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پــوش نوتیفیکیشــن چیســت و چظــور مــی توانــد بــه شــما در بازاریابــی و تبلیغــات بهتــر 

کســب و کارتــان کمــک کنــد؟ در ایــن مقالــه بــه تعریــف پــوش نوتیفیکیشــن و مزایــای آن 

مــی پردازیــم بــا مــا همــراه باشــید.

پــوش نوتیفیکیشــن در حــال حاضــر یکــی از قدرتمندتریــن و بهتریــن ابزارهــای مــورد 

ــی و تبلیغــات  ــه شــما در بازاریاب ــد ب ــال مارکتینــگ اســت کــه می توان اســتفاده در دیجیت

بهتــر کمــک می کنــد. ایــن ابــزار ماننــد ایمیــل و پیامــک یــک پیــام تبلیغاتــی را بــرای 

کاربــران ارســال می کنــد امــا ســازوکار آن متفــاوت بــوده و نتایــج بســیار بهتــری بــه دنبــال 

خواهــد داشــت. اگــر شــما نیــز بــه دنبــال گســترش کســب و کار خــود هســتید، خوانــدن 

ــد باشــد. ــرای شــما مفی ــد ب ــب می توان ــن مطل ای
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پوش نوتیفیکیشن چیست؟

پــوش نوتیفیکیشــن ماننــد پیامــک یــک پیــام تبلیغاتــی یــا همــان نوتیفیکیشــن بــر روی 

صفحــه گوشــی یــا رایانــه شــخصی کاربــران نمایــش داده می شــود. بــا خوانــدن ایــن پیــام 

کوتــاه کاربــر تصمیــم می گیــرد وارد ســایت یــا اپلیکیشــن شــما شــود یــا خیــر؟ اگــر کاربــران 

شــما از تلفــن همــراه اســتفاده می کننــد، ایــن نوتیفیکیشــن ماننــد اعالن هــای واتــس آپ 

یــا تلگــرام بــر روی تلفــن همــراه آن هــا نمایــش داده می شــود.

انواع پوش نوتیفیکیشن

پوش نوتیفیکیشن به دو صورت موبایل و وب برای کاربران ارسال می شود. 

نوتیفیکیشــن وب از طریــق یــک ســایت بــرای کاربرانــی کــه از لــپ تاپ یا کامپیوتر شــخصی 

ــروم و  ــا سیســتم های عامــل ک ــد، ارســال می شــود. وب نوتیفیکیشــن ب اســتفاده می کنن

ــاز نیســت  ســافاری ســازگار بــوده و پیــام تبلیغاتــی حتــی زمانــی کــه ســایت  مــورد نظــر ب

بــرای کاربــران ارســال می شــود.

نوتیفیکیشــن موبایــل کمــی متفــاوت تــر از وب اســت. بــرای دریافــت این نوتیفیکیشــن ها، 

ــا نوتیفیکیشــن های مربوطــه از  ــد ت ــود کن ــل آن را دانل ــزار موبای ــرم اف ــد ن ــدا بای ــر ابت کارب

طریــق آن بــه کاربــر نمایــش داده شــود.
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تفاوت پوش نوتیفیکیشن با ارسال پیام تبلیغاتی

در صورتــی کــه بیــن انتخــاب پــوش نوتیفیکیشــن بــا سیســتم های ارســال پیــام و تبلیغــات 

ــا  ــی ب ــن روش تبلیغات ــاوت ای ــا تف ــب ب ــدای مطل ــت در ابت ــر اس ــد، بهت ــک داری ــر ش دیگ

روش هــای دیگــر آشــنا شــوید.

محدودیت در تعداد کلمات

 SMS یکــی از تفاوت هــای پــوش بــا دیگــر سیســتم های ارســال پیــام بــه خصــوص

محدودیــت در تعــداد کلمــات و کاراکترهــا اســت. زمانــی کــه شــما یــک پیامــک تبلیغاتــی 

بــرای کاربــران خــود ارســال می کنیــد، محدودیــت شــما بــرای تعــداد کاربــران کم تــر اســت. 

