مدیریت و تبلیغات شبکه های اجتماعی
مدیریت  50پروفایل از یک پنل بسیار استثنایی با امکانات مدرن

سااد تار و پیفاارفته از ایاا اباایار بارای اناااای یاک بازاریااابی و
مدیریت همه فا حریف روی شبکه های اجتماعی وجود ندارد.
پنل مدیریت شبکه های اجتماعی شما را در روند رشد و کیفیات برناد باا
ساد تریا ابایار نناد منراور و اختیایای یااری مایرسااند .ماا برناد و
اطالعات سازمان شما را در حداکثر  50شبکه اجتماعی ثبت مایکنای و باا
ایا پنل شما میتوانید همه پروفایل های خود را مدیریت کنید.
 افیایش طرفداران اجتماعی
 ساخت آسان و سریع محتوا

 آپدیت همه پروفایل ها با یک کلیک
 پست اتومات و زمان بندی شد
 افیایش اعتبار برند

 افیایش مفتریان در بازدید تیادفی
 دسترسی آسان مخاطبان به شما
 ساخت بک لینک سایت

 بهبود رتبه جستاوی گوگل

 گیارش آماری کامل فعالیت ها
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مطمئا باشید که پست های متعدد شما در شبکه های اجتماعی مختلف به دفعات بیورت تیادفی مورد مفاهد کاربران مختلف قرار مای گیریاد .اعااای آن شابکه هاا باا توجاه باه
سلیقه و جذابیت ،مطلب شما را میخوانند و یا حتی کلیک می کنند .ایا تمای نیییست که شما برای تبلیغات در شبکه های اجتماعی بدنبالاش هستید .کلیاک هاای جدیاد برابار باا
مفتریان جدید .ایا پتانسیل وجود دارد که شما طبق یک زمان بندی مفخص و بههمرا بودجه مفخص در کنار تی با تاربه از ایا مییت بیرگ و رو به توسعه ،نهایات اساتفاد را
ببرید .فراموش نکنی که ایااد و انتفار منر مطالب متنوع بهتریا راهکار برای مورد توجه قرارگرفتا در شبکه های اجتماعی توسط مخاطبیا و جستاوگرها است.
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امتیازات ویژ پنل مدیریت سوشیال
Special Social Panel Features


همه پروفایل ها در یک پنل  ::مفاهد و مدیریت سریع و آسان مکالمات در یک پنل .پیغای مخاطبان را ببینید و به همه کامنت ها از
هر شبکه های اجتماعی خود پاسخ دهید.



آماد سازی و پست اتومات  ::اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی ،موثر و بدون زحمت .تا سقف  350پیغای و پست را آماد
برای ارسال زمانبندی و در زمان خود یرفه جویی کنید.



دریافت گیارش های تحلیلی  ::به راحتی آمار اطالعاتی بدست آمد پروفایل ها را تحلیل کنید و گیارشات هوشمند را در نند دقیقه
با ابیار کاربردی ساد درست کنید.



ثبت برند اجتماعی  ::برند خود را به آسانی در  50شبکه اجتماعی ثبت کنید ،اعتبار و محبوبیت خود را افیایش دهید ،بیفتر دید
شوید ،با مخاطبان بیفتری آشنا شوید.
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راهنمای شروع کار با سوشیال ایران
 .Aانتخاب اشتراک پنل
برای شروع از بیا اشتراکهای پنل ماهیانه یک پلا را انتخاب کنید .همه پنل های مدیریت شامل کلیه امکانات با قابلیت اضافه نمودن تا  50پروفایل شبکه
اجتماعی میباشند .پس از پایان دور اشتراک باید برای دور جدید سرویس خود را تمدید کنید .فاکتور سرویس به یورت اتومات برای شما قبل از پایان
دور ایمیل میشود و یا از بخش مدیریت سفارشات در فروشگا میتوانید نسبت به پرداخت فاکتور خود اقدای فرمایید.

