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 مقدمه

 شامل چیست و برای کیست؟این کتاب 

صرف یک راهکار خواهید پول نازنین خودتان را نمیباز هم اگر میلیاردر هم باشید، حتی 

شروع کنید،  به صورت جدی پیامکی راکنید. پس قبل از اینکه بازاریابی ارزش تبلیغاتی بی

. اگر حرف ما درست است، پس این هایش بیشتر بدانیدراهکارها و تکنیک خواهید در موردمی

 کتاب دقیقًا برای شما نوشته شده است.

راهنمای جامع، اما ساده برای شناخت موثرترین کتابی که در حال خواندن آن هستید، یک 

، شما با خواندن این کتاب الکترونیکیرای کسب وکارهاست. های استفاده از پیامک بروش

شناسید و البته، کنید، بهترین راهکارهای آن را میشناختی کلی از بازاریابی پیامکی پیدا می

 )ما چیزی برای مخفی کردن نداریم!گیرید. (بله، گری آن را یاد میفوت کوزه

بخوانید. این کتاب به نحوی طراحی شده که های این کتاب را البته، الزم نیست تمام بخش

 های آن هم بتوانید چیزی یاد بگیرید.حتی با نگاهی کلی به سر فصل

 باشد. جذابامیدوارم از خواندن این کتاب لذت ببرید و مطالب آن برای شما هم (مثل ما) 
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 فصل اول

 آشنایی کلی با بازاریابی پیامکی
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 باالخره این پیامک برای کسب و کار من جواب میده یا نه؟ مقدمه

تواند تاثیری خواهیم ببینیم که آیا بازاریابی پیامکی واقعًا میدر بخش اول از این راهنما، می

ای استفاده از پیامک مطمئن خود بر در کسب و کارتان داشته باشد یا نه؟ اگر در مورد تصمیم 

واقعًا الزم نیست این بخش را به طور کامل  کنید)،هستید (یا در حال حاضر از آن استفاده می

 بخوانید. اما حتمًا نگاهی گذرا به آن داشته باشد.
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 چیست؟ پیامکیبازاریابی  ۱بخش 

 :منظور بایدکسب و کار شما نیاز به فروش بیشتر دارد. برای این 

شاید برایتان جالب باشد بدانید آمارها  فعلی را به برند خود وفادار نگه دارید. مشتریان .۱

انۀ شما توسط مشتریان وفادارتان تامین یاز درآمد ثابت ماه %۴۰اند که نشان داده

 شود.می

بدون جذب مشتریان جدید، شما  .تریان جدیدی برای خود بدست آوریدهمواره مش .۲

 توانید کسب و کار خود را گسترش دهید.نمیهیچوقت 

با پیروی از اصول  در هر دو مورد به شما کمک کند.تواند بازاریابی پیامکی راهکاری است که می

های ترین روشهزینهترین، موثرترین و البته، کمسادهتواند به یکی از درست، پیامک می

 تبدیل شود.  بازاریابی شما
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 پیامک یک ابزار ارتباطی موثر است؟چرا  ۲بخش 

شکی نیست که استفاده از پیامک برای ارتباط با مشتریان، یک امر حیاتی برای بسیاری از 

کسب و کارها (به خصوص کسب و کارهای خدماتی) است. اما چه چیزی باعث شده پیامک تا 

 ا بفهمیم:این حد در تجارت اهمّیت داشته باشد؟ بیایید با هم، دلیل این موضوع ر 

 

   
 ارتباط مستقیم

 بدون واسطه بهبا پیامک، شما 

ترین ابزار ارتباطی افراد، شخصی

 یعنی تلفن آنها دسترسی دارید.

 

 سطح پوشش باال

همه گوشی همراه  دیگر، امروزه

توانید با تمام دارند و شما می

 جامعه در ارتباط باشید.

 ارسال در لحظه

 ثانیه از کسری در شما تبلیغ

 لحظه همان معموالً  و ارسال

 .شودمی دیده مخاطبان توسط

   
 تبلیغات هدفمند

 شما پیامک، درست هدفگیری با

 را خود واقعی مشتریان فقط

 .داد خواهید قرار مخاطب

 

 ارتباط دو طرفه

 پیامک مشتریان به تنها نه شما

از  توانیدمی که کنید،می ارسال

 آنها پیامک هم دریافت کنید.

 اتوماسیون پیامکی

های پیامکی به کمک سامانه

رسانی توانید خدمتمی

 اتوماتیک پیامکی راه بیندازید.

  
 هزینه ارسال پایین

 و دارد هزینه ریال چند تنها پیامک هر ارسال

 بازگشت برابر هادهتوانند میهای شما ارسال

 .خواهند داشت

 

 امکان ارزیابی نتایج

 ،)تلویزیون در تبلیغ مثل( سنتی هایروش خالف بر

 خود های ارسالیپیامک دقیق آمار به شما

 .دارید دسترسی
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 برای کسب و کارها دارد؟ کارکردهایی چهپیامک  ۳بخش 

تر . اما اگر دقیقتبلیغاتی و خدماتی کارکرددر نگاه کلی، پیامک دو کارکرد برای شما خواهد داشت، 

 مختلفی برای پیامک پیدا کنیم:توانیم کاربردهای شویم، می

 

   

 تبلیغات

 و محصوالت توانیدمی پیامک با

 خود برند و تبلیغ را خود خدمات

 .کنید معرفی هامخاطب به را

 رسانیاطالع

 به را هشدارها و اطالعات اخبار،

 خود مشتریان دست به سرعت

 توانید حتی می .برسانید

 ارائه پیشنهاد

به  کنندهوسوسه یشنهادیپ

کوپن  کی. مثًال دیبده یمشتر

 .دیارسال کن شیبرا فیتخف

   

 رسانیخدمت

خدمات متنوعی ارائه دهید. مثًال 

اصالت یک کاال را بعد از دریافت 

  کد آن تائید کنید.

 نظرسنجی

 مورد در بخواهید مشتریان از

 خدمات و محصوالت کیفیت

 .بدهند نظر ... یا شما

 مسابقه

برند  تا کنید برگزار مسابقه یک

و  شود شناخته بیشتر شما

 فروش شما افزایش پیدا کند.

  



 

 ۱۰ 

 به بازاریابی پیامکی مربوطآمار  ۴ بخش

کنم برای پایان بخش اول این کتاب، هیچ چیزی بتواند بهتر از آمار جهانی مربوط به فکر نمی

گشاد کند و البته، نشان دهد که چرا هایتان را از تعجب تواند چشمپیامک باشد. آماری که می

 تواند موثر باشد.میواقعًا پیامک 

 هایگوشی دارندگان ۹۶%

 استفاده پیامک از هوشمند،

 .کنندمی

بار  ۱۵۰یک فرد معمولی، روزی 

به تلفن همراه خود نگاه 

 اندازد.می

های ارسالی به از پیامک ۹۸%

ثانیه اول  ۹۰ظرف همان 

 شوند.خوانده می

است. این یعنی بعد از  %۲۰های پیامکی ین وصول کوپنمیانگ

نفر از  ۲۰کوپن تخفیف از طریق پیامک، به طور متوسط  ۱۰۰ارسال 

 آن استفاده خواهند کرد.

نرخ مشارکت مخاطب با 

برابر بیشتر از  ۸الی  ۶ ،پیامک

.استایمیل تبلیغاتی   

که  یغات یتبل یهاامکیپ

 فیتخف یهاکوپن یحاو

از  شتریبرابر ب ۱۰، هستند

 ریکه از سا ییهاکوپن

 ،شوندیها منتشر مروش

 .رندیگیمورد استفاده قرار م

خواهند از مشتریان می ۶۸%

پیشنهادات پیامکی دریافت 

 کنند.

 MAILبا توجه به گزارش

CHIMP،  از تمامی  %۲/۴تنها

های ارسالی منجر به ایمیل

کلیک بر روی لینک محتوا 

امک با شود، در حالیکه پیمی

در این زمینه  %۱۹نرخ کلیک 

 نیز پیشتاز است.

کنندگان، از از مصرف ۴۳%

طریق پیامک با یک برند در 

 ارتباط هستند.

 دریافتی هایپیامک از ۲۲%

 ارسال آشنایان و دوستان به

 .شوندمی

های همراه که شماره موبایل آنها در از کاربران تلفن %۹۰حداقل 

اند که محبوبشان قرار داشته، عنوان کرده لیست بانک شماره برند

های از امتیازات مادی و معنوی محسوسی در قالب پیامک

 اند.مند شدهدریافتی بهره
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 دومفصل 

 پیامکی هایسامانه شناخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ۱۳ 

 ۱بخش 

 چطور باید بازاریابی پیامکی رو شروع کنم؟ مقدمه

وقتش رسیده که خب، حاال که با اهمّیت پیامک به عنوان یک ابزار بازاریابی آشنا شدیم، 

های یعنی با سامانهکه آن را مورد استفاده قرار دهد. تواند کسب و کار می ببینیم چطور یک

 نید.یک سامانه خوب انتخاب ک توانیدچگونه میپیامکی آشنا شویم و ببینیم 

 پیامکی چیست؟سامانه 

نیاز به  برای این منظور، توانید به صورت دستی به بازاریابی پیامکی بپردازید ومسلمًا شما نمی

دقیقًا برای رفع همین نیاز افزار آنالین است که پیامکی یک نرم یک ابزار مناسب دارید. سامانه

به شما اجازه و  های مخابراتی متصل شده است. این سامانه به سیستمساخته شده است

 دهد.های کوتاه را میمدیریت آسان پیام

 :دهدیک سامانه خوب به شما اجازه میدر کل، 

ها و و در مورد وضعیت ارسال به راحتی تعداد باالیی پیامک را ارسال یا دریافت کنید •

 خود گزارش بگیرید. هایدریافت

منطقه، شغل،  بندی شده و به روز (بر حسب شهر وهای شماره طبقهبه بانک  •

 سن و ...) دسترسی داشته باشید.جنسیت، 

برای بازاریابی پیامکی خود را به صورت اتوماتیک و با مشخص کردن یک برنامه کلی   •

 این منظور انجام دهید.

