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مقدمه 
رادیتا بـا پشـتوانـه ی چـندین سـال تجـربـه در حـوزه ی تـولید  شرکت فـناوری اطـالعـات فـ

نرم افزارهـای گـونـاگـون،  تـوانسـته تیمی تـوانـمند از متخصصین حـوزه ی برنـامـه نـویسی را 

گرد هم آورد. 

رادیتا در زمینه هــای طـراحی و پیاده ســازی وب ســایت، طـراحی و  رکت فـ هــم اکنون شـ

پیاده سـازی اپلیکیشن انـدروید و iOS، طراحی و پیاده سـازی بـازی هـای رایانـه ای، رشـد 

ســایت (SEO)، رشــد اپلیکیشن (ASO) و 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 اپلیکیشن ها خدمات ذیل را ارائه می دهد: 

• App Store و Google Play انتشار اپ در مارکت های
بـا تـوجـه بـه ایـنکه یـک سـری محـدودیـت هـایـی بـدلـیل تحـریـم در هـنگام سـاخـت اکـانـت هـا 
در مــارکــت هــای خــارجــی  داریــم، مــا بــدون نــگرانــی و اطــمینان خــاطــر در اســتفاده از 

آنها این محدودیت را از سر راه برمی داریم. 

•  App Store و Google Play بررسی مداوم و مستمر کنسول های
کــنسول هــا آمــارهــای کــامــل و دقــیقی نــسیت بــه فــعالــیت هــای کــاربــران داخــل اپــلیکیشن 
ارائــــه مــــی دهــــند. کــــه ایــــن آمــــارهــــا شــــامــــل مــــشکالتــــی کــــه کــــاربــــران گــــزارش مــــی دهــــند، 

وضعیت عملکرد اپلیکیشن و موارد دیگر می باشد. 
بــــه هــــمین مــــنظور کــــنسول هــــا بــــایــــد بــــطور مــــرتــــب و از جــــهات مــــختلف بــــررســــی شــــود. 
چـنانـچه مـوارد از نـظر فـنی یـا غـیرفـنی پـس از بـررسـی مـنطقی بـود، بـا دادن مـشاوره 

سعی در بهتر اجرا شدن موارد در اپلیکیشن  شود. 

• (ASO) بهینه سازی صفحه اپلیکیشن
بــــا تــــوجــــه بــــه ایــــنکه رقــــابــــت بــــر ســــر جــــایــــگاه اپــــلیکیشن هــــا در مــــارکــــت هــــا وجــــود دارد، 
روش هــای بــهینه ســازی کــمک بــسیار زیــادی در بــرنــده شــدن ایــن رقــابــت هــا مــی کــند. از 
طـــرف دیـــگر ایـــن روش هـــا بـــه صـــورت دائـــمی و بـــا هـــزیـــنه کـــمتری، تـــاثـــیر بســـزایـــی در 

تثبیت جایگاه اپلیکیشن  موردنظر دارد. 
  
• (AdWords) پیاده سازی تبلیغات گوگلی

یـــــــک از روش هـــــــای پـــــــولـــــــی و مـــــــفید نســـــــبت بـــــــه ســـــــرویـــــــس هـــــــای داخـــــــلی، بـــــــرای ایـــــــنکه 
اپــــــلیکیشن هــــــا در هــــــنگام ورود بــــــه چــــــرخــــــه رقــــــابــــــت بــــــتوانــــــند دیــــــده شــــــونــــــد و در مــــــیان 
اپــلیکیشن هــای مــشابــه کــه جــایــگاه هــای بهــتر و تــعداد کــاربــران بیشــتری دارنــد بــتوانــند 
رشـــد کـــنند روش AdWords مـــی بـــاشـــد. مـــا بـــا ســـاخـــنت کـــمپین هـــای تـــبلیغاتـــی مـــفید و 

موثر این مهم را تسریع می کنیم. 

• (KPI) تحلیل و آنالیز اپلیکیشن  بر اساس شاخص های اصلی عملکرد
فرادیتا با توجه به KPI هایی که صاحبان اپلیکیشن مدنظر دارند و استفاده از  
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کــــانــــال هــــای رشــــد و ابــــزارهــــای مــــتفاوت (مــــانــــند Firebase)،  مــــراحــــل جــــذب کــــاربــــران 
جدید (Acquisi:on)، نگهداری کاربران گذشته (Reten:on) و افزایش درگیری  
کـــاربـــران (Engagement) را بـــصورت دوره ای انـــجام مـــی دهـــد و هـــدف هـــمه مـــراحـــل 

نگه داشنت اپلیکیشن در مسیر هم خوانی محصول با بازار(PMF) می باشد . 

بررسی فنی اپلیکیشن •
بــررســی هــا از لــحاظ اجــرای درســت Onboarding کــاربــر و تجــربــه کــاربــری  (UX) و 

عملکرد (Performance) اپلیکیشن می باشد. 

ارائه گزارش های منظم از روند پیشرفت پروژه •
 

دسترسی ها 
جهت انجام پروژه دسترسی های ذیل مورد نیاز است: 

کنسول Firebase و سیستم های آنالیز دیگر (در صورت نیاز با توجه به پروژه) •

• App Store و Google Play کنسول های
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برآورد زمان و هزینه 
جهـت رسیدن بـه شرایط مـطلوب نیاز بـه ۳ تـا ۴ مـاه فـعالیت کارشـناسی و مسـتمر بـر 
روی اپلیکیشن می بـــاشـــد که هـــفته اول بــرای دریافـــت بـــازخـــورد از ســـمت صـــاحـــب 
رارداد اقـدام  اپلیکیشن بـه صـورت رایگان انـجام می شـود و پـس از تـاییدیه بـه عـقد قـ

می شود. 
الزم بـــه ذکر اســـت که اگـــر اپلیکیشن نیازمـــند ســـرویس هـــایی بــرای انـــجام تحـــلیل 
سیستم بــاشــد، هــزینه هــا (در صــورت تــایید اســتفاده از ســرویس تــوســط صــاحــب 

اپلیکیشن) جداگانه محاسبه می شود. 

تعهدات ما 
معیارهـای مـوفقیت پـروژه براسـاس پـارامـترهـای مـشخص شـده زیر سنجیده می شـود. 
این مـوارد در سـطح جـهانی برای سـنجش مـوفقیت یا شکست یک اپلیکیشن، مـطرح 

می باشد: 
افزایش کاربران فعال (روزانه، هفتگی و ماهانه) براساس دسته بندی اپلیکیشن •

• (Acquisi:on) افزایش جذب کاربران جديد

• (Engagement) افزایش درگیری کاربران با اپلیکیشن

بهبود جایگاه اپلیکیشن در مارکت •

کاهش مشکالت فنی اپلیکیشن •

ارتباط با ما 

شماره تماس:   09107254883 
 @Faradata_ASO   :تلگرام
 www.faradata.co   :سایت

دی ماه ۱۳۹۸

tel:+989107254883
https://t.me/faradata_aso
https://www.faradata.co/