ــداد  ــرای تع ــادی ب ــت زی ــوش نوتیفیکیشــن شــما محدودی ــرای ارســال پ ــه ب ــی ک در حال
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کلمــات داریــد. اگــر نوتیفیکیشــن ارســالی شــما بلنــد باشــد، بــر روی صفحــه تلفــن همــراه 

یــا رایانــه بــه طــور کامــل نمایــش داده نمی شــود و کاربــران نمی تواننــد دقیقــا از محتــوای 

تبلیغاتــی شــما مطلــع شــوند.

ــار شــما قــرار  ــرای اهمیــت تعــداد کلمــات در پــوش نوتیفیکیشــن آمــار جالبــی در اختی ب

خواهیــم داد. نــرخ کلیــک بــر روی نوتیفیکیشــن هایــی بــا تعــداد 10 کلمــه و کم تــر حــدود 

8.8 درصــد، بــرای نوتیفیکیشــن هایی بــا تعــداد کلمــات 11 تــا 20 کلمــه، حــدود 4.9 

ــار  ــن آم ــت. ای ــد اس ــدود 3.2 درص ــه، ح ــش از 21 کلم ــا بی ــی ب ــرای پیام های ــد و ب درص

ــر باشــد،  ــوش نوتیفیکیشــن شــما کم ت ــه هــر چــه تعــداد کلمــات در پ نشــان می دهــد ک

ــود.  ــر روی آن بیشــتر خواهــد ب احتمــال کلیــک کــردن مخاطــب ب
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انتخاب کاربران برای دریافت یا عدم دریافت پیام

زمانــی کــه شــما تعــدادی از کاربــران را بــرای دریافــت پیــام تبلیغاتــی انتخــاب می کنیــد، 

در زمان هــای مشــخص پیامــک تبلیغاتــی را بــرای آن هــا ارســال خواهیــد کــرد و کاربــران 

نمی تواننــد انتخــاب کننــد کــه پیامــک تبلیغاتــی را دریافــت کننــد یــا خیــر؟ 

ــاز می کنیــد، متــن  تفــاوت دیگــر آن اســت کــه در پیــام هــای تبلیغاتــی شــما پیامــک را ب

ــر  ــرم افــزار درج شــده کــه شــما می توانیــد ب ــا ن را می خوانیــد و در پایــان لینــک ســایت ی

روی آن کلیــک کنیــد یــا خیــر؟ امــا در پــوش نوتیفیکیشــن شــما بــا کلیــک بــر روی آن و بــاز 

کــردن نوتیفیکیشــن مســتقیما وارد ســایت ارســال کننــده پیــام تبلیغاتــی خواهیــد شــد. 

ــی  ــر قانون ــد غی ــی در بســیاری از مــوارد می توان ارســال بیــش از حــد پیامک هــای تبلیغات

بــه شــمار رفتــه و نــه تنهــا تاثیــر مثبــت بــر روی تبلیغــات نمی گــذارد، بلکــه می توانــد نظــر 

کاربــران و مشــتریان شــما را منفــی کنــد. کاربــران معمــوال ایــن پیام هــای تبلیغاتــی را بــه 

عنــوان اســپم دیــده و ممکــن اســت شــماره شــما را مســدود کننــد. در حالــی کــه پــوش 

نوتیفیکیشــن چنیــن دردســری را بــرای شــما بــه دنبــال نخواهــد داشــت.

مطالعه بیشتر: اسپم چیست و چرا مورد استفاده قرار می گیرد؟

تفاوت پوش نوتیفیکیشن با سیستم های ارسال پیام دیگر

یکــی از تفاوت هــای پــوش نوتیفیکیشــن بــا سیســتم های تبلیغاتــی دیگر، هزینه آن اســت. 

هزینــه ارســال نوتیفیکیشــن در مقایســه بــا ارســال ایمیــل و پیامــک و دیگــر سیســتم های 
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ــه  ــا هزین ــی ب ــک روش تبلیغات ــال ی ــه دنب ــر ب ــن رو اگ ــر اســت. از ای ــی بســیار کم ت تبلیغات

مناســب هســتید، می توانیــد نســبت بــه ارســال پــوش نوتیفیکیشــن اقــدام کنیــد.

تفــاوت دیگــر در امکانــات ارســال پیــام اســت. زمانــی کــه شــما یک پیامــک تبلیغاتی ارســال 

می کنیــد، تنهــا می توانیــد یــک محتــوای متنــی ارســال کنیــد. در حالــی کــه بــرای ارســال 

ــز اســتفاده  ــس نی ــد عک ــر مانن ــوع دیگ ــای متن ــد از ابزاره ــوش نوتیفیکیشــن می توانی پ

کنیــد.

