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Հաճախորդները կավելանան, եթե հաճախորդը Ձեզ հե՛շտ գտնի
Գնորդները կավելանան, եթե հաճախորդը Ձե՛զ ընտրի

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ, ՈՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ ՁԵԶ ՀԵ՛ՇՏ ԳՏՆԻ
Անհրաժեշտ է.
1. Ներկայացված լինել առավել հայտնի՛ տեղեկատվական (որոնողական) համակարգում
2. Ապահովել բոլո՛ր տեղեկություններով Ձեզ գտնելու հնարավորություն
3. Զբաղեցնել որոնման արդյունքում բա՛րձր դիրք

«Սփյուռի» «Դեպի վեր» ծառայության միջոցով Դուք.
• 3 լեզվով լիարժեք կներկայացվեք օրական 35 000 օգտվող ունեցող
«Սփյուռի» 6 տեղեկատուներում.
o
o
o
o
o
o

հեռախոսային տեղեկատու` 113 (օրական 6000 օգտվող),
տեղեկատու վեբ-կայք` Spyur.am (օրական 27000 օգտվող),
բջջային տեղեկատու` «Spyur»,
տեղեկատու «Սփյուռ-մեսենջեր»,
համակարգչային տեղեկատու` «Սփյուռ»,
տեղեկատու վեբ-կայք` Kompass.am

• կդառնաք հասանելի հաճախորդին բոլոր տեղեկություններով որոնման դեպքում
• կզբաղեցնեք որոնման արդյունքում անհրաժեշտ բարձր դիրք
• կդառնաք առավել հասանելի Google, Yandex և այլ որոնողական համակարգերում

(Spyur.am կայքի այցելուների 91%-ը որոնողական համակարգերից են, տե՛ս alexa.com)

• կունենաք մի շարք արտոնություններ «Անվճար բաժանորդի» համեմատ
Ձեզ հեշտ գտնելու համար կարող եք պատվիրել նաև
• «Ուղիղ կապ հաճախորդի հետ»
• «Թոփ հորիզոնական»
ծառայությունները 113 հեռախոսային տեղեկատուում

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ, ՈՐ ԳՏՆԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ ՁԵ՛Զ ԸՆՏՐԻ
Անհրաժեշտ է.
Ձեզ գտած հաճախորդին ներկայացնե՛լ Ձեր առավելություններն ու ակցիաները

«Սփյուռի» «Դեպի վեր» ծառայությունը կօգնի ներկայացնել Ձեզ գտած
հաճախորդին Ձեր առավելություններն ու ակցիաները.
• Ձեր մասին տեղեկությունների միջոցով («Առավելություն», «Ֆոտոշարք», «Տեսաշարք»,
«Ապրանքանիշ», «Գործունեության նկարագրում», «Ապրանք-ծառայություն», «Ապրանք-ծառայության
տարատեսակ», «Գործունեության տեսակ» տվյալների միջոցով առավելությունների ընդգծում)
• Spyur.am-ում` Ձեր անհատական էջում զետեղված գունավոր բանների միջոցով
• 113 հեռախոսային տեղեկատուում` Ձեր տվյալները տրամադրելիս ընթերցման միջոցով
• «Սփյուռ-մեսենջերում»` Ձեր տվյալների տակ զետեղված գունավոր բանների միջոցով

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ, ՈՐ «ՊԱՍԻ՛Վ» ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ ՁԵԶ ԸՆՏՐԻ
Անհրաժեշտ է.
Գովազդի միջոցով իրազեկե՛լ հաճախորդին Ձեր առավելությունների և ակցիաների մասին

«Սփյուռն» առաջարկում է իրազեկման հետևյալ ծառայությունները.
• Իրազեկում/գովազդ Spyur.am վեբ-կայքի միջոցով
Կայքն ունի օրական 27 000 այցելու

• Իրազեկում/գովազդ Էլ.փոստի միջոցով («մեյլինգ»)՝
11 000 էլ.փոստի հասցեներին
• Իրազեկում/գովազդ SMS-ի միջոցով՝
մինչև 20 000 հեռախոսահամարներին
• Իրազեկում/գովազդ ձայնային հաղորդագրության միջոցով՝
մինչև 42 000 հեռախոսահամարներին
«Էլ.փոստ», «SMS», «Ձայնային» իրազեկումները կարող են ուղարկվել Ձեր նախընտրած
ոլորտում և վայրում գործող ընկերություններին և չուղարկվել Ձեր մրցակիցներին:
Մանրամասների համար դիմել «Սփյուռ»
Հեռ.՝ 060-619999, էլ. փոստ՝ service@spyur.am

