ﭘﺎﯾﺎه داﻧﺶ < ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در آﭘﺎرات < ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات < ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات آﭘﺎرات ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات آﭘﺎرات ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﯿﻨﻮ ‐  ‐ 31-08-2021ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﯾﺪﺋﻮی ﺷﻤﺎ در ﻗﺴﻤﺖ "وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ" ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﺮﯾ از وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی آﭘﺎرات ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣآﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﺷﻮد .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﮐﻠﯿ روی اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ وﯾﺪﺋﻮی ﺷﻤﺎ در آﭘﺎرات ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ )ﻋﻨﻮان
وﯾﺪﺋﻮ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ آن( در ﺑﺨﺶ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺷﺮوع اﺑﺘﺪا وارد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺮ روی آﯾﻮن
"ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت" ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﮐﻠﯿ روی اﯾﻦ آﯾﻮن وارد ﭘﻨﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد ﻣﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎﻓ اﺳﺖ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ
"اﯾﺠﺎد ﺗﺒﻠﯿﻎ" را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪی "در ﺣﯿﻦ ﮔﺸﺖوﮔﺬار" وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 ‐۱اﮔﺮ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﯾﺪﺋﻮﯾ دارﯾﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ "وﯾﺪﺋﻮ" و اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ روﯾﺪاد آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد در آﭘﺎرات را
دارﯾﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ "روﯾﺪاد" را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 ‐۲وﯾﺪﺋﻮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در آﭘﺎرات ﺑﺎرﮔﺰاری ﮐﺮدهاﯾﺪ ﯾﺎ روﯾﺪادی ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ را در
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ) .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۱۰۸۰و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۶ﺑﻪ  ۹و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان و ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺬاب ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﺋﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد(.
ﺑﺮای اﻃﻼع از ﭼﻮﻧ آﭘﻠﻮد وﯾﺪﺋﻮ اﯾﻨﺠﺎ و ﺑﺮای اﻃﻼع از ﭼﻮﻧ ﺳﺎﺧﺖ روﯾﺪاد آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻨﺠﺎ

ﮐﻠﯿ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ‐۳ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ) .اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﻣﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتﺗﺎن ﮐﺎرﺑﺮد دارد(.
 -۴ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از  ۱ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد .ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﻬﻢ :اﮔﺮ ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﺷﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﮔﺮدد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 -۵ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ و ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ روزاﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﯿﺪ) .در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ(.

 -۶در ﻗﺴﻤﺖ "ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ" دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ:
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن :در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻮدﺟﻪ
روزاﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮﻓﻖ در ﮐﻞ روز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی :اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،در  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه و
در ﮐﻞ روز ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
 ‐۷در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻟﯿﻨ و ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن
وارد ﮐﻨﯿﺪ) .دﮐﻤﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ،در ﻫﻨﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪهی وﯾﺪﺋﻮی ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ روی ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ Player
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(.
 ‐۸ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد را ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد را ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮده و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺑﺰارﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻨﯿﺪ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی
آﭘﺎرات ﺑﺪون ﻫﺪفﮔﺬاری ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ‐۹از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ) .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی،
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﯾ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(.
ﺑﺎ اﻓﺰودن اوﻟﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ،ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی« ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی آﭘﺎرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺧﻮد
دﺳﺘﺮﺳ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی آﭘﺎرات را ﺣﺬف
ﮐﺮده ﯾﺎ ﺧﻮد ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 ‐۱۰از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﯾﺪﺋﻮ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی آن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻬﻢ :ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی و ﯾ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در وﯾﺪﺋﻮﯾ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آن
ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی و در آن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ دوی اﯾﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﺷﺎﻧﺲ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.
 ‐۱۱اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺎﺻ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
 ‐۱۲از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ دﺳﺘﺎه و ﭘﻠﺘﻔﺮﻣ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد) .در
ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ،از ﮔﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﺎپ و در
ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد ،از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﯾﻮ و
اﭘﻠﯿﯿﺸﻦ آﭘﺎرات اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ(.

 ‐۱۳از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻤﺎ در ﮐﺪام ﺷﺒﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد) .در
ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ در اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺸﺨﺼ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ(.

ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻫﺪفﮔﺬاریﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﺎران آﭘﺎرات ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺷﻤﺎ را در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻦ ﺑﺮرﺳ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻬﻢ :ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑ ،ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر از ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب" در ﻣﻨﻮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻢ؟
 ‐۱ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
 ‐۲در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿ روی آﯾﻮن ﭼﺮخدﻧﺪه ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ وارد ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻎﺗﺎن را وﯾﺮاﯾﺶ
ﮐﻨﯿﺪ.
 ‐۳از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻣﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿ ﺑﺮ روی ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ،وﯾﺪﺋﻮﯾ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ

ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﺮدهاﯾﺪ را ﻧﯿﺰ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪی زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮ روی آﯾﻮن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در آﭘﺎرات ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات آﭘﺎرات را ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ داﺷﺒﻮرد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.

