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ثب تَجِ ثِ تؼذاد فشاٍاى ضشکت ّبی فؼبل دس حَصُ پیبم کَتبُ ،ثب دسخَاستی کِ اص سَی ثسیبسی اص هطتشیبى ٍجَد
داضت هطبلجی دس هَسد ًحَُ اًتخبة ٍ سٍش ّبی هَجَد ثشای اسسبل پیبم کَتبُ اسائِ هی ضَد کِ اهیذ است گبهی
دس جْت ثْتش اًتخبة کشدى ًَع خذهبت دسخَاستی ضوب ثبضذ .دس اداهِ سٍش ّبی هختلف اسسبل ٍ ّویٌطَس
هطبلجی کِ قجل اص خشیذ یک پٌل ًیبص ثِ داًستي آى داسیذ گشدآٍسی ضذُ استّ .شچٌذ کِ هطبلت ثشای اطالػبت
دقیقتش دس ایي صهیٌِ ثسیبس صیبد است ،اهب سؼی ضذُ کِ خالغِ ٍ هْوتشیي ػَاهل دس اًتخبة یک پٌل یب سبهبًِ
اسسبل پیبهک سا اسائِ دّین.

به صورت کلی دو روش برای ارسال پیامک وجود دارد
 .1سفبسش اسسبل پیبهک ثِ ضشکت ّبی فؼبل دس صهیٌِ اسسبل پیبم کَتبُ
 .2دسیبفت سبهبًِ یب پٌل اسسبل پیبهک ٍ اسسبل پیبهک تَسط کبسة

 )1سفارش ارسال پیاهک ته شرکت های فعال در زهینه ارسال پیام کوتاه
ضشکت یب اضخبغی کِ هیضاى اسسبل پیبهک آًْب هذاٍم ًیست یؼٌی هی خَاٌّذ ثشای یک یب حذاکثش دٍثبس اسسبل
پیبهک داضتِ ثبضٌذ ثْتش است کِ ّضیٌِ ثبثت سبهبًِ اسسبل پیبهک پشداخت ًکٌٌذ ٍ سفبسش اسسبل پیبهک خَد سا
ثِ ضشکت ّبی فؼبل دس صهیٌِ اسسبل پیبهک ثذٌّذ.
ایي سٍش ثشای اضخبظ یب افشادی کِ هی خَاٌّذ تجلیغبت سا اص طشیق پیبهک تست کٌٌذ ثسیبس هٌبست است.
اص آًجب کِ ّضیٌِ اسسبل پیبهک هْن تشیي هسئلِ دس ایي صهیٌِ است ًیبص است ثِ چٌذ هَسد اضبسُ کٌین.
اگش ضوب ثشای ثشسسی ایي هسئلِ دس سبیت ّبی هختلف ٍ یب ثب چٌذ ضشکت توبس ثگیشیذ کبهال هتَجِ هی ضَیذ
کِ ّیچ قیوت هطخػی ٍجَد ًذاسد ّش ضشکت یب ّش سبیتی یک قیوت ثِ ضوب هیذّذ (حتی ّش پیبهک  6تَهبى)
ٍ ایي سَال ثشای ضوب ایجبد هی ضَد کِ دلیل ایي ّوِ اختالف قیوت ثشای اسسبل پیبهک چیست ؟
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دالیل ٍ سیبست ّب ّش ضشکت ثشای اسسبل پیبهک هتفبٍت است ٍ ًوی تَاى ثِ توبهی آًْب اضبسُ کشد ،دس صیش ثِ
چٌذ ًکتِ خیلی هْن ثِ غَست کلی اضبسُ هی کٌین کِ ثب دس ًظش گشفتي توبهی آًْب هی تَاى دلیل اًتخبة سبهبًِ
اسسبل پیبهک سا هتَجِ ضذ.

هعایة و هسایای اپراتورها تا یکذیگر
ثبیذ تَجِ داضتِ ثبضیذ کِ ضشکت هَسد ًظش ثب چِ اپشاتَسی اسسبل پیبهک سا ثشای ضوب اًجبم هی دّذ.
دس کطَس هب اهکبى اسسبل اص اپشاتَسّبی  ٍ 5111 3111 2111 1111خط ثبثتٍ 121جَد داسد ّش اپشاتَس ًسجت
ثِ هؼبیت ٍ هضایب ٍ ،ثب تَجِ ثِ ایي تفبٍت ّب ّضیٌِ اسسبل ّشپیبهک ثشای ّش اپشاتَس ًسجت ثِ هؼبیت ٍ هضایبی آى
هطخع هی ضَد.

