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روژاشـــاپ
مسیر همـکاری روژاشـاپ با یکتانـت
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روژاشـــــاپ

مجموعه فروشگاههای روژاشاپ بیش از  ۲۵سال است که در زمینهی

ارائهی محصوالت با کیفیت و اورجینال آرایشی و بهداشتی از
برندهای معتبر خارجی و ایرانی فعالیتمیکند.

چالش کسبوکار

افزایش فروش در دوران پاندمی کرونا

راهحـل یکتانـت

استفاده از کمپینهای «محصول ریتارگتینگ» و «همسان موضوعی»

نتیجـه کمپیــن

افزایش آمار فروش

نــر خ تبدیــل

(تعداد فروش نسبت به کلیک)
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ن محصـول ریتارگتینـگ
کمپیــ 
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معرفـی «روژاشـــاپ»

مجموعه فروشـگاههای روژا با بیش از ۲۵سـال سـابقه در ارائۀ محصوالت با کيفيت ،مرغوب و با اصالت از برندهای معتبر جهانی مشـغول به فعاليت اسـت .فروشـگاه اینترنتی
روژا در ادامۀ اين رسـالت و سـابقه درخشـان ،به دنبال ارائهی محصوالت باکيفيت و اورجينال از برندهای معتبر خارجی و ایرانی در محيط آنالين اسـت .مشـتريان میتوانند از
ميان هزاران محصول با کيفيت داخلی و خارجی آرایشـی ،بهداشـتی و عطر ،محصول مورد نظر خود را جسـتجو ،بررسـی و انتخاب نمايند .در فروشـگاه اینترنتی روژا مشـتريان
عزیـز مـی تواننـد خریـدی لذتبخش ،مطمئن و آسـان را تجربه کنند و کاالی مورد نظر خود را به سـرعت در سراسـر ایـران دریافت نمایند.
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نمونـه آیتـمهـای تبلیغـاتی
کمپیـن همسـان موضوعـی
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نمونـه آیتـمهـای تبلیغـاتی
کمپیـن محصــول
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شــروع کمپیــنها

پـس از شـیوع ویـروس کرونـا بـا افزایش خریدهای آنالین ،روژاشـاپ برای افزایـش فروش محصوالت خود کمپینهایـی را در یکتانت به اجـرا درآورد.
» بودند.
کمپینهایـی کـه روژاشـاپ اجرا کرد از نوع «محصـول ریتارگتینگ» و «همسـان موضوعی 
ن همسـان موضوعی نوعی از تبلیغات یکتانت اسـت که با اسـتفاده از هوش مصنوعی و روشهای متنکاوی ،موضوع یک صفحه را تشـخیص
کمپی 
میدهـد و سـپس بـا توجـه بـه موضـوع هـر صفحه ،تبلیغـات متناسـب را در صفحه نمایـش میدهد .تبلیغـات موضوعـی در حال حاضر شـامل ۱۵
دسـتهبندی ( )segmentاسـت کـه بـا توجـه بـه پرسـونای مخاطـب میتـوان دسـتهبندی مرتبط را انتخـاب کـرد .در مورد روژاشـاپ دسـته بندیهای

فروشـگاه آنالیــن

«زیبایـی و مـد»« ،خانـواده» و «خانـهداری و سلامت» مناسـب بودنـد ایـن تبلیغـات به روژاشـاپ کمـک کردند که مخاطـب هدف را به سـایت خود
جـذب کنـد و همیـن افـراد در آینـده از طریـق کمپینهـای ریتارگتینگ دوبـاره برای فروش به سـایت منتقل میشـدند.
تبلیغـات محصـول ریتارگتینـگ در تکمیـل فعالیـت تبلیغات موضوعی ،به اشـخاصی نمایش داده میشـدند که از یکـی از محصوالت روژاشـاپ بازدید
کـرده بودنـد .ایـن کاربـر بـا درصـد احتمال باالتـری به مشـتری تبدیل میشـود زیرا پیشتـر از همان محصـول بازدید کرده اسـت.
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آیا کمپیـنها مطابـق انتـظار عمـل کردنـد؟

کمپینهـا کاملا مطابق انتظار عمل کردنـد .همانطور که در جـدول روبهرو

نوع کمپین

نر خ تبدیل (تعداد فروش نسبت بهکلیک)

مشـاهده میکنیـد ،نـر خ تبدیل تبلیغات محصـول ریتارگتینگ بیـش از دو

همسان موضوعی
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برابر نر خ تبدیل همسـان موضوعی اسـت.

محصول ریتارگتینگ
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کسـبوکار مشابه دارید؟ پیشنهـاد ما به شما...

اگر شما هم فروشگاه اینترنتی دارید کمپینهای همسان و بنری هدفمند تاثیر بسیار زیادی در وارد کردن مخاطب هدف به وبسایت
ن جذب ترافیک
شما دارند و با تبلیغات ریتارگتینگ میتوانید این مخاطبان را تبدیل به خریدار کنید .همچنان در صورتی که کمپی 

شما مانند روژاشاپ از ساختار خوب ،لندینگ مناسب و استفاده از المانهای تبلیغاتی درست باشد میتواند در نر خ تبدیل همان نوع
تبلیغات نیز اثرگذار باشد و درصدی از ترافیک را در گام اول تبدیل به مشتری کند.
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برای مشاهده داستان موفقیتهای دیگر کلیک کنید
www.yektanet.com/blog/casestudy