 .Bساخت پروفایل ها
نرا  50پروفایل در شبکه اجتماعی داشته باشی ؟ ساد تریا پاسخ افیایش اعتبار اجتماعی برند است .یکبار بارای همیفاه پروفایال هاای اختیایای برناد
تااری خود را در شبکه های مخ تلف ساخته و تکمیل کنید .مفتریان متفاوت از بازدیدهای تیادفی بدست بیاورید و با مخااطبیا بیفاتری در ارتبااا باشاید.
سوشیال ایران پروفایلهای برند شما را بر اساس اطالعات ،تیاویر ،محیول و خدمات شما در کوتا تریا زمان میسازد و به شما تحویل میدهد.
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 .Cاتیال پروفایل ها به پنل
پس از ساخت پروفایل ها برای مدیریت آسان ،آن ها را در یک محیط پنل اضافه و به تفکیک آنها را مفاهد و مانیتورمی کنید .شاما مای توانیاد تماامی فعالیات هاا در
شبکه های اجتماعی خود را هدفمند پیگیری کنید و به همه پروفایل های خود به راحتی دسترسی داشته باشید تا با افیونه هایی که به پنل متیل می شود رشد برند
خود را دنبال کنید .همچنیا با تعریف سطوح دسترسی کاربران میتوانید با دیگر کارمندان خود همکاری کنید تا یک مدیریت گروهی داشته باشید.

 .Dتهیه و انتفار اتوماتیک پست ها
با آماد سازی مطالب و ذخیر آن در پنل ،می توانید بر اساس تقوی  ،ارسال پست ها را در شبکه های اجتماعی زمانبندی کنید تاا باا یاک کلیاک آپادیت شاوند .بارای
مدیریت مکاتبات و مکالمات با مخاطبان ،از پیش پیغایها را آماد و پاسخگویی خود را ساد کنید.

 .Eآنالیی فعالیتها و گیارش
گیارش تحلیلی با جیییات کامل از مییان ترافیک ،مییان رشد و محبوبیت برند ،تعداد الیک و کامنت ها و همچنیا تعداد فالوورهای پروفایل های شبکه های اجتمااعی
تان طی روند روزانه و هفتگی در قالب یک ریپورت رایگان ماهیانه دریافت و سرمایه گذاری خود را در شبکه های اجتماعی ارزیابی کنید.
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خیوییات و امکانات پنل اختیایی سوشیال
لیست بهتریا خدمات برای مدیریت و تبلیغات اثربخش در شبکه های اجتماعی

مدیریت ::

مدیریت با راندمان باال داشته باشید .مدیریت شبکه های اجتماعی تا 50

پروفایل از یک پنل اختیایی و بدون نیاز به داشتا همهی رمی ورودها .به شما نکات مه را
نفان میدهی و مفاور های مفید میرسانی  .همرا شما هستی !

هوشمند ::

آماد ساازی و برناماه ریایی پسات هاا تاا ساقف  350عادد ،زمانبنادی ارساال

خودکار و اتوماسیون پیغای دهی اجتماعی؛ ایا امکانات با یکبار تنطی و بعد اتوماتیک میشوند .از
آن پس شما گیارش تحلیلی دریافت میکنید ،مدیریت میکنید!

همکاری ::

با قابلیت مدیریت نند کاربر ی پنل سوشیال ایران ،ه تیمی اضافه کنید و باا

ه کار کنید همچنیا برای کااربران ساطد دسترسای مفخیای تعیایا کنیاد تاا وخاایف مفاخص و
رسیدن به هدف سریع تر شود.

تبلیغات ::

ابیار تبلیغات در شبکه های اجتماعی را بدست بگیرید تا هیینه های اضافی را هوشامندانه حاذف کنیاد .شاما مایتوانیاد باه

سادگی اما خالقانه محیوالت خود را توسط پنل در سراسر جهان معرفی و تبلیغ کنید.

آژانس تبلیغات اینترنتی ادز ایران
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اتیال ::

شما میتوانید بهتریا برنامه ها را به پنل اضافه کنید ،ارتباطات  RSSنامحدود و قابلیت اتیال به سایر برناماه هاای متفااوت از

شبکه های اجتماعی مانند  CRMدارد و به راحتی آپدیت میشود .ابیار کاملی در دست خواهید داشت.

گیارش ::

الزمه ی تبلیغات موثر ،تهیه و بررسی گیارش تحلیلی است .سوشیال ایران در ایا محیول سیسات آماارگیری بارای جیییاات

زیادی را طراحی کرد تا درید موفقیت برند شما را افیایش دهد .موقعیت جغرافیایی ،روند تعداد فالور و...

پفتیبانی ::

به همرا پادکست ،کاتالوگ ،و بخش سواالت متداول ،تی پفتیبانی سوشیال ایران ،بارای آماوزش و راهنماایی اساتفاد از

پنل به شما یاری میرساند .ضمناً با توجه به حرفهای و در عیا حال ساد بودن ایا پنل کار شما بسیار آسان است.

لینک ::

کوتا سازی  URLتوسط برنامه هوشمند Ow.ly؛ لینکهای اشتراکی خود را کوتا کنید و بک لینک های زیادی برای وب ساایت تاان

ایااد کنید تا دسترسی مخاطبان تیادفی از طریق شبکه های اجتماعی به برند شما آسان و بیفتر شود.

