گروه خدمات دیجیتال یارا
معرفی خدمات
 -1طراحی و ساخت اپلیکیشن های موبایل (اندروید و آی او اس):
طراحی اپلیکیشن به معنای پروسهای است که در آن یک اپلیکیشنن موباینل سناخته منیشنود .در اینن پروسنه معونو ینک
توسعهدهنده کارهای فنی و برنامه نویسی موبایل را انجام میدهد و یک طراح کارهای مربوط به طراحی رابط کاربری ( UIینا
 )user interfaceو تجربه کاربری ( UXیا  )user experienceرا انجام میدهد .البته موکن است که هر دو بخش
اینها توسط یک نفر انجام شود یا این که تیوی متشکل از چند توسعهدهنده و طراح ،این وظایف را انجام دهند.
اندروید و  iOSدو پلتفرم یا سیستم عامل اصلیاند که بیشتر اپلیکیشنهای موبایل برای آنهنا طراحنی منیشنوند .در توسنعه
اپهای اندروید و  iOSتفاوتهای زیادی دارد .برای شروع کار خود بایند یکنی از اینن دو پلتفنرم را انتخناک کنیند .معونو
طراحان به خاطر راحتتر بودن توسعه اندروید (از نظر رایگان بودن برنامههای آن و مسنالل دیگنر) کنار خنود را بنا طراحنی
اپلیکیشن اندروید آغاز میکنند .در این جا هم ما توضیحات خود را بر این مبنا خدمت شوا اراله میکنیم.
اپلیکیشنهای موبایل به دو دسته کلی نیتیو ( )nativeو  HTML5تقسیم میشود .اپلیکیشنهای نیتیو ،اپلیکیشنهایی هستند
که به صورت اختصاصی برای یکی از سیستم عاملهای موجود (اندروید یا  )iOSطراحی و ساخته میشوند .اما اپلیکیشننهنای
 HTML5بر پایه وک نوشته میشوند .به گونهای که در هر سیستم عاملی قابلیت اجرا دارند .از نظر کارایی و کمهزینه بنودن،
اپلیکیشنهای  HTML5به صرفه تر به نظر میرسند .اما واقعینت دیگنر اینن اسنت کنه اینن ننوع اپلیکیشننهنا منیتواننند
محدودیتهای زیادی داشته باشند .در اپلیکیشنهای نیتیو دست ما بازتر است و کارهای بیشتری میتوانیم انجام دهیم.
هوچنین یک نوع دیگر از اپها وجود دارد که به آن اپهای هیبرید یا  Hybrid appsمیگویند .اپهای هیبرید بنه ننوعی
ترکیبی از اپهای نیتیو و  HTML5محسوک میشوند .در واقع این اپها هم بر پایه وک نوشته شدهاند و میتوان از آنهنا در
سیستم عاملهای مختلف استفاده کرد .اما تفاوتش این است که یک بستر نیتیو برای آن ایجاد میشود به طوری که ظاهرشنان
شبیه به اپهای نیتیو و منحصر به فرد برای هر سیستم عامل میشود .در این نوع طراحی ،نسبت به طراحنی  ،HTML5دسنت
طراح بازتر است و بیشتر میتواند از ویژگیهای آن سیستم عامل خاص بنر روی اپلیکیشنن خنود

برنره ببنرد .امنا بناز هنم

محدودیتهایی برای این نوع اپلیکیشن نیز وجود دارد.
معوو برای این که برترین طراحی را داشته باشیم و بتوانیم از توام پتانسیلها به صورت کامل و صد درصندی اسنتفاده کننیم،
باید اپلیکیشنهای موبایل را به صورت نیتیو طراحی کنیم .تنرا اشکال آن این است که باید برای هر سیستم عامنل بنه صنورت
جداگانه کارهای برنامهنویسی و طراحی را انجام دهیم که خب طبیعتا هزینههای ناشی از آن را افزایش میدهند .امنا از طنر
دیگر اپلیکیشن میتواند ویژگیهای بسیار مفیدتری داشته باشد و کاربران نیز از آن راضیتر باشند .انتخاک ننوع اپلیکیشنن از
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این نظر (نیتیو یا هیبرید بودن) بیشتر به بودجه و اهدا

