ....

باالخزُ بزًاهِ بِصَرت رسوی آغاس ضذ ٍ بؼذ اس
صحبت کَتاُ بزگشارکٌٌذگاى در هَرد ّذف اس
بزگشاری ضیافتّای هذیزاى ایزاىّ ،ز یک اس
هیْواًاى بِ هؼزفی کَتاّی اس خَدضاى ،ساسهاًطاى ٍ
فؼالیتّایطاى پزداختٌذ.
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در ایي ٌّگام ضزکتکٌٌذگاى دیگز ،در کاغذّایی
کِ هطخصات ّوِ حضار در
آىّا

چاپ

اعالػات

ضذُ

بَد،

تکویلی

را

هیًَضتٌذ تا بتَاًٌذ سز
فزصت با آىّا ٍارد گفتگَ
ضًَذ.

سهاى بِ سزػت سپزی ضذ ٍ
بِ ٍقت ضام رسیذین .صزف ضام
در ضیافتّای هذیزاى ایزاى خَدش یک بزًاهِ بزای
ارتباط بِ حساب هیآیذ ٍ بیطتز اس سهاى هؼوَل
عَل هیکطذ!

بؼذ اس ضام ،بؼضی
اس هذیزاى ،چالطی را کِ در کار با آى هَاجِ ضذُاًذ هغزح کزدًذ ٍ ًظزات دیگزاى را
جَیا ضذًذ.

با گزفتي چٌذ ػکس دستِجوؼی ،دٍهیي ضیافت هذیزاى
ایزاى ّن بِصَرت رسوی پایاى یافت ٍلی ارتباط
ضزکتکٌٌذگاى با یکذیگز ،اگز بِصَرت حضَری ّن
بزقزار ًطذُ باضذ ،اس عزیق سایت هذیزاى ایزاى ٍ بیي
ضزکتکٌٌذگاى بزقزار خَاّذ هاًذ.
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