گسارش ارسال
ایي حق ضوبست کِ ثؼذ اص اسسبل پیبهک  ،ضشکت هَسدًظش یک گضاسش هجٌی ثش پیبهک ّبی اسسبل ضذُ ٍ دلیَسی
ثِ ضوب ثذّذ کِ پیبهک ضوب ثِ چِ ضوبسُ ّبی اسسبل ضذُ است  .ایي الصهِ آى است کِ ثب اپشاتَسی اسسبل ضوب
اًجبم ضذُ ثبضذ کِ قبثلیت گضاسش گیشی سا داسا ثبضذ.
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ثشای هثبل ،اسسبل اص اپشاتَس  5111کِ اهکبى اسسبل تفکیک جٌسیت سا ًیض داسا هی ثبضذ ،اهکبى دسیبفت گضاسش
ٍجَد ًذاسد

تازگشت هسینه پیاهک های ارسال نشذه ته هخاترات
ثِ غَست کلی دس صهبى اسسبل پیبهک حذٍد  11تب  15دسغذ پیبهک ّبی اسسبلی ثِ هخبثشات اسسبل ًوی ضَد ٍ
ّضیٌِ ّبی پیبهک ّبی اسسبل ًطذُ ثِ هخبثشات ثِ ضشکت هزکَس ثشگطت دادُ خَاّذ ضذ ٍ حق ضوبست کِ ایي
دسخَاست سا ثِ ضشکت ثذّیذ تب پیبهک ّبی اسسبل ًطذُ سا هجذد اسسبل کٌٌذ ٍ آى ضشکت هَظف است کِ ایي
کبس سا اًجبم دّذ

تا در نظر گرفتن توضیحات تاال یک هثال هیسنین
دس ًظش ثگیشین کِ ثب دٍ ضشکت توبس گشفتِ ایذ ٍ دٍ قیوت هتفبٍت دادُ اًذ .ضشکت اٍل ّش پیبهک  11تَهبى ٍ
ضشکت دٍم ّش پیبهک  8تَهبى.
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دس ًگبُ اٍل هطخع است کِ ضشکت دٍم ثشای ضوب هقشٍى ثِ غشفِ تش اص ضشکت اٍل است ٍلی اگش ضشکت اٍل
گضاسش اسسبل ثِ ضوب ثذّذ ٍ ّضیٌِ پیبهک ّبی اسسبل ًطذُ ثِ هخبثشات سا ثِ ضوب ثشگشداًذ ٍ ضشکت دٍم گضاسش
ٍ ّضیٌِ پیبهک ّبی اسسبل ًطذُ سا ثشگطت ًذّذ ،ثب یک هحبسجِ سبدُ کبهال هتَجِ خَاّیذ ضذ ،ثِ دلیل اسائِ
گضاسش هجٌی ثش پیبهک ّبی اسسبلی ٍ ػَدت ّضیٌِ پیبهک ّبی اسسبل ًطذُ ثِ هخبثشات اص طشف ضشکت اٍل ّن
دس کیفیت تجلیغبت ضوب تبثیش ثِ سضایی داسد ٍ ّن دس ّضیٌِ ثشای ضوب ثِ غشفِ تش اص ضشکت دٍم خَاّذ ثَد.

 )2دریافت ساهانه های ارسال پیاهک
تفبٍت اکثش سبهبًِ ّبی اسسبل پیبهک دس توبهی ضشکت ّبی فؼبل دس ایي صهیٌِ ثشای دٍ دلیل هی ثبضذ
تفبٍت اکثش سبهبًِ ّبی اسسبل پیبهک دس دٍ هَسد هطخع است

ّضیٌِ اسسبل ّش پیبهک
اهکبًبت سبهبًِ ّب
تقشیجب توبهی ضشکت ّب ٍ سبیت ّبی فؼبل دس ایي حَصُ چٌذیي پٌل یب سبهبًِ ثِ ضوب هؼشفی هی کٌٌذ کِ ضوب
ًسجت ثِ ًیبص یکی اص آًْب سا اًتخبة ٍ خشیذاسی ًوبییذ کِ ثبیذ ثِ چٌذ ًکتِ تَجِ ثفشهبییذ