 

 

مزایای استفاده از پوش نوتیفیکیشن چیست؟

اســتفاده از پــوش نوتیفیکیشــن می توانــد مزایــای ویــژه ای بــرای شــما بــه دنبــال داشــته 

باشــد کــه در ادامــه بیشــتر بــا آن آشــنا خواهیــم شــد.
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نرخ دیده شدن باالتر

ــام و  ــا پی ــی صده ــا گاه ــا و ی ــن ده ه ــد بی ــی می توانن ــای تبلیغات ــا ایمیل ه ــا ی پیامک ه

ــرای  ــد. ایــن مشــل ب ــر چــک کــردن آن هــا را فرامــوش کن ایمیــل دیگــر گــم شــده و کارب

ــر اســت. اســتفاده از نوتیفیکیشــن  ــر از روش هــای دیگ ــوش نوتیفیکیشــن بســیار کمت پ

می توانــد نــرخ کلیــک و دیــده شــدن ســایت و یــا نــرم افــزار شــما را تــا حــد قابــل توجهــی 

افزایــش دهــد.

 

بازدهی کوتاه مدت

اگــر بــه دنبــال آن هســتید کــه تبلیغــات شــما در زمــان کوتاهــی بــه نتیجــه برســد، ایــن 

ــی  ــر روش هــای تبلیغات ــرای شــما باشــد. دیگ ــه ب ــن گزین ــد بهتری ــی می توان روش تبلیغات
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معمــوال بــا تاخیــر شــما را بــه بازدهــی مــورد نظرتــان می رســاند امــا پــوش نوتیفیکیشــن 

دارای بازدهــی ســریع اســت.

تبلیغات با هزینه کم

همــه مــا بــه دنبــال آن هســتیم کــه تبلیغــات بــا بازدهــی بــاال و هزینــه کــم داشــته باشــیم. 

جالــب اســت بدانیــد پــوش نوتیفیکیشــن در برخــی از پلــت فرم هــا رایــگان بــوده و شــما 

بــرای اســتفاده از آن هزینــه ای پرداخــت نخواهیــد کــرد. در صــورت پرداخــت هزینــه نیــز 

پــوش نوتیفیکیشــن دارای هزینــه بســیار کمتــری در مقایســه بــا روش هــای دیگــر اســت.

امکان طراحی و شخصی سازی

ممکــن اســت شــما یــک ســایت فــروش لــوازم آرایشــی بهداشــتی داشــته و بخواهیــد از 

طریــق پــوش نوتیفیکیشــن تبلیغــات کنیــد. از آن جــا کــه محتــوا و نوتیفیکیشــن در ایــن 

روش بایــد کوتــاه باشــد، شــما بایــد بتوانیــد پیــام خــود را بــه خوبــی طراحــی و یــا شــخصی 

ســازی کــرده تــا کاربــران را مجــاب کنــد در میــان ده هــا پیــام تبلیغاتــی روزانــه، شــما را بــرای 

بازدیــد انتخــاب کنــد. در نوتیفیکیشــن می توانیــد از ایموجــی، عکــس و طراحی هــای 

شــخصی ســازی اســتفاده کنیــد تــا در مقایســه بــا دیگــران متمایــز شــوید.
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بازگرداندن کاربران به سایت

یکــی دیگــر از مزایــای اســتفاده از ایــن روش تبلیغــات آن اســت کــه شــما می توانیــد زمانــی 

کــه کاربــران داخــل ســایت شــما نیســتند و یــا شــما را فرامــوش کرده انــد، بــه ســایت شــما 

برگشــته و ترافیــک ســایت شــما بــاال بــرود.

