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 قدمهم

 را این کتاب نوشته شده است؟چ

یابی نوین در راستای تبلیغ همایش ها و رویدادها ا هدف استفاده از ابزارهای بازارتاب بازایابی همایش و رویداد بک

مورد استفاده قرار گرفت  ایوند سایت وب یک مرجع آموزشی برای کاربراننوشته شد. این راهنما در ابتدا به عنوان 

اما با توجه به دریافت نظرات مثبت نسبت به این کتاب، تصمیم گرفتیم این کتاب را در دسترس تمامی افراد 

 برگزارکننده رویداد قرار دهیم. 

 خاطبین این کتاب چه کسانی هستند؟م

صورتی نوشته شده است که قابل کاربرد برای تمامی رویدادها اعم از کنفرانس، همایش و حتوای این کتاب به م

 سمینار می باشد. این کتاب به صورت ویژه می تواند مورد استفاده افراد زیر قرار گیرد :

 ارشد و مسئول بازاریابی همایش ها و سمینارهای کشوری اندیرم ●

 پ هارگزار کنندگان دوره های آموزشی و ورکشاب ●

 رگزار کنندگان رویدادهای درون شرکتیب ●

ا در این راهنما به معرفی ابزاهای آنلاین مارکتینگ و شیوه های جدید بازاریابی می پردازیم که استفاده ی صحیح م

ش از این ابزارها می تواند هزینه های بازاریابی رویداد شما را کاهش و تعداد افراد ثبت نامی برای رویداد شما را افزای

 دهد.
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 فهرست مطالب

 : وب سایت همایش بخش اول

 : بازاریابی محتوا بخش دوم

 : ایمیل مارکتینگ بخش سوم

 : استفاده از رسانه های اجتماعی بخش چهارم

 : عوامل تاثیر گذار در فروش بلیت بخش پنجم

 چگونه این مشکل را حل کنیم؟: چرا اغلب کاربران ثبت نامی در رویدادهای رایگان حضور نمی یابند و  بخش ششم

 : نکات بازاریابی بعد از رویداد بخش هفتم

 : معرفی ایوند بخش هشتم
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یک گام حیاتی در استراتژی بازاریابی رویداد شما  ایوند سایت وبداشتن یک وب سایت یا یک صفحه رویداد در 

 باط با بازاریابی رویدادتان است عمل می کند. است؛ چرا که وب سایت به عنوان قطبی برای هر آنچه که در ارت

مخاطبان رویداد شما تمایل دارند بدانند برای چه چیزی ثبت نام می کنند. با داشتن یک وب سایت و یا استفاده از 

، شما می توانید اطلاعات ضروری زیر را در اختیار مخاطبان قرار  ایوند سایت وبصفحه اختصاصی رویدادتان در 

 دهید و رویداد خود را به طور کامل به مخاطبان بالقوه معرفی کنید :

 شرکت کنندگان از بودن در آنجا چه چیزی را به دست خواهند آورد؟ ●

 چه چیزی خواهند آموخت؟  ●

 سخنان چه کسی را خواهند شنید؟  ●

 وقت خود را با چه کسانی خواهند گذراند؟  ●

آنها می خواهند همه چیز را بدانند؛ بنابراین اطمینان حاصل کنید که همه اطلاعات را به بهترین نحو و به شیوه ای  

 قابل درک در اختیار آنان قرار می دهید.

ب سایت می تواند بزرگترین ابزار اگر شما برگزارکننده ی همایش های گوناگون هستید، لازم است بدانید وجود یک و

 تبلیغات و اطلاع رسانی به مشتریان باشد. مزایای استفاده از وب سایت شامل :
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وب سایت یک رسانه ی موثر برای دسترسی به اطلاعات، سازماندهی، و تبادل  : لف( کانال ارتباطی و تعاملیا

به کمک وب سایت، تعامل شما با مشتریان به آسانی شکل می گیرد. مشتریان و متقاضیان همایش  اطلاعات است. 

 که اغلب به لحاظ جغرافیایی پراکنده هستند، در کمترین زمان به شما دسترسی پیدا خواهند کرد. 

بلیت های بدون وب سایت شما ناچارید هزینه های زیادی صرف چاپ و توزیع کاتالوگ،  ( کانال توزیعی :ب

ساعت شبانه روز و  42همایش، دفترچه های اطلاع رسانی و ... نمایید. سایت شما، کاتالوگ شماست و  مخاطبین در 

 هفت روز هفته امکان ثبت نام در رویداد را خواهند داشت. 

