سالمت تجارت خود را تضمین کنید
آیب هی تَاًیذ تػَر کٌیذ کِ در سي  ۹۹سبلگی ّوزاُ ًَُ ّبی خَد ثِ کٌََّردی ثزٍیذ ٍ قذرت ثذًی ضوب اس افزاد  ۰۹سبلِ ثیطترز
ثبضذ؟ ٍ ثرَاًیذ اس ایي راُ هیلیَى ّب دالر درآهذ کست کٌیذ؟ یکی اس قْزهبًبى سیجبیی اًذام ،خک اللي  Jack LaLanneثِ تتبسیی
ثِ سي ًَد سبلگی رسیذُ است اٍ حری در ایي سي آهبدیی خسوی کبهلی دارد ٍ ٌَّس ّن در حبل کست درآهذ اس ّویي راُ استت
چگًَِ هوکي است؟ ّوِ هب هی داًین کِ اسرفبدُ اس هیَُ ّب ٍ سجشیدبتً ،زهص ّبی هزتتً ،کطیذى سیگبر ٍ ثزًبهِ خَاة هٌبست
ثبعث سالهری خَاّذ ضذ خ ک اللي هَاردی را ثِ ایي لیست افشٍدُ است هبًٌذ داضري ّذف ،سدى ٍسًِ دٍ ثبر در ّفرِ ،اخرٌتبة اس
خَردى هَاد غذایی هؿز ثیي ٍعذُ ّبی غذایی ٍ فعبل ًگْذاضري هغش ثذیْی است کِ هب هی تَاًین غذای هقَی ثخَرین اهب ًتزهص
کبفی ًکٌین اهب علت هَفقیت خک اللي تب سي ًَد سبلگی ایي است کِ توبم ایي ضزایف را ثِ قَر دائوتی ثتزای ثتذى ختَد فتزاّن
کزدُ است
تدبرت ضوب ًیش ثزای حفظ سالهت خَد ثِ ثزًبهِ دقیق ٍ فطزدُ ای ًیبسهٌذ است ثزای خذة هطرزیبى خذیتذ یتب حفتظ هطترزیبى
فعلی ثبیذۺ
 اّذاف خَد را هعیي کٌیذ ًیبسّبی هطرزیبى را ثطٌبسیذ ثب توبم تَاى ،تَخِ آى ّب را ثِ خَد خلت کٌیذ آًْب را تزغیت (یب حری ٍادار) کٌیذ تب ثب ضوب توبس ثگیزًذ تجلیغبت ٍسیعی اًدبم دّیذ اعروبد هطرزیبى را خلت کٌیذ راُ حل ّبی هٌبسجی ثزای حل هطکالت آًبى ارائِ دّیذ ٍؾعیت هطرزیبى خَد را دائوبً ثزرسی کٌیذ ارسش ّبی خَد را ثِ رٍضٌی ثیبى کٌیذ ٍ اس ّوِ هْن تز ثب هطرزیبى خَد ّویطِ در توبس ثبضیذایي رٍش ّب دُ پلِ اس پلکبى هَفقیت ثتزای تدتبرت ضتوب هبستَة هتی ضتَد کتِ ثبیتذ ثتِ تزتیتت خبغتی ،دائوتبً اًدتبم ییزًتذ
یکتتی اس رایتتح تتتزیي اضتترجبّبت ،توزکتتش رٍی یتتک یتتب دٍ ًکرتتِ اس رٍش ّتتبی ثتتبال ٍ اًررتتبر ًریدتتِ هكلتتَة هتتی ثبضتتذ
ثزای هثبل ّوِ هب اضخبغی را هطبّذُ کزدُ این کِ تبلیغات فزاٍاًی اًدبم هی دٌّذ اهب ًریدِ خَثی ًوی ییزًذ علت آى است کِ
در اکثتتتتز تبلیغااااات رٍی تَاًتتتتبیی ّتتتتبی ستتتتزٍید دٌّتتتتذُ ت کیتتتتذ هتتتتی ضتتتتَد ٍ ًتتتتِ ًیبسّتتتتبی هطتتتترزی
سبیت ّبیی ٍخَد دارًذ کِ ثب اسرفبدُ اس قذرت هَتَرّبی خسردَ ،لیٌک ّب ٍ… ثبسدیذکٌٌذیبى سیبدی را ثِ خَد خذة هی کٌٌتذ،
اهب ایي سبیت ّب تَاى تجذیل ثبسدیذکٌٌذُ ثِ هطرزی را ًذارًذ