افزار خودتان را به سامانه متصل کنید و از خدمات آن، در این سایت یا به راحتی نرم •

 برنامه استفاده کنید.

های استفاده از سامانه پیامکی های بعدی این کتاب، در مورد تک تک این روشلما در فص

  صحبت خواهیم کرد.



 

 ۱۴ 

 پنل اس ام اس چیست؟ ۲بخش 

شاید در ابتدا این عبارت کمی ترسناک به نظر برسد. اما بعد از اینکه به خوبی با پنل اس ام 

 شوید.زده میاس آشنا شوید، از سادگی آن شگفت

شما هم تجربه ساخت ایمیل و استفاده از پنل آن را دارید. این پنل به شما اجازه ارسال حتمًا 

دهد. پنل اس ام اس هم، دقیقًا مشابه یک پنل ایمیل است. یعنی یک و دریافت ایمیل را می

توانید پنل اس ام اس محیط کامًال ساده برای ارسال و دریافت پیامک است. در تصویر زیر می

 را مشاهده کنید: پیامکملی

 

  



 

 ۱۵ 

 های یک سامانه پیامکی خوبویژگی ۳بخش 

ای، هزینه یک سامانه باشد. اما گیرندهمهم برای هر تصمیم شاید در نگاه اول، تنها مساله

تر این است که یک سامانه خوب در مقابل هزینه دریافت شده، چه خدماتی را و با سوال مهم

مدت برای دهد. به خصوص اگر قصد دارید یک برنامه طوالنیچه سطح کیفیتی به ما ارائه می

 بی پیامکی خود داشته باشید.بازاریا

در ادامه این موارد را های یک سامانه خوب را به درستی بشناسید. بنابراین الزم است ویژگی

 آوریم:برای شما می

 

   
 امکانات کامل

تمام  یدارا دیبایک سامانه خوب 

 یابیبازار  یبرا الزمامکانات 

و به جانبه باشد همه یامک یپ

 شود. یرسانطور مداوم به روز 

 سادگی استفاده

 ،دانش زانیبا هر م ،یهر کاربر

به بهترین  بتواند یبه راحت  دیبا

سامانه  کیاز تمام امکانات  نحو

 خوب استفاده کند.

 بانک قدرتمند

 دیسامانه با کی یهابانک شماره

 یخوب یبندبه روز باشد و دسته

مخاطبان مورد  یریهدفگ یرا برا

 نظر به شما ارائه دهد.

   
 پشتیبانی خوب

سامانه از شما  کی یبانیپشت

 یهاباشد. اکثر سامانه یقو دیبا

 یروزخوب به صورت شبانه

 کاربران خود هستند. یپاسخگو

 ثبات سامانه

اختالل  دیسامانه خوب با کی

داشته  افتیدر ارسال و در  یکم

باشد. و در موارد اختالل، 

 انجام دهد. یمناسب یرساناطالع

 مناسبهزینه 

 دیبا هایژگ یو  نیمطمئنًا تمام ا

مناسب  نهیهز  کیهمراه با 

که با ارزش  یانهیباشد. هز 

 کند. یسامانه برابر نیخدمات ا
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 مواردی که حتماً باید به آنها توجه کنید ۴بخش 

مدت کنند و فقط به سود کوتاهفروشی میها کمبینیم که آدممتاسفانه در ایران، بسیار می

بسیار دیده کنند. این مساله در کسب و کارهای ارائه دهنده خدمات پیامکی هم فکر میخود 

 شود. بنابراین الزم است هنگام انتخاب سامانه به چند نکته توجه داشته باشد:می

 ارسال نشدههای کسر هزینه بابت پیامک •

دارد که از حساب مشتری برای یک سامانه هزینه ندارند. بنابراین دلیلی ن نشدهارسال های پیامک

تر از خود های بسیار عجیب و غریب (حتی پایینها، تعرفهوقتی برخی سامانه ای کسر شود.هزینه

(که کم هم  ارسال نشدههای دهند، این موضوع را با کسر هزینه بابت پیاممخابرات) ارائه می

 کنند.نیستند) جبران می

 های تکراری حذف شمارهنبود امکان  •

های تکراری لیست شما نیز پیامک ها هستند که بدون هیچگونه هشداری، به شمارهاز سامانهبرخی 

دهد که تعدادی شماره تکراری در لیست شما کنند. اما یک سامانه خوب به شما اخطار میارسال می

 ها فقط یک بار پیامک ارسال نمایید.توانید برای این شمارهوجود دارد و می

 یت کاراکترعدم رعایت محدود •

در ارسال پیامک  (شامل حرف، نقطه، فاصله و ...) زبان فارسی کاراکتری ۷۰مساله سوم، محدودیت 

پیامک ارسال  چند، متن شما در قالب باشد شما بیشتر کاراکتر پیامکر صورتی که تعداد است. د

  رسانند.ن خود نمیهایی وجود دارند که این موضوع را به اطالع کاربراشود و متاسفانه، سامانهمی

مطمئن شوید که سامانه  .به هر سه مورد توجه داشته باشید یک سامانهلطفًا هنگام انتخاب 

دهد و به عالوه، های الزم برای ارسال یک متن به شما اطالع میمورد نظر در مورد تعداد پیامک

ینه بازگشتی های رسیده و نرسیده به همراه هز گزارش کاملی از ارسال انجام شده شامل پیامک

.دهدبه شما ارائه می
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 فصل چهارم

 اتورهای پیامکا انواع خطوط و اپر آشنایی ب
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 ۱بخش 

 مقدمه

 ۲بخش 

 شوند؟های انبوه از چه خطوطی ارسال میپیامک

پرسید مگر خواهیم به بررسی انواع اپراتورها و خطوط پیامکی بپردازیم. میدر این قسمت، می

نوع: تبلیغاتی و  ۲پرسید مگر چند نوع خط وجود دارد؟ اپراتور. می ۵چند اپراتور وجود دارد؟ 

 خدماتی.

 اپراتور اصلی برای ارسال پیامک ۵آشنایی با 

مخابرات، برای اینکه بخشی از کار خود را سبک کند، بخشی از خدمات پیامکی خود را از طریق 

های مختلفی هستند و البته، دهد. این اپراتورها دارای پیش شمارهشرکت دیگر ارائه می ۵

 دهند. های پیامک متفاوتی را ارائه میتعرفهخدمات و 

 ۵هستند. البته عالوه بر این  ۰۲۱و  ۵۰۰۰۱، ۳۰۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰ها های این شرکتشمارهپیش

هم پیامک ارسال کنید، اما این نوع خطوط  خطوطی با نام تجاریتوانید از پیش شماره، شما می

 دهیم.هزینه بسیار باالیی دارند و ما معموًال آنها را پیشنهاد نمی

پیامک را به طور کامل بررسی توانید مزایا و معایب اپراتورهای اصلی این فصل می ۳در بخش 

 کنید.

 اپراتور یا سامانه: کدام یک را انتخاب کنیم؟

توانند به شما دسترسی برای بدانید که خود این اپراتورها نیز به طور مستقیم میبد نیست 

محدودی را در اختیار مشتریان  بسیار ارسال پیامک بدهند، اما به دلیل اینکه خدمات و امکانات

 دهند.های پیامکی را ترجیح میدهند، معموًال بسیاری سامانهخود قرار می

 ۵اجازه دسترسی به هر  نسبت به اپراتورها این است که یامکیهای پسامانهیک مزیت بزرگ 

گذارند. این یعنی در صورت های شرکتی، در اختیار مشتریان خود میاپراتور را، به عالوه نام

توانید از خدمات یک اپراتور افتد)، شما میاختالل در خطوط یک اپراتور (که کم هم اتفاق نمی

 دیگر استفاده کنید.
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 جدول مقایسه اپراتور های پیامکی ۳ بخش

 معایب مزایا خط

 ٣٠٠٠، ٢٠٠٠، ١٠٠٠شماره های  عدم وجود پیش خط ثابت

  ٥٠٠٠و 

 سال و دریافت پیامک روی خط ثابتار 

ی و التین و همراه تعرفه یکسان پیامک فارس

 اول و ایرانسل

برای  ٠٢١برای استان البرز و  ٠٢٦ارائه پیشماره 

 استان تهران

ارائه پیش شماره های سایر استانهای کشور با 

 ٠٢١٠٠٠پیش شماره 

 به شماره های ایرانسل ٢٦عدم ارسال از خطوط 

خط دلخواه پس از پیش شماره  قابلیت انتخاب ١٠٠٠

١٠٠٠ 

 تعرفه مناسب پیامک و خطوط

 فارش خط به صورت کامال سیستماتیکس

 

بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به گوشی  ٢٠٠٠

نرسیده به مخابرات " در ارسال های به همراه  و

اول پس از به روز رسانی گزارش تحویل" بعد از 

 ساعت ٤٨

قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره 

٢٠٠٠ 

 قیمت باالی خطوط اختصاصی

 رقمی ١٣رقمی ،  ١٤دم ارائه خطوط ع

 وضعیت شماره های رند و نیمه رند واضح نبودن

 رقمی ١٠و  ١٢،  ١٤خطوط ت مناسب قیم ۳۰۰۰

 یکسان بودن تعرفه رند و غیر رند خطوط

به  ٣٠٠٠رقم اول بعد از  ٤عدم توانایی انتخاب 

 ها باید از سرشماره انتخاب شود) شماره ( دلخواه.

