ساماوً پیام کُتاي ٌگشا
عبهبًَ پیبم کْتبٍ گشٍّ ُگضیشاى یک ًشم افضاس تحت ّة اعت کَ ؽوب هی تْاًیذ بب ّاسد کشدى ًبم کبسبشی
ّ سهض ػبْس خْدتبى ّاسد پٌل ؽْیذ  ،ایي ًشم افضاس بَ عشّس هخببشات هتقل اعت ّ دس ًتیجَ دیگش ًیبصی بَ
تجِیضاتی اص لبیل عین کبست  ,هْدم ّ  ...جِت اسعبل پیبهک ًیغت ّ دس ُش صهبى ّ هکبًی لببل
دعتشعی ّ اعتفبدٍ اعت.عشػت اسعبل پیبهک ُب دس عبهبًَ ُبی تحت ّة چٌذ فذ بشابش دعتگبٍ
ُبی اسعبل پیبهک هی ببؽذ ّ اص لببلیت اهویٌبى بغیبس ببالیی بشخْسداس ُغتٌذ بب بِشٍ گیشی اص لببلیت
اسعبل صهبى داس ًیبصی بَ اتقبل بَ ایٌتشًت دس صهبى اسعبل ًیغت.اص جولَ اهکبًبت عبهبًَ پیبم کْتبٍ
اسعبل هٌطمَ ای ،فٌفی ،ؽِشی ،هٌؾی پیبهکً،ظشعٌجی ّ هغببمَ اعت.
کاربزدٌا:
اسعبل پیبهِبی تبلیغبتی بَ فْست اًبٍْ بشای همبفذ تجبسی ّ ببصسگبًی
اسعبل پیبهک هٌبعبتی بَ کلیَ افشاد
اػالم جذیذ تشیي هحقْالت بَ هؾتشیبى
اػالم تبسیخ ّ عبػبت جلغبت بَ هذیشاى ّ کبسهٌذاى
اػالم ًکبت مشّسی بشای هذیشاى ّ کبسهٌذاى ّ یب هؾتشیبى
اػالم عشیغ جببجبیی تغییش هکبى بَ کلیَ هؾتشکیي ّ هؾتشیبى
اهالع سعبًی بشگضاسی جلغبت
هؼشفی خذهبت جذیذ
دسیبفت ًظشات هؾتشیبى
َیژگیٍای ساماوً ارسال پیامک ٌگشا :
سابو کبسبشي کبهال فبسعي
اسعبل ّ دسيبفت پیبهک بذّى هحذّديت تؼذاد سّصاًَ ( اسعبل  0222پیبهک دس دلیمَ)
رخیشٍ عبصي ّ ًگِذاسي پیبهک ُبي اسعبلي ّ دسيبفتي
ببصگؾت اػتببس اسعبل ًبهْفك
حزف خْدکبس ؽوبسٍ ُبي تکشاسي ٌُگبم اسعبل پیبهک
لببلیت ّاسد ًوْدى ؽوبسٍ ُبي هخبهبیي دس صهبى اسعبل اص هشيك فبيل اکغل ّ فبيل هتٌي
گضاسػ اسعبل تک تک پیبم ُب بب لببلیت خشّجي اکغل ّ چبپ
تؼشفَ ثببت اسعبل پیبم کْتبٍ بذّى تْجَ بَ هیضاى ؽبسژ ّ هبًذٍ اػتببس
اهکبى ؽبسژ آًالیي ّ آًی اػتببس بْعیلَ کبست ُبی ػنْ ؽتبة
دسیبفت سایگبى پیبم کْتبٍ
امکاوات َ ابشارٌای ساماوً:
اسعبل پیبهک ً ,ظشعٌجی ّ هغببمَ  ,اسعبل اص هْببیل  ,پیبهک هٌبعبت ّ یبدآّسی ,اسعبل هتٌبظش,
اسعبل ُْؽوٌذ ,کبست ّیضیت ,اسعبل فلؼ ,ایویل پیبهک ,گضاسػ پیبهک ُبی دسیبفتی  ,پبعخ تبلیغبتی,
دایْست پیبهک ,هٌؾی پیبهک ,ببصگؾت اػتببس اسعبل ًبهْفك ,اسعبل صهبًذاس  ,اسعبل هٌطمَ ای
تعزفً
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هذاسک هْسد ًیبص جِت ثبت ًبم ّفؼبل عبصی پٌل دس کوتش اص یک عبػت:
-1ایویل اعکي کبست هلی ّ کپی لبل یک خو تلفي بَ ًبم ؽخـ بَ nrazmkhah@yahoo.com
ّ-0اسیض هبلغ پٌل هْسد ًظش

