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به دنیای اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمارت کاتالوگ خوش آمدید. 

دنیای اســـمارت کاتالوگ با همدلی و همراهی تیم اســـمارت کاتالوگ خلق شـــده اســـت و 

ما در اینجا به شما کمک خواهیم کرد تا از آن لذت بیشتری ببرید.

تا به امروز قطعا به عنوان صاحب يک کســـــب و کار، برایمعرفی و تبليغ محصـــــوالت و یا 

خدمات خود از کاتالوگ ها و بروشورهـــای چاپی استفاده کرده ايد و بــه صورت ناخودآگاه

برای انتشــــــــــــار آن از روش های مرسوم استفاده نموده و در مکان های مختلف به توزيع 

کاتالوگ خود پرداخته ايد. اما امروز با در اختيار داشــــــتن کاتالوگی که هيچ محدوديتی در 

تيراژ و ارسال ندارد، و به شما کمک می کند تا نرخ حداکثری انتشــار اسمارت کاتالوگ خود 

را محقق نموده و بازخورد بهتری از آن داشته باشيد. 

پيش رو به همين منظور تهيه و تنظيم شده است. الزم به ذکر است که  دفترچه راهنمای 

عالوه بر روش های عمومی ذکر شـــده در اين دفترچه می توانيد با کمی خالقيت به روش 

های جديد برای انتشـار کاتالوگ خود در بازه های زمانی مختلف بپردازيد. برای دستيابی و 

رسيدن به اين روش ها می توانيد از مشـــــــــــــــاوره های تيم اسمارت کاتالوگ نيز استفاده 

نمایید. 
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استفاده از اسمارت کاتالوگ را می توان در چند گروه اصلی بخش بندی کرد :

انباشتگی اسمارت کاتالوگ

ارسال مستقیم اسمارت کاتالوگ

انتشار انبوه اسمارت کاتالوگ

ضمیمه کردن اسمارت کاتالوگ

انتشار مبتنی بر مکان اسمارت کاتالوگ 

methods
Select your
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انباشـــتگی اســـمارت کاتالوگ به معنی جایگاه هایی اســـت که شـــما می توانید اســــمارت 

کاتالوگ خود را در اختیار مخاطبان خود قرار دهید.انباشتگی اسـمارت کاتالوگ با ارسـال و 

انتشـار آن تفاوت دارد به اینصـورت که در ارسال و انتشـار،شما اسمارت کاتالوگ خود را به 

ســــمت مخاطبان هدایت می کنید اما در انباشـــــتگی، این مخاطب اســـــت که به ســـــمت 

اسمارت کاتالوگ شما هدایت می شود. 

اما اسمارت کاتالوگ را به صورت معمول در چه مکانهایی می توانید انباشت کنید؟

ربات های تلگرا می،کانال ها  و گروه هاشبکه های اجتماعیوب سایت و وبالگ

سرويس های ايميل

3



انباشتگی اسمارت کاتالوگ

وب سايت و وبالگ اختصاصی :

انتشـار در وب سایت ها و یا صفحات وب ساده ترین روش برای انباشتگی اسمارت کاتالوگ است. اگر مالک یک وب سایت 

هستید، برای انتشار اسمارت کاتالوگ تان درآن بايد با طراح و یا مدیر وب سایت خود هماهنگ کنید.

با اســـتفاده از خدمات آماردهی هوشـــمند اســـمارت کاتالوگ ميتوانيد آمار دقیقی از تعداد و کيفيت دانلود کاتالوگ در وب 

سايت خود بدست بیاورید. بدین منظورباید هماهنگی های الزم  ميان مســــــــــــــــــــــئول وب سایت شما و تیم فنی اسمارت 

کاتالوگ صورت گیرد.

اگر هنوز وب سایت اختصـــاصی ندارید، می توانید با تهیه دامین و هاست خود به صورت موقت یک صفحه اختصـــاصی در 

آن بارگذاری کنید،تا در مدت زمانی که سایت خود را تکمیل و رونمایی می کنید مخاطبان برندشما بتوانند اسـمارت کاتالوگ 

 Land  را از اين صــفحه دریافت کنند. (به این صــفحات که به منظور خاص بارگذاری می شــوند در اصـــطالح صـــفحه فرود

 Page گفته می شود) 

همواره در بحث بازاریابی و فروش بدست آوردن لیســـــــــت مخاطب (Marketing List) از اهمیت ویژ  ه ای برخوردار است. 