 رقمی ٨باال و محدود بودن خطوط  قیمت

 رقمی ١١و  ١٣عدم ارائه خطوط 

 تعرفه فوق العاده پایین ٥٠٠٠١

نک تفکیک جنسیت پردیس به باامکان ارسال 

  همراه اول

قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره 

٥٠٠٠ 

بانک ضعیف، تفکیک سن و جنسیت همراه اول و 

 عدم ارسال باکیفیت به این بانک
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 بلک لیست و دو خط تبلیغاتی و خدماتی داستان ۴بخش 

هزینه برای تبلیغات مطرح شد،  وقتی که بازاریابی پیامکی به عنوان یک روش موثر و کم

داد بسیاری از کسب و کارها به سمت آن رو آوردند. هر چه نباشد، پیامک به آنها اجازه می

به پیامک،  تجاری دقیقًا بازار خود را هدف قرار دهند. اما نتیجه این اقبال غیر مسئوالنه و نابالغ

 چندان جالب نبود.

لیغاتی افزایش یافت. به طوری که افراد به طور های تبظرف مدت کوتاهی، تعداد پیامک

 VASهای کردند. شرایط وقتی بدتر شد که خطپیامک تبلیغاتی دریافت می ۱۰تا  ۵متوسط بین 

های مختلف و سودجویانه سعی شروع به دریافت هزینه بابت ارسال پیامک کردند و به روش

ها و البته انصراف از این برنامهود کنند. (های پولی خکردند، مردم را ترغیب به عضویت در برنامه

 ) را تا جای ممکن سخت کنند.

بینی بود: بسیاری شروع به شکایت از این موضوع کردند و درخواست کردند نتیجه قابل پیش

) برایشان ارسال نشود. در نتیجه اپراتورهای موبایل، VASهای تبلیغاتی (و البته این پیامک

توانستند با ارسال یک اس ام اس، تبلیغات ع پیدا کردند. کاربران میراهکاری برای این موضو

 پیامکی خود را غیر فعال کنند.

توانست به ارائه نشد. این موضوع می VASمتاسفانه اما، راهکاری برای غیر فعال کردن خطوط 

به  سازی وحشتناک این کسب و کارها باشد.  حتی خود اپراتورها نیز این خدمات راخاطر پول

دانند. نتیجه این شد که در نهایت، تقریبًا نیمی از کاربران به لیست مشتریان خود ارائه می

 رسید.سیاه یا بلک لیست مخابراتی پیوستند و تبلیغات پیامکی دیگر به دستشان نمی

های تبلیغاتی، یکی از پربازدیدترین جالب است بدانید که مطلب مربوط به غیر فعالسازی پیامک

 شود.پیامک محسوب میب وبالگ ملیمطال

برایشان  VASهای مزاحم و سودجویانه کردند و فقط متنخب، کاربران دیگر تبلیغ دریافت نمی

شد. اما این تنها مساله نبود. مشکلی دیگر نیز به وجود آمده بود. مراکز خدماتی ارسال می

ای ارائه خدمات بهتر استفاده خواستند از پیامک بر های مسافرتی میها و آژانسهمچون بانک
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اتی وارد کار شدند. خطوطی که به کنند. ولی راهی نداشتند. دقیقًا اینجا بود که خطوط خدم

 های لیست سیاه هم دسترسی داشتند.ها، حتی شمارهتمام شماره

دادیم. از مشتریان پیامک در مورد این موضوع هشدار میدر تمام این مدت، ما در وبالگ ملی

اجازه خود کم کنند و به مرور زمان به سمت خبرنامه های انبوه و بیخواستیم از ارسالمیخود 

پیامکی با کسب اجازه از مشتری روی بیاورند. اما چندان فایده نداشت. در نهایت بسیاری به 

تمایل اعتماد و بیبدترین روش از پیامک سوءاستفاده کردند، مخاطبان را به این رسانه بی

 و به سود لحظه خود قانع شدند.  ساختند

کند. در واقع، وجه از ارزش پیامک به عنوان یک ابزار بازاریابی کم نمیاما این موضوع به هیچ

وظیفه کسب و کارهای درست و اصولی است که راهکار درست استفاده از این ابزار را به دیگران 

 هند.نشان دهند و با کسب موفقیت از این طریق، آن را ترویج د
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 تبلیغاتی و وضعیت فعلی آنها خطوط ۵بخش 

های موبایل به لیست سیاه پیوستند. و وقتی در طول چند سال گذشته، تقریبًا نیمی از شماره

استفاده  های خود کاستند. در نتیجه،تعداد ارسالکسب و کارها متوجه این موضوع شدند، از 

 بسیار های تبلیغاتیکاهش یافته است و پیامکبه شدت در حال حاضر  تبلیغاتی، از این خطوط

 شود.کمتری به مخاطبان ارسال می

کنند. مردم دیگر به شدت گذشته، پیامک تبلیغاتی دریافت نمینتیجه چه بوده است؟ خب، 

از پیامک  مداوم دوباره به استفاده مردم  و خوابدبینیم که کم کم طب موضوع میمی بنابراین

بستند، های تبلیغاتی مزاحم را میمدتی پیش، بسیاری بالفاصله پیامک شاید د.نور آمیروی 

 . حتی اگر شده به صورت گذرا.اندکردهاما اکنون شروع به خواندن آنها 

ها از لیست ابزارهای ارتباطی همانطور که میشد حدس زد،  پیامک قرار نیست به این زودیبله! 

 دهد.رسی بسیار زیادی را به کاربران ارائه میحذف شود. چرا که سادگی و دست جامعه محبوب

کسب و کارها هم همچنان به استفاده از آن برای بازاریابی کامًال طبیعی است که بنابراین 

 .دهندادامه 

امید ما این است که همه از گذشته درس گرفته باشند و این بار به درستی و با رعایت اصول 

 ایم.)دقیقًا دلیلی است که این کتاب الکترونیکی را نوشتهاخالقی از پیامک استفاده کنند. (که 

: همه ما به دنبال پیشنهادهای راهکار درست واقعًا ساده است و درست بودن آن، واضحدر واقع، 

کنیم. پس اگر کسب و کارها مسئولیت ارزشمند هستیم و با روی خوش از آنها استقبال می

های پیامک سعی کنند در آینده بایستمیشند، نبا رتبیش قبول کنند و فقط درگیر فروش

فایده، مزاحم آنها ربط و بیبی هایکنند و فقط با پیامک خود ارسال مفیدتری را به مخاطبان

 نشوند.

های بعدی، (در بخش شک نداریم که شما هم، با تمام وجود با این حرف ما موافق هستید.

 رداخت.)بیشتر به راهکارهای تبلیغاتی درست خواهیم پ
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 خدماتی و وضعیت فعلی آنها خطوط ۶بخش 

کسب و کارها نیاز دارند راهی ساده و سریع برای ارتباط با مخاطبان خود داشته باشند و شکی 

نیست که بهترین ابزار آنها برای رسیدن به این هدف، پیامک است. بنابراین با زیاد شدن 

پیامک قطع امید نکردند و به سراغ خطوط خدماتی های لیست سیاه، بسیاری از آنها از شماره

 رفتند.

فلسفه خطوط خدماتی ساده است: شما فقط جهت ارائه خدمات خود باید به مشتریان پیامک 

توانید ارسال کنید. یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم: شما فقط با کسب اجازه از مشتری است که می

 برای او پیامک ارسال کنید.

اید یا پیامی که از طریق یک آژانس کنید که امروز از طرف بانک دریافت کردهبه پیامکی فکر 

ها از هواپیمایی برای شما ارسال شده تا اطالعات پرواز در اختیار شما قرار بگیرد. این پیامک

شوند و شکی نیست که به ساده کردن زندگی شما کمک طریق خطوط خدماتی ارسال می

 کنند. موافق نیستید؟می

ر بخواهیم ساده بگوییم، خطوط خدماتی را باید به چشم یک فرصت دوباره برای بازاریابی اگ

تواند از آن برای رشد تجارت خود استفاده کند. پیامکی دید. فرصتی که هر کسب و کار می

 های درست استفاده از آن آشنا باشد.البته، به شرط آنکه با روش

 مراجعه کنید. پیامکراهنمای خطوط خدماتی ملیبرای اطالعات بیشتر به صفحه 
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 دریافت هزینه از گیرنده)( VASتوضیحی کوتاه درباره خطوط  ۷بخش 

به  VASخطوط  ناتمام است. VASواقعا هر توضیحی درباره پیامک تجاری، بدون اشاره به خطوط 

ای دهند که بابت ارسال پیامک از مخاطب هزینه دریافت کند. هزینهیک کسب و کار اجازه می

 شود یا به قبض او، اضافه.که از شارژ او کم می

بابت آن پولی دریافت به مخاطب ارائه دهید و  پشت این خطوط ساده است: خدمات مفیدایده 

رید که اخبار فوری را از طریق پیامک برای شما کنید. برای مثال یک سرویس خبری را در نظر بگی

های ماهه که توصیه ۹ارسال کند و در ازای آن، یک مبلغ کوچک دریافت کند. یا یک سرویس 

ارسال کند (خبر خوب: در حال حاضر چنین سرویسی  های باردارخانمهای مختلف بارداری را به ماه

 در ایران وجود دارد.)