 دس سبهبًِ ّبی اسسبل پیبهک ثِ دٍ غَست تؼشفِ اسسبل پیبهک ثشای ضوب هحبسجِ هی ضَد
 .aتؼشفِ ثبثت
 .bتؼشفِ پلکبًی
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 .aتعرفه ثابت
دس تؼشفِ ثبثت ّضیٌِ اسسبل پیبهک ضوب ًسجت ثِ سبهبًِ یب پٌلی کِ اًتخبة هی فشهبییذ هطخع هی ضَد  .ثشای
هثبل اگش دس سبیت  www.Chiako.Comپٌل  5ستبسُ سا اًتخبة ثفشهبییذ ّضیٌِ اسسبل ّشپیبهک ثب پیص ضوبسُ
 1111ثشاثش ثب  85سیبل هحبسجِ هی ضَد ٍ اگش ضوب حتی  1111سیبل ّن ضبسط اًجبم دّیذ ّیچ تغییشی دس تؼشفِ
اسسبل پیبهک ضوب ًذاسد.

 .bتعرفه پلکانی
دس ایي ًَع تؼشفِ ّضیٌِ اسسبل پیبهک ًسجت ثِ هیضاى ضبسطی کِ اًجبم هی دّیذ هحبسجِ هی ضَد  .کِ دس صهبى
خشیذ سبهبًِ ضشکت ّبیی کِ اص تؼشفِ پلکبًی استفبدُ هی کٌٌذ هَظف ّستٌذ کِ ثبصدُ قیوتی سا ثِ ضوب اػالم
کٌٌذ  .تؼشفِ پلکبًی ثشای ضشکت یب اضخبغی پیطٌْبد هی ضَد کِ هیضاى ضبسط یب اسسبل پیبهک ثبالیی استفبدُ هی
کٌٌذ.
ایي تفبٍت ثبػث هی ضَد کِ افشاد ثیطتش سبهبًِ ّبیی ثب تؼشفِ ثبثت سا اًتخبة کٌٌذ ٍ دلیل آى ّضیٌِ ثبالی توبم
ضذُ ثشای پیبهک ّبی اسسبلی دس سبهبًِ ّبیی ثب تؼشفِ پلکبًی ٍ ّضیٌِ قبثل پیص ثیٌی ٍ حسبة ضذُ دس سبهبًِ
ّبیی ثب تؼشفِ ثبثت است.
تب ایٌجب هتَجِ ضذین کِ ّضیٌِ اسسبل پیبهک ثِ چِ غَست هحبسجِ هی ضَد یؼٌی دس سبهبًِ ّبی تؼشفِ ثبثت ثِ
ّش هیضاى کِ ّضیٌِ پٌل ضوب ثیطتش ضَد تؼشفِ ضوب کوتش خَاّذ ضذ ٍ دس تؼشفِ ّبی پلکبًی ثِ ّش هیضاى کِ ضبسط
پٌل ضوب ثیطتش ضَد ّضیٌِ اسسبل پیبهک ثبسی ضوب کوتش دس ًظش گشفتِ خَاّذ ضذ
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اپراتورهای ارسال کننذه پیاهک
دس کطَس هب اهکبى اسسبل پیبهک ثب پیص ضوبسُ ّبی  ، 5111 ،3111 ، 2111 ،1111خط ثبثت ( ، )121ثیي
الوللی ٍ ًبم تجبسی ٍجَد داسد ّ .شیک اص اپشاتَسّبی هزکَس ًسجت ثِ هؼبیت ٍ هضایب تؼشفِ اسسبل پیبهک هتفبٍتی
داسًذ (هطبّذُ هؼبیت ٍ هضایبی اپشاتَسّب ثب یک دیگش)  .ضبیذ ایي سَال هطشح ثبضذ کِ چِ دلیلی ثِ استفبدُ اص
اپشاتَس ّبی هختلف است؟ ثْتش است جَاة ایي سَال سا ثب یک هثبل ثشسسی کٌین :ثشای هثبل فشؼ کٌیذ دس صهبى
استفبدُ اص سبهبًِ اسسبل پیبهک هَسدی پیص هی آیذ کِ ضوب ًیبص داسیذ ثب اپشاتَسی اسسبل پیبهک خَد سا اًجبم
دّیذ کِ کیفیت ثبالیی داضتِ ثبضذ یب ثب اپشاتَسی اسسبل اًجبم دّیذ کِ ّضیٌِ اسسبل پیبهک پبییٌی داضتِ ثبضذ ٍ
اص ّوِ هْن تش اگش یکی اص ایي اپشاتَسّب ثب اختالل هَاجِ ثبضذ ثِ ساحتی ثتَاًیذ اسسبل پیبهک خَد سا ثب دیگش
اپشاتَسّب اًجبم دّیذ
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اهکانات ساهانه
ضبیذ دس ًگبُ اٍل اهکبًبت سبهبًِ آًقذس دس اًتخبة پٌل هْن ًجبضذ ٍلی اگش ثتَاًیذ اص ایي اهکبًبت ثِ دسستی
استفبدُ ثفشهبییذ هی تَاى گفت کِ ّن دس کیفیت تجلیغبت ٍ حتی دس ثؼضی اص هَاقغ دس ّضیٌِ ّبی ضوب تبثیش
صیبدی خَاّذ داضت.
پیطٌْبد هی ضَد قجل اص خشیذاسی پٌل ،اهکبًبت سبهبًِ هَسد ًظش خَد سا هطبّذُ ثفشهبییذ یب اص ضشکت هزکَس
دسخَاست کٌیذ کِ سبهبًِ سا ثشای چٌذ سٍص ثِ غَست تست دس اختیبس ضوب قشاس دٌّذ  .دس ایي ضشایط ضوب ثب
توبهی اهکبًبت سبهبًِ آضٌب خَاّیذ ضذ ٍ هتَجِ هی ضَیذ ضوب ثِ کذام یک اص ایي اهکبًبت ًیبص داسیذ

