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سفـــرمارکـــت 

چالش کسب وکار

راه حـل یکتانـت

نتیجـه کمپیــن

ــن  ــت. ای ــن اس ــافرتی آنالی ــات مس ــدۀ خدم ــفرمارکت ارائه دهن س
شــرکت از ســال 1391 فعالیــت خــود را در ایــن حــوزه آغــاز کرده اســت. 

شروع مجدد تبلیغات و افزایش فروش 

ــتقیم  ــر مس ــا تاثی ــگ ب ــول ریتارگتین ــای محص ــتفاده از کمپین ه اس
بــر فــروش  و اســتفاده از کمپین هــای همســان کلیــدواژه ای و بنــری 

کلیــدواژه ای بــا هــدف جــذب کاربــر هدفمنــد جدیــد.

افزایش کلیک بر روی دکمۀ خرید و در نتیجه افزایش فروش.            

افزایش نرخ کلیک
بر دکمـه خریـد
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سـفرمـارکت   موتور جسـتجوی سـفر بـا قـابلیت فـروش ارزان ترین بلیط هـواپیما، تـور و هتل است. با افزایش روزافزون تعداد ارائه کنندگان خدمات 
آنالین گردشگری، پیدا کردن خدمات با بهترین کیفیت و قیمت، دغدغۀ بسیاری از مسافران است. داشتن انتخاب های زیاد، تصمیم گیری را برای مشتریان 

سخت و دشوار می کند.

سفرمارکت را می توان یک موتور جستجوی سفر دانست. این وب سایت کیفیت و قیمت خدمات جامع گردشگری مانند بلیط هواپیما، رزرواسیون هتل، 
خرید تور، بلیط قطار و اتوبوس، ویزا، ترنسفر و بیمه را در تأمین کنندگان معتبر با هم مقایسه کرده و تصمیم گیری را برای مسافران آسان می کند. 

همکاری سفر مارکت با یکتانت از مرداد ماه سال 1398 شروع شد. در تابستان سال 1399 و با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از کسب وکارها در زمینۀ توریسم 
و مسافرت با مشکالت جدی مواجه شدند و حتی به تعطیلی کشیده شدند. برای جبران خسارت های وارده، سفر مارکت اقدام به راه اندازی کمپین هایی 
برای افزایش فروش خود کرد. با توجه به هدف سفر مارکت یعنی افزایش فروش، تیم پشتیبانی یکتانت کمپین های »محصول ریتارگتینگ«، »همسان 

کلیدواژه ای« و »بنری کلیدواژه ای« را به این شرکت پیشنهاد کردند. 

معرفــی
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مسیری که سفرمارکت برای کاربر در نظر گرفته است
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سـفرمارکت از تاریـخ 11 مـرداد تـا 4 شـهریور 1399 کمپین هـای پیشـنهاد شـده 
را بـا همـکاری یکتانـت برگـزار کـرد. با کمـک مشـاوران دیجیتـال مارکتینگ ما، 
کمپین هـا بـه صـورت مـداوم بهینـه شـده و قیمـت و CTR آن ها در هـر مرحله 
بررسـی شـد تـا در نهایت سـفرمارکت به هـدف خـود در افزایش فروش رسـید. 

در مقایسـه با باقی کمپین ها، محصول ریتارگتینگ با نرخ تبدیل 2.5٪ بیشـترین 
آمـار را داشـت. همچنیـن ایـن کمپیـن از نظـر تعداد خریـد و CPA نیـز عملکرد 
بهتـری داشـت. در جـدول زیـر می توانیـد نـرخ تبدیـل سـایر کمپین هـا را هـم 

مشـاهده کنید. 

کمپین محصول ریتارگتینگ؛ قوی تر از باقی کمپین ها ظاهر شد

نرخ تبدیل )٪( نام کمپین

 2.5 محصول ریتارگتینگ

 0/2 همسان کلیدواژه ای

بنری کلیدواژه ای 0/75

نرخ تبدیل کلیــک روی دکمــه مشــاهده و خریــد به کلیک روی 
آیتـم تبلیغاتـی
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دلیل این پیروزی ماهیت کمپین ریتارگتینگ اسـت. اگر شـما از کمپین ریتارگتینگ اسـتفاده کنید، هنگامی که مخاطب وارد وب سـایت شـما می شـود 
یـک کوکـی روی مرورگـرش قـرار می گیـرد. ایـن کوکی مانند یک برچسـب عمل می کند که به یکتانـت می گوید  کاربر X از وب سـایت شـما بازدید کرده 
اسـت. حـاال اگـر ایـن کاربـر به وب سـایتی سـر بزند کـه از نمایش دهنـدگان یکتانت اسـت، با این برچسـب از سـایر کاربـران متمایز شـده و تبلیغاتی 
متناسـب با وب سـایت شـما به او نمایش داده می شـود. در این حالت احتمال برگشـت این کاربر به سـایت تان تا 7 برابر بیشـتر اسـت. وقتی این 

کاربـر بـه سـایت شـما ارجـاع داده می شـود، از آن جـا که قبال هم از سـایت شـما بازدید کرده، امکان خرید یا تعامل او با شـما بیشـتر خواهد شـد. 

چـرا ریتارگتینــگ پیــروز شد؟
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بـرای گسـترش دامنـۀ نمایـش کمپین هـای ریتارگتینگ باید ابتدا تعداد مخاطبان سـایت خـود را افزایش دهید. بــرای جذب بازدیدکننــدگان جدید، 
وب ســایت ســفرمارکت از کمپین های بنری کلیدواژه ای، کمپین های همسـان کلیدواژه ای و همچنین ورودی ارگانیک گوگل اســتفاده کرد. تا سـپس 

همـان مخاطبـان با اسـتفاده از ریتارگتینگ دوباره به سـایت هدایت شـوند. 

با تمام این مزایا، چرا تمام بودجۀ خود را روی کمپین محصول ریتارگتینگ نگذاریم؟
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بـرای موفقیـت در صنعتـی بـه شـدت رقابتـی همچـون صنعـت گردشـگری، ارائـۀ پیشـنهادات و تخفیف هـای جـذاب بـه کاربران 
می توانـد بسـیار مهـم باشـد. سـفرمارکت در ایـن زمینـه توانسـته عملکردی مناسـب ارائه دهـد. شـما می توانید درصورت داشـتن 
امکانـی بـرای طراحـی بنرهـای جذاب،  از کمپین های بنری  اسـتفاده کنید. ایــن کمپین ها علی رغم قیمــت کلیـک باالتر، می توانند 

تاثیـر زیادی بـر افزایـش آگاهی از برنـد بگذارند.

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



برای مشاهده داستان موفقیت های دیگر کلیک کنیداز توجـه شمـا سپاس گزاریم
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