
مسیر همـکاری ایســـمینار با یکتانـت



آمـوزش آنالین

ایســـمینـار 

چالش کسب وکار

راه حـل یکتانـت

نتیجـه کمپیــن

پلتفــرم برگــزاری ســمینارهای  آنالیــن )وبینــار( اســت کــه از ســال ۱۳۹۲ 
در ایــن زمینــه فعالیــت می کنــد. 

افزایش ثبت نام در وبینار های مختلف برگزار شده از طریق سایت.

اســتفاده از کمپین هــای ریتارگتینــگ محصــول بــا هــدف فــروش 
ــدف  ــا ه ــگ ب ــای همســان ریتارگتین ــتفاده از کمپین ه مســتقیم و اس
آشــنا کــردن بیشــتر مخاطبــان جامعــه هدف بــا وبینــار در حال برگــزاری.

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

نرخ تبدیل کلیک روی 
دکمه ثبت نام وبینار به 

کلیک روی تبلیغ

%24.5
با کمپیـن های 

محصـول ریتارگتینـگ



آمـوزش آنالین

»بـر حسـب تجربه و اسـتفاده از کانال های تبلیغاتی مختلـف و پلتفرم های تبلیغات آنالیـن در ایران، تبلیغات 
ریتارگتینـگ محصـول یکـی از بهتریـن روش های تبلیغات برای ما بوده و نتیجه  مناسـبی را به همراه داشـته. 
اسـتفاده از تبلیغـات ریتارگتینـگ محصـول را بـه کسـب وکارهایی کـه بـه فـروش آنالیـن محصـوالت )کاال و 
خدمـات( می پردازنـد توصیـه می کنـم. چون ایـن روش از تبلیغـات یکـی از هدفمندترین روش ها محسـوب 
می شـود و مخاطبانـی را مـورد هـدف قـرار می دهـد کـه از وب سـایت شـما بازدیـد کرده انـد 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 کمک هـای ایـن تیم بـرای بهبـود کمپین هایمان بهـره ببریم.«

ماریا اوهانجانیانیس | هم بنیان گذار ایسمینار



آمـوزش آنالین

»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 نرم افزار وبینار، سیستم ثبت نام آنالین کاربران، بسته های تبلیغاتی و اطالع رسانی، فروش فیلم وبینارهای 
برگزار شده و ... نیاز دارید، ارائه می دهد. در »ایسمینار« می توانید هم وبینار برگزار کنید و هم در وبینارهای مختلف با موضوعات بازاریابی، مدیریت، بازاریابی 

دیجیتال، راه اندازی استارتاپ، توسعه ی فردی، مالی و سرمایه گذاری، زبان انگلیسی و ... شرکت کنید و مهارت های جدید یاد بگیرید. 

معرفــی »ایســمینار«



آمـوزش آنالین

نمونه آیتم های  تبلیغـاتی  
همســـان ریتارگتینــگ



آمـوزش آنالین

نمونـه آیتـم  تبلیغـاتی  
محصـول ریتارگتینـگ
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تـالش ایسـمینار بـر ایـن بود کـه با دسـته بندی وبینارها، به هر مخاطب وبینارهایی متناسـب با دسـته ی مورد عالقه اش 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 

برسد. وبینارها 

نـرخ تبدیـل کلیـک روی دکمـه ثبت نام در وبینار به کسـانی کـه روی آیتم تبلیغاتی کلیک کرده اند برای این شـرکت در کمپین هـای محصول ریتارگتینگ 
۲۴.۵% و برای کمپین های همسـان ریتارگتینگ ۱۹.۸% بوده  اسـت. 

کمپیـن  ها چطـور عمـل کردنـد؟
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بلـه، ایـن اختـالف کامـال منطقـی  اسـت. برای اینکه بهتـر بتوانیم دلیل ایـن اتفاق را توضیح دهیم،  ابتدا مشـخص کنیـم که هر دسـته از این تبلیغات 
را چـه کسـانی مشـاهده می کننـد. تبلیغـات محصـول ریتارگتینگ به کسـانی نمایش داده می شـوند کـه پیش از این دقیقـا از همان محصـول بازدید 
کرده انـد امـا مخاطـب تبلیغـات همسـان ریتارگتینگ کسـانی هسـتند که قبال وارد سـایت  ایسـمینار شـده اند و یک وبینـار دیده انـد. طبیعتا مخاطب 
تبلیغـات محصـول ریتارگتینـگ کـه پیـش از دیـدن تبلیغ دقیقـا از همان محصـول بازدید کرده اسـت، به مرحله ی آخـر تصمیم گیری نزدیک تر اسـت.

عـالوه بـر ایـن، مخاطبـی که از سـمت تبلیغات همسـان ریتارگتینـگ به این صفحـه می آید می توانـد در ادامـه از طریق کمپین  محصـول ریتارگتینگ 
مجـددا بـه وب سـایت بازگردانـده شـود و با نرخ باالتـری تبدیل به مشـتری گردد.

آیا این اختالف آمـار منطـقی است؟
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اسـتفاده از ایـن تبلیغـات نیازمنـد ایـن اسـت که در مرحله ی اول، خود وب سـایت ورودی با کیفیتی داشـته باشـد. مثـال در این مورد بـا توجه به اینکه 
»ایسـمینار« بازدیـد خوبـی از ورودی هـای باکیفیـت دارد می  توان گفت سـرمایه گذاری مناسـبی کرده اسـت. از طرفـی با توجه به هزینه ی بسـیار پایین 
تبلیغات کلیکی به نسـبت منابع ورودی باکیفیت دیگر مانند GOOGLE ADS این روش تبلیغات برای ایسـمینار مقرون به صرفه و مناسـب بوده  اسـت.

در چه صـورت به شما کمپیـن های محصـول ریتارگتینـگ را پیشنهـاد می  کنیـم؟
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اگـر شـما هـم کسـب وکاری داریـد که فروشـگاه اینترنتی اسـت و ترافیـک ورودی خوبی بـرای محصوالت خـود داریـد می توانید از 
 )CLV(تبلیغـات ریتارگتینـگ محصـول نتیجـه فوق العاده ای بگیرید. همچنین اگر مانند ایسـمینار مشـتریان شـما ارزش طـول عمر
باالیـی دارنـد و می توانیـد محصـوالت مکمل یا مشـابه دیگـری را نیز به آن هـا معرفی کنید تبلیغات همسـان یا بنـری ریتارگتینگ 
بـرای معرفـی محصوالت مناسـب برای دسـته های مشـخصی که قبال به وب سـایت شـما مراجعه کرده انـد ارزش آفریـن خواهد بود.

کسب وکار مشابه دارید؟ پیشنهاد ما به شما...



همراه کارت

برای مشاهده داستان موفقیت های دیگر کلیک کنیدازتوجـهشمـاسپاسگزاریم
www.yektanet.com/blog/casestudy

http://www.yektanet.com/blog/casestudy

