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معرفـی «چرم کیهـان»

گـروه تولیـدی «چـرم کیهـان» فعالیـت خـود را از اوایل دهۀ نود ،با رویکـرد تولید محصوالت دسـتدوز چرمی با کیفیت آغاز کـرد .توجه به کیفیت باالی چرم ،یـراقآالت مصرفی
و در نهایـت محصـوالت ،از دسـتور کارهـای مهـم چـرم کیهان اسـت .از ویژگیهای منحصر بهفرد محصوالت کیهان ،دسـتدوز بودن آنهاسـت کـه باعـث دوام و ماندگاری این
آثـار هنری در دراز مدت میشـود.
«چرم کیهان» در راستای فروش بیشتر محصوالت از طریق تبلیغات آنالین ،ابتدا برای هر محصول یک صفحه فرود خاص طراحی کرده و سپس کاربران را توسط تبلیغات یکتانت به
این صفحه هدایت میکند .در مرحلۀ بعد از کاربر میخواهد شمارۀ خود را وارد نماید و در نهایت به منظور پیگیری خرید و مشاورۀ بیشتر با کاربر تماس میگیرد.
با این مقدمه مشخص شد مهمترین چالش «چرم کیهان» دریافت شمارههای بیشتر و جمعآوری لید است.
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نمونه تبلیغات همسان ریتارگتینگ

فروشـگاه آنالیــن

قصهی کمپینهای «چرم کیهان» از کجا شروع شد؟

چـرم کیهـان کـه به دنبـال جذب لیـد بـود ،در بـازهی  ۲۰مـرداد  ۱۳۹۹تا ۳۱
شـهریور  ۱۳۹۹بـا یکتانـت همکاری و دو نـوع کمپین تبلیغاتـی را اجرا کرد.
کمپینهای «همسـان» و «همسـان ریتارگتینگ» یکتانت به این فروشگاه
محصـوال چـرم کمـک کردند که بـه هدف خود برسـد .آمار ایـن کمپینها را
میتوانیـد در جدول روبهرو مشـاهده کنید:

نـوع کمپیـن

درصد نر خ تبدیل (نسبت پر کردن فرم به کلیک)

همسـان

٪1٫5

همسان ریتارگتینگ

٪2٫1
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تحلیـل بیشتــر

اگرچـه آمـار نـر خ تبدیـل در کمپینهـای همسـان ریتارگتینـگ باالتـر بـود امـا تعـداد شـمارههای ثبت شـده از کمپینهـای همسـان حـدودا ۱۰برابر
کمپینهـای همسـان ریتارگتینـگ بودنـد .یکـی از دالیل این مسـئله میتواند این باشـد که ظرفیـت تبلیغات ریتارگتینگ بسـیار کمتـر از تبلیغات غیر
ریتارگتینـگ اسـت؛ زیـرا تبلیغـات ریتارگتینـگ تنهـا به کاربرانی نمایش داده میشـود که حداقل یک بار وارد وبسـایت شـما شـده باشـند و همچنین
کاربرانـی کـه شـماره تلفـن خـود را قبلا وارد کردهانـد ،از دایـرهی مخاطبـان ریتارگتینـگ حـذف میشـوند .ایـن موضـوع باعـث محدود شـدن دایرۀ
مخاطبـان میشـود امـا همانطـور کـه آمارها نشـان میدهنـد ،کاربرانی کـه از طریق تبلیغات ریتارگتینگ جذب وبسـایت شـما شـدهاند ،بـا احتمال
بیشـتری تبدیـل بـه مشـتری خواهنـد شـد چرا که یـک بـار عالقهمندی خـود را به شـما نشـان دادهاند.
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کسـبوکار مشابه دارید؟ پیشنهـاد ما به شما...

بوکاری هستید که محصوالت عمومی (در این مطالعه کیف پول و کمربند) عرضه میکنید یا خدماتی ارائه میدهید
اگر شما هم کس 
(برای مثال کالسهای کنکور برگزار میکنید) که این محصوالت و خدمات مورد نیاز اکثر مردم است و به دنبال جذب و جمعآوری لید
هم هستید ،میتوانید از کمپینهای تبلیغاتی یکتانت شامل کمپینهای همسان کمک بگیرید تا به هدف خود برسید .بهتر است برای
جلب مخاطب در فرآیند جذب لید از یک هدیه یا آفر (مثال ارائه کد تخفیف) استفاده کنید .درخصوص خدمات نیز میتوانید روی
مزیتهای رقابتی که دارید مانور دهید.
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