ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﭘﻨﻞ اس ام اس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﻞ اس ام اس و ﮐﺎربﺮدﻫﺎﯾﺶ:
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی در ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دريﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ در ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس
ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ در راﺳﺘﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
ﭼﺮا ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ؟

ﻓﻬﺮﺳﺖ

اس ام اس ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟

۱

ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
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آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﻞ اس ام اس و ﮐﺎربﺮدﻫﺎﯾﺶ

۴

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟

۶

در ﻣﻮرد ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ در راﺳﺘﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ
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ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ

۱۰

ﺳﻮاﻻت راﯾﺞ

۳

اس ام اس ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

اس ام اس ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟

S

در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ اس ام اس ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺮبﺎزده
اﺳﺖ .
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ درﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰيﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ،از ﻣﻮاردی ﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

SMS Marketing

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ داريﻢ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ از ﻃﺮيﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻐﻞ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل اراﺋﻪ آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ،ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻓﺮوش ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺎﺗﺘﺎن را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮيﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺎ
دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺣﺘﻤﺎ ﮔﺰيﻨﻪ ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ از ﻃﺮيﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺎن
ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ از ﻃﺮيﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪرن ﺗﺮيﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮيﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺮبﺎزده در
ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎ ،ارﺳﺎل اس ام اس ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﯾﺪه آل ﺗﺮيﻦ روش ﻫﺎی
ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻫﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در دﻧﯿﺎ ،ﺑﺎ ﺧﺮيﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اس ام اس ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫﯿﺖ
اس ام اس ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
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اس ام اس ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
ﺧﺮيﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،روﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻤﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮيﻦ اﺛﺮﮔﺬاری ﻫﺎی ﺧﺮيﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮی و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ و ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮوش ،اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ در ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل اراﺋﻪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را
اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻘﺮيﺒﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ارﺳﺎل اس ام اس اﻧﺒﻮه ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ی ﻣﺘﻦ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎربﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺷﯿﻮه ای ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ:
.۱ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮيﺎن و ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی
.۲اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات
.۳ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺐ
.۴ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
.۵اراﺋﻪ و اﻋﻼم ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت وﯾﮋه
.۶اﻋﻼم ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎ و ﺗﺎريﺦ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﯿﺎد ،اﻧﻮاع ﺗﺒﺮيﮑﺎت و ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻫﺎ

اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی از ﮐﺎربﺮی ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ ارﺳﺎل اس ام
اس ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

اس ام اس ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
ﺑﺎزدﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﮐﺎربﺮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﻨﻞ ارﺳﺎل اس ام اس اﻧﺒﻮه ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺑﯿﺰيﻨﺲ ﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺮده اﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ی ﻣﺘﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد.
ﭼﺮا ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ در دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮوزی ،دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﺎ اﺻﻄﻼح ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف “،ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ“ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮيﻦ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و ﺧﺮيﺪاری ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﭘﻨﻞ ارﺳﺎل اس ام اس اﻧﺒﻮه
ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ زيﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
.۱دربﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﺰيﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﺮيﺪاران ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ
.۲ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
.۳اراﺋﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ريﺰی ﺷﺪه
.۴اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ
.۵ﺑﺎزدﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
.۶ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻋﯿﻦ واﺣﺪ.۷ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در زﻣﺎن و ﺣﺠﻢ ارﺳﺎل
.۸ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و ﻫﺰيﻨﻪ
.۹ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ دربﺮ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺰرگ ﻫﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرآﻓﺮيﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﺤﺼﻮل ،ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮيﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﭘﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﭘﺮﺳﻮد ﺑﺮآﯾﺪ و
ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﮐﺎر و ﺳﻮد ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را دﭼﺎر وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺻﻌﻮدی ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭼﯿﺰی ﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

۳
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ريﺰی ﺷﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮيﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﮐﺎريﺘﺎن
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻤﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﻮﺷﺶ داده و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﭘﻨﻞ اس ام اس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﻨﻞ اس ام اس ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﺎ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﻞ اس ام اس ﭼﻪ ﮐﺎربﺮدی دارد؟
و ﯾﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺑﯿﺰيﻨﺲ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد؟
اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﺎ در ذﻫﻨﺘﺎن ﺑﭙﺮدازيﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻬﻢ ﺑﭙﺮدازيﻢ.
اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ.
زيﺮا ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﯿﻨﺶ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان دريﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻧﺒﻮه ،ﺑﺮای ﭼﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

• آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﻞ اس ام اس و ﮐﺎربﺮدﻫﺎﯾﺶ:

در ﺟﺮيﺎن ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ و ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﻫﯽ در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ اﻣﺮوز ،از ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻧﺒﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮيﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی ،ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
روش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ اس ام اس ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ)ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﺳﻦ و
ﺟﻨﺴﯿﺖ(را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد.
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮدن ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻟﻤﺎن ﻫﺎ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰيﻨﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ اس ام اس در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ای و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﮐﺎری ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻪ و ﺑﯿﺰيﻨﺴﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ،ﯾﮏ ﭘﻨﻞ اس ام اس ﺗﺪارک
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ و روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،در ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮيﻦ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ
ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮيﻦ ﻫﺰيﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ارﺳﺎل اس ام اس ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺲ ﻫﺪاﯾﺖ آن ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ،ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
زيﺮا ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﻞ اس ام اس در ﭘﺮوﺳﻪ ی ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﻣﺪون و دﻗﯿﻖ دارد و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ی ﺧﻮدش را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.

• اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ اس ام اس ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد:

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻗﺼﺪ ﺷﺮوع و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی داريﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺻﺮف زﻣﺎن و ﻫﺰيﻨﻪ ی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮيﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ؟
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺼﺪ داريﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﭙﺮدازيﻢ ﮐﻪ :

۴
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اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻧﺒﻮه ،ﺑﺮای ﭼﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﻬﺘﺮی در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دارد؟
.۱اﻧﻮاع ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل اﻋﻢ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ
)ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻗﯽ -ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی  -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﺎﺷﯿﻦ و اﻧﻮاع
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری و ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺗﻮری -ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻓﺮوﺷﯽ -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﭘﻮﺷﺎک و ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ -ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮش و ﻟﻮازم ﻓﻨﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻨﻬﺎ(
.۲اﻧﻮاع ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی
.۳اﻧﻮاع ﻣﺪارس ) دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ (
.۴اﻧﻮاع آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ
.۵ﻣﻮﺳﺴﺎت و اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ) ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎ و ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ (
.۶ﻣﻐﺎزه داران ﺧﺮده و ﺟﺰﺋﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن را دارﻧﺪ
.۷ﻣﻬﺪﻫﺎی ﮐﻮدک و ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ
.۸دﻓﺎﺗﺮ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻄﺐ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن (
.۹ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و آ ژاﻧﺲ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ
.۱۰اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮيﺤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎزی ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎ ،ﭘﯿﻨﺖ ﺑﺎل،ﮐﺎرﺗﯿﻨﮓ ،اﺳﺘﺨﺮ
.۱۱اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻮريﺴﺘﯽ و اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎ ،رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ،ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﯾﺎ وﯾﻼﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
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اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ اس ام اس ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮيﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن
ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ اس ام اس در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ای ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ.

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟

SMS
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از آن دﺳﺖ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ،
ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮيﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺎ ﻫﺰيﻨﻪ ای ﮐﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﻓﺮوش ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮيﺪ.
ارﺳﺎل اس ام اس اﻧﺒﻮه از ﻃﺮيﻖ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮيﻦ راه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮيﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼع از اﯾﻦ ﮐﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ از ﻃﺮيﻖ ﭘﻨﻞ ارﺳﺎل اس ام اس ﺑﺮای ﭼﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺎربﺮدی ﺑﻮده و ﺑﺎزﺧﻮرد
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ روی ﻟﯿﻨﮏ زيﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم وﻗﺖ زيﺎدی از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ذﻫﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﭘﺮدازيﻢ؛ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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SMS PANEL
Report

88%

65K

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی در ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ
از ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮيﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر زيﺎدی در ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام
اس وﺟﻮد دارد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻨﯽ را در ﭘﻨﻞ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از وﺿﻌﯿﺖ آن
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻪ وﺿﻌﯿﺖ وﺟﻮد دارد:
•رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ
•رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات
•ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ) در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺰيﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد (
.۲ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دريﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ در ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎربﺮان ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮيﻖ از اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺸﺘﺮيﺎن ﺧﻮد
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را روﻧﻖ دﻫﯿﺪ.
.۳ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

