مرکز تبلیغات متنی پیامکی ایران
خدمات مرتبط با سیستم های تبلیغاتی پیامک شامل پنل ،سایت ،تلگرام ،خطوط خدماتی و ارسال انبوه هدفمند



تبلیغات ارزان

هزینه تبلیغات پیامکی از دیگر روشها پایین تر است و پرداخت خود را با بازدهی آن به راحتی مقایسه کنید .این هزینه را
نسبت به بازگشت سرمایه بهینه میکنید.



تبلیغات گسترده

به دلیل گسترش تلفن همراه ،مخاطبان بسیاری برای ارسال تبلیغ در دسترس هستند .در جای درست کمپین تبلیغاتی
طراحی کنید.



تبلیغات هدفمند

با خالقیت و نوآوری در ایجاد متن و تصویر ،تبلیغات خود را در بانک مشاغل و اصناف مرتبط خود ارسال کنید تا برند شما در
بازار هدف تثبیت شود.



تبلیغات سریع

سریع ترین دسترسی به مخاطبان برای انجام تبلیغات از طریق تلفن همراه است؛ نسبت به این قابلیت باید هوشمندانه و
تاثیر گذار عمل کنید.



تبلیغات اجتماعی

ورود به شبکه هایی که مردم زمان زیادی در آن سپری میکنند و از آن طریق میتوانند تبلیغات شما را به اشتراک بگذارند.
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کاتالوگ خدمات بازاریابی متنی پیامکی تلگرامی

محصوالت و خدمات پیامک تبلیغاتی و ارتباطی
سیستم ارسال و دریافت پیامک ارزان تبلیغاتی و خدماتی هوشمند چگونه بر تجارت شما اثر مثبت میگذارد؟

خطوط خدماتی

اتصال پیامک سایت

پنل پیامک

ارسال هدفمند

پنل تلگرام

شماره تلفن اول دفترر کرار وب سرررررایت و فروشرررررگاه پنل رایگان ارسرال پیامرک ارسررررررال انبرررررروه و ارزان ارسرال بره بانرک مشرراغل و
خرود را برا تکمیرل تاهرردات آنالیرررن خرررود را بررره ابرررزار گروهی بره بانرک مشراغل و پیامررک متنرری هدفمنررد بررا شماره تلفن هرا برر اسراس
به خط خدماتی ماتبرر بررای قدرتمند سامانه پیامرک برا محلرره هررا و اپراتررور هررای لوگررو و نررام برنررد بهمررراه شرررهر ،اپراترررور و ...بررررای
ارسررال برردون بررالک شرردن پنرررل مررردیریتی و اتصرررال موبایل با شماره اختصاصری تصویر به کراربران تلگررام پیامرررک تبلیغررراتی و پیرررام
تبدیل کنید.
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افزونه ها شروع کنید.
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بر اساس منطقه ،شغل...

تبلیغ در تلگرام

کاتالوگ خدمات بازاریابی متنی پیامکی تلگرامی

لیست امکانات برتر تبلیغات متنی ما
کمپین تبلیغاتی

بانک شماره

گزارش تحلیلی

طراحی کمپین تبلیغات از انجام یک روش تبلیغ موثرتر آیا برای ارسال پیامک تبلیغات خود دفترچه تلفن تا هنگامی که گزارشی تحلیل نشود نمیتوان تبلیغات
است .این کار مستمر و هدفمند برند تجاری شما را در مرتبط با صنف خود را دارید؟ ما برای بیشتر اصناف و را اثربخش دانست .در این پنل پس از ارسال،
بازار هدف تثبیت میکند .ما این کمپین را برای شما مشاغل بانکهایی درنظر گرفتهایم تا سرعت و اثر گزارش کامل از تاداد پیامک تحویل شده/نشده
اتوماتیک میکنیم تا تمامی ابزار تبلیغات خود را ساده مثبت تبلیغات را افزایش و برند شما را در بین دریافت کنید و با آمارگیری دقیق برنامه ریزی بهتری
مدیریت کنید.

