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 پلتفرم مشاوران کسب وکار

 شبکه مشاوران برتر کسب وکار است که امکان دسترسی به بهترین های کسب و کار ایران را در نسیزالوب

و نسخه تحت وب است مشاوران در  مل اپ اندرویدفرم که شاکند. در این پلتترین زمان فراهم میکوتاه

گذاری، بازاریابی و فروش، صادرات و واردات، مدیریت وکار، تامین مالی و سرمایههایی نظیر توسعه کسبحوزه

 نسالوبیزپردازند. می مور حقوقی و ... به ارائه مشاورهت و امنابع انسانی، مالیات و امورمالی، بیمه و قانون کار، ثب

را فراهم آورده است تا کاربران حتی در دورافتاده ترین نقاط کشور، با صرف هزینه بهینه و کمترین  بستری

ظرات متخصصان خبره بهره مند شوند. در حال حاضر امکان به راحتی از خدمات مشاوره تخصصی و ن ،زمان

فراهم شده  الوبیزنسدر  پرسش و پاسخ رایگان وهماهنگی جلسه حضوری ، مه تلفنیبرقراری مکال

 برقراری ارتباط با مشاوران و کارآفرینان ایرانی خارج از کشورو  چت ویدئوییاست و به زودی، امکان 

 نیز فراهم خواهد شد.

فعال شده است و در کمتر از یک ماه، تعداد کاربران آن  الوبیزنسدر  وکارمشاور کسب  200تاکنون بیش از 

 مشاور، در دست بررسی است. 50نفر رسیده است و تقاضای عضویت بیش از  1000به بیش از 

 های داخلی و خارجی در حل مسائل کارآفرینان و فعاالن کسبما تالش داریم تا با استفاده از تمام ظرفیت

 ،وکار کشور خود داشته باشیم و در آینده نه چندان دور موثری در بهبود فضای کسبوکار، در ابتدا نقش 

 .امکان استفاده از توان مشاوران و متخصصان ایرانی را به سایر کشورهای منطقه و جهان ارائه دهیم

 

 دریافت مشاوره

دسته بندی های آورده کافی است کاربر به منوی مشاوره رفته و از بین  الوبیزنسبرای دریافت مشاوره از 

 شده در فهرست مشاوران، حوزه مورد نظر خود را انتخاب نماید.

 در حال حاضر کاربر در حوزه های:

 ثبت و امور حقوقی 

 بیمه و قانون کار 

 مالیات و امور مالی 

 بازاریابی و فروش 

 تامین مالی و سرمایه گذاری 

 توسعه کسب وکار 
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 مدیریت منابع انسانی 

 صادرات و واردات 

 می تواند مشاوره دریافت نماید. 

 

ماید و با توجه نبعد از انتخاب حوزه مورد نظر، کاربر می تواند مشاوران موجود در هر دسته بندی را مشاهده 

 الوبیزنسسط به رزومه شخصی مشاور، نظرات کاربران، هزینه تماس که با توجه به سوابق و کیفیت مشاوره تو

 اب نماید. مشخص گردیده، مشاور خود را انتخ

 گیرد.اور رفته و با مشاور ارتباط بکاربر بعد از انتخاب مشاور مدنظر خود، می تواند به صفحه مش

 الوبیزنسریق به نحوی است که تماس با کاربر و مشاور از طالزم به توضیح است که ارتباط کاربر با مشاور 

 برقرار شده و شماره هر دو طرف محرمانه خواهد ماند.
 

 الوبیزنسید امکانات جد

کاربران بتوانند تمامی نیازهای  در تالش است با توجه به نیاز مشاوران و مخاطبان امکاناتی را راه اندازی کند که الوبیزنس

 مکاناتی از قبیل:ا الوبیزنسبرطرف نمایند. از این رو در نسخه بعدی  الوبیزنسخود در حوزه مشاوره را از طریق 

  و مکان  ، زمانالوبیزنسکاربران می توانند از طریق : الوبیزنستنظیم جلسات حضوری از طریق

یق پلتفرم برای مشاور جلسه خود را با مشاور هماهنگ نمایند و با توجه به توافق طرفین مبلغ جلسه از طر

 واریز کنند.

 شاوران ارتباط : کاربران می توانند به صورت تصویری با مبرقراری تماس تصویری مشاور با کاربران

 و مسائل خود را به صورت ویدیویی مطرح نمایند و پاسخ بشنوند. برقرار نمایند

 رانیان مقیم خارج تالش دارد تا شبکه مشاوران خارجی و ای الوبیزنس: تماس با مشاوران خارج از کشور

 کاربران داخلی قرار دهد. از کشور را توسعه داده و امکان مکالمه تلفنی و تصویری با این مشاوران در دسترس

 

 برای کاربران و صاحبان کسب وکار الوبیزنس مزایای
 

 دسترسی بدون محدودیت به مشاوران -1

 بشنوید اناز بهترین مشاور بپرسید و پاسخ سوالتان را الوبیزنسهر کجا که هستید از  مکان و دردر هر 

 شناخت سریع بهترین مشاوران -2

  .را انتخاب کنیدتخصص و سابقه ی مشاورها را بررسی کنید و مشاور مورد نظرتان  الوبیزنسبا 

 در کوتاه ترین زمان مشورت  -3

 .مشاوره بگیرید الوبیزنسهر زمانی که فرصت کنید ، حتی خارج از ساعات کاری می توانید از 
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 دمشاوره ی مختصر و مفی -4

 .، مفید ، به صرفه هر چند دقیقه که بخواهید مشاوره می گیرید و دقیقه ای پرداخت می کنید. مختصر الوبیزنسدر 

 کاربر استانصراف از ادامه ی مکالمه حق  -5

 .شودبارشما کسر نمیقطع مکالمه زیر یک دقیقه به هر دلیل ، به منزله انصراف از مشاوره است و هزینه ای از اعت

 ضمانت کیفیت با خیالی آسوده -6

 .اگر از کیفیت مشاوره راضی نبودید ، هزینه ی کسر شده به اعتبار شما برگردانده می شود

 

 برای مشاوران الوبیزنسمزایای 
 

 مشاوران در تلفن همراهشان دفتر کار -1

ه سواالت متقاضیان د از طریق تلفن همرامی توان هم این است که در هر مکان و زمانم مشاور کجا باشد،مهم نیست 

 د.کن را نیز مدیریت را ببیند، به آنها پاسخ دهد، قرارهای حضوری و تصویری

 وقت های آزاد مدیریت  -2

را  خوداری ک هاید و ساعتورت بهینه مدیریت کنوقت های آزاد و پراکنده ی خود را به ص الوبیزنسبا مشاور 

 .دتعیین کن

 شماره تلفن همراه  محرمانگی -3

 به آن دست نخواهند یافت. الوبیزنسمحرمانه می ماند و کاربران  مشاورشماره تلفن 

  بازار گسترش -4

 .دمخاطبان و کاربران معرفی می شوبه شبکه گسترده ای از به سادگی ،  الوبیزنسدر  مشاور

 دنشناخته ش -5

 .در مخـاطب شناخته شوپان مشـــاور به عنود و تواند امتیاز بگیرد و رتبه خود را بهبود دهمی الوبیزنسدر مشاور 

 همراه همیشگی مشاور -6

 .راه ساده کافی استداشتن یک تلفن همد ، تلفن هوشمند و رایانه نیاز ندار به اینترنت ، الوبیزنسبرای کار با 

 کسب درآمد -7

 .ددریــافت کن به راحتی حق مشاوره خود راد و به صورت تلفنی کار کن