باال بردن تجربه کاربری

بســیاری از افــراد از ایــن روش کاربــردی در دنیــای دیجیتــال مارکتینــگ تنهــا بــرای بازاریابــی 

و تبلیــغ اســتفاده می کننــد. امــا ایــن روش می توانــد باعــث بهبــود تجربــه کاربــری شــده 

و همیــن مســاله اعتمــاد و ارتبــاط کاربــران بــا شــما را افزایــش دهــد. بــرای مثــال در 

اپلیکیشــن اســنپ، از نوتیفیکیشــن بــرای اطــالع از رســیدن اســنپ و یــا فــرم نظرســنجی 
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ــر  ــرای کارب ــی ب ــه تبلیغات ــچ گون ــن پیامــک هی ــان ســفر اســتفاده می شــود. ای ــد از پای بع

نــدارد امــا می توانــد باعــث افزایــش حــس اعتمــاد و تجربــه کاربــری خــوب شــود. 

بیشتر بدانید:10 روش بهبود تجربه کاربری برای موفقیت در کسب و کار اینترنتی

 

 

بهبود سئو سایت

ــایت  ــر س ــی ه ــاز ده ــم در امتی ــای مه ــئو یکــی از فاکتوره ــد س ــه می دانی ــور ک ــان ط هم

توســط گــولگ اســت. در صورتــی کــه ســایت شــما توســط موتورهــای جســتجو در صــدر 

نمایــش جســت و جــو نشــان داده شــود احتمــال مشــاهده ســایت شــما توســط کاربــران 

تصادفــی چنــد برابــر خواهــد شــد. یکــی از فاکتورهــای مهــم در بهبــود ســئو ســایت افزایش 

ترافیــک اســت. پــوش نوتیفیکیشــن بــا افزایــش نــرخ کلیــک و بازدیــد از ســایت می توانــد 

بــه صــورت غیــر مســتقیم تاثیــر قابــل توجهــی بــر بهبــود ســئو ســایت شــما بگــذارد.
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مطالعه بیشتر: سئو چیست؟ هرآنچه الزم است از سئو بدانید ]به همراه ویدئو[

راهکارهایی برای باال بردن بازدهی پوش نوتیفیکیشن

در صورتــی کــه شــما ایــن روش تبلیغاتــی را بــرای برنــد و کســب و کار خــود انتخــاب 

کرده ایــد، بایــد نــکات و مــواردی را در نظــر داشــته باشــید کــه بازدهــی شــما بــه بهتریــن 

ــه ثمــر برســد. شــل ممکــن ب

نوع دستگاه کاربران را در نظر بگیرید

ابتــدای شــروع پــوش نوتیفیکیشــن بــه عنــوان روش تبلیغاتــی تنهــا محدود بــه تلفن های 

هوشــمند بــود امــا چنــد ســالی اســت کــه ایــن روش بــرای تبلیغــات بــرای کاربرانــی کــه از 

لــپ تــاپ یــا کامپیوتــر شــخصی اســتفاده می کننــد، نیــز بــه کار بــرده می شــود. بــرای آن 

کــه ارســال نوتیفیکیشــن بتوانــد بــرای کاربــران شــما بــه نتیجــه مطلــوب برســد، بایــد نــوع 

ــا نــوع دســتگاه  ــران خــود را شــناخته و پیــام تبلیغاتــی خــود را متناســب ب دســتگاه کارب

طراحــی و ارســال کنیــد.

 

11



پوش نوتیفیکیشن چیست؟ و چگونه به کسب و کار اینترنتی شما کمک 
می کند؟

www.modireweb.com

زمان ارسال پیام ها را در نظر بگیرید

نکتــه مهــم دیگــری کــه می توانــد بــه بهتــر شــدن نتیجــه پــوش نوتیفیکیشــن کمــک 

کنــد، توجــه بــه زمــان ارســال پیام هــا اســت. حتمــا از ارســال نوتیفیکیشــن در زمان هــای 

نامتعــارف ماننــد آخــر شــب تــا حــدود ســاعت 9 صبــح خــودداری کنیــد. بهتــر اســت زمانــی 

را بــرای ارســال پیــام انتخــاب کنیــد کــه کاربــر بیــدار و ســرحال بــوده و احتمــال بــاز کــردن 

نوتیفیکیشــن تبلیغاتــی شــما زیــاد باشــد.