شوا بستگی دارد .هوچنین این موضوع که میخواهید چه ویژگیهنایی

در اپلیکیشن وجود داشته باشد.
انواع اپلیکیشن های موبایل  :فروشگاهی  ،فرم های سوال و جواک  ،اپ دانلود و اشنترا

فنیلم و موسنیقی  ،اپ نیازمنندی هنا

(دیوار) اپ پرداخت و اپ های مختلف ...

 -2تبلیغات هدفمند آنالین :
تبلیغات هدفوند ( )Targeted Advertisingدر واقع شامل تبلیغاتی است که چه به صورت آنالینن و چنه بنه صنورت
آفالین ،براساس بخشبندی بازار مخاطبانی را با ویژگیهای مرم هد

قرار میدهند تنا بتوانیند برتنرین نتیجنه را بگیریند .از

آنجایی که هویشه به دنبال دریافت بیشترین خروجی و افزایش نرخ تبدیل هستیم ،باید به رو های مختلف محتوای خودمان
را به مخاطبان هدفی برسانیم که میدانیم با توجه به ویژگیهای مشابری که دارند ،نسبت به پیام ما عکسالعولی یکسانی نشان
خواهند داد.
یکی از مروترین فرایندها در تبلیغات هدفوند بخشبندی بازار ینا  Market Segmentationاسنت .اینن کنار کونک
میکند تا برای هر بخش محتوای سفارشی و شخصیسازی شده داشته باشید و بتوانید از منابعی که در اختیار دارید به درسنتی
استفاده کنید.

مزایای تبلیغات هدفمند
هوانطور که اشاره کردیم تبلیغات هدفوند اهویت و مزیتهای زیادی دارد .به هوین دلیل زمان زیادی صر
و شناخت دقیق مخاطبان هد

بخشبندی بازار

میشود .در ادامه مرمترین مزایای این نوع تبلیغات را میبینید:

بیشترین منافع به مصر کننده میرسد :یکی از مرمترین مزایای تبلیغات هدفوند این است که بیشترین منفعت نصیب مشتری
و مصر کننده میشود .پیامهای شوا به صورت سفارشی و شخصیسازی شده به آنها میرسد ،منیتوانیند بنه صنورت منو ر
خدمات و محصو ت خود را مستقیوا به دست آنها برسانید ،نیاز آنها به درستی برطر

میشود و چیزی را دریافت میکننند

که به آنها ارتباط داشته و مورد عالقهشان است.
ا ربخشی با ی تبلیغات هدفوند :در طر

مقابل کسبوکارها و تبلیغدهندگان نیز از هدفوند و هوشوند بودن برنامههنای خنود

منفعت زیادی کسب میکنند .کوپینهای آنها ا ربخشی بیشنتری دارنند ،مننابع آنهنا بنه درسنتی صنر
تبلیغاتشان کاهش مییابد ،نرخ بازگشت سرمایه ( )ROIبرتری دارند ،فرو

منیشنود ،هزیننه

آنها با تر رفته و در نرایت مشتریان راضی و

وفادارشان بیشتر میشود.

 -3تبلیغات در فضای مجازی (دیجیتال مارکتینگ) :
تبلیغات در فضای مجازی چیست؟
این نوع تبلیغات به هنر استفاده از اینترنت برای رساندن پیامهای بازاریابی و تبلیغاتی به مخاطبان مشخص و منورد نظنر گفتنه
میشود .در واقع این شیوه برای متقاعد کردن مشتریِ هد
است .اکثر کسب و کارها تال

به منظور شرکت در یک اقدام خاص مانند خریند ،طراحنی شنده

میکنند روزانه محتوای مناسبی را بر بستر آنالین برای شناساندن محصو ت ،خدمات و فرو

آنها به افراد ،منتشر کنند.
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اهویت و تا یر تبلیغات در فضای مجازی
تبلیغات آنالین با گذشت زمان به سرعت در حال پیشرفت است .شکی در این نیست که اینن رو
برای شرکتهای کوچک و بزرگ فراهم میکند تا فرو