 

 

 

 وب سایت همایش کافه بازار
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آشنا نیستند در حالی که خود ارائه دهنده محتوا هستند. به اغلب برگزار کنندگان رویداد همچنان با بازاریابی محتوا 

این خاطر که تهیه، نوشتن و ارائه ی محتوای مناسب برای رویداد کار وقت گیری است، اغلب افراد از این کار 

منصرف می شوند و این فرصتی مناسب برای شماست که بتوانید به راحتی از رقبای خود پیشی بگیرید و همچنین 

 ان خود را خرسند کنید.مخاطب

فرض کنید که شما برگزار کننده یک رویداد عکاسی هستید. اگر رویداد شما به صورت مستمر برگزار می شود 

ساعت وقت بگذارید و  5داشتن یک وب سایت برای شما ضروری است. برای تولید محتوا کافیست که هر هفته نهایتا 

تجربیاتی که به صورت واقعی کسب کرده اید بنویسید. این موارد می تواند از تکنیک های عکاسی که آموخته اید و 

 .محتوای بسیار مناسبی برای مخاطبان شما باشد. مخاطبان بیشتر مایل به مطالعه تجربیات شخصی شما هستند

 

ب نماید. تهیه محتوای مناسب به صورت پیوسته می تواند شما را فردی متخصص نشان دهد و اعتماد مشتریان را جل

شما برای  والبته باید این نکته را در خاطر داشته باشیم که جلب احترام و تحسین مخاطبان قطعا زمانبر خواهد بود 

زمانی که شما دانش خود و مهم تر از آن صداقتتان را اثبات  بالا بردن حس اعتماد مخاطبان نیاز به زمان دارید.

روشنگر در آن زمینه شناخته خواهید شد و زمانی که افراد دچار سردرگمی کردید، آنگاه شما به عنوان یک راهنما و 

 شوند، به شما مراجعه می کنند. 

 محتوای تولیدی شما می تواند به صورت فیلم، کتاب، فایل صوتی و حتی بلاگ نویسی به صورت مستمر باشد.
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مزایایی که  و کنید اشاره خود رویداد سخنرانان و مکان در توضیحات خود به طور واضح به موضوع رویداد، زمان،

های افراد قولکنند را عنوان کنید. توضیحات شما با تائید فرد ثالث و نقلکنندگان از این موارد کسب میشرکت

 .دیگر قابل اعتمادتر خواهد بود
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ابزارهای ارتباطی قوی محسوب های ارتباطی زیادی در اختیار ما هست، اما ایمیل هنوز هم یکی از اگرچه امروزه راه

هایی که توجه کنیم. ایمیلمان، بیشتر آنها را نادیده گرفته و پاک میشود. البته با وجود چک کردن مداوم ایمیلمی

های خاصی هستند. در ادامه ما ده کنند دارای ویژگیکنند و ما را به ثبت نام در رویدادی تشویق میما را جلب می

های مناسبی بفرستید و چگونه ایمیل دهیمزش میآمو شما به و دهیمموثر را مورد بررسی قرار میهای ویژگی ایمیل

 های خود را از این طریق افزایش دهید.احتمال فروش بلیت

 

 ( در قسمت موضوع به طور مستقیم با گیرنده صحبت کنید۱

اساس نتایج شرکت بازاریابی ایمیل های ایمیل است. برترین بخشمانند هر مبحث دیگر موضوع یکی از مهم

. پس موضوع شما بایستی در است درصد 44 از کمتر وکارهاهای بسیاری از کسبچیمپ، نرخ باز شدن ایمیلمیل

 مندی مخاطبان و تمایل آنها برای دانستن چیزهای بیشتری در مورد آن شود. عین کوتاهی، باعث علاقه

https://plus.google.com/share?url=https://evand.net/page/event-marketing-ebook
https://twitter.com/intent/tweet?text=دانلود رایگان کتاب بازایابی همایش و رویداد
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https://evand.net/page/event-marketing-ebook
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://evand.net/page/event-marketing-ebook


02 
 

                                                                  

 به اشتراک بگذارید   

 گویید، چرا باید در این رویداد شرکت کنندکنندگان خود ب( داخل ایمیل به شرکت۲

کمپانی، آرون نویس فستلازم است که ارزشهای شرکت در رویداد را به صورت واضح در ایمیل توضیح دهید. وبلاگ

مد نظر قرار  را …چه و  زمانی، چرا، برای چیزی، چه کسی، چه کند کلمات سوالی مثل : چهاورندورف، پیشنهاد می