توانید از آنها به خوبی استفاده کنید. پس به حتمًا شما هم می این خدمات مفید هستند و

 ارزند. درست نیست؟هزینه خود می
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های عزیز در طمع سود زودهنگام وقتی ایجاد شد که یک بار دیگر، تعدادی از ایرانیاما مساله 

مدت، اقدام به سو استفاده از ناآگاهی مردم کردند و به اسم و بدون داشتن دیدی طوالنی

های مردم را به عضویت سرویس آب و تاب مثل خودرو و گوشی آیفونهای پر مسابقه و جایزه

ها تا جای ممکن (و بدون رین قسمت چه بود؟ انصراف دادن از این سرویس. بدتخود در آوردند

 بود. نتیجه: صدای مردم شنیده شد. شک به عمد) سخت شده

را فراموش کردند و  VAS اگر بخواهیم ساده بگوییم، این کسب و کارها، هدف اصلی سرویس

د همه طرفین بود: در بینی خود، یک فرصت خوب را از دست دادند. فرصتی که به سوبا کوته

مدت دادند، نه تنها درآمدی پایدار و طوالنیصورتی که آنها خدمات خوبی را به مردم ارائه می

 داشتند، بلکه کمکی بزرگ در راستای افزایش آگاهی مردم کرده بودند.

هیچوقت برای انتخاب مسیر در واقع، البته، ما مثل همیشه، معتقدیم هنوز دیر نشده است. 

این کسب و کارها به جای اینکه فقط از همین لحظه به بعد، دیر نیست. کافی است درست 

مدت داشته باشند و کمی دلسوزی کنند. آن وقت سود فعلی را در نظر بگیرند، یک نگاه طوالنی

 شیم. خدماتی که به سود همه ماست.با VASتوانیم شاهد ارائه خدمات عالی می

  



 

 ۲۶ 

  

 

 

 فصل پنجم

 ام اس چقدر است؟هزینه پنل اس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ۲۷ 

 مقدمه

 ۱بخش 

 ای وای، دزد، دزد یا یک پیشنهاد منصفانه؟

: همه بگوییم م به زبان بازاریییا اگر بخواهرسیم به مساله مهمی به اسم پول. باالخره می

بگذارید قبل از هر چیز روی این مساله  اینها خیلی هم خوب، اما چقدر قراره برام آب بخوره؟

پس باید این دو مورد هزینه لزومًا پول نیست، بلکه زمان و انرژی ما هم هست.  تاکید کنم که

 گیری خود مد نظر قرار دهیم.را نیز در تصمیم

های پولی و رایگان در دو نوع سامانهدر ادامه ما خواهیم دید که هزینه یک بازاریابی پیامکی 

 برای شما درخواهد آمد. چقدر

 با هزینه سالیانه بابت پنل و پشتیبانی پیامکی یهاسامانه

ها، با توجه به نیاز کسب و کارهای مختلف و تعداد ارسال آنها، چندین پنل اکثر این سامانه

شود. اما اند. هر چه پنل بزرگتری خریداری کنید، هزینه آن بیشتر میمختلف را تعریف کرده

 امکانات بهتری خواهد داشت و تعرفه ارسال پیامک آن کمتر است.

بابت این هزینه اولیه، با توجه به قدمت و اعتبار مجموعه خود، ها معموًال این سامانه

روزی)، تعرفه ارسال مناسبی را کنند (حتی به صورت شبانهپشتیبانی خوبی از کاربران خود می

 های سریعتری دارند و از ثبات خوبی برخوردار هستند.رسانیدهند، به روز به آنها ارائه می

 هزار تومان است. ۶۰۰تا  ۲۰معموًال هزینه سالیانه یک پلن چیزی بین 

هزار  ۲۵از  هااین پنل هزینه پنل مختلف برای کاربران تعریف شده است و ۵در سامانه خود ما، 

تعرفه ارسال پیامک فارسی ما نیز بین  شود.تمام می هزار تومان ۲۴۹شود و با شروع می تومان

 شوید.و طبیعتًا در پنل آخرین، شما از کمترین تعرفه ما برخوردار می ان استتوم ۱۰تا  ۱۲٫۷

 مراجعه کنید. پیامکها و خدمات ملیتعرفهبرای اطالعات بیشتر به صفحه 

 

http://www.melipayamak.com/price


 

 ۲۸ 

 پیامکی با پنل اس ام اس رایگان یهاسامانه ۲بخش 

و  ارسال پیامک ،بابت شارژ این پنلدهند و ها به شما یک پنل رایگان ارائه میاین سامانه

 کنند. از شما پول دریافت می امکانات خود

های ارسال باالتر هستند، امکانات کمتری به کاربران هایی معموًال دارای تعرفهچنین سامانه

یبانی تر از هر چیز، پشتو مهم ، ثبات چندانی ندارندشونددهند، چندان به روز نمیمی ارائه

 .کنندخوبی از کاربران نمی

های نرسیده را به شما بازگردانند)، ها (در صورتی که هزینه ارسالتعرفه ارسال پیامک این سامانه

 است. بر حسب تعداد ارسال (یا حتی باالتر) تومان ۱۸تا  ۱۱چیزی بین 

ممکن است فکر کنید حرف من صادقانه نیست. اما باز هم الزم است این را به شما اطالع 

ای خود، بارها شاهد ورشکستگی و سقوط این دسته از ما در دوران کاری حرفهبدهم که 

 ایم.ها بودهسامانه

  



 

 ۲۹ 

 ۳بخش 

 

 از "رایگان" هستند؟! بهترهای پولی چرا سامانه

های به ظاهر رایگان قرار است در نهایت برایتان هزینه اشتباه است اگر فکر کنید که سامانه

های پولی داشته باشند. در واقع، دقیقًا عکس این موضوع صادق سامانه نسبت بهمالی کمتری 

 است. دو دلیل اساسی برای این موضوع وجود دارد:

 تعرفه بیشتر ارسال پیامک •

کنند و در عموًال هزینه بسیار بیشتری بابت هر پیامک از شما دریافت میهای رایگان مسامانه

 شوید که پول بیشتری از جیب شما رفته است.نهایت با یک حساب ساده متوجه می

 فروش امکانات سامانه •

کنند. این یعنی شما بابت امکاناتی های رایگان، اقدام به فروش امکانات خود میبسیاری از سامانه 

  ها هزار تومان هزینه خواهید کرد. ۱۰۰تومان خواهید داشت، تا  ۲۵پیامک با که مثًال در پنل ملی



 

 ۳۰ 

  

 

 

 فصل ششم

 بهترین استراتژی یک بازاریابی پیامکی خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ۳۱ 

 ۱بخش 

 ای پیامک ارسال کنیم؟چگونه مثل یک حرفه مقدمه

رسد که ارسال پیامک را شروع کنید. اما چه بعد از انتخاب سامانه و پنل مناسب، وقت آن می

اشته راهکارهایی برای این موضوع وجود دارد و چگونه یک بازاریابی با بیشتری بازدهی را د

 فهمیم.باشید. در این فصل می

 رسال پیامک را بشناسیددو روش اصلی ا

 توانید به دو روش به بازاریابی پیامکی بپردازید:شما می

 با پیامک تبلیغات انبوه •

توانید مطمئن باشید کنید، اما نمیدر این روش، شما پیامک تبلیغاتی را به بازار هدف خود ارسال می

 ند. مند هستکنندگان این پیامک، به محصول یا خدمات شما عالقهکه دریافت

 با پیامک ایاجازهبازاریابی  •

کنید که در خبرنامه پیامکی شما عضو شده باشند در این روش، شما پیامک خود را به کسانی ارسال می

 .اندنمودههای شما به دریافت پیامک اقدامو تمام آنها با میل خود 



 

 ۳۲ 

 اشتباه فاحش کسب و کارهای ایرانی در تبلیغات پیامکی ۲بخش 

ما، عدم شناخت درست دو روش اصلی بازاریابی پیامکی توسط کسب و کارهای ایرانی، از نظر 

های باعث شده است که تاکنون بسیاری از مشتریان تصمیم به غیر فعال کردن پیامک

کردند. این های تبلیغاتی مزاحم بسیاری را دریافت میتبلیغاتی خود بگیرند. چرا که پیامک

و کارها نیست، که به نفع مشتری هم نیست.  چون همین  تصمیم نه تنها به نفع کسب

 تواند در زندگی او تاثیر مثبتی هم داشته باشد.های تبلیغاتی میپیامک

دهد به لیست البته، هنوز دیر نشده است. همانطور که گفتیم، خط خدماتی به شما اجازه می

اند) هم ارسال غیر فعال کردهسیاه مخابراتی (یعنی همان کسانی که پیامک تبلیغاتی خود را 

نظیر را به توانید در قالب یک اشتراک پیامکی خوب، خدماتی بیانجام دهید. پس باز هم می

 مشتریان ارائه دهید. در ادامه این کتاب، در مورد این راهکار بیشتر صحبت خواهیم کرد.

 

  



 

 ۳۳ 

 ؟تیامکی برای یک کسب و کار چیسبهترین استراتژی پ ۳بخش 

و  ت انبوهترین راهکار پیامکی برای یک کسب و کار، ترکیب کردن دو روش تبلیغانًا عالیمطمئ

بگذارید برای اینکه دقیقًا این موضوع را بفهمید، منظور ما چیست؟ پرسید میاشتراکی است. 

 .توانید اینکار را انجام دهیدببینیم که شما چگونه می

شما قصد دارید یک خبرنامه پیامکی داشته باشید تا همیشه با مشتریان وفادار خود در ارتباط 

باشید. اما وقتی که هنوز کسی عضو خبرنامه شما نیست (یا شاید حتی مشتری چندانی 

نیست. بنابراین بد نیست که یک بار (و فقط یک بار، چون  راحتچندان ندارید)، این کار 

مخاطبان شوید) به هر مخاطب پیامک بفرستید و از او برای اشتراک در  خواهید مزاحمنمی

 ارزشمند. پیشنهادآن هم با ارائه یک  ،خبرنامه خود، دعوت کنید

توانید به مخاطبان خود برای مثال، شما می

توانند یک به شما می ۱بگویید که با ارسال عدد 

دریافت کنند و به عالوه، در خبرنامه  %۲۰تخفیف 

عضو شوند و پیشنهادهای بعدی شما را هم  شما

 دریافت کنند.

