
 

 

 

 

 

 نصب تضمینی اپلیکیشن

 نصب به مرحله APPانجام میگیرد. بعد از طراحی  APPدر دنیایی امروزی تمامی کار های روزمره با کمک اپلیکیشن ها و یا 

میرسیم که مهم ترین قسمت می باشد. اپلیکیشن در مکالمات روز مره ما نقش ویژه ای پیدا کرده است.  اپلیکیشن تضمینی

 برای …اپلیکیشن ها نرم افزار و یا ابزاری هستند که می توانیم بر روی سیستم های هوشمند خود از جمله گوشی ،رایانه و

 استفاده کنیم. کارها از برخی انجام در و کنیم نصب کارها در بخشیدن سهولت

  

برای تولید اپلیکیشن نیاز است که دانش اولیه را داشته باشیم مثل کد نویسی، طراحی گرافیک، تست و نسخه برداری که گام 

اولیه در طراحی اپلیکیشن است. طراجی کاری بسیار تخصصی و سخت توسط تیم های حرفه ای و برای سیستم عامل های 

. بعد از طراحی اپلیکیشن و توزیع آن گام اصلی نصب اپلیکشن می باشد. اگر اپلیکیشنی مختلف طراحی و انجام میگیرد

 طراحی و توزیح شود ولی هیچ گونه استفاده ای از آن نبرید صراحتا باید عرض کنم بی ارزش و بی فایده خواهد بود.

  
 خبره افراد توسط که است برنامه نصب کار مهمترین  و میگیرد انجام برنامه تست اپلیکیشن طراحی از بعد

 .میگیرد صورت مطمئن و 

 ؟چیست اپلیکیشن

تمامی برنامه هایی که روزانه از آن استفاده می کنیم اپلیکیشن نام دارد بجز نرم افزاهای سیستم مانند سیستم عامل ها و یا 

 و دارند زیادی بسیار تنوع ها اپلیکیشن.. . …زبان برنامه نویسی. اپلیکیشن های موبایل مثل: برنامه های آب و هوا، تقویم و یا

تبلت نمی شوند. اپلیکیشن های موبایل برنامه های کاربردی هستند که بعد از نصب اپلیکیشن روی  و موبایل به محدود صرفا

ساخته شده  IOSموبایل می توانیم بصورت آفالین از این برنامه استفاده کنیم. اپلیکیشن های برای سیستم های اندروید و یا 

 ت آنها افزایش پیدا کرده.اند.که با وجود پیشرفت های روزانه آپدیت کردن آنها، امکانا

 



 

 

 

 

 

 : اپلیکیشن تضمینی نصب

، وب سایت ها و گروه هایی به وجود آمدند.که در ازای IOSبا توجه به اهمیت نصب اپلیکیشن در گوشی های اندروید و یا 

دریافت هزینه، با انواع روش های تبلیغات باعث افزایش نصب اپلیکیشن شما در گوشی های هوشمند می شوند. برای افزایش 

 نصب اپلیکیشن تضمینی دو روش وجود دارد:

 نوع این در.. …روش تبلیغاتی که هزینه تبلیغات گرفته می شود و اپلیکیشن شما تبلیغ می شود در صفحات مجازی و یا .1

 دارد اپلیکیشن موضوع و کیفیت روی بر ها گوشی روی بر اپلیکیشن نصب افزایش میزان تبلیغات

 

نصب اپلیکیشن به طور دقیق و تضمینی از کاربر گرفته می شود. در این روش تیم  هزینه تبلیغات بر اساس تعداد افزایش .2

تبلیغات وظیفه دارند تا رسیدن تعداد نصب اپلیکیشن ها به عدد مشخص شده به تبلیغات خود ادامه دهند. به این نوع 

 اپلییکشن ها نصب اپلیکیشن تضمینی گفته می شود.

را به مجموعه های معتبر که در این راسته فعالیت می کنند دهید چون هزینه های توجه داشته باشید نصب اپلیکیشن ها 

انجام شده در راسته با طراحی اپلیکیشن ممکن است سنگین باشد و بعد از توزیع باید حتما از این اپلیکیشن ها استفاده شود. 

و با بروز رسانی هر دفعه امکانت جدیدی برای با تبلیغات می توانید کسب در آمد خوبی از این اپلیکیشن ها داشته باشیید 

 افزایش جذب کاربر پیاده کنید.

