ﻫﻤﮑﺎری ﺗﭙﺴﻞ ﺑﺎ ﺑﺎزار در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺟﺴﺖوﺟﻮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺟﻤﻌﻪ ۱۹ ،دی ۱۳۹۹
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﭙﺴﻞ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺎزار و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺑﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎزار از اول دی  ۹۹ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﭙﺴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺸﮑﺮی ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﺮوش و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎزار ،در ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در
ﺑﺎزار ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺒﻠﯿﻎدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﭘﻨﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﺎ

از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوش ﺑﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺑﺎزار ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺑﺎزار ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺪﯾﺮان
ﮐﻤﭙﯿﻦ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺑﺎزار را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
آژاﻧﺲ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎزار ،ﺗﭙﺴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آژاﻧﺲ ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ
ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺒﻠﯿﻎدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ«.
او در ﻣﻮرد ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ آژاﻧﺲ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺗﭙﺴﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﺗﭙﺴﻞ در ﮐﻨﺎر ﺑﺎزار
ﺗﻨﻬﺎ راهﻫﺎی اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎزار در ﻣﺪﯾﺎﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺟﺴﺘﺠﻮ
و وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﺑﺘﺪای دی اﻣﺴﺎل ﻫﯿﭻ آژاﻧﺲ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﭙﺴﻞ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﻧﺪارد« .
ﺑﺎزار ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻫﻤﻪ
اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء
ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺑﺎزار ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﭘﻨﻞ ﺑﺎزار و ﺗﭙﺴﻞ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﺠﻢ ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺬبﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در
ﺟﺴﺘﺠﻮ وﺟﻮد دارد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻨﺶ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﺗﭙﺴﻞ ،اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺣﺠﻢ ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺬبﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
در ﺟﺴﺘﺠﻮ را اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼﻟﯿﺎن ،ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در اپاﺳﺘﻮر ﺗﭙﺴﻞ ،در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻃﻮل
ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎزار را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﭙﺴﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﻢ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ و اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﺧﻮﺑﯽ در ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﭙﺴﻞ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ،
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزش اﻓﺰوده اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ«.
ﺑﺎزار ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﺮده در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ راهﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎﻻ
ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزار ﮔﺎم ﺑﺮدارد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﭙﺴﻞ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ
ﺧﻮد ،ﻗﺪم ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی در راﺳﺘﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