مدت شما باید بر روی اما استراتژی طوالنی

خبرنامه پیامکی تمرکز داشته باشد. یعنی 

آوری یک لیست از مشتریان وفاداری که جمع

محصوالت و خدمات شما را دوست دارند و 

خواهند در مورد پیشنهادها و رویدادهای می

بدانند. به این ترتیب، مطمئن  مرتبط با شما

هستید که با هزینه کمتر، بازدهی بهتری از 

گیرید و البته، مزاحم کسی هم تبلیغات خود می

 شوید.نمی



 

 ۳۴ 

 ۴بخش 

شما یک  اکنون شود.ماه با این روند طی می ۶حال بیایید کمی در زمان به جلو حرکت کنیم. 

اید و هر چند وقت یک بار پیامکی آوری کردههزار تایی از شماره مشتریان خود جمع ۵لیست 

دهد، هم رابطه شما را با آنها حفظ کنید که هم فروش شما را افزایش میبرای آنها ارسال می

 کند. اما عید نزدیک است و قصد دارید یک تبلیغ اساسی برای کسب و کار خود بکنید.می

ه یک بار دیگر به وقتی که یک رویداد خاص مثل عید نزدیک باشد، هیچ اشکالی ندارد ک

تبلیغات انبوه روی بیاورید و تمام مخاطبان خود را هدف قرار دهید. هر چه نباشد، همه افراد 

در چنین زمانی به دنبال محصوالت و خدمات عالی با قیمت خوب هستند و شما هم 

 پیشنهادهای خوبی برای آنها دارید.

راتژی پیامکی مختلف است که بینید یک ترکیب مناسب از دو استهمانطور که میبله! 

بیشترین بازدهی را برای شما و کمترین مزاحمت را برای مخاطب خواهد داشت. این یعنی یک 

شود. مخاطبی که بازاریابی که با فکر چیده شده است و همواره مخاطب مد نظر قرار داده می

 فایده خود قرار داد.دف تبلیغات بینباید به هر قیمتی او را ه

 توانند محتوای شما را اثربخش کنند؟متن پیامک: چه نکاتی می

خواهید یک متن خوب برای پیامک خود بنویسید، خوب است خودتان را جای وقتی که می

دادید؟ آیا از آن استقبال مخاطبان بگذارید. خود شما چه واکنشی به این پیامک نشان می

خاطری شما شاید حتی بدتر، این پیامک باعث آزردهتفاوت بودید؟ کردید یا نسبت به آن بیمی

 توانید یک پیامک عالی بنویسید.شد. به همین راحتی میمی

 ای را هم با شما در میان بگذاریم:البته، ما برای کمک به شما، قصد داریم چند نکته حرفه

 شروع جذاب •

غیب به خواندن ادامه متن پیامک خود را با یک جمله جذاب آغاز کنید. به این ترتیب، مشتری تر 

تواند باعث کند. به عالوه، یک شروع خوب میشود و به پیشنهاد شما توجه بیشتری میآن می

 .حس نزدیکی بیشتر مشتری به برند شما شود



 

 ۳۵ 

 فایده برای مشتری •

آیا پیامک شما برای مشتری سودی دارد؟ اگر پاسخ منفی است، بهتر است در ارسال پیامک مذکور 

شوند و به تصویر برند فایده، فقط سبب آزار مشتری میهای بیر کنید. اینگونه پیامکتجدید نظ

 فایده خوشحال خواهید شد؟غاتی بیزنند. آیا خود شما از دریافت یک پیامک تبلیشما لطمه می

 متن مختصر و مفید •

که وقت ، فراموش نکنید در ضمناصلی پیامک، کوتاه بودن آن است. بله! پیام کوتاه! ویژگی 

پس الزم است پیشنهاد یا خبر خود را در ابتدای متن و تا جای ممکن،  مخاطب ارزشمند است.

 .داشتید، به باقی مسائل بپردازیدکوتاه مطرح کنید. سپس اگر کاراکترهای بیشتری 

 تحریک مخاطب •

مطرح از مشتری خود درخواستی داشته باشید. تحقیقات علمی بسیاری به ما نشان داده است که 

شود)، کردن یک درخواست مشخص از مخاطب (که با نام تخصصی فراخوان عمل شناخته می

 تواند یک تاثیر باورنکردنی در اثربخشی یک پیام داشته باشد.می

پس یک خواسته مشخص از مخاطب داشته باشید تا بازدهی پیامک خود را افزایش دهید. برای 

فیف، پیامک مذکور را به فروشندگان شما نشان دهد، یا مثال، از مشتری بخواهید برای گرفتن تخ

 او را به تماس تلفنی یا بازدید از یک سایت دعوت کند.

 ایجاد حس ضرورت •

اید، وقتی مخاطب احساس ضرورت کند، همانطور که بارها تحقیقات علمی ثابت و شما تجربه کرده

وریت را در مخاطب خود ایجاد کنید، تاثیرگذاری پیام شما چند برابر خواهد شد. برای اینکه حس ف

توانید یک تاریخ اتمام برای پیشنهادتان مشخص کنید و از مخاطبان بخواهید هر چه زودتر می

 دست به کار شوند. 

طبیعتًا هر چه تاریخ اتمام زودتر باشد، تاثیر پیامک شما بیشتر خواهد بود. اما باید آنقدر هم 

 باشد. نشان دادن داشتهطوالنی باشد که مخاطب فرصت واکنش 

 



 

 ۳۶ 

 ایجاد حس صمیمیت •

یک احساس صمیمیت و نزدیکی در متن پیامک خود ایجاد کنید و به مشتری نشان دهید برای او 

توانید نام مشتری را در زمان ثبت نام دریافت کنید و اهمّیت قائل هستید. برای این منظور می

 د.های خود استفاده کنیسپس، از این نام در متن پیامک

 

های یک متن پیامک خوبنکات و ویژگی  

  



 

 ۳۷ 

 

 

 

 

 چند نمونه متن پیامکی برای پیشنهادهای مختلف  ۵بخش 

 جویی کنیدبیشتر صرفه •

 با نشان دادن این پیامک از بوتیک محمدی در خرید لباستخفیف  ۲۰%
 فقط تا آخر هفته

 

 بیشتر هزینه کنید •

تومان با نشان دادن این پیامک فقط  ۴۹تومان تخفیف در خرید باالی  ۵
 ین هفتها

 

 بیشتر خرید کنید •

 فقط فردا تومان تخفیف برای دومین پیتزا با نشان دادن این پیامک ۵

 

 بیشتر دریافت کنید •

 یک پیتزای مجانی بعد از خرید دو پیتزا با نشان دادن این پیامک
 فقط پنجشنبه شب

  



 

 ۳۸ 

 ها: هنگام ارسال به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ریزی پیامکبرنامه ۶بخش 

های خود را تا حد زیادی افزایش دهید. برای توانید بازدهی پیامکریزی مناسب میبا یک برنامه

 بایست به چهار مورد توجه داشته باشید:این منظور، می

 تعداد ارسال •

ن، خوب است که روزانه به تعداد مشخصی ارسال خود را برای ثابت نگه داشتن ترافیک مشتریا

انجام دهید. به این ترتیب، خیالتان راحت است که با حجم زیادی از مشتریان در زمانی کوتاه 

 مواجه نخواهید شد.

توانیم بهترین تعداد ارسال را مشخص کنید؟ از آنجایی که این تعداد برای هر کسب اما چگونه می

کند، پیشنهاد ما این است که برای اولین پیامک خود، حداقل ده هزار نفر را مخاطب میو کاری فرق 

 ناسب در هر نوبت را مشخص کنید.قرار دهید و با توجه به بازخورد این پیامک، تعداد ارسال م

 زمان ارسال •

یک  با توجه به حیطه کاری تجارت خود در مورد بهترین زمان ارسال تصمیم بگیرید. مثًال برای

های مشوق ارسال کند. رستوران بهتر است در زمان سرو غذا و همچنین ساعات خلوت خود پیامک

 اما برای یک هتل روزهای تعطیل اهمّیت بسیار بیشتری دارند.

مان ارسال توانید بهتر ز البته، مطمئنًا به مرور زمان و با کسب تجربه در این نوع بازاریابی، می

 مناسب را مشخص نمایید.

 فاصلۀ زمانی •

ندهید. واقعًا های پیاپی برای یک مخاطب خودداری کنید و او را تحت فشار قرار از ارسال پیامک

این موضوع آنقدر مهم است که جا دارد هزاران بار تکرار شود. کاری نکنید مخاطبان به برند شما 

 احساس بدی پیدا کنند!

با توجه به توان خرید و فاصله بین خریدهای های خود را توانید فاصله زمانی بین پیامکشما می

مشتریان تعیین نمایید. مثًال اگر یک فروشگاه لباس دارید، بهتر است در ماه فقط یکبار به آنها 

پیامک بفرستید. یک شعار تکراری اما خوب در این زمینه وجود دارد: به جای ارسال بیشتر به یک 

 ، به مشتریان بیشتری ارسال کنید.مشتری



 

 ۳۹ 

 هاپیامک متنوع در تن •

های تکراری، از برند شما پیشنهادات متنوعی به مشتریان ارسال کنید و نگذارید با دریافت پیامک

کنندگان پیامک خود دلزده شوند. در هر نوبت ارسال، یک پیشنهاد جدید و جذاب برای دریافت

ببینند پیشنهاد بعدی شما های شما باشند تا داشته باشید. بگذارید آنها با اشتیاق منتظر پیامک

 چیست.