این لیسـت ها شامل اطالعاتی مانند آدرس ایمیل یا شماره تلفن و اطالعات دیگر می باشند. شما می توانید ترتیبی اتخاذ 

نمایید که مخاطبان برای دریافت کاتالوگ شما، حتما از طریق يک فرم اطالعاتی اقدام نمایند. با این کار عالوه بر انتشــــــار 

کاتالوگ، اطالعات تماس مخاطب را برای لیســـت بازاریابی بدست می آوريد. عملیاتی کردن این فرم در وب سايت توسط 

طراح وب سایت انجام می شود توجه داشـته باشـيد که از مخاطبانتان در فرم چیزی را بخواهید که برایتان اهمیت دارد. به 

عنوان مثال اگر به دنبال شماره موبایل مخاطبانتان هســـــــــــــــــــــــتید در فرم خود از مخاطب عالوه بر نام او، شماره موبایل 

بخواهید و اسمارت کاتالوگ را به صورت خودکار برای همان شماره ارسال کنید.

فراموش نکنيد که مشروط کردن ارسال خبرنامه و یا کاتالوگ به پر کردن فرم، می تواند آمار ارسال و انتشـار شما را کاهش 

دهد. مگر اینکه کاتالوگ شما جنبه های اطالع رسانی و یا فنی داشته باشد.

وب سايت و وبالگ ها
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خدمات قابل ارائه تیم اسمارت کاتالوگ :

 طراحی لندپيج اختصاصی اسمارت کاتالوگ

 ايجاد لينک دانلود مستقيم

پنل آماردهی اسمارت کاتالوگ



انباشتگی اسمارت کاتالوگ

وب سایت ها و وبالگ های میزبان :

وب سایت ها و وبالگ های زیادی هســـــتند که به دالیل مختلف می توانید در آنها به معرفی کســـــب و کار 

خود بپردازید. نمونه هایی از این سایت ها ، بانک های اطالعاتی (دایرکتوری های کســب و کار) می باشند. 

در این ســــــــایت ها می توانید عالوه بر اطالعات معمول، اســـــــــمارت کاتالوگ خود را از طريق لينک دانلود 

دراختیار مخاطبان قراردهید.

بدینمنظور لینک دانلود اســـمارت کاتالوگ خود را به صـــورت جداگانه و باذکر عبارت “ دانلود کاتالوگ “ و یا 

عبارات مشـــــــــابه در اطالعات خود وارد نمایید. اگر وب سایت اختصـــــــــاصی ندارید می توانید لینک دانلود 

اسمارت کاتالوگ را در بخش وب سایت خود وارد نمایید.

با اســتفاده از خدمات آماردهی اســمارت کاتالوگ می توانيد آمار دقيقی از کيفيت و تعداد بازديد اســمارت 

کاتالوگ خود در وب ســايت های ميزبان داشــته و عملکرد وب ســايت های ميزبان خود را در آنها بررســی و 

مقايسه نمایید.

وب سايت و وبالگ ها
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خدمات قابل ارائه تیم اسمارت کاتالوگ :

ايجاد لينک دانلود مستقيم

پنل آماردهی اسمارت کاتالوگ



شبکه های اجتماعی

: Facebook و Linkedin 

 Linkedinشـــــــــــــبکه های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی نقش مهمی دارند. شــــــــــــــبکه های اجتماعی

وFacebook به دليل رواج بســـيار باال در کشـــورهای ديگر برای کســــب و کارهای بين المللی و برون مرزی 

بســـــــــــــیار پرکاربرد می باشند. اگر می خواهید دراین شبکه ها، اسمارت کاتالوگ خود را انباشت کنید از دو 

قسمت می توانید استفاده کنید :

-  اگر وب سایت اختصـــاصی ندارید، لینک دانلود اسمارت کاتالوگ خود را  در قســـمت وب سایت در بخش 

 Profile وارد کنید.

-  برای انتشار اسمارت کاتالوگ در Post ها کافيست در متن پست خود لينک دانلود اسمارت کاتالوگ خود 

را وارد نماييد . حتما در کنار لينک دانلود از عبارت “ دانلود کاتالوگ “ و يا عبارات مشـــــــابه استفاده کنيد تا  

اشتیاق کاربران را برای دريافت کاتالوگ افزایش دهید.

