اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﮑﺎﻧﻮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ؛ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎزار اﻣﻼک اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۸ﺧﺮداد  ۱۳۹۴ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺧﺒﺮی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﻼک در اﯾﺮان ،ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان اﺳﮑﺎﻧﻮ رﺳﻤﺎً روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .اپ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻓﻌﻼ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان دارای اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی

اﻧﺪروﯾﺪی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ زودی در اﮐﺜﺮ اﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﯿﻤﺎ ﺗﺮاﺑﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﮑﺎﻧﻮ ،در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ و ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اراﺋﻪ راه ﺣﻠﯽ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻠﮏ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﻼن ﺷﻬﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺮان

اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ
ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺶ از  53درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ ،ﺣﺪود  40ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ

ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ .ﻟﺬا اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻣﻮر روزﻣﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد«.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﮑﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻠﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،راﻫﯽ آژاﻧﺲﻫﺎی اﻣﻼک ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﺮﻧﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد از

اﻣﻼک ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺷﻬﺮ ﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ را
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ«.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺑﺰاری ﮐﺎرآﻣﺪ و دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﻗﯿﻤﺖ ،ﻣﺤﻠﻪ ،ﻣﺘﺮاژ ،ﺗﻌﺪاد اﺗﺎق ﺧﻮاب ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ،اﻧﺒﺎری ،ﺑﺎﻟﮑﻦ و… ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺳﮑﺎﻧﻮ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ” ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ درج ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﻣﻮردی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و
در ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺎن ،در اﺳﺮع وﻗﺖ از آن آﮔﺎه ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﮑﺎﻧﻮ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ
اﻣﻼک ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺷﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﮏ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اپ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ روی ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ  ۴.۲ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﮑﺎﻧﻮ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ آدرس درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر آن ﺑﺮ روی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر و ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴﺨﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ  iOSﻧﯿﺰ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪی آﻣﺎده و
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت اپ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺑﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ اﺳﮑﺎﻧﻮ ﺑﻪ
آدرس  www.eskano.comﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺖ و اپ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻮﺷﺶ دارﻧﺪ ﺿﻤﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮوش و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻠﮏ را ﺗﺎ ﺣﺪی از ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺐ
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﮑﺎﻧﻮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻋﮑﺎﺳﯽ راﯾﮕﺎن از ﻣﻠﮏ را ﻫﻢ راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮده و ﺳﻌﯽ دارد ﺗﻤﺎﻣﯽ
آﮔﻬﯽ ﻫﺎی درج ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻪ

روز ﻧﮕﻪ دارد.

اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻪ آژاﻧﺲ ﻫﺎی اﻣﻼک ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻟﺤﻈﻪ

ای و ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻗﺪرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﮏ در اﺳﮑﺎﻧﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﯾﮋه

در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻨﺮﻫﺎ و ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

