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کــو  سدنا

چالش کسب وکار

راه حـل یکتانـت

نتیجـه کمپیــن

شرکت سدنا، ارائه دهنده ی محصوالت خانه ی هوشمند، ترموستات های 
هوشمند، کلید های کولر هوشمند و تب سنج غیر تماسی است. 

افزایش فروش

ریتارگتینـگ« و  از کمپین هـای »همسـان«، »همسـان  اسـتفاده 
کلیـدواژه ای« »همسـان 

افزایش فروش سدناکو 

نــرخ تبدیــل
)تعداد فروش نسبت به کلیک ها(

%0٫16
با کمپین های همسان ریتارگتینگ 
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»بزرگتریـن مجموعـه ی نمایش دهنـدگان؛ و متنوع تریـن روش هـای تبلیغـات دیجیتـال؛ بهتریـن قیمـت و 
حرفه ا ی تریـن و بـا اخالق تریـن تیـم؛ تقریبا همـه ی نیازهای یـک مجموعه در حـوزه ی بازاریابـی دیجیتال رو 
یکتانـت رفـع کـرده. مـن هم با جریـان؛ هم تریبون؛ هـم نجوا و هم یکتانـت کار کردم و همشـون در بهترین 
سـطح کیفـی قابـل تصور مـن قـرار دارن؛ طوری که خودم به شـخصه بـه صاحبان چندین کسـب وکار کوچک 

و بـزرگ یکتانـت رو معرفی و تاییـد کردم.«

علیرضـا مردانی نـژاد | مدیر  تبلیغات دیجیتال شرکت سدنا
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معرفـی »شرکـت سـدنا«

شـرکت سـدنا،   ارائـه دهنـده ی محصوالت خانه ی هوشـمند، ترموسـتات های هوشـمند، کلید های کولر هوشـمند و تب سـنج غیر تماسـی می باشـد. هـدف این شـرکت از تولید 

چنیـن محصوالتـی، کاهش مصرف انرژی اسـت.

پـس از شـیوع کرونـا و رواج اسـتفاده از تب سـنج ها، شـرکت سـدنا بـرای افزایـش فروش یکـی از محصوالت خـود با نام تب سـنج طبی غیر تماسـی اقدام به ایجـاد کمپین های 

مختلفـی در یکتانـت کـرد کـه در ادامه به بررسـی جزئیـات و عملکرد ایـن کمپین هـا می پردازیم. با ما همراه باشـید. 
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نمونـه آیتـم هـای تبلیغـاتی همسـان

نمونـه کلیـدواژه های استفـاده شـده 
در کمپیـن همسـان کلیــدواژه ای

دیجیتـال،  سـنج  تـب  سـنج،  تـب 
بیمارسـتان، ماسـک، کرونا، درمانگاه، 

ویـروس، پزشـک، دکتـر و ...
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همان طور که اشـاره کردیم شـرکت سـدنا برای افزایش فروش محصوالتش 
کمپین های همسـان عادی، همسـان کلیدواژه ای و همسـان ریتارگتینگ را 
راه انـدازی کـرد. نرخ تبدیـل کلیک به فـروش را می توانید در جـدول رو به رو 

مشاهده کنید. 

نتایـج آمـاری بعد از اجـرای کمپین هـا

نرخ تبدیل )تعداد فروش نسبت به کلیک( نوع کمپین

٪0/05 همسـان عـادی

٪0/07 همسـان کلیدواژه ای

٪0/16 همسان ریتارگتینگ
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مشــتریان بالقــوه ی ســدناکو پــس از مشــاهده ی تبلیغــات همســان عــادی و همســان کلیــدواژه ای و کلیــک بــر روی ایــن آیتم هــای تبلیغاتــی، بــا 
اســتفاده از آیتم هــای تبلیغاتــی همســان ریتارگتینــگ دوبــاره در معــرض تبلیغــات قــرار می گرفتنــد. در ایــن مرحلــه چــون افــراد بــه مرحلــه ی خریــد 
نزدیک تــر هســتند، بــا درصــد باالتــری بــه مشــتری تبدیــل می شــوند و خریــد می کننــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه نــرخ تبدیــل کمپیــن همســان 

ریتارگتینــگ از ســایر کمپین هــا باالتــر اســت. 
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اگر کسب وکار شما هم صاحب وب سایتی است که ترافیک باالیی دارد و از بین محصوالت، یکی از آن ها به طور ویژه  برای شما مهم 
است و میٰ خواهید روی آن مانور دهید، استفاده از تبلیغات ریتارگتینگ می تواند برای شما بسیار مفید باشد. 

کسـب وکار مشابه دارید؟ پیشنهـاد ما به شما...



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

همراه کارت
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