اس ام اس ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺳﺎل و دريﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام
اس ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺣﺴﺎب ،ﺷﺎرژ و ﺧﻂ ﺑﻪ اﻓﺮاد و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎی زيﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ
ﮐﻨﯿﺪ.
اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻧﺒﻮه را ﺧﺮيﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﭘﻨﻞ
ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ در ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎدر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺧﻮد ﺗﻌﺮيﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
.۴ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس ﮐﺎربﺮی
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺪ و
ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ارﺳﺎل اس ام اس اﻧﺒﻮه
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ارﮔﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  MRCﯾﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮيﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس اﻧﺒﻮه اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ارﺳﺎل و دريﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻧﺒﻮه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ .ﺳﻮد دﻫﯽ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﻬﺎ
ﺟﺬب ﺷﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ارﺳﺎل اس ام اس اﻧﺒﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ،
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،رﺳﺘﻮران دارﻫﺎ و… ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش آن ﻫﺎ ﺷﻮد.

ﺳﻮال :ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎرژی ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس ﺧﺮيﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺮيﺪ ﺷﺎرژ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺎرژ ﺑﺨﺮيﺪ و ارﺳﺎل ﺗﺴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎرژ در ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎرژ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ دارد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ؟ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯽ ﭘﺮدازيﻢ.
اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ در ﭘﻨﻞ ﻫﺎی اس ام اس ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﻫﺮ ﻋﺪد و ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﻞ ﺧﻮد را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺎرژی ﮐﻪ در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ را ﻫﻢ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دربﺎره ﭘﻨﻞ ارﺳﺎل اس ام اس داده ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ
ﯾﮏ ﭘﻨﻞ اس ام اس اﻧﺒﻮه و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از آن ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زيﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺷﺎرژ ﮐﻪ در ﭘﻨﻞ اس ام اس ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارﺳﺎل اس ام اس اﻧﺒﻮه ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎرژ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﺮيﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﺰاﯾﺎی آن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺒﺮيﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﺑﺮای روﻧﻖ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر و ﺗﻼش زيﺎدی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻧﺒﻮه ﺑﺎزﺧﻮرد ﺧﻮﺑﯽ از آن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ
اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ زيﺎدی در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ در
راﺳﺘﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ.

SMS

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺼﺪ داريﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ
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ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺷﯿﻮه ای از ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ
رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮيﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﺎم اول ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ،
ﺷﺮﮐﺖ ،ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن را ﺑﺎ ﻫﺰيﻨﻪ ی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داريﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ و ﻣﺰاﯾﺎی آن آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﯿﺰيﻨﺴﯽ ﮐﻪ داريﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن داريﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از اس ام اس
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮيﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰيﻨﻪ ﻫﺎﺳﺖ ،دراﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ
ﺻﺮف ﻫﺰيﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادن ﻫﺰيﻨﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ
ﺑﺮﺧﻼف ﻓﮑﺮ ﻋﻤﻮم ،ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻓﻘﻂ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ارﺳﺎل و دريﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮيﺎن و ﮐﺎربﺮان ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
آن ﻫﺎ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺻﻮل ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ روش از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮيﻦ و ارزاﻧﺘﺮيﻦ روش ﻫﺎی
ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ و روﻧﻖ ﮐﺴﺐ ﮐﺎر اﺳﺖ.
ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﺮوزه ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ روش ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اﺑﺘﺪا اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ،ﺧﺮيﺪ و واﮔﺬاری ﭘﻨﻞ اس ام اس ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﯽ ﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺧﺮيﺪ ﭘﻨﻞ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮچ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺮيﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ )ﭘﻨﻞ ﭘﯿﺎﻣﮏ( ،ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰيﻨﻪ و ﺻﺮف اﻧﺮژی
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺧﺮيﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﯾﮏ ﭘﻨﻞ اس ام اس ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل اﻧﺒﻮه ﭘﯿﺎﻣﮏ ،دريﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ از ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن،ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی و
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ دﻫﺪ.
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ﭼﺮا ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ
ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ؟

دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ
ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ و ﮐﻢ ﻫﺰيﻨﻪ
ﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ آن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺧﺮيﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﻞ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﺑﺎر ﻫﺰيﻨﻪ ﺧﺮيﺪاری را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺪود و
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻨﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺮيﺪاری ﮐﺮده اﯾﺪ،
اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل اس ام اس و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اس ام اس ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

۱۲

ﭼﺮا ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ؟
دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ
و ﮐﻢ ﻫﺰيﻨﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ آن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺧﺮيﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﻞ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﺰيﻨﻪ ﺧﺮيﺪاری را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻨﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺮيﺪاری ﮐﺮده اﯾﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل اس ام اس و
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮيﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﻞ اس ام اس ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ارﺳﺎل ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اس ام اس ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎی ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل اس ام اس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﺤﺼﻮل ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ داريﺪ را در
ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ و در ﻫﺮ ﺷﯿﻮه ی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﺰيﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮدﯾﺪ؛ اﻣﺎ اس ام اس ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎربﺮاﻧﺶ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺗﺎ ﺑﺎ
ﮐﻤﺘﺮيﻦ ﻫﺰيﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮيﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد از ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺪرن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪﯾﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
ﻣﺪﯾﺎﻧﺎ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل و دريﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎربﺮان ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ آدرس
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎربﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدﺗﺎن وارد ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان دﻟﺨﻮاه ﭘﻨﻞ ﺧﻮد را ﺷﺎرژ و اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﺪﯾﺎﻧﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زيﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﯾﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺧﺎص وﺟﻮد دارد؟
ﺧﯿﺮ...اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮيﻦ اﻣﮑﺎﻧﺖ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺎز داريﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ)ﺣﺘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ( ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﻣﺮورﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺎﻧﺎ دارای دﺳﺘﺮﺳﯽ دﻣﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ از ﮐﻠﻤﻪ  OMEDدر ﻫﺮ دو ﺑﺎﮐﺲ ﻧﺎم ﮐﺎربﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺎرژ و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺧﯿﺮ ..اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻞ و ﻧﺤﻮه ﭘﯿﮕﯿﺮی
از ﺑﺎﻧﮏ راﻫﻨﻤﺎﯾﯿﺘﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
آﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ از ﻃﺮيﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺎﻧﺎ وﺟﻮد دارد؟
ﺧﯿﺮ  ...ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ارﺳﺎل و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .روزاﻧﻪ  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ارﺳﺎل از ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺪﯾﺎﻧﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
آﯾﺎ ﻫﺰيﻨﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ از ﮐﺎربﺮان دريﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد؟
ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ،از ﻃﺮيﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﺧﻂ در اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﺧﻂ از ﺗﻤﺎم اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺎﻧﺎ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺑﺮای ارﺳﺎل در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟
ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ۷ ،ﺧﻂ راﯾﮕﺎن ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻂ ﻫﺎی
ﺧﯿﺮ ...ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی روزاﻧﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﯿﭻ ﻫﺰيﻨﻪ ای از ﮐﺎربﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ دريﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ ﺑﺮای آ ﮔﺎﻫﯽ از دﻟﯿﻮر ﺷﺪن ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎ ﻫﺰيﻨﻪ ای ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺧﯿﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن از ﻃﺮيﻖ وب ﺳﺮوﯾﺲ در ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﺎﻣﻞ ﻫﯿﭻ ﻫﺰيﻨﻪ ای ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرت ﺧﺮيﺪ ﺷﺎرژ ،آﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن وﺟﻮد دارد؟
ﺧﯿﺮ ...ﺷﺎرژ ﭘﻨﻞ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ در ﭘﻨﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
در ارﺳﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﻪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد دارد؟
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ از ﻃﺮيﻖ ﻣﻨﻮی
ارﺳﺎل ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ،ارﺳﺎل را ﺑﻪ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺺ از ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ،در ﯾﮏ روز و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻧﮏ در روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ وﺟﻮد
دارد؟
ﺑﻠﻪ ...ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ردﯾﻒ و ﺗﻌﺪاد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ارﺳﺎل را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ردﯾﻔﯽ ﮐﻪ آﺧﺮيﻦ ارﺳﺎل را اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ ارﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ،ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟
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ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ،روی ﻧﻘﺸﻪ در ﭘﻨﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از ﻃﺮيﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ ،ارﺳﺎل اس ام اس ﺗﺎﯾﯿﺪ و ارﺳﺎل ﮐﺪ وريﻔﺎی و ...اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮيﻖ وب ﺳﺮوﯾﺲ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪات در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل وب ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ زبﺎن ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ وﺟﻮد دارد.
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ از ﻃﺮيﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،اس ام اس ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻠﻪ...ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺳﺎل ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ارﺳﺎل وب ﺳﺮوﯾﺲ از ﻃﺮيﻖ  ipaﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺮار داد ﺷﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
دريﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﻨﻞ دارم ﻫﺰيﻨﻪ دارد؟
ﺧﯿﺮ ...در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺎﻧﺎ ﻫﯿﭻ ﻫﺰيﻨﻪ ای ﺑﺮای دريﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ دريﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ارﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﺰيﻨﻪ دارد؟
ﻫﺰيﻨﻪ ارﺳﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﺷﻤﺎ ﻋﻮدت داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺰيﻨﻪ ارﺳﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ )ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و  ( ...ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ از ﺳﻤﺖ اﭘﺮاﺗﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺳﻤﺖ اﭘﺮاﺗﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻮدت دادن ﻧﯿﺴﺖ.
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ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﺸﻮر ،روی ﻧﻘﺸﻪ در ﭘﻨﻞ
ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای
ارﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ارﺳﺎل
و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .روزاﻧﻪ  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن
ارﺳﺎل از ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺪﯾﺎﻧﺎ
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺷﺎرژ ﭘﻨﻞ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎدام
اﻟﻌﻤﺮ در ﭘﻨﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ.