به این ترتیب، مشتریان در چرخه تجارت شما حفظ خواهند شد و همچنان به خرید از شما ادامه 

 دهند.می

 چیست؟ پیامکپیشنهاد ملی

مدت، یک برنامه روزانه ارسال برای خود تنظیم کنید. بهترین راهکار این است که در طوالنی

بندی کنید و روزانه به بخشی از آنها پیامک بفرستید. به تقسیمکافی است مخاطبان خود را 

شوند و با سیل این ترتیب، هر روز تعداد محدودی مشتری از طریق پیامک جذب شما می

شوید. البته الزم است به فاصله زمانی میان عظیم اما موقتی آنها در یک روز، روبرو نمی

ریزی خود را انجام دهید که تعداد ارسال برنامه ها نیز توجه داشته باشید و به نحویپیامک

 ماهیانه شما به هر مشتری معقول باشد.



 

 ۴۰ 

 ارزیابی بازخورد بعد از ارسال پیامک ۷ بخش

خب، فرض کنیم شما یک متن خوب آماده کردید، با دقت زمان ارسال را مشخص کردید و از 

درست، چطور قرار است بفهمید که این  اید. حاال بدون ارزیابیتاثیر تبلیغ خود هم راضی بوده

های بعدی خود را با این پیامک خواهید بازخورد پیامکتبلیغ چقدر موثر بوده است؟ مگر نمی

 مقایسه کنید و موثرترین راهکارها را بشناسید؟

همانطور که متوجه شدید، ارزیابی نتیجه یک پیامک تجاری واقعًا مهم است. البته، همانطور 

هزار نفر پیامک خود را  ۱۰م گفتیم، برای یک بررسی درست الزم است که حداقل به که قبًال ه

 کنیم نتایج شما چندان قابل استناد باشد.فرستاده باشید. در غیر اینصورت، فکر نمی

 برای سنجش بازدهی یک پیامک آشنا شویم: قدم اصلی ۳خب، حاال بگذارید با 

 گیری از سامانه پیامکگزارش •

دهد گزارشی کامل از ارسال خود دریافت نمایید. این خوب به شما اجازه مییک سامانه پیامکی 

کند که چه تعداد پیامک به دست مخاطبان رسیده است و چه تعداد از آنها گزارش مشخص می

 کنندگان مشخص خواهد شد.اند. به این ترتیب، تعداد دقیق دریافتبازگشت خورده

 ثبت بازخورد پیامک •

راهی برای بررسی و ثبت میزان بازخورد پیامک خود پیدا کنید. برای این منظور باید درخواستی از 

مخاطب داشته باشید. مثًال از او بخواهید به پیامک شما پاسخ بدهد یا یک پیشنهاد پیامکی به 

 ی این پیشنهاد را اندازه بگیرید.هاآنها بدهید و تعداد وصولی

 گیری نرخ تبدیلاندازه •

های اید را بر تعداد پیامکحال کافی است تعداد مشتریانی که از طریق این پیامک به دست آورده

ارسالی تقسیم کنید تا نرخ تبدیل پیامک شما (منظور نرخ تبدیل مخاطب به مشترک یا مشتری 

 گیری شود. است) اندازه

فر در خبرنامه پیامکی شما عضو ن ۱۰۰برای نمونه، زمانی که شما ده هزار پیامک ارسال کرده باشید و 

 است. %۱۰شده باشند، پس نرخ تبدیل شما 



 

 ۴۱ 

 گیری بازگشت سرمایهاندازه •

البته، همانطور که متوجه شدید، اگر قصد دارید دقیقًا میزان بازگشت سرمایه خود را از یک تبلیغ 

مذکور را ثبت پیامکی اندازه بگیرید، الزم است که سود خود از مشتریان به دست آمده از ارسال 

 کنید. ثبت آن را تقسیم بر هزینه نهایی تبلیغ نمایید.

مشتری به دست آوردید. و  ۵۰هزار پیامک ارسال کردید و  ۱۰بگذارید به مثال قبل باز گردیم. شما 

هزار تومان در  ۱۰۰اند. بنابراین، اگر هزینه ارسال را میلیون خرید انجام داده ۱مشتری از شما  ۵۰این 

 برابر است. ۱۰یریم، نرخ بازگشت سرمایه شما حداقل نظر بگ

  



 

 ۴۲ 

  

 

 

 فصل هفتم

 ارسال به بانک شماره، مثل یک حرفه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ۴۳ 

 ۱بخش 

 بندی شده ارسال کنیدهای طبقهبه بانک مقدمه

توانید ارسال انبوه خود به بانک شماره یک سامانه را به بینیم که چطور میر این فصل مید

 انجام دهید و بیشترین بازدهی را از آن بگیرید.بهترین نحو 

اید، الزم است بدانید که خطوط خدماتی های قبلی این راهنما را کامل مطالعه نکرده(اگر بخش

دهند و اینجا صرفًا در مورد خطوط تبلیغاتی های لیست سیاه هم ارسال انجام میبه شماره

 زنیم.)حرف می

 تاثیر خود را از دست داده است؟آیا پیامک تبلیغاتی 

شاید پیش خودتان فکر کنید که تبلیغات پیامکی دیگر مرده باشد. شاید شنیده باشید که 

استفاده از خطوط تبلیغاتی دیگر مثل گذشته موثر نیست. خب، این جمله تا حدی درست 

 :پرسید چرا؟ ما چند دلیل برای این ادعای خود داریماست. اما فقط تا حدی! می

اند و امکان ارسال با وجود اینکه بسیاری از کاربران به لیست سیاه مخابراتی پیوسته .۱

پیامک تبلیغاتی به آنها نیست، هنوز بیش از نیمی از جمعیت ایران حاضر به 

 های تبلیغاتی هستند.دریافت پیامک

ن دهد به صورت هدفمند تبلیغ کنید و فقط مشتریاپیامک تبلیغاتی به شما اجازه می .۲

توانید به کاربران واقعی خود را مخاطب قرار دهید. برای مثال اگر یک مغازه دارید، می

 نزدیک به مغازه خود پیامک ارسال کنید.

شود. در نتیجه، اگر پیامک شما به دست های نرسیده کسر میهزینه پیامک .۳

مک اید. بنابراین این حرف که پیامشتریان لیست سیاه نرسد، پولی پرداخت نکرده

 رسد، کامًال بی اساس است.اش نمیتبلیغاتی به هزینه

  



 

 ۴۴ 

 بشناسید رابازار هدف خود  ۲بخش 

ان بالقوه خود مشتری داردالزم  هر کسب و کاریشناسد. این موضوع پیامک و غیر پیامک نمی

ثانیۀ اید، بهتر است یک اگر تا به حال در این مورد چندان فکر نکردهپس د. را به خوبی بشناس

دیگر هم از دست ندهید. همین االن برای خود مشخص کنید که مشتریان شما چه کسانی 

 هستند.

 برای شناخت بهتر بازار هدف خود، کافی است موارد زیر را در مورد مخاطبان مشخص کنید:

 ای هستند.اکثریت مشتریان بالقوه شما در چه ردۀ سنی سن: •

 یا هر دو هستند. مشتریان اصلی شما مونث، مذکر جنسیت: •

 مشتریان شما دقیقًا به چه کاری مشغول هستند؟ شغل: •

 کنند؟ای زندگی میمشتریان شما در چه منطقه محل سکونت: •

تواند همچون معجزه برایتان عمل کند و به کمک آنها، در بسیاری از همین اطالعات کم می

د از این اطالعات برای ارسال توانیبینیم چطور میجویی کنید. در ادامه میها، صرفههزینه

 های تبلیغاتی بهتر استفاده کنید.پیامک

 



 

 ۴۵ 

 یک پیامک تبلیغاتی مخاطبانگیری درست هدف ۳بخش 

رسیده که آنها را هدفگیری کنید. شناسید، وقتش خب، حاال که مخاطبان خود را بهتر می

گذارند که به شما می اختیار شماهای به روزی را در های خوب، برای این منظور، بانکسامانه

 های هدفگیری زیر یا ترکیبی از آنها استفاده کنید:دهد از یکی از روشاجازه می

 یک مکان را هدف قرار دهید •

دهید، این ای مشخص ارائه میدر صورتی که محصوالت و خدمات خود را فقط در شهر یا منطقه

پیشرفته پیامکی، معموًال یک نقشه کاربردی برای سادگی های هدفگیری برای شما الزم است. سامانه

 دهند.یری در اختیار شما قرار میاین نوع هدفگ

 یک اپراتور را هدف قرار دهید •

کنید مشتریان ایرانسل کنند؟ یا فکر میفقط به دنبال کسانی هستند که از همراه اول استفاده می

 واند به شما در این امر کمک کند.تتر هستند؟ این نوع هدفگیری میبرای شما مناسب

 یک جنسیت را هدف قرار دهید •

بندی شده هاست؟ پس الزم است از بانک طبقهمحصوالت و. خدمات شما منحصر به آقایان یا خانم

جنسیت استفاده کنید. مطمئنًا یک فروشگاه لوازم آرایش، چندان در فروش محصوالت خود به 

 وزهای به خصوصی از سال.مگر در ر مردها موفق نخواهد بود،

 یک رده سنی را هدف قرار دهید •

سال سن دارند؟ پس  ۳۰تا  ۲۰مخاطبان شما دارای رده سنی خاصی هستند؟ مثًال جوانانی که بین 

توانند برای ارسال بندی استفاده کنید. مسلمًا این مخاطبان جوان میبهتر است که از این طبقه

 آل باشند.دهتخفیف یک تور تفریحی، مخاطبانی ای

 یک صنف شغلی را هدف قرار دهید •

تواند توانید با توجه به نیاز خود، اصناف مختلف را مورد هدف قرار دهید. مثالً یک کافه میشما می

 ها.پزشکفقط به دانشجویان ارسال خود را انجام دهد و یک فروشنده لوازم پزشکی، فقط به دندان

  



 

 ۴۶ 

  

 

 

 هشتمفصل 

 موفقایجاد یک خبرنامه پیامکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ۴۷ 

 مقدمه

 ۱بخش 

 همواره با مشتریان عزیز خود در ارتباط باشید!

