مسیر همـکاری ایســـمینار با یکتانـت
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ایســـمینـار

چالش کسبوکار

پلتفــرم برگــزاری ســمینارهایآنالیــن (وبینــار) اســت کــه از ســال ۱۳۹۲
در ایــن زمینــه فعالیــت میکنــد.

افزایش ثبتنام در وبینارهای مختلف برگزار شده از طریق سایت.
اســتفاده از کمپینهــای ریتارگتینــگ محصــول بــا هــدف فــروش

راهحـل یکتانـت

نتیجـه کمپیــن

مســتقیم و اســتفاده از کمپینهــای همســان ریتارگتینــگ بــا هــدف
آشــنا کــردن بیشــتر مخاطبــان جامعــه هدف بــا وبینــار در حال برگــزاری.

افزایــش  %۳۰تعــداد دکمــه افــزودن بــه ســبد خریــد بــه صــورت روزانــه
و افزایــش فــروش وبینارهــا از طریــق تبلیغــات کلیکــی

نر خ تبدیل کلیک روی

دکمه ثبتنام وبینار به
کلیک روی تبلیغ

%24.5
با کمپیـنهای

محصـول ریتارگتینـگ
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ماریا اوهانجانیانیس | همبنیانگذار ایسمینار

«بـر حسـب تجربه و اسـتفاده از کانالهای تبلیغاتی مختلـف و پلتفرمهای تبلیغات آنالیـن در ایران ،تبلیغات

ه مناسـبی را به همراه داشـته.
ریتارگتینـگ محصـول یکـی از بهتریـن روشهای تبلیغات برای ما بوده و نتیج 
اسـتفاده از تبلیغـات ریتارگتینـگ محصـول را بـه کسـبوکارهایی کـه بـه فـروش آنالیـن محصـوالت (کاال و
خدمـات) میپردازنـد توصیـه میکنـم .چون ایـن روش از تبلیغـات یکـی از هدفمندترین روشها محسـوب

میشـود و مخاطبانـی را مـورد هـدف قـرار میدهـد کـه از وبسـایت شـما بازدیـد کردهانـد و بدیـن ترتیب

هزینـه معقولـی را بـه ازای هـر کلیـک پرداخـت خواهید کرد .اسـتفاده از این نـوع تبلیغات را بـا یکتانت آغاز
کردیـم و تجربـه خوبـی از همـکاری بـا ایـن مجموعـه داشـتیم کـه باعث شـد یکی از مشـتریان همیشـگی

یکتانـت باشـیم و از کمکهـای ایـن تیم بـرای بهبـود کمپینهایمان بهـره ببریم».
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معرفــی «ایســمینار»

«ایســمینار» نخستین پلتفرم تخصصی مدیریت و برگزاری وبینار (سمینار آنالین ،کالس آنالین) و رویدادهای آنالین است .این پلتفرم صفر تا صد هر
آنچه را که برای برگزاری وبینارتان مثل زیرساخت و نرمافزار وبینار ،سیستم ثبتنام آنالین کاربران ،بستههای تبلیغاتی و اطالعرسانی ،فروش فیلم وبینارهای
برگزار شده و  ...نیاز دارید ،ارائه میدهد .در «ایسمینار» میتوانید هم وبینار برگزار کنید و هم در وبینارهای مختلف با موضوعات بازاریابی ،مدیریت ،بازاریابی
دیجیتال ،راهاندازی استارتاپ ،توسعهی فردی ،مالی و سرمایهگذاری ،زبان انگلیسی و  ...شرکت کنید و مهارتهای جدید یاد بگیرید.
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ی تبلیغـاتی
نمونه آیتمها 
همســـان ریتارگتینــگ
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م تبلیغـاتی
نمونـه آیتـ 
محصـول ریتارگتینـگ
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کمپیـنها چطـور عمـل کردنـد؟

