
 استفاده از موبایل در تقویت برنامه های وفاداری

 آرش آرمون
 1395زمستان 



 رسانه های سنتی



 .مشکل از فرستنده است. به گیرنده های خود دست نزنید



  همه چیزموبایل 
 را تغییر می دهد



  چرا که نیست این سوال امروزه
 کنم استفاده موبایل از باید
  از چطور که است این سوال

 کنم؟ استفاده موبایل

 .دارد وجود دادن انجام و دانستن بین شکافی
 تجربه از عمیقی فهم که می کنند احساس بازاریابی مدیران از سوم دو فقط IBM تحقیقات اساس بر

     .دارند موبایل کاربری



  ارزش پیشنهادیموبایل چگونه 
 ما را تغییر می دهد؟



  از و 24/7 تعامل یک در و بوده آنالین کاربران دیگری زمان هر از بیش امروزه
   .هستند کسب وکارها با مکانی هر



  از عمیقی فهم باید برندها
  به خدمات ارائه چگونگی

   .کنند پیدا موبایل کاربران



 :بر اساس تحقیقات گوگل
 

از کاربران تلفن های همراه هوشمند به  94%
 .دنبال اطالعات مکانی هستند

 
از این کاربران در ادامه جستجوی خود از  51%  

 .فروشگاه بازدید می کنند
 

از این کاربران با مرکز تماس ارتباط  48%
 .برقرار می کنند

 
آنها خرید می کنند و این کار را خیلی  29%

 !!!سریع انجام می دهند
 



را برنامه وفاداری موبایل چگونه 
 تقویت می کند؟ 



مشکالت 
کارت  

وفاداری 
 فیزیکی؛ 

 کدام کارت؟



امتیازها و 
پاداش ها  

ثبت نام در 
برنامه های 
وفاداری را 

تقویت 
 می کند



افزایش 
جستجو 

برای کوپن ها  
در داخل  

 فروشگاه ها



مشکل اصلی 
در استفاده از 

 کوپن ها؛
 !!!فراموشی



مشکل دیگر 
در استفاده از 

 کوپن ها؛
 !!!انقضا



 ضرورت؛
یادآوری 

زمان انقضا 
در ارتباط با 

 کوپن ها



 ضرورت؛
یادآوری 

زمان انقضا 
بر اساس 

 مکان



 ضرورت؛
به روز شدن 

خودکار  
کوپن های  

 منقضی شده



   کیف پول همراه چیست؟



 درگیری ذهنی از طریق موبایل

کیف پول همراه فرصتی برای گسترش  
استراتژی موبایل شما به نقاط فروش و  

 .فراتر از آن است
%  100با استفاده از این فرصت می توانید 
 .  مخاطبان موبایل هدف قرار دهید



 کیف پول همراه فرصت های جدید موبایل را خلق می کند

 کارت های وفاداری
 

 کوپن های دیجیتال
 

 پیشنهادهای فروش
 

 بلیط رخدادها
 

 کارت های هدیه
 

 کارت های شناسایی
 

 یادآوری ها
 



خواسته های 
اصلی 

مشتریان از 
کیف پول  

 همراه
 



کیف پول  
همراه  

شرکت در 
برنامه های 
وفاداری را 

تقویت 
 می کند



کیف پول  
همراه در 

کانال  4میان 
ارتباطی 

اصلی برای 
پیشنهادهای  

فروش و 
 کوپن ها



افزایش 
استفاده از 

پرداخت 
همراه با 

استفاده از 
مزایای 

برنامه های 
 وفاداری



افزایش 
استفاده از 

پرداخت 
همراه با 

استفاده از 
مزایای 

برنامه های 
 وفاداری



افزایش 
استفاده از 

پرداخت 
همراه با 

استفاده از 
مزایای 

برنامه های 
 وفاداری



 نمونه های داخلی از تلفیق
برنامه   وپرداخت موبایل 

 وفاداری  



















































































































































 با تشکر فراوان


