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کمپین هــای  از  اســتفاده  بــا  دیجــی کاال  فــروش  افزایــش 
همسان و پوش یکتانت

و  ترافیــک  کیفیت تریــن  بــا  شــک  بــدون 

باالتریــن میــزان بهــره وری از عملکــرد یــه کمپیــن 

ــه  ــت می ش ــه ای یکتان ــم حرف ــی رو از تی تبلیغات

دریافــت کــرد. تیــم فوق العــاده ماهــر و همیشــه 

در دســترس پشــتیبانی، خیــال تبلیغ دهنــدگان رو 

ــن راحــت  ــه نحــو احســن اجــرا شــدن کمپی از ب

قدیمی تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  می کنــه. 

ــه  ــان یکتانــت اســتفاده از ایــن پلتفــرم ب مخاطب

ــه  ــد رو ب ــگ هدفمن ــات ریتارگتین ــوص تبلیغ خص

سایر تبلیغ دهندگان پیشنهاد می کنم.

زهرا میرحسینی
نمایشــی  تبلیغــات  تیــم  سرپرســت 

دیجیکاال



دیجــی کاال یکــی ازشــناخته شــده ترین وب ســایت های فعــال در زمینــه تجــارت 

ــن در  ــن فروشــگاه آنالی ــن وب ســایت بزرگ تری ــران اســت. ای ــک در ای الکترونی

و  دارد  بازدیدکننــده  میلیــون   ۲ از  بیــش  روزانــه  و  اســت  ایــران 

۷۰ درصد سهم بازار فروش آنالین در ایران را از آن خود کرده است.

ــی دیجــی کاال در  ــن تبلیغات ــه بررســی دو کمپی ــم ب ــزارش قصــد داری ــن گ در ای

یکتانت بپردازیم. با ما همراه باشید. 

نکات و اطالعات مربوط به کمپین ها

هدف کمپین: افزایش فروش

مدت زمان اجرای کمپین: ۷۳ روز



بــرای طراحــی پــوش نوتیفیکیشــن حتمــا بــه تخفیف هــا و محصــوالت پرفــروش خــود توجــه کنیــد.

                                 www.digikala.com                :صفحه فرود

نمونه آیتم های تبلیغاتی همسان:

نمونه پوش های تبلیغاتی:

بهتریــن فرصــت خریــد کفــش مردانــه از 

دیجی کاال (فقط امروز)

ــک  ــارد دیس ــدنی ه ــرار نش ــف تک تخفی

یک ترابایتی! (فقط امروز)
صفحه فرود:

                                 www.digikala.com

صفحه فرود:

www.digikala.com/promotion-center 



کمپیــن همســان با نرخ کانورژن ۰٫۹٪ در مقایســه با نــرخ ۰٫۹۸۷٪  کمپین پوش، 

کانــورژن کمتــری داشــت اما تعــداد خریدهــا در کمپین همســان حــدودا ۶ برابر 

ــن  ــل ای ــه دالی ــود؛ از جمل ــوش ب ــن پ ــت شــده از کمپی ــداد خریدهــای ثب تع

موضــوع می تــوان بــه ظرفیــت بــاالی کمپیــن همســان در مقایســه بــا پــوش 

شــکل  بــه   (CPM) نمایــش  ازای  بــه  هزینــه  اگرچــه  کــرد.  اشــاره 

معنــاداری در کمپین هــای پــوش بیشــتر بود، حــدودا ۴ برابر نــرخ CPM تبلیغات 

ــد (CPO) در ــه ازای هــر خری ــام شــده ب ــه تم ــت هزین ــا در نهای همســان، ام

  CPO ٪۹۵ کمپین های پوش در مقایســه با همســان عــدد پايين تری بود(حــدود

بدست آمده از کمپین های همسان).

در نهایــت بایــد توجــه داشــت کــه کمپین هــای همســان بــا توجــه بــه نــرخ 

ــدن  ــده ش ــتر دی ــه بیش ــر ب ــد منج ــر می توان ــت باالت ــر و ظرفی CPM پايين ت

ــد بیشــتری را در پــی داشــته باشــد. همینطــور   تبلیغــات شــود و تعــداد خری

 CPO و  باالتــر  کانــورژن  نــرخ  بــه  توجــه  بــا  پــوش  تبلیغــات 

کمتر گزینه بهینه ای برای تبلیغات می باشد. 

همچنیــن بایــد ایــن نکتــه را مــد نظــر قــرار داد کــه اگر بــه دنبــال ۲ برابــر کردن 

حجــم خریــد از کمپین هــای همســان بودیــم بایــد قیمــت کلیــک همســان را 

ــا در  ــد ام ــه و CPO می ش ــش هزین ــه افزای ــر ب ــه منج ــم ک ــر می کردی ۲ براب

ــوان  ــان می ت ــار همس ــوش در کن ــای پ ــت کمپین ه ــتفاده از ظرفی ــورت اس ص

تعداد خرید را افزایش و CPO را کاهش داد.  

نــرخ پايين تــر CPO در کمپین هــای پوش 
(حــدود CPO ٪۹۵  بدســت آمــده از

کمپین های همسان)

کانــورژن باالتــر کمپین هــای پــوش در 
مقایسه با همسان

حجــم بــاالی خرید هــا در کمپیــن همســان 
حدودا ۶ برابر تعداد خرید های ثبت شــده 

از کمپین پوش

نتایج آماری بعد از اجرای کمپین ها



هدف کمپین: افزایش فروش

مدت زمان اجرای کمپین: ۷۳ روز

ســپاس گزاریم شــما  توجــه  از 


