
 

 

  سالم با محترم دیریتم

 .دنشو می سنتی کارهای و کسب جایگزین زودی به هستند افزایش حال در روز به روز اینترنتی کارهای و کسب

 دیجیتال بازاریابی ی زیرمجموعه را آن توان می که است بازاریابی انواع از یکی Mobile Marketing یا موبایلی بازاریابی

 .گرفت نظر در

 از هاایی آمار و جهاان سراسر در همراه های گوشی تعداد و موبایل نفوذ ضریب به مارکتینگ موبایل اهمیت توضیح در معمولا 

  کنند، می اشاره دست این

 طریا  از اینترنات باه دسترسای آمادن فراهم و( Smartphones) هوشمند های گوشی رواج ها، موبایل های قابلیت افزایش با 

 .شد تبدیل تری گسترده بسیار مفهوم به موبایلی بازاریابی موبایل،

 منطبا ) مناساب و تعااملی ارتبااط خاود مخاطباان با تا کند می کمک ها سازمان به که است هایی اقدام مجموعه مارکتینگ موبایل

 . کنند برقرار( مخاطب هر نیازهای بر

 ارتبااط در سازی شخصی و سازی سفارشی توانایی و گیرد می قرار انبوه های رسانه سایر کنار در کمتر موبایل دیگر امروزه 

 .شود می محسوب مارکتینگ موبایل در بنیادی های ویژگی جمله از موبایلی،

 مشاتری، آوردن دسات باه ساازی، رابطه مراحال ی هماه در مخاطب با را وکار کسب محترم مدیران شما ارتباط رابین اپلیکیشن

 .دهد می پوشش را رابطه از دیگری شکل هر و مشتری میان یا مشتری با تعامل ایجاد

. شاودمی تار سخت کارتان که کنید رقابت بیشتری رقبای با باید آینده در بیندازید عقب به را کارتان و کسب اندازی راه هرچقدر

 ندهیاد دسات از را طالیی فرصت این پس.است اینترنتی کار و کسب یک اندازی راه فعلی شرایط در کار بهترین باشید مطمئن

 ..کنید اندازی راه رابین در را تان اینترنتی کار و کسب حال همین و

 و ارتباط برای جدید و امن محیطی ایجاد و نیازها دقی  بررسی با تبلیغات عرصه در تالش و تجربه ها سال با رابین اپلیکیشن

 صانای  باا مارتبط کننادگان مصرف و فروشندگان ، کنندگان وارد ، تولیدکنندگان حضور با اطالعات بیشتر هرچه آوردن بدست

 افازار نرم عرضه به اقدام  داخلی دکوراسیون و درب  آشپزخانه، تجهیزات ، چسب و ،ابزار آلت ماشین ، اولیه مواد و چوب

 در خاود متناوع و گساترده خادمات باا مجموعاه ایان کاه امیادواریم. اسات نماوده وب تحات و iOS اندرویاد، نسخه سه در رابین

 .باشیم برداشته گرانقدر مدیران شما رضایتمندی و ارتقاء برای مثبت قدمی مجازی فضای

 