فٍزست امکاوات َ ابشارٌای ساماوً

::

ارسال پیامک :
اسعبل  SMSبقْست اًفشادی ّ گشُّی ّ تبلیغبتی  ،بب اهکبى حزف خْدکبس ؽوبسٍ تکشاسی ّ ًبدسعت

::

وظزسىجی َ مسابقً :

هؾخـ ًوبییذ  ،اص بیي
ؽوب هی تْاًیذ ُوبًٌذ بشًبهَ  02یک هغببمَ پیبهکی یب ًظشعٌجی پیبهکی بشگضاس ًوبییذ  ،عئْاالت سا
جْاة ُبی فحیح لشػَ کؾی ًوبییذ  ،بب اهکبى عبخت  6هذل ًوْداس هختلف بَ فْست اتْهبتیک ّ اهکبى خشّجی گشفتي اص ُش بخؾی بَ
هْس کبهال جذاگبًَ (ًظیش  :جْاة ُبی فحیح ّ غلو ) ...

::

ارسال اس مُبایل :

بذّى ًیبص بَ ایٌتشًت هی تْاًیذ اص گْؽی هْببیل خْد بَ عبهبًَ دعتْس اسعبل پیبهک دُیذ ّ دس ػشك چٌذ ثبًیَ ّ بب یک دعتْس ُضاساى
پیبهک سا بَ هخبهببى هْسد ًظش بشعبًیذ .

::

پیامک مىاسبت َ یادآَری :

دس تبسیخ خبفی کَ لبال دس دفتشچَ تلفي بشای ؽخـ تؼییي کشدٍ ایذ  ،هٌبعبت یب تْلذ یب هثال تبسیخ اتوبم بیوَ خْدسّ  ...سا بَ ؽخـ
اػالم هی کٌذ .

::

ارسال متىاظز :

فشك کٌیذ هی خْاُیذ یَ ً 122فش پیبهک اسعبل کٌیذ ّلی هتي ُشکذام هتفبّت اعت  ،بب اعتفبدٍ اص ایي عشّیظ  ،دس یکی اص عتْى
ُبی یک فبیل اکغل ؽوبسٍ هْببیل ّ دس عتْى دیگش هتي سا ّاسد هی کٌیذ ّ ایي فبیل سا دس عیغتن ایوپْست هی کٌیذ ّ دکوَ اسعبل
سا هیضًیذ  ،هتي ُشکظ بشای ّی اسعبل هی گشدد

::

ارسال ٌُضمىذ :

ؽوب تْعو ایي عیغتن لبدس خْاُیذ بْد بَ فْست ُْؽوٌذ هتي اسعبلی سا بشای ُش ؽوبسٍ هْببیل ؽخقی عبصی ًوبییذ
بَ ػٌْاى هثبل فشك کٌیذ هبیل ُغتیذ کَ پبیبى صهبى بیوَ ًبهَ هؾتشی خْد سا تْعو پیبهک بَ فْست صیش اسعبل ًوبییذ  :آلبی هِذی
اهبهی اػتببس بیوَ ًبهَ ؽوب دس تبسیخ  ...پبیبى هیببذ  ،بشای ایٌکبس کبفیغت یک فبیل اکغل ایجبد ًوبییذ  ،عتْى اّل ؽوبسٍ هْببیل ،
عتْى دّم کلوَ آلبی یب خبًن عتْى عْم ًبم ؽخـ ّ عتْى چِبسم هتي سا دسج ًوبییذ

عپظ فبیل سا اًتخبة کشدٍ ّ دکوَ "هشحلَ بؼذ" سا بفؾبسیذ  ،جولَ سا تکویل کٌیذ ّ دکوَ اسعبل سا بضًیذ .