فرصنتهنای متعنددی را

خود را به شیوهای کارآمد افزایش دهند .این تبلیغات برای موفقینت

تجاری شوا بسیار مرم است .هوانطور که تحقیقات نشان میدهد ،مردم به طور فزایندهای از اینترنت برای جستجوی اطالعنات
در مورد محصو ت و قیوت آنها قبل از تصویمگیری نرایی استفاده میکنند؛ این بدان معنی است که شوا واقعا نونیتوانیند از
تبلیغات آنالین چشمپوشی کنید؛ زیرا اکثر مشتریان شوا در حال جستجوی آنالین هستند.
هر کارآفرین و بازاریاک باید از این ابزار تبلیغاتی عصر مدرن استفاده کند .این تبلیغات مشتریان آنها را افنزایش منیدهند و
در نرایت به افزایش سود آنها کوک میکند.
در ادامه چند دلیل وجود دارد که اهویت تبلیغات در فضای مجازی را شفا تر میکند:
دسترسی جرانی
از طریق تبلیغات مجازی ،میتوانید کسب و کار خود را فراتر از منطقه محلی خود به افراد بیشنتری بشناسنانید و بنه مخاطبنان
هد

خود در سراسر جران برسید .برای گستر

کسب و کار خود مجبور نیستید به جایی سفر کنید .شوا به راحتی میتوانیند

به کوک اینترنت با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید.
مقرون به صرفه بودن
یکی از بزرگترین مزایای این شیوه از تبلیغات ،مقرون به صرفه بودن آن است .برخال

رو های سننتی ،زم نیسنت مبنالغ

هنگفتی را برای تبلیغات خود هزینه کنید .به عنوان مثال گوگل تخوین میزند که به ازای هر  1د ری که در تبلیغنات گوگنل
خرج میکنید 2 ،د ر درآمد کسب خواهید کرد .این یک بازگشت سرمایه  200درصدی است ،چیزی نیست که بتوان از آن
غافل شد.
مخاطب هد
با تبلیغات آنالین شوا میتوانید مخاطب مناسب بیزینس خود را پیدا کنید و افرادی را هد

قرار دهید که با احتوال بیشتری به

چیزی که شوا میفروشید ،عالقهمند هستند .ابزارهای تبلیغات آنالین به شوا کوک میکنند تا لیدهای بیشنتری ایجناد کنیند و
کوپینهای خود را مؤ رتر و سودآورتر کنید.
تعامل بیشتر با مخاطبان
اینترنت برترین بستر برای درگیر کردن و تعامل بیشتر و راحت تر با مخاطبِ هد

شواسنت .دربناره مخاطبنان هند

خنود

تحقیق کاملی انجام دهید تا متوجه شوید که آنها به دنبال چه نوع محصو ت و خدماتی هستند و در مورد محصو ت شوا چه
فکری میکنند .کوپینهای تبلیغاتی خود را بر این اساس برنامهریزی کنید و هوواره با آنها در تعامل باشید.
دسترسی به دادهها
با کوک ابزارهای تجزیهوتحلیل آنالین ،میتوانید رمزگشایی کنید که کدام استراتژی برای شوا مفید اسنت و کندام ننه .شنوا
میتوانید با تجزیه و تحلیل دادههایی که از مشتریانتان به دست میآورید ،بهطور مداوم استراتژی بازارینابی خنود را اصنالح و
تکویل کنید.
نتایج سریع و آسان
برخال

تبلیغات سنتی ،نتایجی که از رو های تبلیغات آنالین حاصل میشود بسیار سنریع و آسنان اسنت و از لحظنهای کنه