به سیستم عامل کاربران خود توجه کنید

آمارهــا نشــان می دهــد بــاز کــردن پیام هــا توســط کاربرانــی کــه از سیســتم عامــل اندرویــد 

ــا سیســتم های عامــل IOS بیشــتر اســت. ایــن مســاله  اســتفاده می کننــد، در مقایســه ب
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نشــان می دهــد کــه تبلیغــات در ایــن روش هنــوز بــرای کاربــران آیفــون بــه خوبــی طراحــی 

نشــده اســت. بــا تکیــه بــر ایــن آگاهــی می توانیــد تغییراتــی در طراحــی و ارســال پــوش 

نوتیفیکیشــن خــود ایجــاد کــرده و آمــار بازدیــد کننــدگان ســایت خــود را بــاال ببریــد.

به موقعیت مکانی کاربران خود توجه کنید

ارســال پــوش نوتیفیکیشــن بــرای یــک فروشــگاه در غــرب تهــران بــرای یــک کاربــر کــه در 

ــر آن  ــه ثمــر بنشــیند؟ بــدون شــک تاثی ــد ب ــد، چقــدر می توان شــهر دیگــری زندگــی می کن

ــرای ارســال نوتیفیکیشــن  ــن رو ب ــر اســت! از ای ــت صف ــن حال ــر بازدهــی تبلیغــات در ای ب

بهتــر اســت بــه موقعیــت مکانــی کاربــران خــود توجــه داشــته باشــید. شــما مــی توانیــد از 

نظــر ســنجی یــا نــرم افزارهایــی کــه موقعیــت جغرافیایــی کاربــران را بــه شــما نمایــش مــی 

دهتــد اســتفاده کنیــد تــا ارســال پیــام بــه افــراد مناســبی انجــام شــود.
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یک محتوای جذاب تهیه کنید

یــک اصــل مهــم بــرای موفقیــت ارســال نوتیفیکیشــن، جــذاب بــودن آن اســت. محتــوا 

بایــد بــه قــدری جــذاب باشــد کــه در همــان لحظــه کــه بــه کاربــر نمایــش داده می شــود آن 

قــدر جــذاب باشــد کــه او وارد ســایت یــا نــرم افــزار شــود.

امکان میوت کردن نوتیفیکیشن را فراهم کنید

زمانــی کــه می خواهیــد بــرای ســایت و کســب و کار خــود پــوش نوتیفیکیشــن ارســال 

ــدم  ــا ع ــت ی ــد دریاف ــران بتوانن ــه کارب ــد ک ــرای آن در نظــر بگیری ــه ای ب ــا گزین ــد، حتم کنی

دریافــت آن را انتخــاب کننــد. در اغلــب نــرم افزارهــا ایــن گزینــه بــه صــورت پیــش فــرض 

فعــال بــوده و بــا نصــب نــرم افــزار، کاربــر نوتیفیکیشــن ها را دریافــت می کنــد. ایــن مســاله 

می توانــد بــرای برخــی از کاربــران ناخوشــایند باشــد. از ایــن رو هنــگام طراحــی نــرم افــزار 

بــرای ارســال نوتیفیکیشــن گزینــه ای را طراحــی کنیــد کــه کاربــران بتواننــد دریافــت پیــام را 

میــوت یــا غیــر فعــال کننــد.

برای پوش نوتیفیکیشن کال تو اکشن در نظر بگیرید

ــر  ــال واضــح و مشــخص باشــد. بهت ــد کام ــک نوتیفیکیشــن بای هــدف شــما از ارســال ی

اســت هنــگام ارســال پیــام دقیقــا بــه کاربــر خــود بگوییــد چــه کاری انجــام دهــد و بــرای 

ــرای یــک شــرکت هواپیمایــی  ــرای مثــال اگــر ب ــو اکشــن طراحــی کنیــد. ب آن دکمــه کال ت
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فعالیــت می کنیــد مــی توانیــد از کال تــو اکشــن خریــد بلیــط در پیــام خــود اســتفاده کنیــد.

 

 

از پیشنهادات با زمان محدود استفاده کنید

ــد،  ــل کن ــر از قب ــد ت ــوش نوتیفیکیشــن شــما را مفی ــد پ ــه می توان ــی ک یکــی از راهکارهای

اســتفاده از پیشــنهادهایی بــا زمــان محــدود اســت. بــرای مثــال می توانیــد تخفیــف هــای 

ــا  ــران خــود معرفــی کــرده و ب ــه کارب جــذاب چنــد روزه را از طریــق پــوش نوتیفیکیشــن ب

عباراتــی ماننــد تــا دیــر نشــده خریــد کنیــد، آنهــا را راغــب بــه بــاز کــردن صفحــه ســایت یــا 

فروشــگاه اینترنتــی خــود کنیــد.