آرشیو ::

ایا پنل قابلیت ذخیر کردن پیامها و مطالب تا سقف  350پیغای و پیش نویس را دارد .پس دیگار نگاران نگاه داری پسات هاای

نیمه آماد نباشید و ایا فریت را دارید که همیمان نند پست را در روزهای مختلف آماد کنید.
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راهبردهای استراتژیک موفقیت
حاال زمان فعالیت هوشمندانه و افیایش فالوور های حقیقی برای به اشتراک گذاشتا تاارت شماست!

فروش اجتماعی

بازاریابی اجتماعی
o

استراتژی بازاریابی همرا با خالقیت در شبکه های اجتماعی.

 oاناای معامالت و قراردادهای حتمی و بلند مدت.

o

اثر ارتباطات مثبت اجتماعی خود را به حداکثر برسانید.

 oدیدگا مناسب برای فعالیت در زمان درست با راهبرد فروش اجتماعی.

o

اطالعات و گیارشات شبکه های اجتماعی را پر محتوا دریافت کنید.

 oشناسایی ساد خریداران و تیمی گیرندگان و دریافت سیگنالهای خرید در سطد

o

توسعه اتوماتیک برند در شبکه های اجتماعی.

o

روانفناسی و رفتار شناسی مخاطبیا در ارتباا با آنها.

 oپروسه فروش را مدرن و ساد کنید

o

ایااد مطالب سازگار و محبوب و ارسال به همه شبکه های اجتماعی.

 oمفتریان دائ و وفادار داشته باشید و روابط پایدار بسازید.

کفوری و منطقهای.

خدمات اجتماعی

مدیریت اجتماعی
o

سرعت و مهارت در مدیریت شبکه های اجتماعی.

o

خدمات خاص برای مفتریان اجتماعی خود درنرر بگیرید.

o

بروز رسانی پستهای شبکه های اجتماعی ،برنامه رییی شد و از یک پنل.

o

سریعا پاسخگوی نررات مفتریان باشید و آنها را راضی نگهدارید.

o

تنری گیارشهای آنالییی برای تایید بازدهی سرمایه گذاری اجتماعی.

o

خدمات مفتریان اجتماعی بهتریا را برای ویل کردن برند به مردی در سطوح

o

ساد سازی جریانهای کاری.

o

مفارکت گروهی برای افیایش امنیت و راندمان سیست پیغای دهی.

o

زمانبندی وتنری تقوی ارسال پست.

شخیی است.
o

با بخش خدمات مفتریان پنل سیست پفتیبانی را ارتقا دهید.

 oاثر مثبت پفتیبانی پویا را در شناسایی نقاا حساس برند خود و رضایت مفتری
ببینید.
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ارتباا بگیرید

خالقیت نفان دهید

 -ارتباا هدفمند با مخاطبان ایااد کنید ،تا بازدهی سرمایه گذاری اجتماعی خود را افیایش دهید.

-استفاد از برنامه های گرافیکی ساد .

 -مدیریت نند شبکه اجتماعی مثل اینستاگرای ،لینکدیا ،تویتر ،فیس بوک ،گوگل پالس،

-استفاد از افکت های استاندارد برای عکس ها.

پاینترست و...

-بکار بردن متا خالیه و جذاب.

 -زمانبندی پست و ارسال در خودکار بهتریا زمان.

 -انتخاب هفتگ های کلیدی و مرتبط با تاارت شما.

 -پاسخگویی به سواالت عمومی با ذخیر پاسخهای مناسب از پیش آماد .

 -ارسال پست ها در شبکه های اجتماعی در ساعات پربازدید.

 -قابلیت آپلود حا باالی پیغایهای اجتماعی.

 -اطالعات کامل و یحید پروفایل برای دسترسی آسان مخاطبیا با برند شما.

تحلیل کنید

برندتان را اما کنید

 +تیمیمات کاری و هوش اجتماعی خود را با آنالییهای دقیق اجتماعی پر محتوا و قدرتمند سازید.

 +امنیت را به استراتژی کار با شبکه اجتماعی اضافه کنید.

 +گیارشهای تحلیلی شبکه های اجتماعی خود را با جیئیات دقیق آماد کنید.

 +محافرت از حسابهایِ کاربریِ اجتماعیِ ارزشمندتان.

 +بررسی و تحلیل روند رشد برند تااری.

 +کاهش خطای انسانی کارمندان مقابل خطرهای شبکه اجتماعی.

 +شناسایی مخاطبان از نرر جنس و موقعیت جغرافیای.