در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺎﻧﺎ ﻫﯿﭻ
ﻫﺰيﻨﻪ ای ﺑﺮای دريﺎﻓﺖ
ﭘﯿﺎﻣﮏ دريﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
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ﺑـﺮﺧـﻼف ﻓـــﮑﺮ ﻋـﻤــﻮم ،ﺑﺎزاريــﺎﺑـﯽ
ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻓﻘﻂ ارﺳﺎل ﭘﯿــﺎﻣﮏ ﻫﺎی
ﺗـــﺒـﻠـﯿـﻐـﺎﺗﯽ ﻧﯿــﺴﺖ ،در ﺑﺎزاريــﺎﺑﯽ
ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ارﺳـــﺎل و
دريﺎﻓـﺖ ﭘـﯿـﺎﻣـﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﯿـﺪ ﯾـﮏ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸـﺘﺮيﺎن و ﮐﺎربـﺮان ﺧـﻮد
اﯾﺠﺎد ﮐﻨـﯿﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ آن ﻫﺎ
را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

اس ام اس ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

ﻣﻨﻈﻮر از ارﺳﺎل دﻟﯿﻮر ﺑﯿﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟ رﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮيﻖ
ﻣﻨﻮی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ/ﺳﻔﺎرش ﺧﻄﻮط درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻟﺨﻮاه ﺑﺮای ارﺳﺎل اس ام اس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺧﺮيﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮدم ،آﯾﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺎﻧﺎ وﺟﻮد دارد؟
ﺑﻠﻪ...ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از ﻃﺮيﻖ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ،ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻂ ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺧﺮيﺪ ﺧﻂ ﭼﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﻨﻞ و ارﺳﺎل ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻂ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﺎرش داده ﺷﻮد ،اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻂ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ
از ﺗﺎﯾﯿﺪ اﭘﺮاﺗﻮر ،ﺧﻂ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﻨﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻤﺎم ﺧﻄﻮط در ﺳﺎﻋﺎت اداری ﻫﻤﺎن روز ،ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﭘﻨﻞ اس ام اس ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﺮای ارﺳﺎل از ﺧﻄﻮط ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻨﻞ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد؟
ﺗﻤﺎم ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻄﻮط اﭘﺮاﺗﻮر  ۰۰۰۲ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﻄﻮط اﭘﺮاﺗﻮر  ۲۰۰۰در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ اس ام اس ارﺳﺎل ﮐﻨﻢ؟
ﺑﺮای ارﺳﺎل از ﺧﻄﻮط ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﭘﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ
ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
ﺧﻄﻮط ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره  ۴۱۲۰و  ۶۲۰ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﭙﯽ و اﺻﻞ ﻗﺒﺾ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه
ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﻞ ﮐﺎربﺮی دارد؟
در ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد زيﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﻨﻞ
ﮐﺎربﺮی اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد زيﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺟﻬﺖ دريﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ زيﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
http://goo.lg/rEBi۳S/
آﯾﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از داﻣﯿﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻠﻪ ...ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﯾﮏ داﻣﯿﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و sndﻫﺎی داﻣﯿﻦ ﺧﻮد را روی  moc.lenappi۱snو
 moc.lenappi۲snﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺪارم و ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺎب داﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮم ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد؟
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ﺑﻠﻪ ...در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮏ  drocer-aﺑﺎ ﻧﺎم  smsاﯾﺠﺎد و آن را ﺑﺮوی آی ﭘﯽ  ۸۸۱٫۲۰۲٫۰۳۱٫۷۳ﺳﺖ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎربﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از داﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻟﻮﮔﻮ و اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در ﭘﻨﻞ آﭘﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از درﮔﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﮔﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ آی ﭘﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ،ﻧﺎم ﮐﺎربﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر را در
ﻣﻨﻮی ﻣﺪﯾﺮيﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﻨﻞ در ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﮐﺎربﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺪﻫﻢ؟
اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﻣﺪﯾﺮيﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﻓﺘﻪ و از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎربﺮان ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮوه ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎ از ﮐﺎربﺮان ،ﻫﻨﮕﺎم اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﮐﺎربﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ...