نتایج را بررسی کنید

ــزان بازدهــی و موفقیــت پــوش  ــد بتوانیــد می ــد هــر روش تبلیغاتــی دیگــر شــما بای مانن
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نوتیفیکیشــن را بررســی کنیــد. بــرای بررســی میــزان موفقیــت ایــن روش بهتــر اســت 

ــد  ــرده و بررســی کنی ــرای اهــداف شــرکت را مشــخص ک ــدی KPI ب شــاخص عملکــرد کلی

ــج  ــا بررســی نتای ــود بخشــیده اســت. ب ــدر شــاخصه هــا را بهب ارســال نوتیفیکیشــن چق

ــد. ــالح کنی ــا را اص ــرده و آن ه ــدا ک ــود را پی ــای موج ــد ایراده می توانی

مطالعــه بیشــتر: شــاخص کلیــدی عملکــرد یــا KPI چیســت و چطــور آن را در کســب وکارها 

تدویــن کنیم؟

 

کاربردهای پوش نوتیفیکیشن 

اکنــون کــه بــا مزایــای پــوش نوتیفیکیشــن آشــنا شــدید، ممکــن اســت ایــن ســوال بــرای 

شــما پیــش بیایــد کــه آیــا شــما می توانیــد از ایــن روش تبلیغاتــی اســتفاده کنیــد و یــا بــه 

عبــارت دیگــر در چــه مــواردی می توانیــد از ارســال نوتیفیکیشــن اســتفاده کنیــد.
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اگــر شــما یــک ســایت خبــری داریــد، می توانیــد اخبــار مهــم و بــه روز را از طریــق . 1

نوتیفیکیشــن بــه کاربــران ارســال کنیــد تــا کاربــران بــا مشــاهده یــک متــن کوتــاه خبــری 

ــد. ــی آن را مشــاهده کنن ــا اطالعــات دقیــق و جزئ وارد ســایت شــما شــده ت

اگــر بــه دنبــال جلــب مشــتری های جدیــد و یــا بــه دســت آوردن مشــتری های دائمــی . 2

ــا اســتفاده از ایــن روش می توانیــد پیشــنهادهای  ــرای کســب و کار خــود هســتید، ب ب

داغ و جدیــد خــود را بــه کاربــران اطــالع دهیــد.

اگــر نــرم افــزار خــود را ارتقــا داده ایــد و یــا بــه تازگــی ســایت شــما دســتخوش تغییــرات . 3

ــران خــود اطــالع  ــه کارب ــک نوتیفیکیشــن آن را ب ــا ارســال ی ــد ب شــده اســت، می توانی

دهیــد.

پیام هــای تبلیغاتــی نیــز یکــی دیگــر از کاربردهــای مهــم پــوش نوتیفیکیشــن اســت کــه . 4

بــه شــما کمــک می کنــد بــا هزینــه مناســب، محصــوالت و یــا خدمــات جدیــد خــود را 

بــه کاربــران معرفــی کنیــد.

اگــر یــک صفحــه شــخصی در اینســتاگرام یــا یوتیــوب داریــد و از طریــق آن کســب درآمد . 	

می کنیــد، پــوش نوتیفیکیشــن می توانــد تعــداد دنبــال کننــدگان شــما را افزایــش 

ــود  ــه خ ــد در صفح ــو جدی ــا ویدئ ــت و ی ــک پس ــذاری ی ــد از بارگ ــه؟ بع ــد. چگون ده

می توانیــد آن را بــا یــک نوتیفیکیشــن جــذاب بــه کاربــران اطــالع دهیــد و آمــار بازدیــد 

از آن در زمــان کوتاهــی چنــد برابــر کنیــد.

کاربــرد دیگــر ارســال نوتیفیکیشــن بــرای مطلــع کــردن کاربــران از زمــان پرداخــت اقســاط . 	
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اســت. ایــن سیســتم بــرای بانک هــا و یــا فروشــگاه هایی کــه بــه صــورت اقســاطی کار 

می کننــد، می توانــد بســیار مفیــد باشــد. کاربــران بــا کلیــک بــر روی پیــام ارســال شــده 

می تواننــد مســتقیما وارد صفحــه پرداخــت شــده و اقســاط خــود را واریــز کننــد. 

