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azarcrm
شــما نیازمنــد ارتباط بــا مشــتریانتان
هســتید .مــا ایــن ارتبــاط را به آســانی
برقــرار میکنیــم

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

Text Message
قابل استفاده برای:
برندسازی شخصی

وکال و کارشناسان دادگستری

فعالین تدریس خصوصی

رستورانها و کافیشاپها

مدارس غیردولتی

اماکن تفریحی و گردشگری

آموزشگاههای آزاد علمی و کنکور

هتلها

آموزشگاههای زبان

ادارات و نهادهای دولتی

آموزشکدههای فنی و حرفهای

صنوف خدماتی

مشاوران و روانشناسان

صنوف تجاری

آرایشگاههای زنانه

عمده فروشان

مشاوران روانشناسی

برگزارکنندگانکنسرت

بــرای پیــروزی در رقابــت بــا ســایر رقبــا و هــم صنفهایتــان ،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
مهــم بــرای شــما خواهــد بــود چــرا کــه داشــتن یــک مشــتری وفــادار بهمنزلــه
داشــتن یــک بازاریــاب خــوب بــرای شــما اســت .ایــن  10مشــتری ،فــردا بــا 20
مشــتری بــاز میگردنــد.
در ســامانه مدیریــت ارتباطــات آذر.ســی.آر.ام مــا در پــی آنیــم کــه یــک خانــواده وفادار
از مشــتریان شما بســازیم ...

به زبان ساده چه اتفاقی میافتد؟
گام اول :از مشــتری میخواهیــد عنــوان اختصاصیتــان (کلمــه کلیــدی) را بــه شــماره
 1000041041پیامــک نماینــد( .ایــن عنــوان میتوانــد نــام شــخصی شــما ،تجــاری شــما،
برنــد شــما یــا نــام محصــول یــا خدمــات شــما باشــد).
گام دوم :پیامکــی از طــرف ســامانه بــه مشــتری شــما ارســال میشــود .ایــن پیامــک
میتوانــد شــعار تبلیغاتــی یــا متنــی کوتــاه از نــوع فعالیــت شــما باشــد .همچنیــن در انتهــای
ایــن پیــام بصــورت اتوماتیــک آدرس صفحــه اختصاصــی شــما نیــز بــه مشــتریهایتان
ارســال میشــود.
گام ســوم :مشــتری بــا زدن لینــک وارد صفحــه اختصاصــی شــما میشــود .ایــن
صفحــه بــه نوعــی ویتریــن و معرفــی فعالیــت شــما خواهــد بــود.
معرفی کامل فعالیتهای شما بصورت متن

مزیتهای
استفاده از سامانه

ارائه آلبوم عکس و فیلم از محصوالت و خدمات شما
درج و نمایش آدرس همه شبکههای اجتماعی شما

azarCRM

ذخیره اطالعات شما در گوشی مشتری
مسیریابی دقیق محل کسب و کار شما با استفاده از اپلیکیشنهای مسیریابی

امکان ویرایش اطالعات صفحه اختصاصی با گوشی همراه

اگر نمونه کار
میخواهید :

azarcrm
را به شماره
1000041041
پیامک کنید.

سه ماه پشتیبانی رایگان

+

آموزش استفاده از سامانه

+

 1000پیامک هدیه رایگان هم هدیه بگیرید

نﻘش سامانه
آذر.سی.آر.ام
چیست؟

آذر.ســی.آر.ام یــک ســامانه کامل ارتباطی اســت
و میتوانــد عــالوه بــر اینکــه تبلیــﻎ یکﭙارچــهای
را بــرای شــما انجــام دهــد ،اطالعــات محصــول،
فروشــگاه یــا خدمــات شــما را بــه صــورت مــداوم و
بــروز ،بیــن همــه مشــتریان و مخاطبانتــان منتشــر نمایــد.

سایر مزیتهای استفاده از سامانه azarCRM
پیـام شـما به همه شـمارهها ارسـال میشـود حتی اگر پیامـک تبلیﻐاتی آنها بسـته

باشـد )ارسـال به بلک لیست(

شماره همراه همه مشتریانتان 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 ،فایلهـای کاتالـوگ ،آدرس،

تلفـن و  ...توسـﻂ خود شـما

امـکان بارگـﺬاری ویدئـو :گاهی وقتهـا تاﺛیر یه ویدئـوی چند ﺛانیهای خیلی بیشـتر

از چندیـن صفحه بروشـور و کاتالوگ و  ...میباشـد.

اگـر در حـوزه تدریس فعـال هسـتید میتوانید قسـمتهایی از نحـوه تدریستان

بهصـورت فیلـم ،نمونه جزوات آموزشـی و یا نمونـه سـواالت و  ...را بهصورت فایل
 PDFدر صفحـه اختصاصی خودتان منتشـر نمایید.

برای راهنمایی بیشتر
همین االن تماس بگیرید
09029527760

یادمون باشه
مشتریان وفادار
راز رقابت این روزهای
بازار است.

با سامانه azarcrm

بیشتر آشنا شوید

لوکیشن محل دقیق ارائه خدمت
کسب و کار خود را روی نﻘشه
برای مشتریانتان مشخﺺ کنید.
فایلهای دلخواه
ویدیوئی و صوتی خود را
در اختیار مشتریان قرار دهید.

آلبوم عکس ،بروشور و کاتالوگ
محصوالت و خدمات خود را
به مشتریان ارائه دهید.

نوبت شما ﺛبت شد.
شماره نوبت1001-A :

تاریﺦ و ساعت مراجعه:
11:30 1398/1/26

پیامکهای متنی
و صوتی تبلیﻐاتی خود را
بهصورت انبوه ارسال کنید.

شماره مخاطبین جدید و قدیمی
خود را بهصورت تکتک و یا یکجا
در سامانه اﺿافه کنید.
در صورت نیاز برای مشتریان
نوبتدهی آنالین داشته باشید.
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