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داريﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮيﻦ ﻣﻮارد ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ را ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎربﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺬاری ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
از ﻃﺮيﻖ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای زيﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺧﻄﻮط ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻢ؟
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎ و ﮐﺎربﺮان ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا وﺟﻮد دارد.
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺧﯿﺮ ...ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از زيﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ،ارﺳﺎل ﻫﺎﯾﺶ را از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ريﮑﺎوری وﺟﻮد دارد؟
ﺑﻠﻪ ...ﻻگ ﺗﻤﺎم ارﺳﺎل ﻫﺎ در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻮد ﻓﺮوش ﭘﯿﺎﻣﮏ و ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟
ﺳﻮد ﻓﺮوش ﺷﺎرژ و ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎربﺮ زيﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﻣﻦ از ﺷﺎرژ ﭘﯿﺎﻣﮏ و ﺧﻄﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎربﺮاﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
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۱۹

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ
ﺑﺮﺧﻼف ﻓﮑﺮ ﻋﻤﻮم ،ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻓﻘﻂ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ارﺳﺎل و دريﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮيﺎن و ﮐﺎربﺮان ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻫﺎ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺻﻮل ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ روش از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮيﻦ و ارزاﻧﺘﺮيﻦ روش ﻫﺎی
ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ و روﻧﻖ ﮐﺴﺐ ﮐﺎر اﺳﺖ.
ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺟﺴﺘﺠﻮ

دﺳﺘﺮﺳﯽ راﺣﺖ

ﺳﺮيﻊ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
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ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﮐﻪ ﺑﺮای زيﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮد ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ زيﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن زيﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎربﺮی و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺑﻠﻪ ....زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﯾﮏ زيﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﯿﺰ زيﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎربﺮی و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺎربﺮ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﺧﯿﺮ ...ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﺗﻌﺪاد زيﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زيﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺰيﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺧﯿﺮ ...ﻫﯿﭻ ﻫﺰيﻨﻪ ای از ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زيﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ دريﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺎربﺮان وﺟﻮد دارد؟
ﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮔﺰيﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎربﺮان ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ از داﻣﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
آﯾﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﺰيﻨﻪ دارد؟
ﺧﯿﺮ ...ﻫﺰيﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻨﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰيﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻮارد دريﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از ارﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﮐﺎربﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻢ؟
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮريﻨﮓ ،ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﺎربﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎربﺮان ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﭼﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺎ  ۵۱دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎربﺮ ،ﺑﺮرﺳﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻨﻮی ﻫﻤﮑﺎر ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ دارد؟
ﻣﻨﻮی ﻫﻤﮑﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را
ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﺎم ﮐﺎربﺮی و رﻣﺰ ﻣﺠﺰا ﺗﻌﺮيﻒ ﻧﻤﻮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮑﺎر ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮيﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

۲۰