تلاش ایسـمینار بـر ایـن بود کـه با دسـتهبندی وبینارها ،به هر مخاطب وبینارهایی متناسـب با دسـتهی مورد عالقهاش پیشـنهاد دهـد و در کمپینی
کـه طـی یـک مـاه با همـکاری یکتانت برگـزار کرد موفق شـد با تبلیغات ریتارگتینگ همسـان و محصـول یکتانت به اهـداف خـود در افزایش فروش
وبینارها برسد.
نـر خ تبدیـل کلیـک روی دکمـه ثبتنام در وبینار به کسـانی کـه روی آیتم تبلیغاتی کلیک کردهاند برای این شـرکت در کمپینهـای محصول ریتارگتینگ
 ٪۲۴.۵و برای کمپینهای همسـان ریتارگتینگ  ٪۱۹.۸بود ه اسـت.
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آیا این اختالف آمـار منطـقی است؟

ی اسـت .برای اینکه بهتـر بتوانیم دلیل ایـن اتفاق را توضیح دهیم ،ابتدا مشـخص کنیـم که هر دسـته از این تبلیغات
بلـه ،ایـن اختلاف کاملا منطقـ 
را چـه کسـانی مشـاهده میکننـد .تبلیغـات محصـول ریتارگتینگ به کسـانی نمایش داده میشـوند کـه پیش از این دقیقـا از همان محصـول بازدید
ت ایسـمینار شـدهاند و یک وبینـار دیدهانـد .طبیعتا مخاطب
کردهانـد امـا مخاطـب تبلیغـات همسـان ریتارگتینگ کسـانی هسـتند که قبال وارد سـای 
تبلیغـات محصـول ریتارگتینـگ کـه پیـش از دیـدن تبلیغ دقیقـا از همان محصـول بازدید کرده اسـت ،به مرحلهی آخـر تصمیمگیری نزدیکتر اسـت.
ن محصـول ریتارگتینگ
علاوه بـر ایـن ،مخاطبـی که از سـمت تبلیغات همسـان ریتارگتینـگ به این صفحـه میآید میتوانـد در ادامـه از طریق کمپی 
مجـددا بـه وبسـایت بازگردانـده شـود و با نر خ باالتـری تبدیل به مشـتری گردد.
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در چه صـورت به شما کمپیـنهای محصـول ریتارگتینـگ را پیشنهـاد میکنیـم؟

اسـتفاده از ایـن تبلیغـات نیازمنـد ایـن اسـت که در مرحلهی اول ،خود وبسـایت ورودی با کیفیتی داشـته باشـد .مثلا در این مورد بـا توجه به اینکه
«ایسـمینار» بازدیـد خوبـی از ورودیهـای باکیفیـت دارد میتوان گفت سـرمایهگذاری مناسـبی کرده اسـت .از طرفـی با توجه به هزینهی بسـیار پایین
تبلیغات کلیکی به نسـبت منابع ورودی باکیفیت دیگر مانند  GOOGLE ADSاین روش تبلیغات برای ایسـمینار مقرونبهصرفه و مناسـب بود ه اسـت.
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کسبوکار مشابه دارید؟ پیشنهاد ما به شما...

اگـر شـما هـم کسـبوکاری داریـد که فروشـگاه اینترنتی اسـت و ترافیـک ورودی خوبی بـرای محصوالت خـود داریـد میتوانید از
تبلیغـات ریتارگتینـگ محصـول نتیجـه فوقالعادهای بگیرید .همچنین اگر مانند ایسـمینار مشـتریان شـما ارزش طـول عمر()CLV
باالیـی دارنـد و میتوانیـد محصـوالت مکمل یا مشـابه دیگـری را نیز به آنهـا معرفی کنید تبلیغات همسـان یا بنـری ریتارگتینگ
بـرای معرفـی محصوالت مناسـب برای دسـتههای مشـخصی که قبال به وبسـایت شـما مراجعه کردهانـد ارزشآفریـن خواهد بود.
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