مشترکین درست نمایش دهیم.

داشته باشید.

پنل ارسال

سامانه سایت

کنترل پنل

پنل ارسال پیامکی که در این سایت به عنوان محصول این سامانه کامال کد محبوب ترین کامپوننت در بازار با این پنل میتوانید سیستم پاسخگویی و ارسال را
ارائه شده توسط کارشناسان ما رفع مشکل شدهاند و است و قابلیت گروه بندی برای کاربران و تایین سطح خودکار کنید ،کامپوننت مناسب برای ایجاد متنوع
به راحتی و بدون هیچ باگ برنامهای قابل استفاده دسترسی دارد .همچنین میتوانید به خارج از ایران خبرنامه است و به چند سرویس پیامکی همزمان
است .با ثبت نام در سایت ،مدیر پنل اختصاصی خود هم پیامک ارسال کنید؛ شما محصول ارزشمندی را متصل شود .مدیریت هدفمند ،نیازمند ابزار هوشمند
باشید.
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انتخاب کردهاید.
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و ساده هستند.

کاتالوگ خدمات بازاریابی متنی پیامکی تلگرامی

ثبت خطوط خدماتی تجاری
شماره تلفن اول تجاری خود را برای ارسال صد در صد پیامک به همه مشتریان به صورت خدماتی ثبت کنید
o

ارسال پیامک با شماره ثابت حقیقی شما به جای شماره های مجازی  2000 ،1000و 3000

o

عدم نیاز به نوشتن شماره تماس شما در متن پیامک و صرفه جویی در تاداد کاراکترها

o

بهبود مشتری مداری از طریق ارسال شماره تماس به مخاطبین

o

امکان برقراری تماس و پاسخ پیامکی توسط دریافت کننده پیام با شماره تلفن ثابت شما پس از ارسال پیامک

o

ارسال  %100به گیرنده و عدم اسپم حتی در شماره هایی که خدمات تبلیغاتی خود را مسدود کرده باشند.

و از آنجاییکه امروزه حجم ارسال پیامک/اس ام اس های تبلیغاتی با شماره های  2000 ،1000و یا  3000بسیار زیاد
شده است ،دریافت کنندگان پیام ماموال به محض رویت پیامک با چنین شماره هایی بدون خواندن محتوا ،پیامک مذکور
را پاک میکنند .در صورتیکه ارسال پیامک با شماره تلفن ثابت ،بر اعتبار شما نزد مخاطب میافزاید و منجر به توجه
بیشتر دریافت کننده پیام به محتوای آن می شود.

در نظر داشته باشید خطوط خدماتی  ،خطوطی هستند که فقط به مشترکین خودتان می توانید ارسال کنید و از شماره های دیگر ،بانک
منطقه و کد پستی استفاده نمینمایید و متن پیامک فقط اطالع رسانی است و درصورتی که به شماره غیر از بانک شماره خودتان ارسال
انجام دهید تبلیغاتی محسوب شده و شامل جریمه میشود؛ هر گونه ارسال به لیست مشتریان اطالع رسانی خدماتی محسوب می شود.
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تبلیغات ارزان با ارسال انبوه پیامک و تلگرام
اجرای کمپین تبلیغاتی با ارسال تلگرام و پیامک انبوه گروهی به بانک شماره تلفن های ایرانی و خارجی بهمراه گزارش کامل