 : اپلیکیشن تضمینی کردن نصب از بعد مراحل

اپلیکیشن شما باید حتما از کیفیت عالی برخوردار باشد و ایده های جالی پیاده کرده باشید. تا مخاطبان بعداز نصب پشیمان 

د معرفی کنند. بعد از اینکه اپلیکیشن شما توسط کاربران نصب شد باید حتما به بازخورد نشوند و اپلیکیشن را به دوستان خو

های آنها توجه الزم را داشته باشد و اگر برنامه ناراضی ککنده داشت و دارای ایراد بود حتما به سرعت برای رفع ایراد وارد عمل 

 اشد تا بازخورد بیشتری داشته باشید.شوید. حتما سعی کنید اپلیکیشن شما پشتیبانی آنالین داشته ب

  

 

https://yafabrand.ir/wp-content/uploads/2021/05/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 : اپلیکیشن تضمینی نصب هزینه تعرفه

برآورد هزینه در هر مجموعه دیجیتال مارکتینگ متفاوت است. در ابتدای هر پروژه معموال پس از یک بازه تست مشخص می 

پرداخت هزینه به ازای نصب، برای شود هزینه نصب بر اساس نوع اپلیکیشن و بر اساس تعداد نصب تضمینی دریافتی یا همان 

اپلیکیشن محاسبه می شود. ما به شما مجموعه یافابرند را پیشنها می کنیم. این مجموعه سالیان سال با سابقه درخشان در 

این حوزه فعالیت می کند و با داشتن تیم متخصص می تواند در این حوزه کار شما را به بهترین نحو ممکن انجام دهد. با 

رزان تر و اما تضمینی می توانید با خاطری آسوده قدم اول را بردارید. مجموعه یافابرند تا انتهای کار با شما همراه قیمت ا

 خواهد بود و تا تعداد نصب مشخص شده به تبلیغات خود ادامه می دهد.

 : اپلیکیشن تضمینی نصب خدمات

کاربران کامال واقعی می باشد و همه آنها بصورت فعال و  کیفیت نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل بسیار باال بوده و تمامی

 هدفمند جذب می شوند.

کارشنان مجموعه ما کلیه مراحل را یصورت هدفمند و با هماهنگی های الزم مراحل نصب تضمینی اپلیکیشن شما را انجام 

 داده و کلیه سیسله مراب را مرحله به مرحله پشت سر می گذارد.

فرآیند نصب با استفاده از تبلیغات انجام می شود. تبلیغات باید بصورت هدفمند و با استفاده از روش های نوین انجام گیرد که 

 ملزم همکاری با تیم حرفه ای می باشد.

دارند قبل از بعضی از اپلیکیشن ها رایگان نیستند شما می توانید پرداخت برنامه را درون برنامه قرار دهید چون کاربران توقع 

پزداخت برنامه ای حداقل یک بار یا بیشتر تست کنند. یک کار ممکن است باعث نصب تضمینی برنامه شود. در قیمت گذاری 

 اپلیکیشن بازار رقبا را هم در نظر بگیرید.

 ؟اپلیکیشن نصب برای تبلیغات های روش انواع

ای گوناگونی استفاده کنند. در حالت کلی برای نصب تبلیغات شرکت و مجموعه ها ممکن است برای تبلیغات برنامه از روش ه

می توان از روش های تبلیغات از طریق وب سایت ها، تبلیغ در شبکه های اجتماعی و یا سپردن به افراد سلبریتی در 

  در نوتیفیکشن یا و اینفلوئنسر تبلیغات اینستاگرام یا همان
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 شبکه های اجتماعی استفاده کرد که باعث جذابیت بیشتر می شود. و از محبوبیت باالتری برخوردار است.

 طراحی و مشخص محتوای با را خود اپلیکیشن توانید می تلگرام تبلیغاتی بنر و  اینستاگرام تبلیغاتی بنر کمک “با

  ”کنید تبلیغ مناسب

مجموعه یافابرند اختصاصا در زمینه نصب اپلیکیشنهای تلفن همراه فعالیت می کنندو تا کنون چندین پروژه موفق در کارنامه 

انده است. لدا با آسوده خاطر تمام و بدون هیچ دغدغه ای نصب اپلیکیشن های خود را به ما بسپارید. با شماره خود به ثبت رس

 های یافا برند تماس داشته باشید و بصورت کامال رایگان در زمینه نصب تضمینی اپلیکیشن مشاوره بگیرید.

 ادمین مشاوره و سفارش :

 https://t.me/yafabrand_ads 

 شماره های تماس برای مشاوره و رزرو نصب تضمینی اپلیکیشن:

 ۰۹۱۵۹۱۹۸۰۰۱ 

 ۰۹۱۵۰۴۶۷۳۳۸ 
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