




ما آژانس تبلیغاتی طرح ایده، نزدیک به  یک دهه جتربه ختصصی در زمینه BTL هستیم.

. ست ن ها آ طبین  مخا ی  ا بر ند  بر ز  ا ب  نا ب  ر جتا خلق  ما   یت  ر مو ما

خدمات ما شامل کمپین های یکپارچه BTL  ، رویدادهای خالق ، مسپلینگ و

. شد می با ینگ  یز ا چند مر و   P O S M لید  تو  ، حی ا طر  ، شن مو و پر

هدف ما، ماندگاری برند در ذهن مخاطب است.



آنالین مسپلینگ

منونه محصوالت شما دقیقا در دستان مخاطب هدف شما



معرفی سرویس آنالین مسپلینگ



آنالین مسپلینگ،
یک سرویس مسپلینگ تارگت محور است

ایده طرح  آژانس  توسط  ایران  در  بار  اولین  برای  که 

به صاحبان برند معرفی می شود، ما در آنالین مسپلینگ

با فروشگاه های اینترنتی معتبر طرف قرارداد هستیم و

همراه خرید اینترنتی منونه محصوالت شما رابه عنوان هدیه

دقیقا دست مخاطب هدفی که می خواهید می رسونیم



 اما چطوری ؟
ما با دسترسی به  اطالعات مشتریان این سایت ها، آن ها را حتلیل و آنالیز کردیم واطالعات

محصوالت  مخاطِب  طرفی  از  آوردیم  دست  به  خریدشون  سابقه  و  مصرف  رفتار  از  خوبی 

شما و خود محصولتون رو هم کلی آنالیز می کنیم  و همه این اطالعات رو به  نرم افزاری که

خودمون برای این کار طراحی کردیم می دیم و بعد از کلی آنالیز، نرم افزار ویژگی های مخاطبین

هدف رو به ما خروجی میده و ما در نهایت منونه محصوالت شما رو داخل بسته خریدهای

می رسونیم مخاطبتون  دست  به  رایگان  هدیه  عنوان  به  و  می دهیم  قرار  مرتبط  نتی  اینتر 

این یعنی اینکه ما،

منونه محصول شما را دقیقا و دقیقا به دست مخاطبتون می رسونیم



چرا آنالین مسپلینگ ؟

. کنیم ارسال  برند  مخاطب  برای  صرفا  را  محصول  منونه های  و  کنیم  انتخاب  را  مخاطبین  می تونیم  مسپلینگ  آنالین  در  • ما 

• حجم خریدهای اینترنتی از سایت های فروش در سراسر کشور روز به روز در حال افزایش است و در همه سنین مخاطب هدف وجود دارد.

• تعدد سایت های فروش و تنوع محصوالت (از موارد مصرفی روزانه، جتهیزات صنعتی، پزشکی و ...) در سایت ها ی مختلف، دسترسی ما را

         به طیف مخاطب هدف ساده منوده است

• همه مسپل ها به هدف میخوره

 • در زمان مناسب مسپل ها به دست مخاطب می رسه، یعنی در جای مناسب و در هوای مطبوع خانه یا محل کار، درست زمانی که خرید

         اینترنتی به دستشون میرسه

• از االن میشه چهره شگفت زده مخاطبین رو جتسم کرد

• کلی اکشن های بعدی برای مخاطب با این ارسال میتونیم داشته باشیم



• در چند سال اخیر تبلیغات              ، از روندی نزولی در اثر گذاری بر روی مخاطب برخوردار بوده.

• تبلیغات              رشد خوبی داشته و تبلیغات              به علت تعامل موثر با مخاطبان از روند رو به رشد باالیی برخوردار بوده است.

• با توجه به ماهیت سرویس                                                   در  فضای بین تبلیغات              و              پیش بینی می کنیم که تاثیرگذاری بسیار باالیی در بین مخاطبین داشته باشد.

• این سرویس در ٥ سال آتی روند رو به رشدی را جتربه خواهد منود، که این روند با رشد خرید اینترنتی در ایران همسو و افزایش خواهد داشت.
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٤ در  میانگین  طور  به  اینترنتی  خریدهای  حجم 

. ست ا شته  ا د شد  ر به  و  ر ی  ند و ر خیر  ا ل  سا



طبق آمار رمسی  سایت شاپرک بيشترين حجم خريدهاي اينترنتي در سراسر كشور در این شهر هامی باشد،

• تهران

• البرز

• خوزستان

• اصفهان

• خراسان رضوی

• آذربایجان شرقی

• فارس

Tehran
Alborz

Azarbaijan
Sharghi

Khozestan

Isfahan

Fars

Khorasan
Razavi



اشتیاق شما

دریافت بریف کامل
محصول یا خدمات شما

جتزیه و حتلیل
تیم متخصصان

طرح ایده

ارسال مسپل ها بر اساس

خروجی نرم افزار

قرار دادن مسپل
در سبد خرید

اینترنتی

دریافت مسپل به همراه

خرید اینترنتی
توسط مخاطب هدف

برند

مراحل ارائه سرویس



فـیـلـتـرهـای

مورد هدف

الیف استایل

جنسیت

حجم خرید

سابقه خرید فرد
 از سایت مورد نظر

محصول
خریداری شده

برند
خریداری شده

فیلتر های زیر برای انتخاب مخاطبان هدف شما، در زمان برنامه ریزی ارائه مسپل ها در نظر گرفته می شود.



سایت های طرف قرار داد



با توجه به منونه محصول و تارگت مورد هدف برند، با سایت های برتر در زمینه فروش آنالین در تعامل هستیم. 

عالوه بر این روزانه به تعداد فروشگاه های اینترنتی معتبر موجود در لیست همکاران ما اضافه می شود.



مشتریان





021- 26321808

www.tarh-ideh.com

info@tarh-ideh.com

@tarhideh



مزدا اهورا  خیابان   ،۳۷ کوچه  الوند،  خیابان  آرژانتین،  میدان 

بن بست نادر، پالک ۲، واحد ۲، تلفن: ۸۰۸ ۳۲۱ ۲۶ (۹۸۲۱+)

Unit 2, Nomber.2, Nader St. Ahoura Mazda St.,

Alvand St., Tehran, Iran Tel: (+9821) 26 321 808


