
نتیجه  ی هـدهـد
از تبلیغـات ریتارگتینـگ یکتانـت



فروشـگاه آنالیـن

هـدهـد 

چالش کسب وکار

راه حـل یکتانـت

نتیجـه کمپیــن

ــودک و نوجــوان  ــه در حــوزه ی ک ــن اســت ک یــک کتاب فروشــی آنالی
ــد. ــت می کن فعالی

افزایـش فـروش

همسان ریتارگتینگ و محصول ریتارگتینگ

افزایـش فـروش

رسیدن به نرخ تبدیل 
)نسبت خرید به کلیک(

%0.8
با استفاده از تبلیغات 

یکتانـت
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»سـایت کتـاب هدهـد بـه عنوان یک سـایت فـروش آنالین کتاب سال هاسـت که در حـوزۀ  فروش کتـاب کودک و 
نوجـوان فعالیـت می کنـد. از ابتـدای سـال ۹۹ با هدف فروش بیشـتر و آشـنایی مخاطبان با سـایت، همکاری مان 
را بـا شـبکۀ یکتانـت در دو بخـش بنرهـای همسـان و ریتارگتینـگ آغـاز کردیـم. بـا مشـاوره و همکاری دوسـتان 

یکتانـت توانسـتیم بازخوردهـای خوبـی در هـر دو بخش معرفی سـایت و فروش کتاب داشـته باشـیم.

از مزایـای یکتانـت نسـبت بـه دیگـر سـایت های ایـن حـوزه، گسـتره پذیری و پوشـش سـایت های مرتبـط بـا 
مخاطبـان حـوزۀ کتـاب بـود. بـه دنبـال آن نیـز از سـایت نجـوا بـرای حفـظ مشـتریان و دادن اخبـار و اطالعـات 
اسـتفاده کردیـم. می تـوان گفـت بـا تبلیـغ در یکتانـت جایـگاه هدهـد به عنـوان یک فروشـگاه مجـازی و فروش 

آنالیـن تغییـرات محسوسـی داشـته اسـت و هزینه هـا در تبلیغـات هـم بـه نسـبت کـم بودند.«

مهران غالم پور | مسئول تبلیغات کتاب هدهد
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هـدهـد   فروشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان، اسباب بازی فکری و آموزشی است. هدهد وب سایتی چند منظوره برای در دسترس گذاشتن فرآورده های 
فرهنگی کودکان و نوجوانان است. صاحب امتیاز و مسئول این وب سایت، موسسۀ فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است. سایت هدهد عالوه 
بر کتاب های کودک و نوجوان، مجموعه ای ارزشمند از کتاب های بزرگسال را در حوزۀ ادبیات کودکان و آموزش خالق از راه ادبیات کودکان گردآوری کرده است 

تا بتواند در این زمینه نیز به باال بردن سطح فرهنگ و مطالعات کودک کمک کند. 

معرفــی »هــدهــد«
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نمونه آیتم های  تبلیغـاتی  
همســـان ریتارگتینــگ
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سـایت هدهـد همـکاری خـود را با یکتانت از تابسـتان ۹۹ شـروع کـرد. هدف هدهـد از این کمپین ها افزایـش فروش محصوالتش بـود. با راهنمایی 
اکانـت منیجر هـای یکتانت هدهد توانسـت تبلیغات همسـان ریتارگتینـگ و محصول ریتارگتینگ خود را شـروع کند. 

تبلیغـات ریتارگتینـگ نوعـی از تبلیغـات هسـتند که مخاطبان را به بازدید مجدد از وب سـایت شـما ترغیب می کنند. مخاطب وقتی وارد سـایت شـما 
می شـود یـک کوکـی )cookie( روی مرورگـر او نصـب می شـود و از طریـق ایـن کوکـی توسـط یکتانت شناسـایی می شـوند و تبلیغات مربـوط به برند 

شـما را بـه این دسـته مخاطبان نمایـش می دهد. 

شــروع کمپیــن ها
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تحلیل بیشتر کمیپن های تبلیغاتی هدهد

نرخ تبدیل )نسبت خرید به کلیک( نـوع تبلیـغ

٪0٫65 محصول ریتارگتینگ

٪0٫15 همسان ریتارگتینگ

تبلیغـات هدهـد در یـک بـازه ی ۲ مـاه و نیمـه در یکتانـت انجـام شـد. بـرای اینکه 
تبلیغـات را بـا هـم مقایسـه کنیـم اطالعـات آن هـا را در جـدول زیـر آورده ایم. 

همان طـور کـه مشـاهده می کنیـد تبلیغات محصـول ریتارگتینـگ نرخ تبدیـل باالیی 
نسـبت به تبلیغات همسـان ریتارگتینگ دارند. همچنین کمپین محصول ریتارگتینگ 
از نظـر تعـداد خرید و قیمت تمام شـده بـه ازای هر خریـد )CPO( نیز عملکرد بهتری 
داشـت. چـرا ایـن اتفـاق افتـاده اسـت؟ دلیـل ایـن اتفـاق را می تـوان در ماهیـت 

تبلیغـات محصول ریتارگتینگ جسـتجو کرد.
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مخاطبـان تبلیغـات محصـول ریتارگتینـگ، پیـش از آن کـه تبلیـغ را مشـاهده کننـد، دقیقـا از همان محصـول در وب سـایت برنـد بازدید کرده انـد و به 
مرحلـه ی آخـر تصمیم گیـری بـرای خریـد نزدیک تر هسـتند. 

آیـا ایـن بـه معنی ناکارآمدی تبلیغات همسـان ریتارگتینگ اسـت؟ خیـر. این دو تبلیغ اهداف متفاوتـی را دنبال می کنند. تبلیغات همسـان ریتارگتینگ 
می توانـد بـرای معرفـی محصـوالت مشـابه و پرفـروش بـه کاربرانی که پیش تـر عالقه ی خود را به سـایر محصوالت نشـان داده انـد، مورد اسـتفاده قرار 

گیرنـد و بـه top of mind شـدن برند کمک کنند.

نکتـه ی حائـز اهمیـت دیگـر این اسـت که آمار فـروش تبلیغاتی که در دسـکتاپ نمایش داده شـده بودند، دو برابر تبلیغـات موبایل بـود. اگرچه امروزه 
اکثـر وب گردی هـا از طریـق موبایـل انجام می شـوند امـا ظاهرا کاربـران هم چنان برای خرید از دسـکتاپ اسـتفاده می کنند.
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اگـر شـما یـک فروشـگاه اینترنتی هسـتید کـه تعداد محصـوالت زیاد و بازدیـد روزانـه ی باالیی داریـد مانند »هدهـد« می توانید از 
کمپین هـای محصـول و همسـان ریتارگتینگ یکتانت، نتیجـه بگیرید.

فقـط بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـید هر چقـدر کیفیـت ترافیـک ورودی شـما باالتـر باشـد احتمـال تاثیرگـذاری کمپین های 
ریتارگتینـگ بیشـتر اسـت؛ بنابرایـن بهتـر اسـت ترافیـک ورودی شـما ترجیحا شـامل ترافیـک ارگانیـک و دایرکت باشـد.

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