::

ارسال ٌُضمىذ اس دفتزچً تلفه :

ؽوب هی تْاًیذ ُش فیلذی ً ،ظیش ًبم اؽخبؿ  ،تبسیخ هٌبعبتی خبؿ  ،کلوَ آلبی یب خبًن ّ  ...سا اًتخبة ًوبییذ ّ ایي فیلذُب کَ لبال
دس دفتشچَ تلفي پش ؽذٍ اًذ بب لغوتی اص هتي کَ هی خْاُیذ جبیگضیي هی ؽًْذ (هثال  :آقای فزیذ فزیذی تْلذ ؽوب سا تبشیک ػشك
هی کٌین)

::

کارت َیشیت : contact

بب اعتفبدٍ اص ایي عشّیظ فیلذُبی ًبم ّ ًبم خبًْادگی ّ ؽوبسٍ هْببیل  ،تلفي ّ  ...سا پش کٌیذ ّ ؽوبسٍ هْببیل گیشًذگبى سا هؾخـ
ًوبییذ ّ دکوَ اسعبل سا بضًیذ  ،سّی گْؽی گیشًذگبى ایي پیغبم دسج هی ؽْد کَ ببیذ ایي پیبهک سا دس دفتشچَ تلفي گْؽی خْد رخیشٍ
ًوبییذ ّ پظ اص رخیشٍ ،هؾخقبت هْسد ًظش ؽوب دس دفتشچَ تلفي گْؽی گیشًذٍ رخیشٍ هی گشدد .

::

ارسال فلص :

پظ اص اسعبل پیبهک  ،سّی گْؽی گیشًذٍ پیبهک  ،پیبهک بَ فْست خْدکبس ببصؽذٍ ًوبیؼ دادٍ هی ؽْد .

::

ایمیل پیامک :

هی تْاًیذ پیبهک ُبی دسیبفتی خْد سا دس عبهبًَ پیبهک بَ یک ایویل بَ فْست سایگبى دایْست ًوبییذ .

گشارش پیامک ٌای دریافتی :

::

بب ایي پٌل ؽوب اهکبى دسیبفت پیبهک بَ فْست آًالیي یب آفالیي سّی پٌل ؽوب ّجْد داسد

::

پاسخ تبلیغاتی :

بَ فْست اتْهبتیک بَ کلیَ پیبهک ُبی دسیبفتی ؽوب پبعخ هی دُذ (هثال  :اص پیبم ؽوب هتؾکشین  ::.گشٍّ ُگضیشاى) .::

دایُرت پیامک  :هی تْاًیذ پیبهک ُبی دسیبفتی خْد سا بَ یک یب چٌذ ؽوبسٍ هْببیل خبؿ دایْست ًوبییذ ( اص لببلیت ُبی
::
ایي عیغتن ًغبت بَ عبیش عیغتوِب ایي اعت کَ دس ٌُگبم دایْست ؽوبسٍ هْیبیل ؽخـ اسعبل کٌٌذٍ پیبهک ًیض دس ابتذای پیبهک
ًْؽتَ هی ؽْد تب ؽوب هتْجَ ؽْیذ چَ کغی ایي پیبهک سا اسعبل کشدٍ اعت )

::

مىطی پیامک :

بَ اصای ُش دسیبفت خْد هی تْاًیذ یک پبعخ هؾخـ ًوبییذ (هثال  :اگش کغی ػذد  1سا بَ عبهبًَ اسعبل کشد  ،لیغت لیوت
اجٌبط ؽوب بشایؼ اسعبل گشدد )

تزاکىص ٌای مالی :

::

کلیَ گضاسؽبت تشاکٌؼ ُبی هبلی ًشم افضاس اسعبل پیبهک ؽوب بَ فْست دلیك دس ایي بخؼ اسائَ هی ؽْد .

باسگطت اعتبار ارسال وامُفق :

::

اگش بَ ُش دلیلی ًظیش لطؼی هخببشات  ،لطؼی ایٌتشًت ؽوب ّ  ...اسعبل ُبی ؽوب بَ هخببشات اسعبل ًگشدد  ،اػتببس ؽوب بَ حغبة
ؽوب بشگؾت دادٍ خْاُذ ؽذ .