پشتیثانی
پطتیجبًی یکی اص هْوتشیي خذهبتی است کِ ضشکت ّبی فؼبل دس حَصُ خذهبت ایٌتشًتی هی تَاًٌذ اسائِ دٌّذ .
دس ٍاقغ پطتیجبًی سا هی تَاى تبثیشگزاس تشیي ػبهل دس اًتخبة یک سبهبًِ خَة ػٌَاى کشد .ضوب دس ًظش ثگیشیذ کِ
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یک ضشکت یک سبهبًِ اسسبل پیبهک سا کبهال ثِ غَست سایگبى دس اختیبس ضوب قشاس دادُ است ٍلی صهبًی کِ ضوب ثب
هطکل هَاجِ هی ضَیذ ّیچ کس جَاة گَی ضوب ًیست یب پطتیجبًی ًب هطلَثی ثبثت هطکل ثِ ٍجَد آهذُ اسائِ
کٌٌذ .
ضشکت یب اضخبغی کِ صهبى صیبدی دس ایي صهیٌِ فؼبلیت هی کٌٌذ ًیبص ثِ پطتیجبًی سا خَة دسک هی کٌٌذ حتی
ایي کبسثشاى حبضش ّستٌذ ّضیٌِ ثیطتشی ثبثت سشٍیس ٍ تؼشفِ اسسبل پیبهک خَد پشداخت کٌٌذ  .دس اداهِ
تَضیحبت هتَجِ خَاّیذ ضذ کِ ایي سا ثِ چِ غَست هَسد ثبصثیٌی قشاس دّیذ تست ثفشهبییذ

دریافت ساهانه ته صورت تست
ضبیذ یکی اص هْوتشیي ًکتِ ّبیی کِ هی تَاى دس اًتخبة ٍ خشیذ یک سبهبًِ اسسبل پیبهک اضبسُ کشد ،دسیبفت
چٌذ سٍص سبهبًِ ثِ غَست تست است  .ثِ ًظش هب ایي حق توبهی کبسثشاى است کِ ثتَاًٌذ هحػَل یب خذهبتی کِ
هی خَاٌّذ ّضیٌِ ثبثت آى پشداخت کٌٌذ سا لوس کٌٌذ.
ایي کبس هضیت ّبی ثسیبسی داسد ،ضوب ثؼذ اص استفبدُ تست اص سبهبًِ هی تَاًیذ ثب دیذ ٍ اطالػبت ثْتشی سبهبًِ
خَد سا اًتخبة کٌیذ حتی ایي اهکبى داسد کِ ضوب هتَجِ ضَیذ کِ سبهبًِ ّبی اسسبل پیبهک جَاة گَی ًیبص ضوب
سا ًوی دّذ.
ثب ایي کبس ّن ضشکت سشٍیس دٌّذ ٍ ّن سبهبًِ ای سا کِ هی خَاّیذ ّضیٌِ ثبثت آى پشداخت ًوبییذ سا تست
کشدُ ایذ اص ّوِ هْتش ثب ایي سٍش هی تَاًیذ سشٍیس ٍ خذهبت چٌذ ضشکت سا ثب یکذیگش هقبیسِ ثفشهبییذ .
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ّوبًطَس کِ دس ثبال تَضیح دادُ ثَدین ثب ایي سٍش ضوب هی تَاًیذ پطتیجبًی ضشکت سشٍیس دٌّذُ سا ّن هقبیسِ ٍ
تست ًوبییذ