تاداد ارسال

100.000

500.000

1.000.000

پیامک

ارسال  100هزار پیامک متنی به

ارسال  500هزار پیامک متنی به

ارسال هدفمند و با فاصله به یک

بانک شماره های خاص انتخابی

بانک شماره های خاص انتخابی شما

میلیون شماره تلفن انتخابی

هزینه تومان

 1.3میلیون

 6میلیون

 11میلیون

ارسال در شبکه تلگرام به 100

ارسال در شبکه تلگرام به 500

ارسال در شبکه تلگرام به  1میلیون

هزار کاربر اجتماعی بر اساس

هزار کاربر اجتماعی بر اساس منطقه

کاربر اجتماعی بر اساس منطقه

منطقه جغرافیا و مشاغل

جغرافیا و مشاغل

جغرافیا و مشاغل

 600هزار

 3میلیون

 6میلیون

تلگرام
هزینه تومان




کلیه ارسال ها شامل گزارش پس از پایان عملیات تبلیغات می باشد.
هزینه پیام های ارسال نشده مشخص بوده و تا میزان تکمیل سفارش جایگزین می شود.
ارسال ها با نام تجاری ،لوگوی تجاری ارسال می گردد.
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اتصال هوشمند سایت به ابزار مدیریت پیامک
نصب سیستم مدیریت یکپارچه ارتباطات پیامکی با کاربران سایت ،فروشگاه و سایر برنامه های متصل به سایت
آیا عالقمند به اتصال ابزار مختلف وب سایت خود مانند ثبت نام کاربران ،کد فاالسازی حساب ،ارسال پیامک وضایت سفارشات فروشگاه هستید!؟ همیشه راه حل هایی در بازار برای
این منظور یافت می شود اما در اختیار داشتن یک سیستم یکپارچه و قدرتمند با ابزار کامل مدیریتی درون پنل وب سایت شما می تواند کمک زیادی به مدیریت ارتباطات جدید شما
داشته باشد .تکست ایران خدمات جدید اتصال سیستم های اتوماسیون و سایت به سامانه پیامک را برای شما فراهم میسازد.

پنل درون سایت

اتصال به خطوط خدماتی

پنل درون سایت قابلیت اضافه کردن شماره تلفن ،ارسال تکی و گروهی ،ایجاد و

خط تلفن مهم شرکت خود را به صورت خطوط خدماتی برای ارسال پیامک خدماتی به

ارسال خبرنامه را دارد .مدیریت کامل تکست مارکتینگ را در دست بگیرید .با

کاربران سایت خود استفاده کنید .این کار نوعی برند سازی و نشان دادن اعتبار تجاری

افزایش مخطبان فاال ،برند خود را ماندگار کنید.

تان است و هرگز این شماره بالک نمیشود.

اتصال به فروشگاه آنالین

تاامل هوشمند با کاربران

پس از خرید آنالین برای اطالع رسانی روند کار به شماره تماس ثبت شده خریدار

بین تجارت و مشترکین خود ارتباط ساده و موثر ایجاد کنید تا اعتماد آنها را بدست

پیامک ارسال میشود .شما میتوانید از این شماره ها برای ارسال تبریک تولد،

آورید .در این صورت است که هوشمندانه روابطی ساختید که هم شما سود کردهاید و

تایید ثبت و اطالع رسانی خدمات خود استفاده کنید.

هم مخاطب شما سود میبرد .یک رابطه برد برد!

اتصال به ابزار سایت

تاریف ارسال هوشمند

این سیستم میتواند به سادگی به بخش های مختلف وب سایت متصل گردد و بین

ارسال خودکار و هوشمند سیستم به شما کمک میکند که یکبار تنظیمات را انجام دهید

مدیران ،کاربران و سایت ارتباط ایجاد کند .هنگامیکه کاربر در بخشی از سایت

تا تمامی دستورات برنامه ریزی شده تان را کامال اتومات انجام شود .ما یشتر بازاریابی

نیازمند تایید یا بروز رسانی باشد ،با یک پیامک این نیاز را رفع کنید.

