! ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ

آزﻣﻮن ورود ﺑﻪ دورهی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﺎک

ﺑﺨﺶ دوم آزﻣﻮن ﺗﺴﺘﯽ

۳۹ ۲۸
ﺛﺎﻧﯿﻪ

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

دﻗﯿﻘﻪ

۰

ﺳﺎﻋﺖ

ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ دوم آزﻣﻮن ﺗﺴﺘﯽ

ً
ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ زﻣﺎن روی دﮐﻤﻪی »ذﺧﯿﺮه« در ﭘﺎAﻦ
اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ رو ﻧﺪارﯾﻦ .ﭘﺲ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻦ ﮐﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺗﺴﺘﯽ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ دارد.

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ اول آزﻣﻮن ﺗﺴﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ
(۱

در ادﻧﺘﻮرک  Dﻧﺮخ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی  ٪1.12و در ادﻧﺘﻮرک  Eاﯾﻦ ﻧﺮخ  ٪0.98اﺳﺖ و
ﮐﺴﺐ ﻫﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدل  \ ۵۳۰و  \ ۴۹۰اﺳﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن \ ﺑﻪ ادﻧﺘﻮرک  Dو  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن \ ﺑﻪ ادﻧﺘﻮرک  Eاﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ،
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﮐﺘﺴﺎب ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
\ ۴۸۳۸۷
\ ۵۱۳۴۲
\ ۵۰۰۱۶
\ ۴۷۰۳۱

(۲

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻤﻪی ﺑﻠﯿﻂﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
\ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۹۵ﻧﻔﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺮ ﺑﻠﯿﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ۴۵ﻫﺰار \ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻠﯿﻂ
دﯾﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻮدآوری ﮐﻨﺪ؟
 ۳۵ﺑﻠﯿﻂ
 ۳۹ﺑﻠﯿﻂ
 ۴۵ﺑﻠﯿﻂ
 ۴۹ﺑﻠﯿﻂ

(۳

 ۳۰درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از آن ﻣﯿﺰان
ﻧﯿﺰ  ۴۰درﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺻﺮفﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام۲۳ ،
ﻣﯿﻠﯿﻮن \ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺣﺪودا ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
 ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن \
 ۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن \
 ۱۰۲ﻣﯿﻠﻮن \
 ۱۹۲ﻣﯿﻠﯿﻮن \

 ۵ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۸ﺳﺎﻋﺖ ۱۰:۲۴

ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪهی ﻋﺰﯾﺰ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ اول آزﻣﻮن ﺗﺴﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﻮن ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ

(۴

در اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن \ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻠﯿﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻠﯿﮑﯽ از  ۶ﺑﻪ  ،۳ﺑﻪ  ۵ﺑﻪ  ۳ﺗﻐ‚ﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن \ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻠﯿﮑﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ؟
 ۴درﺻﺪ
 ۱۱درﺻﺪ
 ۳۷.۵درﺻﺪ
 ۳۳.۳درﺻﺪ

(۵

در دوره زﻣﺎﻧﯽ اﺟﺮای ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳ﻫﻔﺘﻪ ،در ﻫﻔﺘﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻌﺪاد ﻧﺼﺐ ﺑﺎزی
 ۲۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ۱۸ ،درﺻﺪ ﺑﻮد و در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۴درﺻﺪ ﺑﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ  ۲۰۰۰۰ﻧﺼﺐ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﻌﺪاد ﻧﺼﺐﻫﺎی اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟ )ﺗﻌﺪاد
ﻧﺼﺐ ﺑﺎزی را ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ(.
۳۰۴۰۰
۳۱۴۷۵
۳۲۲۸۵
۳۳۵۲۵

(۶

ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﻤﭙﯿﻦ  Aﺑﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ  ،Bﻧﺴﺒﺖ  ۴ﺑﻪ  ۷اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻮدﺟﻪی ﻫﺮ دو ۱ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن \
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﻘﺪر ﺗﻐ‚ﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 ۵درﺻﺪ
 ۱۲درﺻﺪ
 ۱۵درﺻﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد.

(۷

اﮔﺮ در ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﺑﻪ ازای ﺧﺮﯾﺪ  ۶ﺑﻠﯿﻂ ،ﯾﮏ ﺑﻠﯿﻂ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران داده ﺷﻮد ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﻠﯿﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 ۱۰.۳۳درﺻﺪ
 ۱۴.۲۹درﺻﺪ
 ۱۶.۶۷درﺻﺪ
 ۲۰درﺻﺪ

(۸

در ﺳﺎل  ۱۲ ،۱۳۹۷درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻠﯿﮑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل
 ۱۳۹۸ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ  ۱۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و  ۱۴درﺻﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻠﯿﮑﯽ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻠﯿﮑﯽ در ﺳﺎل ۱۳۹۸
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻠﯿﮑﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
 ۱۸درﺻﺪ
 ۲۲درﺻﺪ
 ۲۸درﺻﺪ
 ۳۲درﺻﺪ

(۹

در ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻼت آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﭘﺎAﻦﺗﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪهاﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ  ۶۰۰ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﻣﯽداﻧﯿﻢ  ۱۷درﺻﺪ آنﻫﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ ﻗﺒﻞ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دارﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  ۳۷۰ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن در
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
۱۲۸
۱۳۲
۲۱۳
۲۲۸

(۱۰

ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ  AdNetwork Aدو ﺑﺮاﺑﺮ  AdNetwork Bو ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  AdNetwork Cاﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن \ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ادﻧﺘﻮرکﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ
ﺗﻌﺪاد  ۱۱۰۰ﮐﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯿﮏ ،اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ از ادﻧﺘﻮرک  Aاﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ؟
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﻞ ﻫﺰار \
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺳﯽ ﻫﺰار \
دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳﯽ ﻫﺰار \
دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار \

(۱۱

از دادهﻫﺎی ﺟﺪول زﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﻬﺎر  ۱۳۹۷ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻛﻞ

ﺑﺪون اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ

ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ

ﮐﻞ

123,098,383

66,832,625

56,265,758

ﻣﺸﻬﺪ

4,278,537

485,047

3,793,490

ﺷﻴﺮاز

3,552,298

1,391,064

2,161,234

اﺻﻔﻬﺎن

3,226,411

1,555,679

1,670,732

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق ،ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﻬﺎر  ۱۳۹۷اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ ،ﺷﯿﺮاز و
اﺻﻔﻬﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
 ۷.۱۲درﺻﺪ
 ۸.۹۸درﺻﺪ
 ۱۲.۳۷درﺻﺪ
 ۱۸.۳۲درﺻﺪ

(۱۲

در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،در اﺑﺘﺪای ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﺑﺪون ﺷﺮط ،ﻣﺒﻠﻎ \ ۴۰۰۰
اﻋﺘﺒﺎر اوﻟﯿﻪ ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی زﯾﺮ  ۱۰۰ﻫﺰار \  ۳درﺻﺪ از ﻣﯿﺰان
ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۱۰۰ﻫﺰار \ ۵ ،درﺻﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ،اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ داده
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی در دو ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ  ۲۳۵ﻫﺰار \ و  ۷۵ﻫﺰار \
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
۱۶۷۰۰
۱۷۶۰۰
۱۸۰۰۰
۱۸۶۰۰

ذﺧﯿﺮه