: Instagram 

Instagram  به عنوان یکی از  شبکه های اجتماعیپرمخاطب می تواند  مکانی  استراتژيک برای انتشـــــــار 

اسمارت کاتالوگ شما به حســاب  آيد. برای انباشت اسمارت کاتالوگ در اين شبکه از چند روش می توانيد 

اقدام نماييد:

-  اگر وب سایت اختصـــاصی ندارید، لینک دانلود اسمارت کاتالوگ خود را  در قســـمت وب سایت در بخش 

Profile وارد کنید.

-  اگر تعداد فالورهای شما  10K و يا بيشـــــــــــترمی باشد، استوری مناسبی برای کاتالوگ خود آماده کنید. از 

بخش اضـافه کردن لینک در اســتوری اســتفاده کنید ودربخش URL، لینک دانلود اســمارت کاتالوگ را وارد 

نمایید و استوری خود را منتشـر کنید. بعد ازانتشـار استوری مربوطه، آن را به صورت Highlight در صفحه 

خود ذخیره کنید، از تصـویری برای استوری وCover آن استفاده کنید که جذاب و گویای مطلب باشد،حتما 

 و یا عبارات مشابه قرار دهی د.اسم هایالیت را “دانلود کاتالوگ”
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خدمات قابل ارائه تیم اسمارت کاتالوگ :

طراحی تصوير اختصاصی برای پست انتشار اسمارت کاتالوگ در شبکه های فيس بوک و لينکدين

ـرای انتشار اسمارت کاتالوگ در Story و Highlight اينستگرام  طراحی تصوير و کاور اختصاصی بـــــ

 ايجاد لينک دانلود مستقيم



ربات های تلگرامی،کانال ها و گروه ها

ربات های تلگرامی :

اگر برای کســـــــــــــــــب و کارتان ربات تلگرام طراحی کرد هاید م یتوانید اسمارت کاتالوگ تان را درآن انباشت 

 را اضافه کنید.پیشــــــــــــــــنهاد می شود لینک  کنید.برای این کار در فهرست ربات،گزینه “دریافت کاتالوگ”

دانلود را در قالب کپشن يک تصـويرمناسب برای مخاطب جایگزین ارسال مسـتقیم فایل اسمارت کاتالوگ 

خود نمایید . اعمال چنين تغييراتی در ربات می بايســـــــــت توسط سازنده ربات شما انجام شود. اگر از پنل 

آماردهی هوشمند استفاده می کنید درخواست لینک جدید را درپنل خود اعالم کنید تا آمارکيفيت و تعداد 

انتشار اسمارت کاتالوگ را در ربات خود، به صورت جداگانه  رصد کنید.

کانال ها  و گروه ها :

کانال ها و گروه ها در پيام رسان های الکترونيکی جزو فضــــاهايی هســــتند که بر اساس تعداد نفرات آنها 

می توانند برای انباشتگی اسمارت کاتالوگ مناسب باشند. مهم نیســــــــــــت کانال خود را در چه پیام رسانی 

ساخته و اداره می کنید.مهم نيسـت که  مالک گروه و يا کانال شما باشید و يا يک کانال تبليغاتی ديگر. می 

توانید در کلیه کانال ها و گروهها اسمارت کاتالوگ خود را منتشـر کنید  بدین منظورمی توانید يکی از روش 

های زير را استفاده نمایید :

-  می توانید از طریق بخش ارسال فایل، فایل اصلی اسمارت کاتالوگ را در کانال و يا گروه منتشر نمایید.

-  می توانید یک متن مناسب برای این کار آماده کنید که  لینک دانلود را درآن وارد نموده و همچنین متن را 

نیز در گروه و یا کانال منتشر نمایید.

-  یک تصــویر جذاب برای اسمارت کاتالوگ خود آماده کنید و متنی که حاوی لینک دانلود است را به صورت 

.  کپشن تصویر قرار دهید و آن را در گروه و يا کانال منتشر نمایید.

