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سفرمارکت چیه؟

سـفرمـارکت؛  اولین و بـزرگـترین بـازار سـفر و گـردشـگری کشور اسـت که در آن 
بلیط هـواپیما، تـور، هـتل و بلیط قـطار تـوسـط تـامین کنندگـان مـعتبر بـه 
مـخاطبین سـفر و گـردشـگری ارایه میشه و کاربـران میتونـن که بـا مـقایسه 
قیمت و خـدمـات، بهـترین و بـه صـرفـه تـرین گـزینه سـفر رو انـتخاب و خـرید 

کنند. 
سـفرمـارکت بـه عـنوان یکی از پـربـازدیدتـرین سـایت هـای حـوزه گـردشـگری  بـا 
تـرافیکی بیش از ۱۲ میلیون بـازدید مـاهیانـه بـا مـخاطبین سـفر در مـرحـله 

تصمیم و خرید فانل بازاریابی است. 
همچنین اپلیکیشن سفرمارکت بیش از ۵۰۰ هزار نصب دارد. 
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مشخصات کاربران سفرمارکت

مسافر•

آشنا با تکنولوژی•

دارای تلفن هوشمند•

با رفتار پر رنگ خرید اینترنتی•

تصميم گیرنده در خانواده (مشخصا در حوزه هایی همچون سفر)•

با رنج درآمدی متوسط به باال•

بازه سنی ۲۰ تا ۶۵ سال•
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تبلیغات نارنجی چیه؟

سـامـانـه تبلیغات هـوشـمند سـفرمـارکت مـعروف بـه «تبلیغات نـارنجی» بـه 
شـما صـاحـبان کسب و کارهـای مـختلف کمک می کند تـا خـدمـات و 
مـحصوالت خـود را بـه طـور دقیق و هـدفـمند، بـه مـخاطـبان هـدفـتان 
نـمایش دهید. اگـر شـما کاال یا خـدمتی را عـرضـه می کنید که مـخاطـب آن 
مـسافـران و گـردشـگران هسـتند و یا بـه هـر شکلی بـا سـفر و گـردشـگری در 
ارتـباط اسـت، سـفرمـارکت بهـترین جـا بـرای تبلیغات شـماسـت. چـون 
سـفرمـارکت بـازار سـفر و گـردشـگری اسـت و هـر کسی که قـصد سـفر دارد 

حتما به سفرمارکت سر می زند. 
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انواع هدفگدازی در شبکه تبلیغات سفرمارکت

بر اساس مسیر خاص•

بر اساس داخلی، خارجی•

بر اساس نمايش روی دستگاه•

بر اساس روز و ایام هفته•

بر اساس تاریخ و ساعت• بر اساس نوع سرویس•

بر اساس مبدا سفر•

بر اساس مقصد سفر•



تبلیغات کلیکی سـفرمـارکت یک ابـزار عـالی بـرای نـمایش تبلیغات کسب و 
کار و مـحصوالت و خـدمـات شـماسـت. در تبلیغات کلیکی، بـنر تبلیغاتی 
شــما در صــفحه ای که هــدفــگذاری کرده اید نــمایش داده می شــود و 
مـخاطـبان بـا کلیک بـر روی آن، بـه صـفحه مـورد نـظر یا وبـسایت شـما 
هـدایت می شـونـد. در این روش، هـزینه بـازاریابی بـرای شـما، بـر اسـاس 
تـعداد کلیک بـر روی بـنرتـان مـحاسـبه می شـود. یعنی هـمه کسانی که بـه 
صـفحه مـورد نـظر وارد می شـونـد، تبلیغ شـما را می بینند. ولی شـما تـنها 
بـابـت کلیک هـایی که روی بـنر تبلیغاتی شـما انـجام شـده اسـت هـزینه 

می پردازید. 
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تبلیغات کلیکی (CPC) چیه؟



قیمت یا هـزینه هـر کلیک، بـر اسـاس بـاالتـرین پیشنهاد ارائـه شـده، تع�ن 
می شـود. در تبلیغات کلیکی "CPC" بـه این قیمت پیشنهادی Bid گـفته 
می شـود. فـرایند بـه این صـورت اسـت که هـر جـایگاه تبلیغاتی یا صـفحه ای 
که قـرار اسـت تبلیغ شـما در آن نـمایش داده شـود، یک «کف قیمت» دارد. 
کافی اسـت تـا عـدد پیشنهادی خـود را که الـزامـا بـاید بـاالتـر از کف قیمت 
تع�ن شـده تـوسـط سـایت بـاشـد را ارائـه کنید. طبیعتا، اولیت نـمایش تبلیغ 

با کسی است که عدد باالتری را پیشنهاد داده است. 
نکته قـابـل تـوجـه اینست که کف قیمت بـرای هـر کلیک، در هـر صـفحه و بـا 
تـوجـه بـه تنظیمات مـربـوط بـه نـمایش تبلیغ تغ�ر می کند. بـرای نـمونـه 
 �ممکن استـ کف قیمت هرـ کلیک در مسیر تهرـان کیش مثال ۵۰۰ 
محـاسبـه شوـد اماـ برـای مسیر تهرـان استـانبـول مثال ۱۰۰۰ � مـحاسـبه 
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هزینه هر کلیک چگونه تعGن میشه؟
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«تبلیغات نارنجی» برای چه کسب و کارهایی بیشترین بازدهی را دارد؟

برگزار کنندگان رویدادها، کنسرت ها •
اپراتورهای تلفن همراه •
و …•

هتل ها •
صرافی ها •
مراکز خرید •
رستوران ها و کافه ها •
راهنمایان گردشگری •
اقامتگاه های بومگردی •
فروشگاه های لوازم سفر •
موسسه های کرایه خودرو •
شرکت های بیمه مسافرتی •
آژانس های مسافرتی و گردشگری •
مراکز تفریحی، گردشگری و ورزشی •
فروشگاه های صنایع دستی و سوغات•
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همین االن شروع کن …

ویدیو معرفی  •
صفحه تبلیغات نارنجی •
پنل تبلیغات نارنجی•

https://player.arvancloud.com/index.html?config=https://safarmarket.arvanvod.com/b6mnWDE7vY/MoRErJEwA9/origin_config.json
https://ads.safarmarket.com/
https://ads.safarmarket.com/panel
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مشاوره و تماس با ما  

۰۲۱تلفن تماس : ۹۶۶۲۱۶۱۷        • داخلی ۳-

ads@safarmarket.com  :پست الکترونیک•  

tel:02196621617
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