کوپین تبلیغاتی خود را شروع میکنید ،فرآیند جذک مشتری نیز آغاز میشود .
روابط پایدار با مشتری
نگرداری مشتری بسیار ارزشوند است .با تبلیغات مجازی میتوانید بارها و بارها از این مشتریان استفاده کنید و آنها را مندام
برای خرید مجدد ترغیب نوایید.
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 -4تولید محتوای اینستاگرام :
اگر از عالقوندان به شبکههای اجتواعی باشید ،احتوا یکی از محبوکترین این شبکهها برای شوا ،اینستاگرام است .این شنبکه
اجتواعی که در سال  2010توسط دو مرندس کامپیوتر به نامهای کوین سیستروم و مایک کریگر تاسیس شد ،امروزه یکی از
پرمخاطبترین شبکههای اجتواعی است و روزانه افراد زیادی در آن اطالعات شخصی خود را به اشترا

میگذارنند و ینا بنه

کسب و کار و تولید محتوا در اینستاگرام میپردازند.
تعریف دقیق تولید محتوا در اینستاگرام
تولید محتوا در اینستاگرام به انتشار هدفوند محتواهای مختلف مثل عکس ،ویدیو ،متن و موارد دیگر گفته میشود که به منظور
اراله به مخاطبان شوا طراحی میشود .اینستاگرام پیش از هر چیزی ،یک شبکه اجتوناعی مبتننی بنر انتشنار عکنس و محتنوای
تصویری است .به هوین دلیل انتشار عکس یا ویدیو اصلیترین نکته در انتشار محتوا در این شبکه اجتواعی است به طوری کنه
بدون متن میتوان مطلبی را به مخاطبان به اشترا

گذاشت ولی بدون عکس یا ویدیو هیچ مطلبی در اینستاگرام قابنل انتشنار

نیست.
اهویت تولید محتوا در اینستاگرام در دنیای امروز
اینستاگرام با بیشتر از  250میلیون نفر کاربر فعال یکی از مرمترین شبکههای اجتواعی دنیا به شوار منیرود و هونین مسنلله
توجه افراد زیادی از کارآفرینان را به خود جلب کردهاست چرا که هیچ مرکز خرید یا مکان فیزیکی نویتواند چنین مخناطبی
را در اختیار آنها بگذارد .طبق آمارهای منتشر شده ،تا اکتبر  2015تعداد  40بیلیون عکس در این شبکه اجتواعی به انتشار
گذاشته شده بود که بیشترین رقم انتشار عکس در یک شبکه اجتواعی در تاریخ نوپای فضای مجازی محسوک منیشنود .اینن
رقم حیرت انگیز به راحتی اهویت تولید محتوا در اینستاگرام را نشان میدهد.

 -5طراحی و چاپ ( بنر -کاتالوگ – بروشور-سربرگ و محصوالت چاپی) :
خدمات طراحی و چاپ بعنوان تبلیغات آفالین شنناخته شنده کنه بنا روی کنار آمندن تبلیغنات دیجیتنال هوچننان اهوینت و
کاربردهای خود را داشته .این سبک تبلیغات یکی از رو های معرفی و بازاریابی منو ر بنرای کسنب و کارهنا اسنت.تبلیغات
آفالین کاربردهای متعدد و مو ری در بازاریابی و فرو

محصو ت دارند.

انواع چاپ :
چاپ افست
افست نوعی از چاپ است که طرح ها از طریق فیلم بروی ورق های نازکی بنام زینک حک می شوند .بعد از این مرحله زیننک
بروی اولین استوانه گردان دستگاه چاپ نصب می شود .سپس با فشار استوانه دیگر که بروی آن صفحه ستیکی نصنب شنده
طرح ها روی کاغذ چاپ می شود .این عولیات پروسه ی نسبتا پیچیده ای دارد که از طراحنی شنروع شنده و بعند بنه مراحنل
لیتوگرافی می رسد .پس از تریه زینک یا پلیت طرح های گرافیکی توسط ماشین های افست بروی انواع کاغذ چاپ می شوند.
به چاپ افست ،چاپ لیتوگرافی نیز گفته می شود که روشی برای چاپ انبوه است .چاپ  offsetبه صرفه تنرین رو

چناپی

است و از سال های دور مورد استفاده قرار گرفته است .به چاپ افست ،چاپ لیتوگرافی نیز گفته می شود که روشی برای چاپ
انبوه است .چاپ  offsetبه صرفه ترین رو

چاپی است و از سال های دور مورد استفاده قرار گرفته است.