تجربه نشان میدهد که روش سوم به لحاظ بصری، جذابیت بیشتری برای مخاطب ایجاد می نماید.
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خدمات قابل ارائه تیم اسمارت کاتالوگ :

  طراحی پست اختصاصی برای انتشار اسمارت کاتالوگ در پيام رسانهای الکترونیکی

  ايجاد لينک دانلود مستقيم

 پنل آماردهی اسمارت کاتالوگ



سرويس های ايميل

همه روزه در نامه نگاری های الکترونیکی، ایمیل های زیادی ارســـال و دریافت می شـــود. شـــما می توانید 

ایمیل های خود را به محلی برای انباشت اسمارت کاتالوگ تبدیل نمایید.

ایمیل های ارسالی :

در کلیه سرویس های ایمیل، امکان درج امضـــــــا در ایمیل های ارسالی وجود دارد. درج امضــــــــا یا پاورقی 

(Signature) می تواند حاوی اطالعاتی مانند تصــوير، نام فرستنده، اطالعات تماس و ... باشد. با تنظیم و 

ایجاد پاورقی، محتوای تنظیم شــده به صــورت خودکار و پيشفرض در ابتدا و یا انتهای ایمیل های ارســالی 

شما قرار خواهد گرفت و برای فرد گیرنده ارسال خواهد شد. 

برای انباشتگی اسـمارت کاتالوگ در ایمیل های ارسـالی، در محتوای  Signature متن مناسـبی را نوشـته و 

در ادامه لینک دانلود اسمارت کاتالوگ خود را وارد نمایید.

ایمیل های دریافتی :

 برخی از ســــــرویس های ارائه دهنده ایمیل امکان ارســــــال ایمیل تحت قالب  AutoReply  دارند. به این 

شکل که شما یک ایمیل را به صورت شخصــی سازی شده آمـــاده و آن را در بخش AutoReply  ذخیره می 

نمایید.پس از ذخیره این ایمیل ، بــــا دریافت هر ایمیل دریافتی، یک ایمیل با محتوایی که شــــــــما تعریف 

کرده اید، برای فرســتنده ارســال می شــود. محتوای تعریف شــده برای این ســرویس می تواند کاربرد آن را 

متفاوت نماید. به عنوان مثال اگر برای مجموعه اسمارت کاتالوگ ایمیلی ارسـال کنید، یک ایمیل در جواب 

خواهید گرفت که به شـما اعالم می کند که ایمیل شـما به درسـتی دریافت شـده اسـت. با درج لینک دانلود 

اسـمارت کاتالوگ در این سـرویس می توانید عالوه بر متن موردنظرتان، اســمارت کاتالوگ خود را در اختیار 

فرستندگان ایمیل قرار دهید. 
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خدمات قابل ارائه تیم اسمارت کاتالوگ :

 طراحی Signature اختصاصی برای انتشار اسمارت کاتالوگ در ايميل های ارسالی

طراحی محتوای ايميل AutoReply برای انتشار اسمارت کاتالوگ در ايميل های دریافتی

 پنل آماردهی اسمارت کاتالوگ



ارسال مستقيم اسمارت کاتالوگ
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How to

در بســــياری از مواقع مخاطب شما فرد مشـــــخصـــــی است که می خواهد از شما کاتالوگ 

دريافت کند. ارسال مســـــــتقیم به این معناست که مخاطب شناسایی شده ودر دسترس 

می باشـد. به رو شهای مختلفی می توانید اســمارت کاتالوگ تان را برای مخاطب ارســال 

کنيد

اگر اسمارت کاتالوگ خود را به صورت مســـــــــــــتقيم بخواهيد برای مخاطبی ارسال کنيد از 

طريق يکی از روش های زير می توانيد اقدام نمایید :

اينستاگرام سرويس های ايميلپیام رسان های الکترونیکی پيامک
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پيام رسان های الکترونيکی

پيام رسان های الکترونيکی :

يکی از پرکاربرد ترين روش های ارســـــــال اســـــــمارت کاتالوگ برای يک يا چند مخاطب، پيام رســـــــان های 

الکترونيکی می باشـد. در ادامه روش های ارسـال اسـمارت کاتالوگ را در پيام رسـان ها فهرســت کرده ايم. 

الزم به ذکر است ارسال اسمارت کاتالوگ محدود به پيام رسـان خاصـی نبوده و در کليه پيام رسـان ها قابل 

ارسال می باشد :

- می توانید از طریق بخش ارسال فایل، فایل اصلی اسمارت کاتالوگ را برای مخاطب ارسال نمایید.