 جواب بماند. داده و به این موارد پاسخ دهید. اجازه ندهید هیچ سوالی در ذهن خواننده بی

 های مناسب ارسال کنید( ایمیل خود را در زمان۳

کنند. طبق تحقیقات، های خود را حداقل سه بار در روز در زمان های صبح، بعد از ظهر و شب چک میمردم ایمیل

شوند های که در ساعات بعدی صبح ارسال میشوند بیشتر از ایمیلصبح ارسال می ۹و  ۸در ساعت هایی که ایمیل

 اند. خوانده شده

 تان را کوتاه نگه داریدهای( ایمیل۴

تواند وسوسه انگیر ها، محل برگزاری یا حامیان مالی میهرچند صحبت در مورد جزئیات رویداد شامل سخنرانی

ی ایمیل اعات شما خلاصه و مفید باشد. هر کس که نسبت به این موارد کنجکاو باشد پس از مطالعهباشد؛ اما باید اطل

 به دنبال آنها خواهد آمد.

 ( از ابزارهای آنلاین برای پیگیری موفقیت ایمیل ارسالی استفاده کنید۵

تجزیه و تحلیل آنها توسط ابزارهای  های شما چقدر مردم را تحت تاثیر قرار داده،بهترین راه برای اینکه بدانید ایمیل

های پیوست شده ها و کلیک روی فایلآنلاین ارسال ایمیل است. بعضی از این ابزارها به شما از زمان باز شدن ایمیل

 ی خود را کشف کنید. دهند. کافیست ابزارهای مختلف را بررسی کرده و ابزار مورد علاقهگزارش می
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 مهلت تعیین کنید( برای ایجاد حس فوریت ۶

تر باشد. هر زمان که مردم احساس ضرورت کنند سریعاین موضوع در واقع محل تلاقی بازاریابی و روانشناسی می

ها و فضای محدود خود را بیان های رویداد خود و جزئیات صندلیکنند. به وضوح زمان پایان فروش بلیتعمل می

 تر عمل کنند.حساس کنند در یک چالش قرار دارند و سریعشوید آنها اکنید. با این عمل شما باعث می

 ( برای ایمیل خود قالبی طراحی کنید۷

شود. شما جویی در زمان میشاید ساختن قالب برای ایمیل در ابتدا زمانبر باشد؛ اما در طولانی مدت باعث صرفه

 را امکان این شما به مختلف هایقالب نکرد امتحان. کنید استفاده شده طراحی رایگان هایقالب توانید ازحتی می

 آنها بیشتر از همه در فروش بلیت رویدادهای شما کمک کرده است. از یک کدام شوید متوجه تا دهدمی

 کنند( مخاطبان شما از چه ابزاری برای دریافت ایمیل استفاده می۸

های همراه ها با گوشیدرصد از ایمیل 2۴کمپانی، در سطح جهانی حدود با توجه به مطالعات انجام شده توسط فست

 شوند و این عدد در حال حاضر رو به افزایش است.یا تبلت باز می

هایی که فرستادید، دسترسی پیدا کنند اهمیت این موضوع چیست؟ اگر کاربران شما نتوانند به طور صحیح به ایمیل

درصد از کاربران  24دهد حدود ها نشان می. بررسیاید بر باد خواهد رفتهر زحمتی و تلاشی که برای آنها کشیده

 شان نیستند.هایها روی گوشیهمراه به دلایل مختلف قادر به خواندن صحیح ایمیلتلفن

ها تان به درستی در گوشی همراه و تبلتشود؛ اگر ایمیلمطمئن شوید که ایمیل شما کامل و به درستی دیده می

 ها نیز دسترسی خواهید داشت.همراه و تبلت بارگذاری شود، به مخاطبان تلفن
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 ود!نر یادتان نام ثبت دکمه ( ۹

ثبت »کنند، قراردادن دکمه بزرگ و خوانای یکی از مهمترین نکاتی که خیلی از برگزار کنندگان به آن توجه نمی

مخاطب را به ثبت نام  نقطه از ایمیل قرار بگیرد و 4یا  ۴باشد. فکری بدی نیست اگر که دکمه ثبت نام در می« نام

 در رویداد تشویق کند.

 کنندگان رویدادهای قبلی دسترسی پیدا کنیدبه شرکت (۰۱

کنندگان یک راه دیگر برای رسیدن به مخاطبان بیشتر و در نتیجه افزایش فروش بلیت همایش، دسترسی به شرکت

گذشته را به آنها یادآوری کنید و همچنین توانید با ارسال یک ایمیل مناسب، رویداد رویداد گذشته است؛ شما می

 تخفیفی برای رویداد کنونی ارائه کنید.

