توسعه به یاری دیجیتال

فلسفه وجود ما
Digital Marketing
ما در یاراپالس باتجربه و دانش منسجم توانسته ایم ظرف مدت
فعالیت خود ،رضایت حداکثری مشتریان را به دست بیاوریم ،کیفیت
در اجرا ،هزینه مناسب و رعایت زمانبندی مهمترین ویژگیهای ما در
ارائه خدمات مشتری محور است.
کارگروه طراحی ،گرافیک ،سناریونویسی تبلیغات ،مهندسی اجتماعی
و کارشناسان بازاریابی در کنار هم سبب تولید خالقانه ترین آثار شده
که بی تردید شما در همکاری با ما از کار حرفه ای با استفاده از
فناوریهای روز دنیا ،نهایت لذت را خواهید برد.

آژانس دیجیتال مارکتینگ
آژانس دیجیتال مارکتینگ یاراپالس با هدف جهت دهی به پیشرفت مجموعه
های مراجعه کننده و آماده سازی بستری برای رشد در دنیای دیجیتال ،به
افزایش فروش و برندینگ در فضای آنالین و هوشمند سازی کسب و کار ها
یاری میرساند .دنیای دیجیتال امروز نیازمند تفکری پویا تر و خالق تر است و
ما این فرهنگ کاری را ابتدا در خانوادهی خود اجرا و سپس به مشتریان
انتقال میدهیم.

بازاریابی از نوع صفر و یک

مراحل تدوین استراتژی حضور در بازار دیجیتال
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الزمه شروع کار ،شناخت کافی از
خود و شناخت از مخاطب است.در
ادامه باید هدف از بازاریابی و داشتن
کسب و کار دیجیتال را تعیین کنیم.
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04

انتخاب تاکتیک هایی که قرار
است شما را به اهداف
کسب و کارتان برساند.

05

مثل طلا بدرخشید!
خالصه ای از فرآیند دیجیتالی شدن
بازاریابی کسب و کارتان.

بستر یعنی جایی که قرار
است محتوا در آن منتشر
شود و محل ارتباط شما با
مشتری باشد.

یک استراتژی مناسب برای
بازاریابی محتوایی میچینیم که
با یک لحن جذاب شروع به
رساندن پیام کسب و کار کند.

و برای افزایش فروش که
میتواند هدف اصلی باشد نیاز
هست تمام فرآیند را تحلیل
کنیم تا ببینیم چه اندازه به
هدف نزدیک شده ایم.

استراتژی با بوم دیجیتال مارکتینگ
بوووم بووه شووما کمووک میکنوود اهووداف ،چشووم انووداز و ارزش هووای
پیشنهادی بورای مخاطبوان هودفتان را کنوار هوم قورار بدهیود و بوه
کمووک ایوون اطالعووات تکنیووک هووای مناسووب کسووب و کووار خووود را
انتخاب کنید.
بووووم بازاریوووابی باعوووز شوووفاف سوووازی رهووون و مسووویر پووویش رو
میشود و در نهایت بوا داشوتن بووم امکوان آنوالیز نتوای بدسوت
آمده را خواهید داشت.

ابزار های دیجیتال مارکتینگ
وسعت ابزارها و بسترهای فناوری دیجیتال برای بهره برداری از دیجیتال مارکتینگ آنقدر زیاد است
که از حوصله این طرح خارج است اما مهمترین آنها شامل موارد زیر است:

-

بازاریابی موتور های جستوجو

-

ایمیل مارکتینگ

-

آنالیز محتوا

-

سئو و بهینه سازی برای موتور هی جستوجو

-

بازاریابی از طریق همکاری در فروش

-

گزارشگیری از وبسایت و شبکه های اجتماعی

-

تبلیغات کلیکلی

-

بازاریابی ویروسی

-

ریپورتاژ آگهی

-

تبلیغات بنری

-

کلوپ مشتریان

-

تبلیغات اسپانسری

-

اینفلوئنسر مارکتینگ

-

فروش جشنواره ای و مسابقه ای

-

کمپین های  360درجه تبلیغاتی

-

بازاریابی پیامکی

-

استراتژی محتوا

-

ارتباطات مجازی

-

بازاریابی شبکه های اجتماعی

-

بازاریابی محتوایی

-

رویداد ها و سمینار های آنالین

-

بازریابی موبایلی

-

تولید محتوای شبکه های اجتماعی و وبسایت

-

پوشش خبری و خبرنامه ها

-

تبلیغات در اپلیکیشن های موبایل

-

تولید محتوای گرافیکی ،ویدیویی ،متنی و ...