- می توانید یک متن مناســـــــــــــــــــــــب بدین منظور آماده کرده و پس از وارد کردن لینک دانلود، متن را برای 

مخاطب ارسال نمایید.

-  همچین شما می توانید یک تصـــویر جذاب برای اسمارت کاتالوگ خود آماده کنید و متنی که حاوی لینک  

دانلود است را به صورت کپشن تصویر قرار دهید و آن را برای مخاطب ارسال نمایید.

روش سوم به لحاظ بصری، جذابیت بیشتری برای مخاطب ایجاد می نمایید .

10

خدمات قابل ارائه تیم اسمارت کاتالوگ :

 طراحی پست اختصاصی برای انتشار اسمارت کاتالوگ در پيام رسانهای الکترونیکی

  ايجاد لينک دانلود مستقيم

 پنل آماردهی اسمارت کاتالوگ



ارسال از طريق ايميل

ارسال از طريق ايميل :

 از آنجا که نوع ســـرویس ایمیل در فرایند اســـمارت کاتالوگ تاثیر گذار نمی باشـــد، شـــما می توانید یکی از 

روش های زیر را برای ارسال از طريق ايميل استفاده کنید.

-  پس از نوشـــــــتن متن خود در ایمیل، فایل اســـــــمارت کاتالوگ خود را ضـــــــمیمه ایمیل کنید و آن را برای 

مخاطب ارسال کنید.

-  می توانید یک متن مناســـــب برای اینکار آماده کنید و لینک دانلود را در بخش مناســــــبی از متن خود قرار   

دهيد و ايميل  را برای مخاطب.ارسال نمایید.

-  بســــــیاری از سرویس های ایمیل امکان قراردادن لینک در پس یک یا چند واژه را فراهم می کنند. پس با 

این کار می توانید لینک خود را به یک واژه متصـــــــــــل کنید و آن را در جای مناسبی از متن قرار دهید. ( به 

عنوان مثال :  کاتالوگ مجموعه ما را از  اينجا  دريافت نمایید.)

نوع ارائه دهنده سرويس ايميل شما هيچ محدوديتی در ارسال اسمارت کاتالوگ ايجاد نخواهد کرد.

11

خدمات قابل ارائه تیم اسمارت کاتالوگ :

 طراحی محتوای اختصاصی برای ارسال اسمارت کاتالوگ از طريق ايميل 

 پنل آماردهی اسمارت کاتالوگ



( SMS ) سرويس پيامک

سرويس پيامک :

متن مورد نظرتان را در پيامک وارد نمایید. لینک دانلود اسمارت کاتالوگ را در جای مناسـبی از آن کپی کنید 

و دکمه ارسال را فشار دهید.
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خدمات قابل ارائه تیم اسمارت کاتالوگ :

ايجاد لينک دانلود مستقيم

پنل آماردهی اسمارت کاتالوگ



Instagram  شبکه اجتماعی

اينستگرام :

جدا از انباشت اسمارت کاتالوگ در شبکه اينســـــــــتگرام، شما مي توانيد اسمارت کاتالوگ خود را به صورت 

مسـتقيم برای مخاطبان خود ارسال نمائيد.پيشــنهاد می کنيم اگر امکان انباشت در هاياليت اينســتگرام را 

نداريد، حتما در قســـــــــــمت Bio  اکانت خود عبارتی مانند “ جهت دريافت کاتالوگ از طريق دايرکت پيغام 

دهيد” را وارد کنيد. ارسال مستقيم در اينستگرام به دو روش اتوماتيک و عادی صورت می گيرد:

- روش مرسـوم : وارد بخش دايرکت Direct شــويد. متن مناســب خود را در دايرکت فرد مورد نظر نوشــته و 

لينک دانلود را در آن کپی کنيد و پيغام را ارسال نمایید.

  پیشــــــــــنهاد می کنيم اگر از اکانت Business استفاده می کنید متن مربوط به ارسال کاتالوگ را به همراه 

لینک دانلود، به صورت پیش فرض های Reply در اینســـــتگرام خود ذخیره کنید تا دسترسی به آن برايتان 

سريعتر و راحتتر باشد.