چاپ دیجیتال
چاپ دیجیتال روشی مدرن و نوین در صنعت چاپ است .این رو

شامل چاپ طرح های گرافیکی توسط دستگاه های پرینتر

بزرگ است .چاپ دیجیتال در مقایسه با چاپ افست بسیار سریعتر انجام می شود و البته هزیننه ی بیشنتری هنم در بنر دارد.
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چاپ دیجیتال در حقیقت خدمات فوری چاپ با تعداد کوتر از نسخه های افست است .در مواردی که کسب و کارها نیناز بنه
چاپ فوری اقالم مختلف مثل کاتالوگ ،پوستر و غیره جرت شرکت در نوایشگاه ها و بازاریابی دارند این چاپ بسیار کاربردی
است.
جرت سفار

این خدمات با شواره  09027467289در واتساپ در ارتباط باشید.

 -6پنل پیامکی ( ارسال انبوه تبلیغات پیامکی) :
بسیاری از اشخاص که قصد دارند ارسال پیامک انبوه را دارند ،اطالعی ندارند که پنل پیامکی چیست و چگونه میتنوان بنا آن
ارسال اس ام اس انجام داد؟ چنین امکانی برای اغلب کسبوکارها و فروشگاههای آنالین ینک فرصنت اسنتثنالی بنه حسناک
میآید.
پنل پیامکی چیست و چه ویژگیهایی دارد؟
سرویس پیام کوتاه ( )SMSسرویسی از شبکهای تلفن هوراه برای ارسال و دریافت پیام کوتاه بنا کونک شنبکههنای تلفنن
هوراه است که یکی از بزرگترین دستاوردهای صنعت و فناوری بشر در دهههنای اخینر بنوده اسنت .بنا پیشنرفت تکنولنو ی،
رو های زیادی در اینترنت برای تبلیغات فراهم شد .رو هایی که امکان برقراری ارتباط سریع ،دقیق و حرفهای را در ابعناد
بزرگ برای مشاغل ایجاد میکند .یکی از مفیدترین این سیستمها سرویس ارسال پیام کوتاه است .سرویس ارسال پیامک یک
سامانه پیشرفته و هوشوند است که برای مدیریت و ارسال پیامک انبوه از طرینق ینک صنفحه وک و اهندا

تجناری اسنتفاده

میشود.
اکثر پنل های پیامکی نرم افزار تحت وک دارند یعنی جرت استفاده از سامانه ارسال پیامک باید به اینترنت متصل باشنید ولنی
در برخی از سامانه ها عالوه بر نرم افزار تحت وک ،نرم افزار ویندوزی نیز اراله میدهند که به اتصال اینترنت نیازی ندارند.
ویژگیهای پنلهای پیامکی
در گذشته برای ارسال انبوه پیامک از موبایل استفاده میشد .ارسال پیامک با موبایل کاری بسیار زمنانبنر بنود ،ولنی امنروزه
سامانه ارسال و دریافت پیامک یا هوان پنل پیامکی کار را بسیار آسان کرده و به راحتی میتوانید به حجم با یی از شنوارههنا
در یک لحظه ارسال پیامک انجام دهید.
با کوک چنین سیستوی میتوانید صدها و هزاران پیام کوتاه را بدون کوچکترین تالشی و فقط در چند لحظنه بنرای مخناطبین
خود ارسال کنید .پنل اس ام اس راهی فوقالعاده برای شرکتهایی است که میخواهند در کوترین زمنان بنا بیشنترین تعنداد
تواس و مشتری موکن ارتباط برقرار کنند و اطالعات مرم خود را به آنها بفرستند.
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