شبکه های اجتماعی
اینستاگرام مارکتینگ :
اینستاگرام امروزه به یکی از محبوبترین و پربازدیدترین شبکه های اجتماعی  ،خصوصا در
ایران تبدیل شده است .و زمینه ای را برای نمایش محصوالت و خدمات برندهای معتبر فراهم
آورده است.
در این خصوص ما بهترین روش برای افزایش طبیعی فالوور ،الیک ،کامنت و پیام خصوصی در
دایرکت را که بصورت واقعی و باخواست خود کاربران اینستاگرام انجام می گیرد را کشف کرده
ایم که به نمایش محصوالت و خدمات برندها کمک بسزایی می نماید.

ویژگی ها :
 افزایش چشمگیر فالوور واقعی و ایرانی که به میل خودشان پیج موردنظر را دنبال میکنند.
 افزایش چشمگیر الیک و کامنت بر روی تصاویر که کاربران به میل خودشان اینکار را انجام میدهند.
 افزایش پیام های خصوصی در دایرکت بصورت طبیعی و با خواست خود کاربران.
 ساخت صفحه  Business Profileدر اینستاگرام.
 افزایش کلیک بر روی لینک سایت  ،تلفن تماس و ایمیل موجود در پروفایل.
 افزایش بازدید از تصاویر و ویدئوها و اشتراک مطالب پیج توسط کاربران اینستاگرام.
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اینستاگرام

حداقل  1000و حداکثر  0000فالوور واقعی

 00روز

 200.000تومان
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تبلیغات در تلگرام :
پیام رسان تلگرام امروزه به عنوان رایج ترین و پرکاربردترین پیام رسان ها در میان
ایرانیان تبدیل شده است .عالوه بر این کانال های تلگرام نیز مخاطبین فراوانی دارد
و تبلیغات در کانال های پربازدید و تقریبا مرتبط با حوزه فعالیت تبلیغ دهنده باعث
افزایش جذب مخاطبین هدفمند شده و درنتیجه باعث تعامل این مخاطبین با تبلیغ
دهنده خواهد شد.

ربات تلگرام :
همچنین ربات های تلگرام از امکانات جالبی برخوردارند و می توان با ایجاد یک ربات و تعریف کردن دستورات و پاسخ
هایی که شامل فایل متنی ،صئتی ،تصویر ،ویدئو و فایل های رایجی از جمله  PDFهستند .بطورمثال میتوانید منوی کاتالوگ
ایجاد کنید که شامل چندین نوع کاتالوگ محصوالت بصورت  PDFباشد و هنگامی که کاربران بر روی هر یک از کاتالوگ ها
کلیک کنند ربات بصورت اتوماتیک کاتالوگ موردنظر را در پاسخ به دستور کاربر در تلگرام برایش ارسال می نماید.

ویژگی ها :
 افزایش اعضای کانال تلگرام تبلیغ دهنده بصورت کامال طبیعی.
 افزایش بازدید پست های کانال.
 افزایش اشتراک پست های کانال توسط اعضای کانال.
 افزایش کلیک بر روی وبسایت  ،افزایش تماس و طبیعتا افزایش فروش.
 ساخت ربات تلگرام برای تعامل  20ساعته با کاربران تلگرام.
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نمایش تبلیغ برای حداقل  20.000نفر

 11روز

 100.000تومان

ربات تلگرام

حداکثر  51دستور و پاسخ

یکساله

 210.000تومان
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