فایل ٌای َرَدی :

::

ّسّدی ؽوبسٍ ُب اص اکغل  ،فبیل تکغت یب اص دفتشچَ تلفي عبهبًَ اسعبل اط ام اط

ضماري ارسال پیامک :

::

اسعبل ّ دسیبفت  SMSبب ؽوبسٍ اختقبفی ؽوب ّ یب ؽوبسٍ اؽتشاکی پٌل (سایگبى)

::

ارسال پیامک طُالوی :

اهکبى دسیبفت ّ اسعبل ُ SMSبی هْالًی ()SMS Long

::

ارسال سماوذار :

ؽوب یک صهبًی سا جِت اسعبل پیبهک ُب بَ هخبهببى هْسد ًظش خْد هؾخـ هی کٌیذ ّ دس صهبى هؾخـ  ،بذّى ًیبص بَ ایٌکَ ؽوب
ّاسد پٌل اسعبل  smsؽْیذ  ،پیبهک ُب بَ فْست خْدکبس اسعبل هی ؽًْذ ّ بَ دعت هخبهببى هی سعٌذ (اص هضیت ُبی ایي ًشم
افضاس بَ عبیش ًشم افضاس ایي هی ببؽذ کَ ؽوب هی تْاًیذ دّسٍ ًیض تؼییي کٌیذ هثال ُش ُفتَ یکؾٌبَ عبػت  10یب ُشسّص عبػت 11
پیبهک ُب بَ هخبهببى اسعبل ؽًْذ )

::

اوتقال بً : url

ایي عشّیظ هختـ بشًبهَ ًْیغبى هی ببؽذ ّ هی تْاًیذ پیبهک سا اص عبیت خْد اسعبل ًوبییذ ّ یب بَ عبیت خْد اًتمبل دُیذ

::

ارسال بً یک مىطقً  ،ضٍز یا اصىاف :

کلیَ ؽوبسٍ هْببیل ُبی ایشاى (اػن اص دائوی ّ اػتببسی) دس بخؼ اسعبل هٌطمَ ای عبهبًَ پیبهک ُگضا آپلْد ؽذٍ
اعت  ،تؼذاد ؽوبسٍ هْببیل ُبی ایي ببًک  11هیلیْى ؽوبسٍ ّ کبهال تفکیک ؽذٍ هی ببؽذ  ،ؽوب هی تْاًیذ یک بخؾی سا اًتخبة
کٌیذ (هثال  :آرسببیجبى غش بی > بْکبى > دائوی ) ّ بَ تؼذادی یب ُوَ ایي ببًک پیبهک ُبی خْد سا اسعبل ًوبییذ .

::

گشارضات پیامک ٌای ارسالی :

کبهال دلیك بب اهکبى خشّجی گشفتي بَ فْست اکغل یب حزف گضاسؽبت

::

حذف ضذي ٌا :

ُوبًٌذ کبهپیْتش ؽخقی خْد ؽوب داسای یک عطل صببلَ ُغتیذ ّ پیبهک ُبی خزف ؽذٍ ؽوب بَ ایي بخؼ هٌتمل هی ؽًْذ ّ
هی تْاًیذ ایي پیبهک سا اص ایي بخؼ ًیض حزف ًوبییذ .

::

دفتزچً تلفه :

دفتشچَ تلفٌی کبهال هجِض  ،ؽوب بب اعتفبدٍ اص ایي دفتشچَ هی تْاًیذ گشٍّ ُبیی دسعت کٌیذ (هبًٌذ ُوکبساى) عپظ اؽخبؿ سا
ّاسد کٌیذ  ،ؽوبسٍ ُبی خْد سا هی تْاًیذ اص یک فبیل اکغل دس ػشك چٌذ ثبًیَ ّ یب بَ فْست دعتی ّاسد کٌیذ  ،فیلذ ُبیی هبًٌذ :
ًبم ً ،بم خبًْادگی  ،ؽشکت  ،ایویل  ،فکظ  ،جٌغیت  ،هْببیل  ،ؽِش  ،اعتبى  ،آدسط  ،کذپغتی  ،تْمیحبت  ،تبسیخ تْلذ ّ تبسیخ
هٌبعبت دس ایي بخؼ تؼبیَ ؽذٍ اًذ .

