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نمــاد مــن

مسیر همـکاری نمـاد من با یکتانـت



مالــی

»نقل قولی از جان وانامیکر )John Wanamaker( هست که میگه: میدونم نصف 
پول تبلیغات هدر میره اما مشکل اینه که نمیدونم کدوم نصفش. مجموعه یکتانت 
با تیم مجرب و حرفه ای و کار بر اساس داده های آماری به شما میگه کدوم نیمه 

هدر میره و راه جلوگیری از اون رو هم بهتون نشون میده.«

آقای قاسـم تشکینـی | مدیر مارکتینـگ نمـاد  مـن



مالــی

نـرخ تبدیـل کلیـک به ثبـت نام

%10
در تبلیغات همسان کلیدواژه ای

نمـــاد مــن 

چالش کسب وکار

راه حـل یکتانـت

نتیجـه کمپیــن

اپلیکیشنی است که در زمینه  اخبار بورس و اطالعات سهام فعالیت می کند

افزایـش تعـداد نصب اپلیکیشـن و ثبـت نام 

استفاده از کمپین های همسان کلیدواژه ای و همسان عادی

افزایش ۹% ثبت نام از طریق کمپین های همسان کلیدواژه ای و عادی
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»نمـاد مـن« یکـی از محصوالت شـرکت »نیکا سـرای سـرمایه« اسـت که در زمینه دسـته بندی و ارسـال اطالعات بورسـی مرتبط با سـهم های مختلف 
فعالیـت می کنـد. ایـن شـرکت تمام اطالعات موجود درباره یک سـهم را از وب سـایت های بورسـی و غیربورسـی جمـع آوری می کند و پس از برچسـب 
زدن و دسـته بندی، بـه کاربرانـی کـه تمایـل دارنـد اطالعات آن سـهم را دریافت کنند، نمایش می دهـد. »نماد من« در اشـتراک ویژه، به صـورت خودکار 
خبرهـای تکـراری پیرامـون هـر سـهم را حـذف می کنـد و هـر خبر تنهـا از اولین منبع انتشـار بـه کاربـران نمایش داده می شـود. همچنین پسـت های 

مرتبـط بـا اطالعیه هـای کـدال )codal( و پیام هـای ناظر در کنـار آن ها بـه کاربران نمایش داده می شـود.

شرکت »نماد من« برای افزایش تعداد نصب اپلیکیشن و ثبت نام با کمک متخصصین یکتانت اقدام به اجرای کمپین های تبلیغاتی مناسب در یکتانت نمود.

معرفـی نمــاد مـن
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نمونه آیتم های تبلیغاتی
همســان کلیــدواژه ای
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نمونـه آیتم هـای 
تبلیغاتی همسان
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کلیدواژه هـای مرتبط کمپین 
شـرکت »نماد من«

و ...

بورس

معامالت

دالر

ســکه

سهــام

شاخـص

ارز

عرضه اولیـه

طــال

کــد
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کمپین هـای »نمـاد مـن« در بـازه  ای دو ماهه بررسـی شـدند. این بررسـی نشـان می دهد که کمپین های همسـان کلیـدواژه ای با نـرخ تبدیل کلیک به 
ثبت نـام حـدودا ۱۰% در مقایسـه بـا کمپین های همسـان عـادی با نرخ تبدیـل کلیک به ثبت نام حـدودا ۶% نتیجه ی بهتری داشـتند.

همسان کلیدواژه ای بهتر از همسان عادی ظاهر شد
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دلیـل عملکـرد بهتـر کمپین هـای کلیـدواژه ای را می تـوان ایـن مـورد دانسـت کـه کمپین هـای کلیـدواژه ای در صفحاتـی مرتبـط بـا کلیدواژه هـای 
موردنظرتـان نمایـش داده می شـود؛ از ایـن رو احتمـال حضـور مخاطبـان بالقوه شـما در آن صفحات باالتر اسـت و شـما را یـک گام به مخاطبان 

هدفتـان نزدیک تـر می کنـد.

چرا همسـان کلیـدواژه ای عملکرد بهتـری داشت؟
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هرچقدر که کسب وکار شما تخصصی تر باشد، کمپین های تبلیغاتی هدفمند مانند رفتارمحور و کلیدواژه ای بازدهی بهتری برای شما 
خواهد داشت. به همین خاطر است که »نماد من« از این کمپین ها استفاده کرده است.

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