
برنامه تبليغاتى آنالين سامسونگ براى معرفى وب سايت 
جديد سامسونگ موبايل در ايران

سامسونگ براى معرفى و باالبردن ارزش  Online Brand خود، از تيم متخصصين 
شركت يارى گرفته و در نهايت در طى دوره اجرا موفق به جلب ده هزار كاربر ثبت شده 

مى شود.

شركت سامسونگ براى حضور قوى تر در بازار ايران، با مسائل و چالش هاى متعددى رو به 

رو بود. حضور رقيبى قدرتمند به نام  Nokia ، ارزش گذارى نادرست  Brand از ديد 

مشتريان و همچنين آشنا نبودن عموم با قابليت هاى پيشرفته گوشى هاى سامسونگ، مهم 

ترين چالش هاى پيش روى شركت به شمار مى رفت.

با توجه به موارد در نظر گرفته شده،در نهايت اطالع رسانى و ارتباط مستقيم با مشترى نهايى، 

به عنوان يكى از استراتژى هاى كالن سامسونگ تعيين شد و يكى از اصلى ترين راه كارهاى 

اجرايى اين استراتژى، وب سايت سامسونگ موبايل تعيين شد.

بعد از جلسات اوليه و تعيين چهارچوب وب سايت كه همراستا با استانداردها و سياست هاى اى 

سامسونگ موبايل جهانى صورت مى گرفت عمليات راه اندازى وب سايت و نظارت بر ورود 

اطالعات آن آغاز و با توجه به زمان بندى فشرده در كمتر از دو ماه به پايان رسيد.
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بعد از راه اندازى وب سايت   •
سامسونگ موبايل ايران، قدم بعدش 

معرفى گسترده وب سايت و جلب 
مخاطبين به سايت بود.

بعد از بررسى هاى انجام شده و    •
مقايسه با نمونه هاى ديگر، طرح 

بازاريابى در قالب بازى آنالين راه 
اندازى شد.

نكات اصلى در اين برنامه، پياده ده   •
سازى بازى به گونه اى بود كه ضمن 
جذاب بودن، باعث شود كه كاربر با 

بخش هاى مختلف وب سايت آشنا شود 
و از صفحات مختلف سايت بازديد كند.

همخوانى با استانداردهاى جهانى ى   •
سامسونگ، ارائه كار با كيفيت جهانى و 
همچنين شناخت درست مخاطب ايرانى 

از مهم ترين چالش هاى اين پروژه به 
شمار مى رود

نظارت بر ديگر طرح هاى تبليغاتى ى   •
رسانه و محيطى، همكارى با تيم روابط 
عمومى و نشريات سامسونگ در جهت 

معرفى درست مسابقه و انجام تبليغات 
آنالين مهمترين فعاليت هاى تبليغاتى 

انجام شده به شمار مى رود.

سامسونگ موبايل، يه عنوان يكى از زير 

وظيفه  جهانى،  سامسونگ  هاى  مجموعه 

هدايت برند، تحليل بازار و همچنين اجراى 

سياست هاى جهانى سامسونگ در ايران را 

دارد.

در حال حاضر سامسونگ، در بازار موبايل ل 

از  بعد  فروش  پر   Brand دومين  ايران 

نوكيا به شمار مى رود و با طرح ها و برنامه 

هاى جديد خود به دنبال اين است كه تا 

چند سال آينده، اولين Brand  پر فروش 

ايران بشود.

سامسونگ در استراتژى جديد خود، وزن  

هاى  سرويس  آنالين،  بخش  براى  زيادى 

تحت وب و همچنين نرم افزارهاى موبايل 

قائل شده است و در تالش است كه از اين 

طريق در بازار تمايز ايجاد كند.

آدرس  درس   در  آنالين  بازار  در  سامسونگ 

ارائه  به   www.samsungmobile.ir

و  پردازد  مى  خود  خدمات  و  ها  سرويس 

برنامه هاى متعددى براى باال بردن ارزش  

ايرانى  مخاطبين  جلب  و   Online Brand

انجام داده است.
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بعد از راه اندازى وب سايت، مهمترين بخش پروژه كه اطالع رسانى و جلب مخاطب 
براى آن بود آغاز شد. مطالعه و بررسى طرح هاى مشابه در ديگر شركت هاى 
خارجى، بررسى دقيق راه كارهاى ارائه شده در ايران و نيازهاى مخاطبين ايرانى از 
عمده فعاليت هاى انجام شده در اين فاز به شمار مى رفت. در نهايت بعد از بررسى 
هاى متعدد تصميم بر اين شد كه در كنار فعاليت هاى اطالع رسانى در رسانه هاى 

مختلف اينترنتى، يك بازى آنالين – با عنوان شكار پازل – طراحى و اجرا شود.

اين بازى به گونه اى طراحى شده بود كه ضمن جذاب بودن و ترغيب كاربران به ان به 
بازى، موجب مى شد كه كاربر به صفحات مهم وب سايت هدايت شود و در نهايت 
تمامى صفحات مهم وب سايت را مشاهده كند و با خدمات آنالين سامسونگ 

موبايل آشنا شود.

بعد از طراحى بازى، در فاز بعدش برنامه تبليغاتى آنالين براى معرفى درست بازى زى 
در جامعه آنالين ايران طراحى و اجرا شد. همگام با اين برنامه آنالين، همكارى 
نزديكى با ديگر بخش هاى تبليغاتى سامسونگ نظير  Public Relation  و 
همچنين تبليغات چاپى انجام شد تا در نهايت از ديد مخاطب نهايى بسته اى يك 

پارچه و هدفمند مشاهده شود.

در طول دوره دو هفته اى كه بازى بر روى سايت انجام مى شود، بازديد روى وب 
سايت سامسونگ رشد قابل توجهى را شاهد بود و در نهايت بعد از پايان كمپين 
سايت  وب  روى  بر  جديد  كاربر  نفر  هزار  ده  حدود  در  شده،  گزار  بر  تبليغاتى 

سامسونگ موبايل ايران ثبت نام كرده و اطالعات خود را وارد كردند.

اين كمپين در نهايت با اعطاى جوايز به برندگان نهايى مسابقه به پايان رسيد و به 
گفته مديران وقت سامسونگ، يكى از موفق ترين برنامه هاى تبليغاتى معرفى 

سرويس و خدمات سامسونگ به شمار مى رفت.
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