
مالــی

افزایش دریافت فرم اظهارنامـه ی مالیاتـی؛

نتیجـه ی همکاری تدبیرحسـاب با یکتانـت



مالــی

»تجربــه ی اســتفاده از ســرویس یکتانــت و همــکاری بــا تیــم حرفه ایشــون، 
نتایجــی بهتــر از پیش بینی هــای مــا برامــون فراهــم کــرد. ترجمــه ی درســت 
نیازهــای کســب وکار مــا بــه زبــان دیجیتــال مارکتینــگ و پیشــنهادات دقیــق 
و بســیار نزدیــک بــه اهــداف مــا، حــس اطمینــان و رضایــت از گرفتــن یــک 

ســرویس خــوب رو بــه همــراه داشــت.«

آقـای قانئـی نژاد | مدیر عامـل تدبیـرحسـاب



مالــی

تدبیــر حســاب 

چالش کسب وکار

راه حـل یکتانـت

نتیجـه کمپیــن

نرخ تبدیل کلیک به ارسال فرم

%۵٫۶
در تبلیغات همسان کلیدواژه ای

ارائه دهنــده ی خدمــات حســابداری و مشــاوره ی مالــی اســت 
کــه از ســال ۱۳۹۱ مشــغول بــه فعالیــت اســت. 

افزایش دریافت فرم اظهارنامه مالیاتی 

ــا  ــدواژه ای ب اســتفاده از کمپین هــای همســان و همســان کلی
هــدف جــذب کاربــر و افــرادی کــه بــه دنبــال ارســال اظهارنامــه 

مالیاتــی خــود هســتند.

افزایش دریافت فرم
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کسب وکارها باتوجه به زمینه ی کاریشان به خدمات حسابداری متنوعی نیاز دارند که علی رغم اهمیت زیادی که دارند، پرهزینه و زمان بر هستند. بسیاری از 
شرکت ها به جای استخدام حسابدار تمام وقت و تمرکز روی مشکالت حسابداری، زمان خود را صرف گسترش کسب وکارشان می کنند و کارهای حسابداریشان 
را برون سپاری می کنند. شرکت حسابداری تدبیرحساب ارائه  دهنده ی کلیه ی خدمات حسابداری، خدمات مالیاتی، خدمات مالی و مشاوره ی مالی در باالترین 

کیفیت و مطابق آخرین استانداردها است. 

با توجه به اینکه موعد تکمیل اظهارنامه مالیاتی برای مشاغل در سال ۹۹ مرداد ماه بود، در این بازه حجم سرچ و تولید محتوا  مرتبط با اظهارنامه مالیاتی 
افزایش یافت و هرچه به پایان مرداد ماه نزدیک تر می شدیم، میزان جست و جو افزایش می یافت. مجموعه ی تدبیرحساب که به دنبال راهی برای افزایش 

دریافت فرم اظهارنامه مالیاتی بود شروع به راه اندازی کمپین در پلتفرم یکتانت کرد. 

معرفــی
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نمونــه آیتم هـای تبلیغاتــی

نمونه ی واژه های استفاده شده
در کمپیــن هـای کلیـدواژه ای

دارایـی،  حسـاب،  صـورت  اظهارنامـه، 
... و  مالـی  مالیـات،  امـالک،  اجـاره، 
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شـرکت تدبیرحسـاب بـا توجـه به محدودیت زمانـی ارائه اظهارنامه هـای مالیاتی، صفحه فرودی بـرای دریافت اظهارنامه مالیاتی کسـب وکارها طراحی 
نمـود کـه صاحبـان کسـب وکارها بتواننـد بـا وارد کـردن اطالعات خـود و پرداخـت 7000 ناموت اظهارنامه خود را تسـلیم کنند. به همین منظـور و برای 

افزایـش کاربـران از تاریـخ 6 مردادماه تا اول شـهریور ۱۳۹۹ کمپین های »همسـان« و »همسـان کلیـدواژه ای« را  را در یکتانت اجرا کرد.

تدبیرحساب چه اقداماتی برای راه اندازی کمپین هایش انجام داد؟
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از آن جـا که هدف تدبیرحسـاب از اجـرای کمپین ها دریافت فرم از مخاطبانش 
بـود، بهتریـن معیار برای سـنجش موفقیـت کمپین ها »نـرخ تبدیل کلیک به 
ارسـال فـرم« اسـت. بـا داشـتن ایـن رقم می تـوان متوجه شـد چنـد درصد 
از مخاطبـان، پـس از کلیـک روی آیتـم تبلیغاتـی، فـرم را پـر کـرده و ارسـال 
کرده انـد.  بـا نگاهی بـه جدول زیر می تـوان دید کمپین همسـان کلیدواژه ای 

عملکـرد بهتری در این زمینه داشـته اسـت.

کدام کمپین نتیجه ی بهتری برای تدبیرحساب داشت؟

نرخ تبدیل کلیک به ارسال فرم نوع کمپین

٪ ۴٫۳۹ همسان

٪ ۵٫6۹ همسان کلیدواژه ای
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از آن جـا کـه در تبلیغـات همسـان کلیـدواژه ای تعـداد واژه هـا محـدود هسـتند طبیعتـا ظرفیـت نمایـش نیـز محـدود خواهـد شـد. در ایـن نمونه، 
تدبیرحسـاب قصد افزایش حجم فروش داشـته اسـت و با وجود اینکه هزینه  نهایی )CPA( همسـان عادی نسـبت به کلیدواژه ای باالتر اسـت، برای 

تدبیرحسـاب همچنـان توجیه پذیـر بـوده اسـت کـه از این تبلیغـات هم در کمپیـن خود اسـتفاده کند.

چرا تمام هزینه خود را روی کمپین های همسان کلیدواژه ای نمی گذاریم؟
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از مزیت هـای انتخـاب ایـن کمپیـن بـرای تدبیرحسـاب این بود کـه توانست با استفاده از آن ابتدا به کاربر و بازار هدفش دسترسی 
پیدا کند، سپس با نمایش تبلیغات بـه کاربر مرتبـط نرخ تبدیل را افزایش و CPA )هزینـه تمـام شـده بـه ازای هـر فرم( را کاهش 

دهد. در نتیجه هزینه های تدبیرحساب تا حد خوبی کاهش پیدا کرد. 

مورد قابل توجه دیگر این بود که نرخ  CTR )نسبت آمار کلیک به میزان دیده شدن تبلیغ( کمپین های کلیدواژه ای سه برابر کمپین همسان 
عادی بود. نکته ی جالبی که اینجا مطرح می شود این است که اگر یک تبلیغ غیرجذاب برای مخاطبان عمومی در صفحات مرتبط با مخاطب 

هدف تان نمایش داده شود می تواند تبدیل به آیتمی جذاب شود که شانس نمایش باالتری خواهد داشت. 

مزایای این کمپین ها برای تدبیرحساب چه بود؟



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