ثزای خذة خزیبى دائوی هطرزیبى ثِ سوت خَد اس رٍش ّبی سیز ثزای حفظ سالهت تدبرت خَد اسرفبدُ کٌیذۺ
 -۱هطخع کزدى اّذاف  -اّذاف تدبرت خَد را هزتجب هزٍر کٌیذ هیشاى هفیذ ثَدى ّز یک اس آى ّب را ثزرسی کٌیذ ٍ رٍش ّتبی
هٌبست ثزای خذة ٍ حفظ هطرزی را تطخیع دّیذ

 -۰توزکش رٍی ًیبسّبی هطرزی  -تجلیغبت ،سخٌزاًی ّب ٍ ثزًبهِ کبری خَد را ثز اسبس ًیبسّبی هطرزی تٌرین کٌیذ
 -۳خلت تَخِ  -ثز ای ایٌکِ افزاد ثب ضوب توبس ثگیزًذ ،اثرذا ثبیذ ضوب را ثطٌبسٌذ ٍ اس ثیي دیگز سزٍید دٌّذُ ّب اًرخبة کٌٌذ
ٍ -۴ادار کزدى هطرزی ثِ خزیذ  -ثزای یزفري اقالعبت توبس هطرزیبى ٍ فزٍش کبالّب ٍ خذهبت ثِ آى ّب ثبیتذ ثتِ ًتَعی آًتبى را
هدجَر ثِ تػوین ییزی کزد اس لیست کبالّب ٍ خذهبت ٍ پیطٌْبدات خبظ اسرفبدُ کٌیذ ٍ هطرزی را ٍادار کٌیذ کِ ثب ضوب توتبس
ثگیزد یب ثِ ضوب هزاخعِ کٌذ
 -۵تجلیغبت ٍسیع ّ -ز چِ تجلیغبت هَثز ثیطرزی داضرِ ثبضیذ افزاد ثیطرزی ثِ ضوب هزاخعِ خَاٌّذ کتزد اس رٍش ّتبی تجلیغتبتی
هرٌَع ٍ ّذفوٌذی اسرفبدُ کٌیذ
 -۶خلت اعروبد  -قجل اس فزٍش السم است خَد را ثِ رٍضٌی ثِ هطرزی هعزفی کٌیذ ٍ اعروبد اٍ را ثِ خَد خلت کٌیذ
 -۷پی ییزی کبر هطرزیبى  -ثِ هبؽ ایي کِ هطرزی ثب ضوب ارتجبـ ثزقزار کزدً ،بهتِ ای در پبستب ثتزای اٍ ارستبل کٌیتذ ٍ در ۰۴
سبعت آیٌذُ حروب ثب اٍ توبس تلفٌی داضرِ ثبضیذ قجل اس ایي کِ هطرزی سزد ضَد ،فزٍش خَد را تؿویي کٌیذ
 -۸ارائِ راُ حل ّبی هٌبست  -هكوئي ضَیذ کِ راُ حل ّبی ضوب هطکالت هطرزیبى را رفع خَاّذ کزد
 -۹ثیبى ارسش ّب  -پیص اس خزیذ ،هطرزی ثبیذ ثِ هٌبفع ٍ هشایبی سزٍید ّبی ضوب پی ثجزد
 -۱۹توبس ثب هطرزی ّ -وَارُ ارتجبـ خَد را ثب هطرزیبى حفظ کٌیذ اخبسُ ًذّیذ کِ هطرزی در رٍسی کِ قػذ خزیتذ دارد ،ضتوب
را فزاهَش کٌذ
ایز سبعبت ًزهص رٍساًِ خَد را افشایص دّیذ ٍ رصین غذایی هٌبسجی را رعبیتت کٌیتذ در عتزؼ چٌتذ ّفرتِ تغییزاتتی را در ختَد
احسبس خَاّیذ کزد ٍ سبلن تز ٍ قَی تز خَاّیذ ضذ در دًیتبی تدتبرت ًیتش ّوتیي اهتز غتبد استت ایتز چٌتذیي ّفرتِ رٍی
راّکبرّبی یفرِ ضذُ کبر کٌیذً ،ریدِ خَثی خَاّیذ یزفت ٍ ضتبّذ توتبس ّتبی ثیطترزی اس خبًتت هطترزیبى ٍ افتشایص درآهتذ
خَاّیذ ثَد ّوِ هب ثبیذ در سًذیی خَد اس رٍش خک اللي ثِ ثْرزیي ًبَ اسرفبدُ کٌین ثزای ایي کبر فقف ثتِ هتذیزیت هٌبستت ٍ
داًص کبفی احریبج است ثِ ایي تزتیت سالهت تدبرت خَد را تؿویي خَاّیذ کزد
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