
بخش دوم آزمون تستی

توجه کنید که زمان بخش دوم آزمون تستی ۴۰ دقیقه است و ساعت ۱۱:۱۵ بسته میشه و بعد از این زمان

امکان ثبت پاسخ ها رو ندارین. پس دقت کنین که حتمًا قبل از این زمان روی دکمه ی «ذخیره» در پاAن

صفحه کلیک کنید.

پاسخ نادرست به سؤاالت تستی امتیاز منفی دارد.

در ادنتورک D نرخ تبدیل هر بازدید به مشتری 1.12٪ و در ادنتورک E این نرخ 0.98٪ است و

کسب هر بازدید برای هر کدام از آن ها به ترتیب معادل ۵۳۰ \ و ۴۹۰ \ است. در

صورتی که ۲ میلیون \ به ادنتورک D و ۱ میلیون \ به ادنتورک E اختصاص دهیم،

هزینه اکتساب هر مشتری به طور میانگین چقدر خواهد بود؟

هزینه های مربوط به خرید همه ی بلیط های یک نمایش برای یک سایت فروش بلیط ۶ میلیون

\ بوده است. تا کنون ۹۵ نفر اقدام به خرید بلیط این نمایش کرده اند. در صورتی که قیمت

هر بلیط به طور یکسان و با مبلغ ۴۵ هزار \ در این سایت به فروش برسد، چه تعداد بلیط

دیگر الزم است به فروش برسد تا این سایت از این محصول شروع به سودآوری کند؟

۳۰ درصد از بودجه مارکتینگ استارتاپی در شبکه های اجتماعی هزینه شده است و از آن میزان

نیز ۴۰ درصد به اینستاگرام اختصاص یافته است. اگر هزینه ی صرف شده برای اینستاگرام، ۲۳

میلیون \ باشد، میزان کل بودجه مارکتینگ حدودا چقدر است؟
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تا پایان بخش دوم آزمون تستی

اطالعیه ها

پایان بخش اول آزمون تستی نزدیک است
۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۴

شرکت کننده ی عزیز، به پایان بخش اول آزمون تستی نزدیک شده ایم.

فراموش نکنید که قبل از پایان آزمون، پاسخ ها را ذخیره کنید.

صفحه اصلی محمد سماکآزمون ورود به دوره ی کارآموزی بازاریابی دیجیتال!

https://quera.ir/events/rahnema11/


در استارتاپی پس از آنکه ۵ میلیون \ از بودجه تبلیغات در شبکه های اجتماعی را به

تبلیغات کلیکی اختصاص می دهیم، نسبت هزینه تبلیغات در شبکه های اجتماعی به هزینه

تبلیغات کلیکی از ۶ به ۳، به ۵ به ۳ تغ�ر می کند. این ۵ میلیون \ چند درصد از هزینه ی

تبلیغات کلیکی در حالت نهایی را به خود اختصاص می دهد؟

در دوره زمانی اجرای یک کمپین تبلیغاتی به مدت ۳ هفته، در هفته ابتدایی تعداد نصب بازی

۲۰ درصد افزایش یافت. در پایان هفته دوم نیز میزان رشد، ۱۸ درصد بود و در هفته پایانی

این میزان رشد به میزان ۱۴ درصد بود. در صورتی که پیش از اجرای این کمپین ۲۰۰۰۰ نصب

داشته باشیم، تعداد نصب های این اپلیکیشن در پایان این کمپین چقدر بوده است؟ (تعداد

نصب بازی را تنها از طریق این کمپین در نظر بگیرید.)

نسبت هزینه ی کمپین A به کمپین B، نسبت ۴ به ۷ است. اگر بودجه ی هر دو، ۱ میلیون \

افزایش یابد این نسبت چقدر تغ�ر می کند؟

اگر در کمپینی به ازای خرید ۶ بلیط، یک بلیط رایگان به خریداران داده شود چه میزان تخفیف

برای هر بلیط در نظر گرفته شده است؟

در سال ۱۳۹۷، ۱۲ درصد از بودجه تیم مارکتینگ برای تبلیغات کلیکی هزینه شده است. در سال

۱۳۹۸ بودجه تیم مارکتینگ ۱۰ درصد افزایش یافته است و ۱۴ درصد از آن به تبلیغات کلیکی

اختصاص داده شده است. میزان رشد بودجه اختصاص یافته به تبلیغات کلیکی در سال ۱۳۹۸

نسبت به بودجه اختصاص یافته به تبلیغات کلیکی سال ۱۳۹۷ چقدر است؟
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در یک نظرسنجی از مخاطبان در مورد تحصیالت آن ها با سه گزینه ی پاAن تر از کارشناسی،

کارشناسی و تحصیالت تکمیلی پرسش شده است. در این نظرسنجی ۶۰۰ نفر شرکت کرده اند و

می دانیم ۱۷ درصد آن ها تحصیالتی قبل از کارشناسی دارند. در صورتی که ۳۷۰ نفر از آنان در

مقطع کارشناسی تحصیل کرده باشند چه تعداد از مخاطبان دارای تحصیالت تکمیلی هستند؟

نرخ بازگشت AdNetwork A دو برابر AdNetwork B و سه برابر AdNetwork C است. به

طور یکسان مبلغ یک میلیون \ به هریک از این ادنتورک ها اختصاص یافته و مجموعا

تعداد ۱۱۰۰ کلیک به همراه داشته است. برای این تعداد کلیک، اگر تنها از ادنتورک A استفاده

شود چه مقدار الزم است هزینه بپردازیم؟

از داده های جدول زیر که مربوط به سفرهای بهار ۱۳۹۷ چند شهر ایران است استفاده  کرده ایم.

با اقامت شبانهبدون اقامت شبانهكلشهرستان

123,098,38366,832,62556,265,758کل

4,278,537485,0473,793,490مشهد

3,552,2981,391,0642,161,234شيراز

3,226,4111,555,6791,670,732اصفهان

با توجه به جدول فوق، چند درصد از کل سفرهای بهار ۱۳۹۷ ایران به شهرهای مشهد، شیراز و

اصفهان اختصاص یافته است؟
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در باشگاه مشتریان یک فروشگاه اینترنتی، در ابتدای عضویت و بدون شرط، مبلغ ۴۰۰۰ \

اعتبار اولیه شارژ می شود و پس از آن برای خریدهای زیر ۱۰۰ هزار \ ۳ درصد از میزان

خرید و برای خریدهای باالی ۱۰۰ هزار \، ۵ درصد میزان خرید، اعتبار تخصیص داده

می شود. در صورتی که یک مشتری در دو نوبت و به مبالغ ۲۳۵ هزار \ و ۷۵ هزار \

اقدام به خرید کرده باشد چه مقدار اعتبار به واسطه باشگاه مشتریان کسب کرده است؟

         ذخیره         
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