 +مییان دسترسی کارمندان را کنترل کنید.

 +سناش اثر مکالمات مرتبط و شناسایی نقاا حساس برند.

 +تامیا امنیت دستگاههای تلفا همرا شما با تنریمات  HTTPSما.
 +جلوگیری از پست گذاری اشتبا با سیست دبل نک تاییدیه.

شنوند باشید

تیمی بازی کنید

 -به مخاطبان خود گوش کنید و مطالب محبوب بسازید.

 -مدیریت تیمی و بسیار آسان شبکه های اجتماعی.

 -پیگیری مکالمات مرتبط با خریداران و افراد تاثیرگذار.

-مدیریت پروژ ها ،کارمندان و دپارتمان در یک پنل و تنری مییان دسترسی

 -ایااد جریانهای هدفدار و هفتگ برای مفاهد نررات.

کاربران.

 -مانیتور مکالمات در سطد جهانی و یا در محدود خود.

 -تعییا وخایف و پاسخهای مناسب برای تی ها و دپارتمانها.

 -موقعیت یابی جستوجوها و حاور در بیا مخاطبیا.

 -تمرکی تیمی بر پیغایهایی که اهمیت بیفتری دارند.

 -گسترش مقیاس تاارت با نرارت بر مکالمات تا  55زبان.

یرفه جویی زمان و بهبود سیست پاسخدهی.
 -از فراموش کردن پاسخگویی به پیغامها جلوگیری کنید.
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جدول تعرفه خدمات
و سایر سرویس های مرتبط شبکه اجتماعی
ساخت پروفایل
پنل مدیریت
آپدیت پست
گیارش کامل
تولید محتوا

ساخت  5پروفایل

ساخت  10پروفایل

ساخت  20پروفایل

ساخت  50پروفایل

 150ت

 300ت

 550ت

 900ت

اشتراک  3ماهه

اشتراک  6ماهه

اشتراک  1ساله

اشتراک  2ساله

 300ت

 550ت

 1000ت

 1800ت

30پست ماهیانه

 60پست ماهیانه

 100پست فیلی

 500پست سالیانه

 60ت

 110ت

 180ت

 650ت

1ما

 3ما

 6ما

 1سال

 50تومان

 150تومان

 300تومان

 600تومان

10مطلب

50مطلب

 100مطلب

 500مطلب

 100ت

 450ت

 900ت

 4000ت

کلیه قیمت های جدول فوق به هیار تومان است  /در جدول تعرفه های خدمات سوشیال ایران شما عالو بر سفارش پنل مدیریت می توانید برای ساخت پروفایل،
ساخت مطلب و بروزرسانی یا دریافت گیارش کامل از بیا پالن های موجود انتخاب کنید .هدف ما اتوماسیون و هوشمند سازی ماشیا تااری شما در بخش تبلیغات و
ارتباطات روز می باشد .در یورتیکه درخواست شما در جدول باال وجود ندارد با ما تماس بگیرید.
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بسته تبلیغات اینستاگرای
محیوالت و خدمات خود را در پیج های معروف اینستاگرای به آسانی تبلیغ کنید.

نمایش به

نمایش به

نمایش به

 2میلیون فالوور

 5میلیون فالوور

 10میلیون فالوور

قیمت  1میلیون تومان

قیمت  2/5میلیون تومان

قیمت  5میلیون تومان

o

در  5پیج

o

در  10پیج

o

در  30پیج

o

زمان  3روز

o

زمان  7روز

o

زمان دو هفته

o

دو طرح رایگان

o

سه طرح رایگان

o

پنج طرح رایگان

o

گیارش کامل کمپیا

o

گیارش کامل کمپیا

o

گیارش کامل کمپیا

آژانس تبلیغات اینترنتی ادز ایران
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مرکی تبلیغات مدرن ادز ایران از برندهای جدید طراحی و اجرا شد توسط آژانس برندسازی زاگرس می باشد که با هدف
ارائه خدمات جدید تبلیغاتی از برتریا فناوری های هوشمند جهان برای تاارت های ایرانیان در نهار بخش ایلی تبلیغات
ایمیلی ،تبلیغات شبکه های اجتماعی ،تبلیغات پیامک و سئوسازی بهمرا پنل های مدیریت و منطبق با سیست های مدیریت وب
سایت  CMSبرای تعامل با کاربران پیاد سازی گردید است.

 ایمیل ایران

email-iran.com

 سوشیال ایران

social-iran.com

 تکست ایران
 متا ایران

آژانس تبلیغات اینترنتی ادز ایران
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