پيغام  - روش خودکار : شــما می توانيد با اســتفاده از اين روش، به فالورهای جديد خود به صــورت خودکار

داده و در آن پيغام لينک دانلود اســـمارت کاتالوگ خود را قرار دهيد. برای اينکار يک ربات مناســـب انتخاب 

کنيد و تنظيمات ربات را به شکلی انجام دهيد که برای فالورهای جديد پيغام ارسال کند. متن مورد نظرتان 

را به همراه لينک دانلود اسمارت کاتالوگ در متن تعريف شده برای ربات قرار دهيد.
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خدمات قابل ارائه تیم اسمارت کاتالوگ :

ايجاد لينک دانلود مستقيم

پنل آماردهی اسمارت کاتالوگ



انتشار انبوه اسمارت کاتالوگ
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your smart catalog 

How to

انتشــــــــــــار انبوه اسمارت کاتالوگ به معنی ارسال آن برای دامنه مشـــــــــــــخصـــــــــــــی از 

مخاطباناست. برای انجام این کار نیاز به ليســــــتی از افراد داریم که براساس اطالعاتی 

که از آنها در اختیار می باشد، می توانیم به انتشـار اسمارت کاتالوگ بپردازیم. همچنین 

برای شما مقدور می باشد که  بنا به زمينه فعاليت کســب و کارخود اقدام به تهیه آرشیو 

اطالعات از مخاطبان مناســـــــب خود نمایید.  بانک های اطالعاتی مذکور را می توانید از 

شرکت های مختلفی تهیه نمایید. البته پیشــــــــــــنهاد می شود که به روز بودن این بانک 

های اطالعاتی را همواره بررسی نمایید.ارسال انبوه عمدتا از دو طریق صورت می گیرد :

سرويس های پيامک انبوهسرويس های ايميل انبوه
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انتشار انبوه از طريق ايميل

انتشار انبوه از طريق ايميل :

ارســال ايميل انبوه توســط شــرکت های ارائه دهنده خدمات ايميل مارکتينگ صــورت می گيرد. برای انجام 

اين کار می توانيد ليســــــــــــــــــت مخاطب خود را به شرکت خدماتی ارائه کنيد و يا از بانک های اطالعاتی آن 

شرکت استفاده نمائيد. بانک های اطالعاتی عمدتا در گروه های مشــــخص طبقه بندی شده و می توانيد از 

ميان آنها گروه مخاطب مناسب فعاليت خود را انتخاب نمایید.

پس از انتخاب شرکت خدماتی و فهرست مخاطبان خود باید برای محتوای ایمیل، طراحی اختصــــــــــــــاصی 

انجام شـــــود. طراحی محتوای ايميل معموال توســـــط  شــــــرکت های ارائه دهنده خدمات ايميل مارکتينگ 

صورت ميگيرد. این روش معمول ترین روش بازاریابی توسط ایمیل است. اگر قصــــــــــــد استفاده از ایمیل 

مارکتینگ به این روش (اســـتفاده از محتوای طراحی شـــده در ایمیل) را دارید، با تیم طراح محتوا به منظور 

در نظر گرفتن بخشی برای دانلود اسمارت کاتالوگتان هماهنگی انجام دهید.

بر اساس پلت فرم های  پیشــــــــرفته ايميل، عمدتا ايميل های انبوه به فولدر Spam  مخاطبان ارسال می 

شـود. اين اتفاق می تواند کيفيت بازخورد ايميل مارکتينگ شـما را به شـدت کاهش دهد. توصـیه می شـود  

با شرکت هایی درباره ارسال ايميل همکاری کنيد که از الگوريتم های جديد ارسال انبوه استفاده می کنند.

حتما پس از اتمام ارسـال انبوه از شـرکت خدمات ايميل مارکتينگ گزارش کمپين خود را تحويل بگيريد تا از 

تعداد و کيفيت کمپين خود اطمينان حاصل نمایید.
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خدمات قابل ارائه تیم اسمارت کاتالوگ :

ايجاد لينک دانلود مستقيم

پنل آماردهی اسمارت کاتالوگ



انتشار انبوه از طريق پيام کوتاه

انتشار انبوه از طريق پيام کوتاه :

ارسال پيام کوتاه نسبت به ايميل مارکتينگ شايد قديمی تر باشد اما انعطاف بيشـتری در ارسال دارد. برای 

