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Text Message

1000041041

 قابل استفاده برای: 

شــما نیازمنــد ارتباط بــا مشــتریان تان 
هســتید. مــا ایــن ارتبــاط را به آســانی 

ــم ــرار می کنی برق

صفحه اختصاصی:
http://azarcrm.com/Ebc/2077



گام اول: از مشــتری می خواهیــد عنــوان اختصاصی تــان )کلمــه کلیــدی( را بــه شــماره 
1000041041 پیامــک نماینــد. )ایــن عنــوان می توانــد نــام شــخصی شــما، تجــاری شــما، 

برنــد شــما یــا نــام محصــول یــا خدمــات شــما باشــد.(

گام دوم: پیامکــی از طــرف ســامانه بــه مشــتری شــما ارســال می شــود. ایــن پیامــک 
می توانــد شــعار تبلیغاتــی یــا متنــی کوتــاه از نــوع فعالیــت شــما باشــد. همچنیــن در انتهــای 
ــه مشــتری هایتان  ــز ب ــام بصــورت اتوماتیــک آدرس صفحــه اختصاصــی شــما نی ــن پی ای

ــود. ــال می ش ارس

ــن  ــود. ای ــما می ش ــی ش ــه اختصاص ــک وارد صفح ــا زدن لین ــتری ب ــوم: مش گام س
ــود. ــی فعالیــت شــما خواهــد ب ــن و معرف ــه نوعــی ویتری صفحــه ب

  azarcrm
را به شماره 
 1000041041
پیامک کنید.

به زبان ساده چه اتفاقی می افتد؟

 سه ماه پشتیبانی رایگان 
+

آموزش استفاده از سامانه 
+

 1000 پیامک هدیه رایگان هم هدیه بگیرید

معرفی کامل فعالیت های شما بصورت متن

ارائه آلبوم عکس و فیلم از محصوالت و خدمات شما

درج و نمایش آدرس همه شبکه های اجتماعی شما

ذخیره اطالعات شما در گوشی مشتری

مسیریابی دقیق محل کسب و کار شما با استفاده از اپلیکیشن های مسیریابی

امکان ویرایش اطالعات صفحه اختصاصی با گوشی همراه

مزیت های 
استفاده از سامانه  

azarCRM

بــرای پیــروزی در رقابــت بــا ســایر رقبــا و هــم صنف هایتــان، تنهــا فــروش بیشــتر 
بــه مشــتری و یافتــن مشــتری جدیــد کافــی نیســت و حفــظ ارتبــاط بــا مشــتریان نیــز 
یــک اصــل اساســی اســت در واقــع مراجعــه مشــتری بــرای بــار دوم یــک موفقیــت 
ــه  ــادار به منزل ــتری وف ــک مش ــتن ی ــه داش ــرا ک ــود چ ــد ب ــما خواه ــرای ش ــم ب مه
ــا 20  ــردا ب ــتری، ف ــن 10 مش ــت. ای ــما اس ــرای ش ــوب ب ــاب خ ــک بازاری ــتن ی داش

ــد. ــاز می گردن ــتری ب مش
در ســامانه مدیریــت ارتباطــات آذر.ســی.آر.ام مــا در پــی آنیــم کــه یــک خانــواده وفادار 

از مشــتریان شما بســازیم ...

اگر نمونه کار 
می خواهید :



برای راهنمایی بیشتر 
همین االن تماس بگیرید  

09029527760

پیـام شـما به همه شـماره ها ارسـال می شـود حتی اگر پیامـک تبلیغاتی آنها بسـته 
باشـد (ارسـال به بلک لیست)

شماره همراه همه مشتریان تان را در پنل پیامکی دارید. 

امکان اضافه کردن شماره همراه توسط شما به دفترچه مخاطبان

ذخیره شماره شما در گوشی مخاطبان 

امکان رزرو نوبت توسط مشتریان شما فقط با یک پیامک 

عدم صرف زمان و هزینه برای چاپ بروشور، کاتالوگ و کارت ویزیت 

امـکان ویرایـش آنـی همـه اطالعـات عکـس، فیلـم، فایل هـای کاتالـوگ، آدرس، 
تلفـن و ...  توسـط خود شـما

امـکان بارگـذاری ویدئـو: گاهی وقتهـا تاثیر یه ویدئـوی چند ثانیه ای خیلی بیشـتر 
از چندیـن صفحه بروشـور و کاتالوگ و ... می باشـد. 

اگـر در حـوزه تدریس فعـال هسـتید می توانید قسـمت هایی از نحـوه تدریس تان 
به صـورت فیلـم، نمونه جزوات آموزشـی و یا نمونـه سـواالت و ... را به صورت فایل 

PDF در صفحـه اختصاصی خودتان منتشـر نمایید.

یادمون باشه 
مشتریان وفادار 

راز رقابت این روزهای 
بازار است.

azarCRM  سایر مزیت های استفاده از سامانه

آذر.ســی.آر.ام یــک ســامانه کامل ارتباطی اســت 
و می توانــد عــالوه بــر اینکــه تبلیــغ یکپارچــه ای 

را بــرای شــما انجــام دهــد، اطالعــات محصــول، 
فروشــگاه یــا خدمــات شــما را بــه صــورت مــداوم و 

بــروز، بیــن همــه مشــتریان و مخاطبان تــان منتشــر نمایــد.

نقش سامانه 
آذر.سی.آر.ام 

چیست؟



لوکیشن محل دقیق ارائه خدمت 
کسب و کار خود را روی نقشه 
برای مشتریانتان مشخص کنید.

در صورت نیاز برای مشتریان 
نوبت دهی آنالین داشته باشید.

آلبوم عکس، بروشور و کاتالوگ 
محصوالت و خدمات خود را 

به مشتریان ارائه دهید.

پیامک های متنی 
و صوتی تبلیغاتی خود را 
به صورت انبوه ارسال کنید.

فایل های دلخواه 
ویدیوئی و صوتی خود را 

در اختیار مشتریان قرار دهید.

شماره مخاطبین جدید و قدیمی 
خود را به صورت تک تک و یا یکجا 

در سامانه اضافه کنید.

 azarcrm با سامانه
بیشتر آشنا شوید

w w w.azarcrm.com

نوبت شما ثبت شد.
1001-A :شماره نوبت
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