ثب دس ًظش گشفتي تَضیحبت ثبال دیگش ّضیٌِ اضبفِ ثبثت خشیذ پٌل ّبی اسسبل پیبهک پشداخت ًخَاّیذ کشد ٍ هی
تَاًیذ ثب پشداخت حذاقل ّضیٌِ ثْتشیي استفبدُ سا اص یک سبهبًِ اسسبل پیبهک کٌیذ

راهکار کلی ترای انتخاب پنل
ثب تَجِ ثِ دس ًظش گشفتي اهکبًبت سبهبًِ ّبی اسسبل پیبهک پیطٌْبد هیطَد کِ ضشکت یب اضخبغی کِ تؼذاد
اسسبل پیبهک آًْب ثِ غَست هیبًگیي دس هبُ کوتش اص ّ 5ضاس پیبهک است ّضیٌِ صیبدی ثبثت پٌل پشداخت ًکٌٌذ
پٌل ّبی سبدُ ّش ضشکت یب سبیتی ًیبص آًْب سا ثشطشف خَاّذ کشد ٍ صهبًی کِ تؼذاد اسسبل پیبهک آًْب ثیطتش ضَد
اص لحبظ غشفِ اقتػبدی ثْتش است کِ پٌلی سا اًتخبة کٌٌذ کِ ّضیٌِ اسسبل پیبهک کوتشی داسد.
ثشای

هثبل

دٍ

پٌل

تک

ستبسُ

ٍ

5

ستبسُ

سبیت

چیـبکـَ

سا

دس

ًظش

ثگیشین

ّضیٌِ پٌل تک ستبسُ ّ 31ضاس تَهبى ثب ّضیٌِ اسسبل پیبهک  13تَهبى ( ثشای اپشاتَس خط ثبثت ) ٍّضیٌِ پٌل 5
ستبسُ ّ 252ضاس تَهبى ثب ّضیٌِ اسسبل پیبهک  2تَهبى ( ثشای اپشاتَس خط ثبثت )
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ثب دس ًظش گشفتي  4تَهبى اختالف قیوت اسسبل ّش پیبهک ایي دٍپٌل ،اگش ضشکتی هیبًگیي دس هبُ  1111پیبهک
اسسبل کٌذ اختالف قیوت  4تَهبى ثِ اصای اسسبل ّش پیبهک ،ثشاثش ثب ّ4ضاس تَهبى هی ضَد .سقوی کِ قبثل تَجِ
ًیست .دس حبلی کِ اگش ّوبى ضشکت ثب هیبًگیي اسسبل  11یب ّ 111ضاس اسسبل پیبهک دس ًظش ثگیشین اختالف
قیوت  41یب ّ 411ضاس تَهبى هیطَد.

اهیذٍاسین تَضیحبت رکش ضذُ ثتَاًذ کوک ثسضایی دس اًتخبة پٌل هَسد ًظش ضوب اًجبم دادُ ثبضذ ٍ ضوب ّن ثب
اطالػبت کبهل دس هَسد پٌل ّبی هَجَد دس ثبصاس ثِ اًتخبة ثْتشیي سٍش ثب تَجِ ثِ ًیبص خَد اقذام ًوبییذ.
ثش هب هٌت ًْبدُ ٍ پس اص هطبلؼِ هطبلت هبسا اص ًظشات خَد ثی تػیت ًگزاسیذ
ًظشات ،پیطٌْبدات ٍ اًتقبدات خَد سا ثِ آدسس ایویل info@chiako.com
ٍ یب ثب ضوبسُ ّبی  121-22321121 ٍ 121-22322252توبس ثگیشیذ.
ثشای اطالػبت ثیطتش هی تَاًیذ ثِ سبیت هب ثِ آدسس  www.Chiako.Comهشاجؼِ ثفشهبییذ.

گشٍُ ًشم افضاسی پشداصش گستش

( چیـبکـَ )

استفبدُ اص هطبلت ثب رکش هٌجغ هجبص است.

اسسبل ًوبییذ