الکترونیکی شما را اتوماتیک و هوشمند میسازیم.
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امکانات برتر پنل های پیامک متنی تلگرامی
دفترچه تلفن بانرک تلفرن همرراه برا قابلیرت ایجراد دسرته

گزارش بازدهی قابلیت دریافت گزارش تحویل دقیق در

بندی ،جستجو و اتصال به سامانه ارسال پیام متنی ،امکران سررامانه وجررود دارد .هزینررک پیامررکهررای ارسررال نشررده برره
ارسال پیامک تکی و یا انبوه به دفترچه.

سامانه ارسال

نمایش پیامک های ارسرالی و دریرافتی و

حساب شما بازگردانده میشود.
امکانات نمایشی پنل ها امکان ارسال محتروای غیرمتنری،

تاداد باز شده و از دسرت رفتره ،ارسرال برر اسراس تراریخ تصویر و فیلم به همرراه پیامرک را دارنرد .همچنرین تارداد
تنظیم شده به صورت انبوه یا دستهای

کاراکتر  13برابر پیامک متنی است.

محیط پنل ارسال سریع پیامرک تکری و انبروه؛ نمرایش نرام خدمات مالی

تارفررره ارسرررال مالیرررات ارزش افرررزوده

کاربری ،خط اختصاصری و اعتبرار پنرل ،دسترسری سرریع بره نرردارد و برره صررورت ثابررت و بهمررراه خطرروط ارسررال رایگرران
بخش های افزونه

محاسبه میشود .پنلها یک سالهاند و در سالهرای بارد برا
تخفیف قابل تمدید است.

تنظیمات پنل انطباق کامرل برا سرایت و نسرخه هرای جدیرد

ارسال نامحدود هرریچ محرردودیتی از نظررر تاررداد ارسررال

آپرردیت ،ثبررت دسترسرری کرراربران ،همکرراران و مرردیران ،پیامرررک در سرررامانه وجرررود نررردارد ،هرتارررداد شرررماره کررره
قابلیت تشخص شماره های اشتباه.

میخواهید اضافه کنید!

پنررل پیامررک پنررل سرراده ارسررال اس ام اس تبلیغرراتی برره پنل تلگرام تکست ایران امکان ارسال پیامک بره تلگررام
مخاطبینی که شماره تلفنهای تبلیغاتی را مسردود نکردنرد .را به صورت لحظهای بر روی سامانه کامال حرفه ای و برا درج
این پنل اما پیشنهاد اول ما نیسرت زیررا رانردمان مناسربی نام و لوگوی شما فراهم کرده است ،تنها کافیسرت برا شرارژ
ندارد اما یک نوع تبلیغات محسوب میشود و مرا بررای نیراز به میزان دلخواه از پنل خود اقدام به ارسال هوشمند پیام
بازار امکان استفاده از این پنل را فراهم کردهایم.

نمایید .این پنل به همراه بانک رایگان شماره تلفن است.

پنل وب سایت اتصال ب ه ابزار کرامپوننتی ،اتصرال بره فررم هرای سرایت ،اتصرال بره  APIاختصاصری ،اتصرال بره بانرک
اطالعاتی ،اتصال به یک اپلیکیشن ،اتصال به فروشرگاه آنالیرن ،اتصرال بره امنیرت حرفره ای ،تاامرل هوشرمند باکراربران،
تاریف نحوه ارسال پیام از امکانات پنل وب سایت ما است.
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مرکز تبلیغات مدرن ادز ایران از برندهای جدید طراحی و اجرا شده توسط آژانس برندسازی زاگرس می باشد که با هدف
ارائه خدمات جدید تبلیغاتی از برترین فناوری های هوشمند جهان برای تجارت های ایرانیان در چهار بخش اصلی تبلیغات
ایمیلی ،تبلیغات شبکه های اجتماعی ،تبلیغات پیامک و سئوسازی بهمراه پنل های مدیریت و منطبق با سیستم های مدیریت وب
سایت  CMSبرای تاامل با کاربران پیاده سازی گردیده است.

 ایمیل ایران

email-iran.com

 سوشیال ایران

social-iran.com

 تکست ایران
 متا ایران
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