::

کذخُان :

دس ایي بخؼ ؽوب ابتذا یک عشی کذ سا تْعو فبیل اکغل ّاسد عبهبًَ هی کٌیذ  ،دس فْستی کَ کبسبش یکی اص ایي کذُب سا بَ
عبهبًَ اسعبل کٌذ کذ اسعبل ؽذٍ تْعو ؽخـ بَ ُوشاٍ ؽوبسٍ هْببیل ّی دس عیغتن رخیشٍ هی ؽْد ّ پیغبم تٌظین ؽذٍ
بشای کبسبش اسعبل هی گشدد ُ ،وچٌیي دس فْست اسعبل کذ اؽتببٍ ّ ُوچٌیي کذ تکشاسی ًیض هتي هؼیي ؽذٍ بشای ُشکذام بَ کبسبش
اسعبل خْاُذ ؽذ  .ػالٍّ بش هتي ُبی کلی هزکْس هیتْاى بشای ُش کذ ًیض یک پبعخ اختقبفی ًیض تؼشیف کشد

::

پطتیباوی آوالیه :

ُوْاسٍ دس عیغتن ُبی اسعبل پیبهک ّ ُوچٌیي خذهبت ایٌتشًتی پؾتیببًی اص هِوتشیي هغبئل بْدٍ اعت  ،گشٍّ ُگضیشاى بب تؼبیَ
بخؼ اسعبل دسخْاعت پؾتیببًی دس عبهبًَ پیبهک کیفیت ایي بخؼ سا بَ حذاکثش سعبًذٍ اعت  ،پظ اص ثبت تیکت
تْعو ؽوب یک پیبهک بَ کبسؽٌب عبى هشبْهَ آى بخؼ اسعبل هی ؽْد  ،کبسؽٌبط هشبْهَ ببیذ دس حذالل صهبى هوکي بَ تیکت
ؽوب پبعخ دُذ .

َیژگی َ امکاوات

ردیف
1

اعتؼالم ؽوبسٍ اختقبفی تقبدفی ّ یب سًذ

0

اسعبل تکی پیبهک

1

اسعبل پیبهک گشُّی

4

اسعبل هتٌبظش

5

اسعبل فلؼ

6

اسعبل ُْؽوٌذ

7

اسعبل بَ ؽِش خبؿ؛ سًذّم

1

اسعبل بب صهبى بٌذی

0

اسعبل ّپ

12

اسعبل اص کذپغتی

11

اسعبل ُْؽوٌذ اص دفتشچَ تلفي

10

اسعبل اص هْببیل

11

گضاسؽبت اسعبلی

14

ببصگؾت اػتببس اسعبل ًبهْفك

15

ّسّدی اص دفتشچَ تلفي

16

ّسّدی ؽوبسٍ اص اکغل

17

ّسّدی ؽوبسٍ اص text

11

دفتشچَ تلفي

10

پیبهک هٌبعبت ّ یبدآّسی سّیذاد

02

گضاسػ تحْیل

01

دسیبفت پیبهک بَ فْست سایگبى

00

گضاسؽبت دسیبفتی

01

دایْست پیبهک

05

پبعخ تبلیغبتی

06

هٌؾی پیبهک

07

ایویل پیبهک

01

ًظشعٌجی

00

هغببمَ

12

لشػَ کؾی هغببمَ

11

هبژّل کذ خْاى

10

کبست ّیضیت

11

اًمبل بَ url

14

تشاکٌؼ ُبی هبلی

15

ؽبسژ حغبة آًالیي

16

پؾتیببًی آًالیي

17

ُضیٌَ خو اختقبفی تقبدفی

وسخً ضزکتی

 002,222ریال
 022,222ریال
اس  98تا  111ریال

ُضیٌَ خو اختقبفی سًذ اًتخببی
11

ُضیٌَ ُش پیبهک فبسعی

10

اػتببس اّلیَ پٌل ( اػتببس ُذیَ)

قیمت پىل (یکسالً)

وسخً ساسماوی

وسخً حزفً ای

 0,222ریال

 02,222ریال

 12,222ریال

002,222

072,222

882,222

ریال

ریال

ریال

بب پشداخت هبلغ فْق بذّى ًیبصبَ عخت افضاسّعین کبست ّ...هی تْاًیذ ایٌتشًتی پیبهک اًبٍْ اسعبل کٌیذ