-

و ...

اجرای کامل دیجیتال مارکتینگ
با درخواست کمپوین تبلیغواتی و خودمات کامول دیجیتوال مارکتینوگ از سووی شوما ،یوک پروپووزال
دیجیتال مارکتینگ با توجه به کسب و کار شما و اطالعات اولیه و نیازسونجی هوا ارسوال مویکنیم
و تا اجرا و رسیدن به اهداف تعیین شده همراه شما خواهیم بود.

فرآیند کلی این مسیر به شرح زیر است:
-

نیاز سنجی و انتخاب اهداف قابل اندازه گیری

-

شناخت مخاطب هدف جمع آوری بانک اطالعاتی مشتریان

-

تحلیل رقبا و بازار

-

شناسایی و انتخاب بهترین رسانه ها با توج به نیاز و بودجه

-

طراحی شعار و سناریو اجرایی کمپین

-

تولید محتوای مرتبط

-

طراحی فرم های گزارشدهی

-

اجرا و پیاده سازی عملیات

-

مدیریت رسانه ها و مدیریت محتوا

-

آنالیز فعالیت ها و بازخورد گیری

-

هدف گذاری بعدی

-

پشتیبانی و بهبود مستمر

قصد دارید کجا و چگونه دیده شوید؟
انتخوواب رسووانه ای کووه قوورار اسووت در آن فعالیووت کنیوود یووا آن را
بسازید سرنوشت ساز خواهد بود پس با دقت برگزینید.
مهم ترین مزایای بازاریابی محتووایی و تولیود محتووای ارزشومند
در فضای آنالین ساختن یک رسانهی تاثیر گذار و قدرتمند برای
کسووب و کووار اسووت کووه ایوون رسووانه دقیقووا هوور آنچووه در مسوویر
موفقیووت کسووب و کارتووان نیوواز داشووته باشووید در اختیارت وان قوورار
میدهد.
 رسانه یعنی قدرت ،نفور و در نهایت ثروت!

و اما محتوا ...

دنبال محتوای خوب میگردید؟

میخواهید چه مدلی باشه؟
!هر چی باشه بهترین هایش اینجاست
Text Four
محتوای ویدیویی

تبلیغاتی

Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci
tation ullamcorper
ویدیوی
/ آموزشی
 کلیپ/nibh
معرفی
euismod tincidunt ut laoreet

محتوای متنی
تیزر

Three
 صوتیText
محتوای
Ut wisi enim ad minim veniam, quis

/ آموزشی
پادکست
/ برند
صدای مناسب
nostrud
exerci tationتولید
ullamcorper
nibh
euismod
tincidunt
laoreet
ها
ویدیو
 رویutنریشن

 ترجمه/  فنی/  ادبی/  تبلیغ نویسی/ با اصول سئو

گرافیکی
محتوای
Text Two
... و/ پوستر و بنر
/ enim
لوگوad/minim
UI&UX
/بصری
هویت
Ut wisi
veniam,
quis
nostrud exerci tation ullamcorper nibh
euismod tincidunt ut laoreet

هدف اینه:

حرفه ای انجامش بدیم!
چه طراحی سایت باشه
چه سئو برای لینک اول باشه
چه ساخت یک تیزر و کلیپهText One
Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper nibh
euismod tincidunt ut laoreet

چه یک رپورتاژ آگهی

چه پست برای پی و کانال باشه

چه کمپین تبلیغاتی پر سر و صدا باشه
چه ایمیل برای جشنواره باشه
و چه بخواد یک مسابقه باشه

طوفان دیجیتالی شدن تان
را به یک تیم قوی بسپارید
برون سپاری
برای انجام پوروژه هوای ایون چنوین در مسویر توسوعه کسوب و کوار
گوواهی سووپردن تمووام کووار بووه شووانه هووای یووک توویم جوووان و موواهر
بهینه تورین تصومیمی اسوت کوه شوما را بورای پورواز بوه اوج دنیوای
دیجیتال سبک و آسوده میکند.
برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

05137571626

