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»پلتفــرم یکتانــت، مصــداق یــک محصــول بــا کیفیــت در صنعــت تبلیغــات 
اســت. بازدهــی تبلیغــات در ایــن پلتفــرم بــرای کســب وکار مــا مناســب بوده 
ــا  ــت م ــث رضای ــوالت آن، باع ــوع محص ــری و تن ــط کارب ــن واس و همچنی
شــده اســت. ناگفتــه نمانــد کــه تیــم پشــتیبانی حرفــه ای و محتــرم ایــن 

مجموعــه یکــی دیگــر از دالیــل اســتفاده از آن اســت.«

آقـای درزی | همـراه کارت
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کانورژن )نصب به کلیک(

%4٫8
در کمپین های همسان عادی

همـــراه کــارت 

چالش کسب وکار

راه حـل یکتانـت

نتیجـه کمپیــن

یک اپلیکیشن پرداخت است که از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده است. 
این اپلیکیشن با سیستم عامل ios و اندروید سازگار است. 

مجموعه ی همراه  کارت به منظور افزایش کاربران خود به دنبال افزایش 
نصب اپلیکیشن خود بود. 

استفاده از کمپین های »همسان عادی« و »پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی«

افزایش تعداد نصب اپلیکیشن با نرخ کانورژن )تعداد نصب به کلیک( 
حدود ۳% از کمپین های همسان عادی و پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی.
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اپلیکیشن پرداخت »همراه کارت« نرم افزاری رایگان برای انجام امور روزمرۀ بانکی است. همراه  کارت را می توان بر روی موبایل و تبلت های هوشمند با 
سیستم عامل اندروید و iOS نصب کرد. خدمات اصلی این اپلیکیشن عبارتند از:

  انتقال وجه کارت به کارت

  استعالم و پرداخت قبض

  پرداخت جریمه ی رانندگی

  گزارش اعتبار بانکی

معرفـی»همـراهکـارت«

  تعامل مالی با مخاطبان گوشی موبایل

  پرداخت نیکوکارانه

  خرید شارژ سیم کارت و بسته ی اینترنتی
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نمونۀپوشنوتیفیکیشنهایارسالی
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نمونۀآیتـمهایتبلیغاتـیهمسـانعادی
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مجموعـه ی »همـراه  کارت« بـه منظـور افزایـش نصب اپلیکیشـن به مدت یک مـاه کمپین های تبلیغاتی مختلفـی را با همکاری یکتانت اجـرا کرد. در 
ادامـه بـه بررسـی عملکرد و نتایج کمپین های همسـان عادی و پوش نوتیفیکیشـن تبلیغاتـی می پردازیم:

»همراهکارت«چطوربهافزایشنصباپلیکیشنرسید؟
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نرخ تبدیل )تعداد نصب نسبت به کلیک( نوع کمپین

%۴٫8۱ همسان عادی

%2٫7 پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی

همان طـور کـه در جـدول روبــرو مشـاهده می کنیـد، کمپین همسـان عادی 
در مقایسـه بـا کمپین پـوش، کانورژن باالتری داشـته اسـت و اگرچه هزینه ی 
تمـام شـده بـه ازای هـر نصـب )CPI( در کمپین هـای همسـان عـادی در 
مقایسـه بـا پـوش عـدد پایین تری بـود )حدود ۵۰درصـد CPI به دسـت آمده 
از کمپین هـای پـوش( تعـداد نصب ها در کمپیـن پوش حـدودا ۴ برابر تعداد 
نصـب در کمپیـن همسـان عـادی بود. بـه همین دلیـل می توان با اسـتفاده 
از ظرفیـت هـر دو کمپیـن در راسـتای رسـیدن به هـدف مورد نظر اقـدام کرد.
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اگر شما هم برای کسب وکار خود اپلیکیشنی دارید و می خواهید افراد بیشتری آن را نصب کنند، می توانید مانند همراه کارت از انواع 
تبلیغات یکتانت مانند همسان عادی، پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی و درون  برنامه ای استفاده کنید و با هزینه ی مناسب جذب خوبی 

برای مخاطبین خود داشته باشد.

کسـبوکارمشابهدارید؟پیشنهـادمابهشما...
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