های برای بدست آوردن مشتریان وفادار است. در ایجاد اشتراک پیامکی یکی از موثرترین روش

خبرنامه توانید یک این بخش قرار است ببینیم که چرا اشتراک پیامکی اهمیت دارد، چطور می

پیامکی موثر ایجاد کنید، مشترکان را جذب آن کنید و از آن برای افزایش درآمد خود استفاده 

 کنید.

 چرا حتمًا باید یک خبرنامه پیامکی داشته باشید؟

برقراری  شکی نیست که که اصًال چرا داشتن یک اشتراک پیامکی اهمّیت دارد. دیدباید  ابتدا

. تحقیقات دانشگاه تجارت هاروارد نشان داده که اگر ار تاثیرگذار استرابطه با مشتری بسی

مشتریان بیشتری را در چرخه کسب و کار خود حفظ کنید، درآمد شما چیزی بین  %۵بتوانید 

 البته آمار جالب دیگری نیز در این زمینه وجود دارد: افزایش خواهد یافت. %۱۲۵تا  ۲۵%

کنند، چون احساس میاز مشتریان شما را ترک  ۶۸%

 تفاوت هستید.کنند که نسبت به آنها بیمی

مشتریان تکراری شما 

بیشتر از مشتریان  ۳۳%

 کنند.جدید خرج می

درآمد آینده شما از  ۸۰%

مشتریان وفادار فعلی  ۲۰%

 به دست خواهد آمد.

از مشتریان یک ارتباط الکترونیکی را به دلیل راحتی  ۵۰%

 دهند.در رو ترجیح میبیشتر به ارتباط رو 

وفادار کردن آنها به برند، حتی از بدست آوردن بینید، حفظ مشتریان و بله، همانطور که می

مشتریان جدید هم اهمّیت بیشتری دارد. اشتراک پیامکی دقیقًا همینجاست که به کمک شما 

تا بتوانید به  خواهید تا در خبرنامه پیامکی شما عضو شوندآید. شما از مشتریان خود میمی

آنها پیشنهادات و خدمات عالی بدهید. نتیجه چه خواهد بود؟ آنها به برند شما وفادار خواهند 

 ماند.



 

 ۴۸ 

 مزایای استفاده از اشتراک پیامکی ۲بخش 

و بدون شک  تواند مزایای بسیار زیادی برای شما داشته باشدایجاد یک اشتراک پیامکی می

تر به مساله اما اگر بخواهیم دقیق. استمشتریان فعلی  ن شما والعاده بییک پل ارتباطی فوق

 دهنده اهمّیت اشتراک پیامکی هستند:وجود دارند که نشانسه دلیل اصلی  نگاه کنیم،

 فرستیدمی پیامک برایش مشتری اجازۀ با •

شود که اشتراک پیامکی با خواست خود مشتری است. کسی عضو اشتراک پیامکی شما می

از پیشنهادات شما با خبر شود. این یعنی به هیچ وجه مزاحم مخاطب خود  دوست دارد

شوید، بلکه او را خوشحال هم خواهید کرد و در حقیقت، او را به مشتری وفادار خود تبدیل نمی

 اید.کرده

 های شما کامًال هدفمند خواهد بودپیامک •

هایی را دارید که دوست دارند رهبعد از اینکه تعداد مشترکان شما افزایش یافت، لیستی از شما

مند هستند. بنابراین فقط پیامک شما را دریافت کنند و به محصوالت و خدمات شما عالقه

دهید که دقیقا مشتریان واقعی دهید و بابت تبلیغاتی هزینه میکسانی را مخاطب خود قرار می

 کس دیگری را.دهد و نه هیچرا هدف قرار می

 ی محسوب خواهند شدهای شما خدمات پیامک •

در اشتراک پیامکی، این امکان وجود دارد که از خط خدماتی استفاده کنید. چرا که کسی بابت 

های ها، حتی شمارهتوانید به تمام شمارههای شما شکایت نخواهد کرد. بنابراین، میپیامک

 لیست سیاه مخابراتی دسترسی داشته باشید.
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 امکی ایجاد کنید؟چگونه یک خبرنامه پی ۳بخش 

برای شروع کار خود آماده دیگر  الی اشتراک پیامکی با خبر هستید،شما هم از اهمّیت باکه حاال 

منظور ما از اشتراک  .در مرحله اول الزم است شما یک خبرنامه پیامکی ایجاد کنیدهستید. 

پیامک پیامکی، یک اتوماسیون پیامکی است که توسط آن، مخاطب بتواند با ارسال یک 

 های شما اضافه شود.مشخص به شما، به صورت اتوماتیک به لیست شماره

دهند. برای مثال های پیامکی خوب به راحتی این قابلیت را در اختیار شما قرار میتمام سامانه 

" وجود دارد که این کار را برای شما اضافه به لیستپیامک، امکانی به اسم "در سامانه ملی

دهد. برای این منظور، شما یک لیست شماره در دفترچه تلفن پنل اس ام اس خود انجام می

 ۀ کلیدیکلمکنید که وقتی سازید و سپس قابلیت اضافه به لیست را به نحوی تنظیم میمی

) به خط اختصاصی شما ارسال شد، شماره کاربر در این لیست شماره ۱مدنظرتان (مثًال عدد 

 ذخیره شود.

 هایی دارد؟یک کلمه کلیدی خوب چه ویژگی

همانطور که گفتیم، شما باید یک کلمه کلیدی انتخاب کنید که وقتی مخاطبان آن را برای 

شوند. برای آنکه یک کلمه کلیدی خوب انتخاب کنند، در خبرنامه شما عضو شما پیامک می

 نکته توجه داشته باشید: ۲کنید الزم است به 

کلمه کلیدی شما باید ساده باشد. برای این منظور بهتر است از کلمات فارسی پرهیز  .۱

کنید. چرا که ممکن است گوشی بعضی از کاربران فقط از انگلیسی پشتیبانی کند. 

را انتخاب کنید، چرا که هر کس با هر تلفن همراهی  ۱ یک راه خوب این است که عدد

 تواند به راحتی آن را برای شما پیامک کند.می

دهید عبارت کلیدی شما مرتبط با کارتان باشد، بهتر است که فقط یک اگر ترجیح می .۲

ای نباشد و تا جای ممکن با کارتان مرتبط باشد. کلمه باشد، دارای هیچ کاراکتر ویژه

 برای یک فروشگاه لباس. Lebasبرای یک فست فود یا  Pizzaل کلمه برای مثا

 

http://www.melipayamak.com/help/%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
http://www.melipayamak.com/help/%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA/


 

 ۵۰ 

 حیاتی است! امکان انصراف از اشتراک پیامکی

انصراف از خبرنامه پیامکی، اهمّیت بسیار زیادی در حفظ  ارائه راهی برایتوجه داشته باشید که 

حقوق مشتری و در نتیجه، موفقیت اشتراک پیامکی شما دارد. بنابراین همواره به مشتریان 

، از لیست (این عدد باید تعریف شود) به شما ۰د با ارسال عدد وانتخود اطالع دهید که می

های شما را دریافت نکنند. به این ترتیب، یامکخبرنامه پیامکی شما انصراف دهند و دیگر پ

 آنها با خیال راحتتری عضو این اشتراک خواهند شد.

 
 

 

 



 

 ۵۱ 

 ایجاد لیست شمارهنحوه  ۴بخش 

رسد که مشتریان را ترغیب به بعد از آنکه خبرنامه پیامکی خود را تنظیم کردید، وقت آن می

 توانید خبرنامه خود را تبلیغ کنید:میبگذارید ببینیم از چه طریقی عضویت در آن کنید. 

 یک پیامک انبوه ارسال کنید •

های انبوه پیامکی است. مخاطبان خود را ترین راه برای جذب مخاطب، استفاده از ارسالسریع

مشخص کنید، برای آنها یک پیامک بفرستید و از آنها درخواست کنید برای عضویت در خبرنامه 

 برایتان ارسال کنند. ۱شما، یک پیامک با عدد 

 در فضای آنالین تبلیغ کنید •

های آنالین خود به تبلیغ اشتراک از طریق سایت، کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام یا دیگر رسانه

توانید سایت خود پیامکی خود بپردازید و از مخاطبان بخواهید در آن عضو شوند. شما حتی می

و نیازی  بتوانند عضو خبرنامه شما شوندپر کردن فرم هم  کاربران بارا به سامانه متصل کنید تا 

 .آنها نباشدبه ارسال پیامک توسط 

 در محیط کاری خود تبلیغ کنید •

حضوری به  مشتریان وقتییک راه ساده دیگر، جذب مشترک در محیط کاری است. این یعنی 

د با مکالمه توانآیند، آنها را تشویق به عضویت در خبرنامه خود کنید. این کار میسراغ شما می

 با مشتری صورت بگیرد یا مثًال از طریق یک استند تبلیغاتی انجام شود.

