ﭼﻄﻮر ﻓﺮوﺷﻤﺎن را  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﮔﺮ دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﻏﺬای ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از آن
رﺳﺘﻮران ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ  %25ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﻋﺎدی رﺳﺘﻮران ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﮑﺮار ﺧﺮﯾﺪﺗﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺎدی ﻫﻤﺎن رﺳﺘﻮران ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮ روی
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ! ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ در دﻧﯿﺎ از رﯾﻔﺮال ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﺳﺘﮕﺎه ذﺧﯿﺮه ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ داﯾﺮﮐﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ در ﭘﻨﻞ آﻧﻼﯾﻦ
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار

ﻣﯽ دﻫﺪ  ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﻨﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.

وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﭘﻨﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ از ﻗﺪرت رﯾﻔﺮال ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺗﺎن را ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ وار اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ  ،ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ :

اﻓﺰوﻧﻪ “رﯾﻔﺮال” ﺟﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﭘﻨﻞ داﯾﺮﮐﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺘﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮد  ،ﺟﺎﯾﺰه ﻣﺸﺨﺼﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ را وارد دﺳﺘﮕﺎه داﯾﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ  ،ﯾﮏ
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮاﯾﺶ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻟﯿﻨﮏ داﺧﻞ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ وارد وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻢ و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﺪ .داﯾﺮﮐﺖ از ﻃﺮف ﻣﺸﺘﺮی ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻫﺮ “دوﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی” ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺷﻤﺎره اش را وارد دﺳﺘﮕﺎه داﯾﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﻓﻮرا ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ او را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺟﺎﯾﺰه ای ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه آﮔﺎه ﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺘﺮی اﻧﮕﯿﺰه ای دوﭼﻨﺪان دارد ﺗﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ!
ﺑﺮای اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﻣﺸﺘﺮی ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻢ ﯾﮏ
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺧﺮﯾﺪ روزاﻧﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮوش ﺷﻤﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!

ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﮕﺎه ذﺧﯿﺮه ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺘﺮی داﯾﺮﮐﺖ  720ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را از دﯾﺠﯽ
ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﯿﻤﺖ اﻓﺰوﻧﻪ رﯾﻔﺮال ﻧﯿﺰ  350ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ ﮐﺪ  fa30آن را ﺑﺎ  100ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  250ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﻔﺮال ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﺪ!
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

