
سامانه ارتباطات

فروشگاه

اين يك سامانه كامل ارتباط با مشتري

مشتريان وفادار  بسازيد/ يك مشتري شما، يك مشتري ديگر بياورد

تبليغات يكپارچه را با آذر.سي.آر.ام تجربه مي كنيد

 شماره همراه همه افرادي كه نام شما را پيامك بزنند
در پنلي كه در اختيار شما قرا مي گيرد در دسترس كامل شماست 

 شما صاحب صفحه اختصاصي كامل تحت وب شده ايد
كه امكان جستجو به موتورهاي جستوگر داده مي شود

يادآوري تاثير يك ويديو در معرفي اجناس

براي مشتريان شهرستاني چگونه خود را معرفي ميكنيد؟ آدرس؟

 اگر فايل كاتالوگ يا بروشور تبليغاتي داريد
با استفاده از اين سامانه همه را قابل دانلود مي كنيد

پيامك انبوه تبليغاتي بفرسيد براي مخاطبانتان

اگر شماره همراه از مشتريان قبلي داريد به اين دفترچه اضافه كنيد

 دفترچه شماره تلفن داشته باشيد
كه در صورت لزوم براي مخاطبانتان پيامك متناسب بفرستيد

تعرفه پايين ارسال پيامك

فايل صوتي و يا پادكست آپلود كنيد

هر بار كه فروش ويژه يا حراج داريد به همه مشتريانتان اطالع رساني مي شود

نحوه ثبت نام

 گام اول: ثبت نام در سايت

 كلمه كليدي تان را قبل از ديگران ثبت كنيد
و البته محدوديت رزرو

تعيين متن يا شعار براي ارسال به مشتري

افزودن عكس در گالري با گوشي

افزون فيلم با گوشي

محل كسب و كارتان را روي نقشه عالمت بزنيد

آپلود فايل كاتالوگ با بروشور  بصورت پي دي اف

مزيت هاي ويژه ما

 تضمين ميكنيم همه افراد پيام شما را دريافت مي كنند
حتي آنهايي كه پيامك تبليغاتي شان را مسدود كرده باشند

همه چيز تحت وب و با گوشي شما كنترل مي شود

صنوفي مثل آرايشگاه هاي زنانه، مطب هاي پزشكي،  مراكز مشاوره و حقوقي و غيرهامكان نوبت دهي سيستمي براي مراجعه كنندگان

ديگر نياز نيست زماني را صرف كارهاي طراحي و چاپ
كاتالوگ يا بروشور يا كارت ويزيت بكنيد

ديگر خبري از هزينه هاي زياد چاپ نيست

با صداي خودتان پيامي ضبط كنين و به مخاطبان پيامك صوتي ارسال كنيد

اگر اينستاگرام و يا تلگرام از دستري خارج شوند برنامه اي داريد؟

 اگر محل كار يا اطالعات تماس شما تغيير پيدا كند
 .خودتان براحتي ميتوانيد بي نهايت بار اين موارد را ويرايش كنيد

شما يك پنل ارسال پيامك انبوه رايگان در دسترس شماست

 انواع نظرسنجي هاي دو و چهارگزينه اي داريد كه امكان مشاهده نتايج ان بصورت نمودار فراهم است

سه ماه پشتيباني رايگان

هزار پيامك رايگان

كد بازاريابي به شما تعلق ميگيرد

شما هم توسط اين سامانه بازاريابي و كسب درآمد كنين

سيصد پيامك هديه براي استفاده كنندگان از كد شما

ده درصد پورسانت براي شما كه قابل افزايش تا 30درصد است
اگر 10نفر توسط كد شما ثبت نام كنند سامانه شما رايگان خواهد بود
و كل  مبلغ ثبت نامي شما عودت داده مي شود

مشتري

شماره هاي تماس شما در بخش مخاطبان گوشي مشتري ذخيره مي شود

اطالعات بروز شما را مي بيند

 آدرس دقيق همه شبكه هاي اجتماعي شما را دارند و عضو آن مي شوند

ديگر نيازي به پرسيدن محل كسب و كار شما ندارند
لوكيشن و مسيريابي دقيق محل كار شما درگوشي شان است

 فايل كاتالوگ يا بروشور شما را در گوشي شان دارند و
مي توانند آن را به همه نشان دهند

مي توانند هر لحظه با شما در ارتباط باشند

پيامك رسيده از طرف شمارا ميتواند به ديگران ارسال كند

نوبت گيري آسان بدون هزينه تماس


