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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻓـﻨﺎوری اﻃـﻼﻋـﺎت ﻓـﺮادﯾﺘﺎ ﺑـﺎ ﭘﺸـﺘﻮاﻧـﻪی ﭼـﻨﺪﯾﻦ ﺳـﺎل ﺗﺠـﺮﺑـﻪ در ﺣـﻮزهی ﺗـﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫـﺎی ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮن ،ﺗـﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﺗـﻮاﻧـﻤﻨﺪ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣـﻮزهی ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪﻧـﻮﯾﺴﯽ را
ﮔﺮد ﻫﻢ آورد.
ﻫــﻢ اﮐﻨﻮن ﺷـ ﺮﮐﺖ ﻓـﺮادﯾﺘﺎ در زﻣﯿﻨﻪﻫــﺎی ﻃـﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳــﺎزی وبﺳــﺎﯾﺖ ،ﻃـﺮاﺣﯽ و
ﭘﯿﺎدهﺳـﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻧـﺪروﯾﺪ و  ،iOSﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳـﺎزی ﺑـﺎزیﻫـﺎی راﯾﺎﻧـﻪای ،رﺷـﺪ
ﺳــﺎﯾﺖ ) ،(SEOرﺷــﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ) (ASOو ﻫــﺎﺳــﺘﯿﻨﮓ ﻓــﻌﺎل ﺑــﻮده و ﺑــﻌﻨﻮان ﻫــﻤﺮاه در
ﮐﻨﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﺘﺎرت آپ ﮐﺸﻮری اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
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ﻣﻮﺿﻮع :ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت رﺷﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و درآﻣﺪزاﯾﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮادﯾﺘﺎ در زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ذﯾﻞ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
• انتشار اپ در مارکتهای  Google Playو App Store
بـا تـوجـه بـه ایـنکه یـک سـری محـدودیـتهـایـی بـدلـیل تحـریـم در هـنگام سـاخـت اکـانـتهـا
در مــارکــتهــای خــارجــی داریــم ،مــا بــدون نــگرانــی و اطــمینان خــاطــر در اســتفاده از
آنها این محدودیت را از سر راه برمیداریم.
• بررسی مداوم و مستمر کنسولهای  Google Playو App Store
کــنسولهــا آمــارهــای کــامــل و دقــیقی نــسیت بــه فــعالــیتهــای کــاربــران داخــل اپــلیکیشن
ارائ ــه م ــیده ــند .ک ــه ای ــن آم ــاره ــا ش ــام ــل م ــشکالت ــی ک ــه ک ــارب ــران گ ــزارش م ــیده ــند،
وضعیت عملکرد اپلیکیشن و موارد دیگر میباشد.
ب ــه ه ــمین م ــنظور ک ــنسوله ــا ب ــای ــد ب ــطور م ــرت ــب و از ج ــهات م ــختلف ب ــررس ــی ش ــود.
چـنانـچه مـوارد از نـظر فـنی یـا غـیرفـنی پـس از بـررسـی مـنطقی بـود ،بـا دادن مـشاوره
سعی در بهتر اجرا شدن موارد در اپلیکیشن شود.
• بهینهسازی صفحه اپلیکیشن )(ASO
ب ــا ت ــوج ــه ب ــه ای ــنکه رق ــاب ــت ب ــر س ــر ج ــای ــگاه اپ ــلیکیشنه ــا در م ــارک ــته ــا وج ــود دارد،
روشهــای بــهینهســازی کــمک بــسیار زیــادی در بــرنــده شــدن ایــن رقــابــتهــا مــیکــند .از
ط ــرف دی ــگر ای ــن روشه ــا ب ــه ص ــورت دائ ــمی و ب ــا ه ــزی ــنه ک ــمتری ،ت ــاث ــیر بس ــزای ــی در
تثبیت جایگاه اپلیکیشن موردنظر دارد.
• پیادهسازی تبلیغات گوگلی )(AdWords
ی ـ ــک از روشه ـ ــای پ ـ ــول ـ ــی و م ـ ــفید نس ـ ــبت ب ـ ــه س ـ ــروی ـ ــسه ـ ــای داخ ـ ــلی ،ب ـ ــرای ای ـ ــنکه
اپ ـ ــلیکیشنه ـ ــا در ه ـ ــنگام ورود ب ـ ــه چ ـ ــرخ ـ ــه رق ـ ــاب ـ ــت ب ـ ــتوان ـ ــند دی ـ ــده ش ـ ــون ـ ــد و در م ـ ــیان
اپــلیکیشنهــای مــشابــه کــه جــایــگاههــای بهــتر و تــعداد کــاربــران بیشــتری دارنــد بــتوانــند
رش ــد ک ــنند روش  AdWordsم ــیب ــاش ــد .م ــا ب ــا س ــاخ ــنت ک ــمپینه ــای ت ــبلیغات ــی م ــفید و
موثر این مهم را تسریع میکنیم.
• تحلیل و آنالیز اپلیکیشن بر اساس شاخصهای اصلی عملکرد )(KPI
فرادیتا با توجه به  KPIهایی که صاحبان اپلیکیشن مدنظر دارند و استفاده از
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ک ــان ــاله ــای رش ــد و اب ــزاره ــای م ــتفاوت )م ــان ــند  ،(Firebaseم ــراح ــل ج ــذب ک ــارب ــران
جدید ) ،(Acquisi:onنگهداری کاربران گذشته ) (Reten:onو افزایش درگیری
ک ــارب ــران ) (Engagementرا ب ــصورت دورهای ان ــجام م ــیده ــد و ه ــدف ه ــمه م ــراح ــل
نگهداشنت اپلیکیشن در مسیر همخوانی محصول با بازار) (PMFمیباشد .
• بررسی فنی اپلیکیشن
بــررســیهــا از لــحاظ اجــرای درســت  Onboardingکــاربــر و تجــربــه کــاربــری ) (UXو
عملکرد ) (Performanceاپلیکیشن میباشد.
• ارائه گزارشهای منظم از روند پیشرفت پروژه

دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی ذﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ:
• کنسول  Firebaseو سیستمهای آنالیز دیگر )در صورت نیاز با توجه به پروژه(
• کنسولهای  Google Playو App Store
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ﺑﺮآورد زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺟﻬـﺖ رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣـﻄﻠﻮب ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ  ۳ﺗـﺎ  ۴ﻣـﺎه ﻓـﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﺮ
روی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﯽﺑ ــﺎﺷ ــﺪ ﮐﻪ ﻫ ــﻔﺘﻪ اول ﺑــﺮای درﯾﺎﻓ ــﺖ ﺑ ــﺎزﺧ ــﻮرد از ﺳ ــﻤﺖ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت راﯾﮕﺎن اﻧـﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد و ﭘـﺲ از ﺗـﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺑـﻪ ﻋـﻘﺪ ﻗـﺮارداد اﻗـﺪام
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻻزم ﺑـــﻪ ذﮐﺮ اﺳـــﺖ ﮐﻪ اﮔـــﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺎزﻣـــﻨﺪ ﺳـــﺮوﯾﺲﻫـــﺎﯾﯽ ﺑــﺮای اﻧـــﺠﺎم ﺗﺤـــﻠﯿﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑــﺎﺷــﺪ ،ﻫــﺰﯾﻨﻪﻫــﺎ )در ﺻــﻮرت ﺗــﺎﯾﯿﺪ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺳــﺮوﯾﺲ ﺗــﻮﺳــﻂ ﺻــﺎﺣــﺐ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ( ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎ
ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘـﺮوژه ﺑﺮاﺳـﺎس ﭘـﺎراﻣـﺘﺮﻫـﺎی ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه زﯾﺮ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷـﻮد.
اﯾﻦ ﻣـﻮارد در ﺳـﻄﺢ ﺟـﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳـﻨﺠﺶ ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﻣـﻄﺮح
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
• افزایش کاربران فعال )روزانه ،هفتگی و ماهانه( براساس دستهبندی اپلیکیشن
• افزایش جذب کاربران جديد )(Acquisi:on
• افزایش درگیری کاربران با اپلیکیشن )(Engagement
• بهبود جایگاه اپلیکیشن در مارکت
• کاهش مشکالت فنی اپلیکیشن

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس:

09107254883

ﺗﻠﮕﺮام:

@Faradata_ASO

ﺳﺎﯾﺖ:

www.faradata.co

دی ﻣﺎه ۱۳۹۸

ﻓﺮادﯾﺘﺎ
ﺗﻠﻔﯿـــﻖ ﻋﻠـــﻢ و اﺑﺘﮑـــﺎر

