
سامانه تبلیغات انتخاباتی

 azarCRM

نقش فضای مجازی در انتخابات گذشـته آشـکارتر شـد و این نقش در انتخابات 
پیـش رو و بـا توجه به شـرایط و محدودیت های شـیوع کرونـا پررنگ تر خواهد 
بـود؛ حضـور نامزدهـا در ایـن فضـا و اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود بی شـک 

تاثیـر مهمی در جـذب آرا دارند.
سـامانه تبلیغـات انتخاباتـی azarCRM ایـن بسـتر مناسـب، سـهل و البتـه 
کاربرپسـند را برای اسـتفاده نامزدهای انتخاباتی از فضای مجازی ارتباط مسـتمر 
بـا مخاطبـان با هزینه پایین فراهم آورده اسـت. اسـتفاده از انواع محتوای رسـانه 
ای قابـل انتشـار ازجملـه: عکس، ویدیـو، فایل صوتـی و فایل PDF بروشـور در 

این سـامانه فراهم شـده اسـت.

انتشــار بدون محدودیــت عکس، فیلم،
بروشــور های تبلیغاتــی و فایــل صوتی

ــاباتی  ــات انتخـ ــانه تبلیغـ سـامـ
ــات و امکاناتی را   azarCRM چه خدم

بــرای نامزدهــای انتخاباتــی فراهــم 
کــرده اســت؟

رزومــه کاری  و  ســوابق  بارگــذاری 
در صفحه شــخصی با امــکان ویرایش

ــه نشــانی شــبکه های اجتماعــی،  ارای
اینترنتی و شــماره های تمــاس کاندیدا

انتشار اهــداف، برنـــامه هـا و اخبار 
اختصاصـــی منتشــر شــده از کاندیدا



azarCRM امـکان استـفاده از بانک شمـاره های اختصـاصی

کاهش چشمگیـر هزینـه های تبلیغاتـی )کاهش نیـاز به چاپ 
و نصب بنر، بروشور و کاتالوگ( 

استـفاده از فیـلم تبلیـغاتی جهت تاثیـرگـذاری و معرفی بهتـر 

ویـرایش بــدون محـدودیت همـه محتـواهای منتشـر شـده

عــدم نیــاز بــه انجــام هزینــه و صــرف زمــان بــرای طراحــی وب 
ــایت اختصاصی  س

امکان اضافه کردن یکـجای همه شماره های موجود در گوشی 
کاندیدا به دفترچه تلفن شخصی در سامانه

راهـکار مناسب برای رعـایت پروتکل های بهداشتـی کرونایـی

ـار فوری و کم هزینه و هدفمند محتـوای تبلیغاتی کاندیدا  انتش
بدلیل استفاده از سامانه های مخابراتی

رفع نگرانی فیلترینگ بدلیـل استفاده azarCRM از سرورهای
پرقدرت داخلی 
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با ثبت نام توسط کد معرف از مزایا و هدایای بیشتر بهرمند شوید...



ـــه  ـــد. بالفاصل ـــک نمای ـــماره 100056789 پیام ـــه ش ـــی را ب ـــزد انتخابات ـــام نام ـــه ن ـــردی ک ـــر ف ه
ـــاه از معرفـــی  ـــا متنـــی کوت ـــد شـــعار تبلیغاتـــی ی ـــن پیامـــک مـــی توان پاســـخی را دریافـــت خواهـــد کـــرد. ای
ـــی  ـــه اختصاص ـــه صفح ـــانی( ورود ب ـــک )نش ـــام، لین ـــن پی ـــای همی ـــد. در انته ـــی باش ـــزد انتخابات نام

ـــود دارد. ـــی وج ـــزد انتخابات نام

ــه  ــی وارد صفح ــک دریافت ــردن لین ــال ک ــد از دنب ــب بع مخاط
ــا نامــزد انتخاباتــی خواهــد شــد.  اختصاصــی آشــنایی ب
در ایــن صفحــه متنــی کامــل از اهــداف و برنامــه هــا، 
فعالیــت هــا، رزومــه، عکــس هــا، فیلــم هــا و بروشــور، آدرس 
شــبکه هــای اجتماعــی، شــماره هــای تمــاس و نشــانی ســتاد 

ــدا وجــود دارد. ــی کاندی انتخابات

حال کاندیدا یک صفحه اختصاصی تحت وب دارد. کامل، 
خالصه و کاربردی که در آن معرفی می شود.

گام اول

گام بعدی

کد معرف: 

!

در سامانه تبلیغات انتخاباتی azarCRM به زبان ساده چه اتفاقی می افتد؟



دارای نماد اعتماد الکترونیکی 
از مرکز توسعه تجارت الکتریکی 

وزارت صنعت، معدت، تجارت

دارای مجوز رسمی از مرکز فناوری 
اطالعات و رسانه های دیجیتال 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کشور

سامانه تبلیغات انتخاباتی azarCRM چه خدمات و امکاناتی را 
برای نامزدهای انتخاباتی فراهم کرده است؟

ارسال پیام صوتی 
به شماره تلفن همراه و ثابت

ارسال پیامک برای شماره های بلک لیست
 )کسانی که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند(

امکان مشاهده و پاسخگویی 
به پیام های آنالین در صندوق پیام

ایجاد و ارایه لوکیشن
 ستاد مرکزی تبلیغات کاندیدا

امکان استفاده 
از پنل رایگان پیامک انبوه تبلیغاتی

امکان ثبت عنوان اختصاصی
 برای هر فرد

برای دریافت اطالعات بیشتر لطفا کلمه »شورا« را 
به شماره 1000041041 پیامک نمایید.

azarCRM