انجام این کا بايد از طريق يک پنل ارسال انبوه پيامک اقدام نمایید. عالوه بر انتشار به يک ليست مشـخص 

از شــــماره تلفن همراه، روش هایی مانند ارســــال منطقه ای و ... می تواند جذابيت ارســــال انبوه توســـــط 

پيامک کوتاه را دو چندان کند. روش انجام اين کار تا حدودی مانند ارسال مســــــــــــتقيم از طريق پيام کوتاه 

است. متن مورد نظر خود را در پنل وارد کنيد و در بخش مناسبی از متن لينک دانلود اسمارت کاتالوگ خود 

را قرار دهيد.
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خدمات قابل ارائه تیم اسمارت کاتالوگ :

ايجاد لينک دانلود مستقيم

 پنل آماردهی اسمارت کاتالوگ



ضمیمه کردن اسمارت کاتالوگ
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How to

منظور از ضمیمه کردن اسمارت کاتالوگ، ضمیمه کردن آن به اشیاء ویا هر جســــــــــــــــم 

فیزیکی است. اینکه شما می خواهید اسمارت کاتالوگتان را به چه چیزی الصــــــاق کنید 

موضوعی است که شما تصــــــــــمیم آن را خواهید گرفت و هیچ محدودیتی برای این کار 

وجود ندارد. از سربرگ اداری تا کارت ویزیت، هدایای تبلیغاتی، بســته بندی محصـــول، 

ویترین فروشگاه و ... همه می توانند به همراه خود اسمارت کاتالوگ داشته باشند. 

17



ضميمه کردن اسمارت کاتالوگ

ضميمه کردن اسمارت کاتالوگ :

ضـميمه کردن اسـمارت کاتالوگ توسـط بارکدهای هوشـمند صــورت می گيرد. در واقع با دراختيار گذاشــتن 

اين بارکدها در هر جايی می توانيد اســـــمارت کاتالوگ خود را در اختيار مخاطب قرار دهيد. برای تهيه بارکد 

هوشمند اسمارت کاتالوگ خود می توانيد با واحد فنی اسمارت کاتالوگ تماس بگيريد.

رعايت نکات زير برای افزايش بازخورد از بارکدهای هوشمند الزامی است :

-  می توانید برای اشیاعی که ماهیت کاغذ گونه دارند مانند سربرگ، کارت ویزیت و...  بارکد را مســـــــــتقیما 

چاپ نمایید. اما به صورت پیش فرض تالش کنید تا بارکد را توسط یک برچســــب (Tag) درابعاد مناسبی 

به شی مربوطه بچسبانید.

-  بارکد را در ابعاد مناسب تهیه کنید. نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک

-  حتما بارکد را یک بار اسکن کنید تا ازعملکرد صحیح و درست آن قبل از استفاده اطمینان حاصل کنید.

-  سعي کنيد بارکد اسمارت کاتالوگتان را از مجموعه اسمارت کاتالوگ تهیه کنید. بســیاری از بارکدها تاریخ 

انقضاء داشته و بعد از مدتی از کار می افتند.

-  حتی المقدور در کنار بارکد از عبارت "جهت دانلود کاتالوگ  بارکد را اسکن نمائید" استفاده کنید.

بصری شی اضافه نماید. -  بار کد را همیشه در قسمتی قرار دهید که هم دیده شود و هم به جلوه

 رعایت کردن نکات فوق باعث افزایش تعداد اسکن بارکد می گردد. پیشـــــنهاد می کنیم برای ضمیمه کردن 

کاتالوگ خود حتما با تیم مشاوره اسمارت کاتالوگ هماهنگ کنید.
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خدمات قابل ارائه تیم اسمارت کاتالوگ :

توليد بارکد هوشمند

 طراحی برچسب (tag) اختصاصی برای ضميمه کردن اسمارت کاتالوگ

      طراحی کارت ویزیت اختصاصی به همراه بارکد هوشمند برای انتشار اسمارت کاتالوگ



انتشار مبتنی بر مکان
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How to

در تمام کســـب و کارها مکان های استراتژيکی وجود دارد که انتشـــار اسمارت کاتالوگ در 

آنها می تواند بســـــــيار اهميت داشته باشد. غرفه های نمايشــــــــگاهی ، سالن همايش و 

