مسیـری که «فیـتکالب»
با کمک یکتانـت در آن قـدم گذاشت

تناسـب انـدام

فیــتکــالب

مرکز تخصصی ارائه رژیم غذایی و برنامهی تمرینی.

چالش کسبوکار

افزایش درخواست مشاوره از طریق پر کردن فرم مشاوره رایگان

راهحـل یکتانـت

نتیجـه کمپیــن

اســتفاده از کمپینهای «همســان» و «همســان هدفمند (کلیدواژهای)»

بــرای جــذب کاربــران بیشــتر و ترغیــب آنها بــه پر کــردن فرم مشــاوره.

افزایش تکمیل فرم مشاوره در وبسایت

نر خ تبدیل تکمیل فرم

%0.83
با استفاده از تبلیغات

همسان کلیدواژهای یکتانت
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آقای حسین صلواتی | مدیرعامل فیـتکـالب

«پلتفرمهـای تبلیغـات آنالیـن زیـادی وجـود دارن که مشـغول ارائهی خدمات هسـتن .اما همـهی ویژگیهـا رو یکجا ندارن! یکتانـت پکیج کاملی
از ویژگیهـا و مزیتهاسـت از جمله:
تیـم بسـیار حرفـهای بـا اکانـت منیجرهای متخصـص ،متعهد ،خلاق و خوشبرخورد که بهصـورت کامل از صفـر تا صد تمامی کمپینها با مشـتری
هماهنگ و همراه هسـتن.
یک سیسـتم کامال قابل اعتماد به لحاظ فنی و آماری که بدون تردید در این زمینه جزو سـالمترین و برترین سیسـتمهای تبلیغاتی هسـتن .وبسـایت
با پنل کارآمد و حرفهای به همراه گزارشـات بسـیار کامل که تمام امور تبلیغاتی و کمپینها به سـادگی در آن قابل مدیریت و بهینهسـازی هسـتند.
توجـه کامـل بـه ترنـد و مسـائل روز و بـه تبـع اون بهروزرسـانی در روند ارائـهی خدمات یا امکانـات از ویژگیهای بـارز مجموعهی یکتانت اسـت که
باعـث میشـه همیشـه بـا نیازهای مشـتری و صاحبان کسـبوکار همگام پیش بـره و هیچ کمبودی حس نشـه.
با آرزوی موفقیت روزافزون برای مجموعهی یکتانت».
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معرفــی «فیـتکـالب»

فیتکالب در زمینهی ورزش ،سالمتی و رژیم غذایی فعالیت میکند .این کسبوکار با بهره گیری از تیمی متخصص و به صورت حضوری و غیرحضوری به
مشتریان خود کمک می کند تا برای داشتن بدنی سالم برنامه ریزی کنند .فیتکالب این کار را با در نظر گرفتن ویژگیهای شخصی هر فرد انجام میدهد.
خدمات فیتکالب عبارتند از رژیم غذایی ،برنامهی تمرین و برنامهی مکمل .کاربران همچنین میتوانند پیش از خرید محصول با پر کردن فرم مشاورهی
رایگان درخواست خود را ثبت کنند.
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ی تبلیغـاتی
نمونه آیتمها 
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شـروع کمپیـنها «فیـتکـالب»

