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بایدها و نبایدهای بازاریابی 
اپلیکیشنی

1 – اپلیکیشن شما باید خالقانه و تازه بوده و از ایده های تکراری به دور باشد

5 – قیمت گذاری اپلیکیشن بسیار مهم است و گران یا ارزان بودن آن موجب کاهش دانلود و درآمد شود

7 – وضعیت اپلیکیشن و آمارهای مربوط به فروش و دانلود آن را به صورت مرتب و مداوم پیگیری کنید. بازاریابی یک فرآیند ادامه دار است

6 – عرضه مداوم به روزرسانی برای اپلیکیشن و اهمیت دادن به بازخوردهای مشتریان

3 – شرایط را برای موفقیت اپلیکیشن تان فراهم کنید، چراکه بدون بازاریابی مناسب محصول نهایی شما شکست خواهد خورد

2 – اپلیکیشن خود را برای نمایش در اپ استور و گوگل پلی مناسب سازی کنید

4 – مخاطبان هدف خود را به درستی انتخاب کنید و اپلیکیشن تولید شده را در جای نامناسب معرفی نکنید

 تکراری 
و بدون خالقیت

خالقانه و تازه

نرم افزار آب و هوانرم افزار آب و هوا

گرم یا سرد؟

آب و هوای عالی و مناسب
دسته بندی = آب و هوا

دسته بندی = آب و هوا

توضیح

توضیح
از طرف یکی از بهترین و بزرگ ترین شرکت های تولید کننده نرم افزارهای 

موبایلی آب و هوا، عرضه رسمی این اپلیکیشن به بازار را اعالم می کنیم. . . 

پیش بینی های آب و هوایی کامل، رصد و پیش بینی تغییرات آب و هوایی در 
آینده، نقشه های آب و هوایی، تعداد قابل توجهی از هشدارهای آب و هوایی 

و بسیاری امکانات دیگر.

خط اول توضیحات باید کاربرد اپلیکیشن را 
طوری توضیح دهد که بتواند توجه کاربران را 

به خود جلب کند.

کلید واژه ها - شما 100 کاراکتر در اختیار 
دارید که باید از آنها استفاده کنید

پیش از عرضه نهایی 
محصول

تحلیل های دقیق و کاربردی

راه اندازی وب سایت

حساب های کاربری در شبکه های اجتماعی

استفاده از رسانه ها برای بازاریابی و معرفی محصول

تولید تیزرها و کلیپ های ویدئویی تبلیغاتی

انجام صحیح فعالیت های مربوط به ارتباط با 
مشتریان

مناسب سازی اپلیکیشن تولید شده برای حضور 
در فروشگاه های اپ استور و گوگل پلی

آیا این اپلیکیشن 
همانی است که 

می خواهم؟ 

این اپلیکیشن دقیقا 
همانی است که به 

دنبال آن بودم

قیمت بسیار باال و 
قیمت بسیار پایین

قیمت منطقی و 
مناسب

توجه به 
بازخورد و 

نظرات مشتریان 

بازخورد و 
نظرات مشتریان

نسخه به روز نشده 
اپلیکیشن

به روز رسانی 
نرم افزار براساس 

بازخوردها و نظرات 
مشتریان

بازاریاب های موفق در حوزه بازاریابی دیجیتال از بهترین استراتژی های موجود برای بهبود و ارتقای 
جایگاه اپلیکیشن های مورد نظرشان استفاده می کنند تا این نرم افزارها به دست جمعیت هدف خود 

رسیده و میزان دانلود آن از سوی مشتریان افزایش یابد. 