آمارهــا نشــان می دهــد بیــش از 80 درصــد افــراد پرداخت هــای فروشــگاهی خــود را از 

طریــق تلفــن همــراه انجــام می دهنــد، از ایــن رو ارســال نوتیفیکیشــن در ایــن حالــت 

می توانــد بســیار مفیــد باشــد.

اگــر یــک آژانــس مســافرتی داریــد و مــی خواهیــد کاربــران خــود را در جریــان تورهــای . 	

ــد  ــوش نوتیفیکیشــن می توان ــد، پ ــا بگذاری ــای ســفر و بلیط ه لحظــه آخــری، برنامه ه

بهتریــن گزینــه بــرای شــما باشــد.
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چگونه کاربران را راضی کنیم که از پوش نوتیفیکیشن استفاده کنند؟

ــد برخــی از نوتیفیکیشــن های  ــران می توانن ــز اشــاره شــد، کارب ــاال نی همــان طــور کــه در ب

ارســالی را میــوت کــرده و آن را غیــر فعــال کننــد. از ایــن رو ایــن ســوال پیــش خواهــد آمــد 

کــه چگونــه می تــوان کاربــران را راضــی کنیــم کــه ایــن پیام هــا را دریافــت کننــد؟

یکــی از راهکارهــای مناســب، انتخــاب زمــان مناســب بــرای درخواســت اســت. زمــان 

ــت  ــوش نوتیفیکیشــن شــما را دریاف ــد پ ــران خــود بخواهی ــه از کارب ــرای آن ک مناســب ب

کننــد، پــس از پایــان یــک فعالیــت کاربــر در ســایت اســت، مثــال زمانــی کــه کاربــر خریــد 

ــت. ــام داده اس ــود را انج خ

ــزه  ــک جای ــاال ی ــی و احتم ــد گوی ــر ارســال نوتیفیکیشــن خــوش آم ــکار مناســب دیگ راه

ــر بــه شــما اعتمــاد  ــا ایــن کار کارب کوچــک بــرای کاربــران در هفتــه اول عضویــت اســت. ب

ــد. ــد مان ــما خواه ــدی ش ــن های بع ــر نوتیفیکیش ــاال منتظ ــرده و احتم ک

روش های پیاده سازی پوش نوتیفیکیشن

ــوش  ــازی پ ــاده س ــال پی ــه دنب ــود ب ــب و کار خ ــایت و کس ــرای س ــما ب ــه ش ــی ک در صورت

نوتیفیکیشــن هســتید، گزینه هــای داخلــی و خارجــی مختلفــی در اختیــار شــما قــرار دارد. 

از جملــه گزینه هــای داخلــی و ســرویس های ارائــه دهنــده پــوش نوتیفیکیشــن می تــوان 

بــه پوشــفا، ذره بیــن، پوشــه و چشــمک اشــاره کــرد کــه معمــوال بــر پایــه نمونه هــای مشــابه 

ــه  ــوان ب ــز می ت ــتر نی ــات بیش ــا امکان ــی ب ــای خارج ــده اند. از نمونه ه ــته ش ــی نوش خارج
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FCM، GCM و One Signal اشــاره کــرد کــه قابلیــت توســعه و تعمیــم امکانــات زیــادی 

را دارنــد. 

 

 

جمع بندی

پــوش نوتیفیکشــین یکــی از ابزارهــای تبلیغاتــی جدیــد اســت کــه می توانــد شــما و کســب 

و کارتــان را بــه خوبــی بــه دیگــران معرفــی می کنــد. در ایــن روش شــما یــک متــن یــا هــر 

کاراکتــر تبلیغاتــی دیگــر را از طریــق نوتیفیکیشــن بــه تلفــن همــراه و یــا سیســتم لــپ تــاپ 

جامعــه هــدف مــورد نظرتــان ارســال کــرده و کاربــران بــا کلیــک بــر روی نوتیفیکشــن وارد 

ســایت شــما خواهنــد شــد. در صــورت انتخــاب یــک پیــام تبلیغاتــی جــذاب، می توانیــد 

آمــاز بازدیــد از ســایت و فــروش خــود را بــا ایــن روش چنــد برابــر کنیــد.
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