 های مختلف استفاده کنیداز رسانه •

در  درخواست کنیدید از مخاطبان توانها و مجالت، تلویزیون و رادیو میهنگام تبلیغ در روزنامه

خبرنامه شما عضو شوند و به جمع کسانی بپیوندند که پیشنهادهای جذاب شما را دریافت 

 کنند.می
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 نکات مهم هنگام دعوت به عضویت در خبرنامه ۵بخش 

خواهیم چند نکته برای بازدهی بیشتر متن دعوت خبرنامه را به شما معرفی کنیم. در ادامه می

 توانید تعداد اعضای خبرنامه را به طرز قابل توجهی افزایش دهید. ایت این نکات، میبا رع

 یک پیشنهاد جذاب به مشتری بدهید •

مشتری باید دلیلی برای عضویت در خبرنامه شما داشته باشد. پس یک کوپن تخفیف، پیشنهاد 

بدهید. به او بگویید ویژه یا هدیه رایگان در نظر بگیرید تا در عوض عضویت، به مشتری خود 

گیرد، بلکه همین حاال هم چیزی گیرش که با عضویت، نه تنها پیشنهادت آینده شما را می

  خواهد آمد.

 

 نگرانی مشتری خود را از بین ببرید •

ها معموًال به سختی حاضرند عضو یک های بسیار از پیامک، مشتریبا توجه به سو استفاده

ای های شما هزینهاست به آنها اطمینان دهید که پیامکسیستم پیامکی شوند. پس الزم 

توانند از خبرنامه پیامکی هایتان زیاد نیست و هر زمان بخواهند میبرایشان ندارد، تعداد ارسال

 شما انصراف دهند.

  



 

 ۵۳ 

 

  

 

 

 نهمفصل 

 یامک یپ سیسرو و وب ونیبا اتوماس ییآشنا
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 مقدمه

 ۱بخش 

 کنیدرسانی را اتوماتیک خدمت

 نظور ما از اتوماسیون پیامکی، هر راهکاری است که به شما اجازه دهد تا بخشی از کار ارسالم

را به صورت خودکار انجام دهید و از میزان کار دستی خود بکاهید. اتوماسیون پیامکی،  پیامک

 تواند کمک بسیار بزرگی به شما و کیفیت کارتان بکند.هنگام استفاده درست، واقعًا می

 پیامکبرخی از امکانات اتوماسیون سامانه ملی

پیامک در این بخش، شما را با چند تا از بهترین راهکارهای ایجاد اتوماسیون پیامکی در ملی

پیامک است و آشنا خواهیم کرد. توجه داشته باشید که این راهکارها مختص سامانه ملی

 کنند.یبانی نمیهای پیامکی از آنها پشتلزومًا سایر سامانه

 هوشمند ارسال •

موبایل،  هر شماره برای را ارسالی متن هوشمند صورت به بود قادرخواهید قسمت این توسط شما

 مثًال نام هر مشتری را در ابتدای پیامک ارسال شده به او بیاورید. .نمایید سازیشخصی

 سررسید پیامک •

مخاطبان خود اطالع دهید  و مطمئن شوید به صورت خودکار، نزدیک شدن پایان یک دوره را به 

 کنند.آنها این موضوع را فراموش نمی

 مسابقه •

تر، یک مسابقه پیامکی دهد تا به راحتی هر چه تمامبخش مسابقۀ پیامکی ما، به شما اجازه می

 های خود را درگیر نمایید.برگزار کنید و مشتری

 نظرسنجی •

 از حاصل نتایج و نظرسنجی پیامکی برگزار کنید یک توانیدمی امکان، به راحتی این از استفاده با

 .نمایید در لحظه بررسی را آن
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 کدخوان •

مناسب را  پیامک به صورت خودکار، کد ارسالی توسط مخاطب را بررسی کرده و جوابسامانه ملی

کت تواند برای تائید اصالت یک محصول، گارانتی، شر برایش ارسال خواهد کرد. این امکان می

 کشی و ... مورد استفاده قرار بگیرد.کردن کاربران در قرعه

 منشی •

 شود، متنیمی ارسال سامانه به که هر پیامکی ازای به توانیدمی با فعال کردن منشی پیامکی،

 .نمائید فرستنده ارسال هایموبایل شماره به پیشفرض صورت رابه

 مناسبت پیامک •

نیاز به تمدید اشتراک، یادآوری سالگرد و ... با استفاده از  بیمه، اتمام تاریخ تولد، یادآوری تبریک

 شود.پیامک مناسبت به صورت خودکار انجام می

 دهی نوبت •

توانید به صورت هوشمند به مشتریان خود نوبت بدهید. این دهی، میبه کمک امکان نوبت

 های آرایش و ... مفید باشد.تواند برای پزشکان، سالنقسمت می

 موبایل از لارسا •

اینترنت، با ارسال یک پیامک به سامانه  نیاز به بدون بود قادر خواهید موبایل از ارسال طریق از

 .کنید ارسال پیامک خود مورد نظر گروههای پیامک، بهملی

 فلش ارسال •

فلش، به صورت آنی روی  پیامک که تفاوت با این است، اما معمولی پیامک فلش، مشابه پیامک

 شود.مخاطب باز شده و در صندوق او هم ذخیره نمیگوشی 
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 ۲بخش 

 ۳بخش 

 سرویس چیست؟وب

افزار خودتان را به یک سامانه پیامکی متصل دهد تا نرمسرویس پیامکی به شما اجازه میوب

های توانید هر طور دوست دارید به ارسال، دریافت و مدیریت پیامکنمایید. به این ترتیب می

 پردازید.خود در سامانه ب

سرویس را متوجه شوید، یک فروشگاه آنالین را در نظر بگیرید. برای اینکه بهتر منظور ما از وب

پیامک  حساب را باتوانید در هر زمان که خریدی صورت گرفت، صورتاین فروشگاه به راحتی می

به مشتریان خود ارسال کند، به محض ارسال شدن کاال این موضوع را به مخاطب اطالع دهد 

 و ... 

 پیامکهای پیامکی ملیمعرفی ماژول

های مدیریت هایی را برای سیستمپیامک، برای سهولت کار شما، ماژولنویسی ملیتیم برنامه

ها به صورت اختصاصی طراحی محتوای مطرح و پر استفاده طراحی کرده است. تمام این ماژول

 اند تا کار آنها را تا جای ممکن ساده کنند.اند و در اختیار مشتریان این سامانه قرار گرفتهشده

 های آماده را مشاهده کنید.این ماژول تعدادی ازتوانید در ادامه می

    
 WHMCS جومال ووکامرس وردپرس

    
 پرستاشاپ اپن کارت مجنتو دروپال

 مراجعه کنید. پیامکهای ملیماژولبرای مشاهده لیست کامل به صفحه 

http://www.melipayamak.com/lab/
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 پیامک استفاده کرد؟سرویس ملیتوان از وبچگونه می ۴بخش 

ه با استفاده های آماده ما نیست، الزم است کافزار مورد نظر شما، در لیست ماژولاگر که نرم

 پیامک متصل نمایید.، آن را به سامانه ملیاز چند خط کدنویسی (این کار اصًال سخت نیست)

پیامک، به طور کامل بر روی سایت ما قرار سرویس سامانه ملیبرای این منظور، مستندات وب

تواند به سامانه افزار شما میگرفته است. این مستندات شامل تمام دستوراتی که نرم

 شود. پیامک ارسال کند و همینطور پاسخ آنها میملی

سرویس وبار خود را دارید، به بخش افز ارسال پیامک از طریق نرمدر صورتی که قصد پس 

 مراجعه نمایید. پیامکملی

  

http://www.melipayamak.com/webservice/
http://www.melipayamak.com/webservice/
http://www.melipayamak.com/webservice/
http://www.melipayamak.com/webservice/
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 سخن نهایی 

های شما در زمینه سعی ما بر این بود که به کمک این کتاب بازاریابی پیامکی، به تمام سوال

به شما کمک کنیم تا رشد کسب و کار خود را های پیام کوتاه پاسخ دهیم و پیامک و سامانه

با پیامک سرعت بخشید. امیدواریم در این امر موفق عمل کرده باشیم و به کمک این کتاب 

 بتوانید دانش و تسلط خود بر روی موضوع بازاریابی پیامکی را افزایش داده باشید.

نده است، کافی است با در صورتی که هنوز موضوعی در زمینه پیامک برای شما مبهم باقی ما

  پیامک مشاوره بگیرید.تماس بگیرید و از کارشناسان ملی ۶۳۴۰۴شماره 

 با تشکر از وقتی که برای مطالعه این کتاب الکترونیکی گذاشتید.
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______________________________________________________________________________________ 

توانید با تیم ای در زمینه بازاریابی پیامکی برخوردید، میکه به هر گونه سوال یا مساله در صورتی

 پیامک تماس بگیرید. ما با کمال میل در این مسیر همراه شما خواهیم بود.پشتیبانی ملی

_______________________________________________________________________________________ 

 

   

 پیامکسایت ملیوب
توانید سایت سامانه شما میدر وب

اقدام به خریداری و استفاده از پنل 

 پیامک خود کنید.

www.melipayamak.com 

 تماس تلفنی
صبح تا  ۹توانید از ساعت شما می

روزهای  ۵شب روزهای کاری (و تا  ۱۰

 با ما تماس بگیرید.تعطیل) 

 )۱(داخلی  ۰۲۱-۶۳۴۰۴

 

 ارسال ایمیل
وزانه ربه صورت های خود را ما ایمیل

بررسی کرده و پاسخ آنها را در اسرع 

 کنیم.ارسال میوقت 

ayamak.cominfo@melip 

_________________________________________________________________________________ 
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