«فیتکالب» که به دنبال افزایش تکمیل فرم در وبسایتش بود ،کمپینهایی را از ابتدای تیر  ۹۹تا  ۱۵شهریور  ۹۹در یکتانت اجرا کرد.
بـه پیشـنهاد مشـاوران یکتانـت ،فیـتکالب دو نـوع کمپین «همسـان» و «همسـان کلیـدواژهای» را برای رسـیدن به هدفـش انتخاب کـرد( .در این
تاریـخ یکتانـت هنـوز از محصـول «تبلیغات رفتارمحـور» رونمایی نکـرده بود)
همانطـور کـه در تصاویـر مشـاهده کردید ،تبلیغات همسـان در جایگاههای پیشـنهاداتی از سراسـر وب نمایـش داده میشـوند و و تبلیغات هدفمند
موضوعـی در صفحـات مرتبط نمایش داده می شـوند.
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تبلیغات همسان عادی به خاطر حجم نمایش باالیی که دارند مورد توجه کسبوکارها قرار میگیرند.
کمپینهـای همسـان کلیـدواژهای تنهـا در صفحاتی نمایش داده میشـوند که حاوی کلیدواژههای انتخابی شـما باشـند .برای مثـال فیتکالب کلمات
کلیـدی چاقـی ،الغـری ،رژیـم و … انتخـاب کرد و تبلیغاتش را در صفحاتی نمایـش داد که از این لغات در تگ عنوان یا توضیحات متای خود اسـتفاده
کرده بودند.
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نتایـج کمپیـنها

همانطـور کـه پیشتـر اشـاره شـد دو نـوع کمپین «همسـان» و «همسـان کلیـدواژهای» به صورت گسـترده مورد اسـتفاده قـرار گرفتند کـه در کمپین
کلیـدواژهای تبلیغـات بـر روی صفحـات و مقاالتـی حـاوی کلیدواژههـای چاقـی ،الغـری ،رژیـم و ...نمایـش داده شـدند .نـر خ تبدیـل تکمیـل فرم آن
 ٪0/83بـود و در مقایسـه بـا نـر خ  %0/58کمپینهـای همسـان آمـار بهتری محسـوب میشـد .البته این برتـری چندان هـم دور از ذهن نبـود .چرا که
کمپینهـای کلیـدواژه بـه دلیـل نمایـش در صفحـات مرتبـط ،به کاربر هـدف و کاربری کـه احتمال دارد بـه دنبال این خدمت باشـد نزدیکتر اسـت و
بـه همیـن خاطـر نـر خ تبدیل نیـز در این تبلیغـات باالتر خواهـد بود.
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نکتـهی جالـب توجـه دیگـر در مورد کمپینهای اجرا شـده عملکـرد بهتر کمپینهایی بود که به دسـتگاه نمایشدهنـدهی موبایل محدود شـده بودند.
علـت ایـن موضـوع را میتـوان در افزایـش روز بـه روز تعـداد کاربـران موبایـل دانسـت به گونـهای که در حـال حاضر حـدود  ٪۷۵ترافیـک یکتانت از
موبایـل میباشـد و تنهـا  ٪۲۵بـه دسـکتاپ اختصـاص دارد .در صورت بهرهمندی از یک سـایت سـازگار با موبایـل ( )mobile friendlyبـا توجه به رقابت
کمتـر در کمپینهـای موبایلـی میتـوان بهتریـن اسـتفاده را کرد و بـا قیمت کلیک کمتر بـه خروجی مورد نظر رسـید.
موضوعی که در کمپینهای فیت کالب نیز به چشم آمد.
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کسبوکار مشابه دارید؟ پیشنهاد ما به شما...

اگر شـما کسـبوکاری هسـتید که می خواهید افراد با سـایت و مجموعه ی شـما تعامل داشـته باشـند و فرمی که داخل سـایت
شـما وجـود دارد را پـر کننـد و بـه نوعـی بـه دنبـال جذب لید هسـتید تا بعدا ایـن لیدها را به مشـتری تبدیـل کنید مـی توانید از
انـواع کمپینهـای همسـان و مخصوصـا کمپینهای هدفمند متناسـب با کسـبوکارتان اسـتفاده نمائید.
در حـال حاضـر یکتانـت انـواع کمپیـن هـای هدفمند شـامل کلیـدواژه ،رفتارمحور و موضوعی را پوشـش داده و شـما بـا توجه به
موضـوع کسـبوکار خـود مـی توانید از هر یـک از ایـن کمپینها اسـتفاده کنید.

ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرت

از توجـه شمـا سپاسگزاریم

برای مشاهده داستان موفقیتهای دیگر کلیک کنید
www.yektanet.com/blog/casestudy