سمينار، شوروم های محصول ، دفتر فروش و ... همه اماکنی هسـتند که شما می توانيد 

در آنها اسمارت کاتالوگ خود را در لحظه به مخاطبان خود تحويل دهيد. 
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انتشار مبتنی بر مکان

: (Smart Wifi ) مودم های وای فای

برای اســتفاده از این مودم ها فقط کافی اســت فایل اســـمارت کاتالوگ را در یک مموری کپی نمائید و آن را به مودم وصـــل 

کنید. بعد از روشــن کردن مودم، کاربرانی که به آن وصـــل شـــوند اســـمارت کاتالوگ شـــما را دریافت می کنند. برد موثراین 

مودم ها متفاوت است و از ۳٠ متر تا ۲٠٠ متر متغیر است و به صورت همزمان می توانند به تعداد مشـــــــــخصــــــــــی کاربر، 

اسـمارت کاتالوگ ارسـال کنند. محدوديتی برای تهيه اين مودم ها وجود ندارد و می توانيد آنها را بر اسـاس برد موثر و تعداد 

مخاطب در ثانيه ، از شـرکت های مختلف تهيه نمائيد اما در صـورت تمايل می توانيد برای تهیه آن با واحد فروش اســمارت 

کاتالوگ تماس بگیرید.

: (Smart Stand ) استندهای هوشمند

استند های هوشمند، استندهای رومیزی هســـتند که برای استفاده درکانترهای اطالع رسانی بســـیار مناسبند. مخاطبان با 

اسـکن کردن بارکد روی اسـتند، اسـمارت کاتالوگ شــما را دریافت می کنند. این اســتندها هیچ محدودیتی به لحاظ تعداد و 

زمان انتشـــــــار نداشته وبه همراه خود پنل آماری دارند که می توانید با استفاده از آن تعداد انتشــــــــار آنها را رصد کنید. این 

استندها می توانند در تعداد مناسب و درمکان های مناسـب دردسـترس مخاطبان قرار بگیرند. جهت تهيه اسـتند هوشـمند 

با واحد فروش اسمارت کاتالوگ تماس بگيريد.

پوز روميزی : دستگاه 

 روش دیگری از انتشار رومیزی، دستگاه پوز روميزی است. این دستگاه که به یک دستگاه پوز بانکی بسـیار شبیه است قادر 

اسـت شــماره تلفن همراه مخاطب را دریافت، آن را برای شــما ذخیره و همان لحظه یک اس ام اس با متن دلخواه شــما به 

همراه لینک اسمارت کاتالوگ برای مخاطب ارسال کند. این دستگاه عالوه بر انتشــار اسمارت کاتالوگ، لیســت مخاطبان را 

(بازدیدکنندگان) در اختیار شما می گذارد که  می توانید جهت مصارف بازاریابی، پیگیری و فروش از آن استفاده کنید.

  موارد فوق، روش های اصلی انتشـــــار اسمارت کاتالوگ در موقعیت ها و مکان های استراتژيک می باشند. اما به طور کلی  

پیشـــنهاد می گردد از ضمیمه کردن اسمارت کاتالوگ غافل نشـــوید و اسمارت کاتالوگ خود را توسط بارکدهای هوشمند به 

اشیای مناسب الصاق کنید.

 با توجه به اهمیت ویژه رویدادهای تجاری در کســــب و کارها، پیشـــــنهاد می کنیم قبل از انتخاب روش انتشـــــارمورد نظر از 

مشاوره تیم فنی اسمارت کاتالوگ استفاده نمایید.
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خدمات قابل ارائه تیم اسمارت کاتالوگ :

Wifi مودم

 استند هوشمند روميزی اختصاصی

 دستگاه پوز روميزی



اسمارت کاتالوگ به عنوان یک اتفاق جدید، همواره درحال رشد و پیشرفت است. 

با تحویل سفارش اسمارت کاتالوگ شما، تعهد تیم ما به شما و کســـــــــــــــــــب و کارتان وارد مرحله ی 

جدیدی شده است که خود را موظف می دانیم همیشــــــــــه آماده راهنمایی و پاسخگویی به سواالت 

احتمالی شما باشیم.

با ما در ارتباط باشــــــــــــــــــــــــــــــید

تیم اســـــــــــــــــــــــــــمارت کاتالوگ

مجموعه هوشمند مشـــــاورآسیا
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