 کلیک کنید. اینجا همایش نامه دعوتایمیل رای دیدن نمونه متن ب

ی چند هفتگی رویداد، یک یا دو نام کنندگان سیل ایمیل را روانه نکنید. در طول دورهشود که برای ثبتیادآوری می

 ایمیل با محتوای مربوط به موضوع رویداد ارسال کنید.

در صورتی که شما دارای یک لیست ایمیل از کاربران خود می باشید می توانید با استفاده از ارسال دعوت نامه در 

 (اطلاعات بیشتر) ایمیل به صورت رایگان ارسال نمایید. 4222پنل رویداد خود در ایوند، روزانه تا 
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در چند سال اخیر شبکه های اجتماعی آنلاین بسیار محبوب و فراگیر شده اند. این شبکه های اجتماعی نه فقط برای 

بلکه به عنوان یک ابزار بازاریابی قدرتمند نیز مورد استفاده قرار می گیرد. رسانه های ارتباط با دوستان و خانواده، 

اجتماعی مکانی هستند که مشتریان با تبلیغات دهان به دهان می توانند باعث موفقیت یا شکست یک محصول یا 

 برند شوند.

 

 ازاریابی رسانه های اجتماعیب

اجتماعی، ایجاد محتوا برای کاربران است تا آن محتوا را مصرف کنند، به اشتراک هدف از بازاریابی در رسانه های 

 بگذارند و یا درباره ی آن بحث کنند تا به شهرت شرکت و دسترسی به مشتریان بیشتر کمک کند.

ن های اجتماعی باید با آترین تصمیماتی است که در بازاریابی شبکهانتخاب شبکه اجتماعی مناسب یکی از مهم

 ،وکار شما هماهنگی داشته باشدها و استعدادهای کسبرو شوید. اگر پلتفرمی را انتخاب کنید که با تواناییروبه

های اجتماعی تا چه حد برای شما ارزشمند خواهند بود. در ادامه شبکه های اجتماعی ای که خواهید دید که شبکه

ا همراه با نقاط ضعف و قوت هر کدام ذکر کرده ایم تا می تواند به افزایش فروش بلیت رویداد شما کمک کند ر

 بتوانید بهترین بهره را از هر شبکه داشته باشید.
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 یسبوکف

میلیارد کاربر  ۴/5۹اگرچه در سال های اخیر استفاده از فیسبوک در ایران کاهش یافته است اما این سایت با آمار 

در فیسبوک میتوانید رویداد خود را بسازید و دوستان  را دارد. شمافعال در ماه، همچنان بیشترین تعداد کاربر وفادار 

 خود را به آن دعوت نمایید. استفاده از فیسبوک امکانات زیر را در اختیار شما می گذارد :

 انتشار لینک رویداد در صفحه شخصی ●

 امکان به اشتراک گذاری رویداد شما توسط دوستان و یا توسط صفحات مرتبط ●

 ه نظرات دوستان و پاسخگویی به ایشانامکان مطالع ●

 در صفحه رویداد در فیسبوک Check Inامکان  ●

 ینکدینل

یک شبکه اجتماعی کسب و کار محور است و عموما برای شغل یابی، شبکه سازی شغلی و مواردی از این دست 

ست، لینکدین برای استفاده می شود. هرچه فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی برای برقراری ارتباطات شخصی ا

 همکاری و پیدا کردن مخاطبان حرفه ای ایده آل است.

کند که تر هستید، لینکدین بهترین گزینه است. این شبکه اجتماعی به شما کمک میایاگر به دنبال مخاطبان حرفه

ا به اطلاع آنان با انتشار آپدیت و یا پست در مورد رویداد خود، متخصصان آن حوزه را جذب نموده و رویداد خود ر

 برسانید. 

 وییترت

از توییتر میتوان به عنوان یک پایگاه خبری عالی استفاده کرد. تمام خبرها و رخدادهای تازه مربوط به رویداد را 

گوی سوالات و شکایات توییت کنید. سخنرانان و مهمانهای ویژه خود را در این شبکه معرفی نمایید و پاسخ

 مخاطبین خود باشید.
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نفر شرکت  ۴222کاربران توییتر عموما اهل تکنولوژی و نوآوری هستند؛ همچنین اگر رویدادی دارید که بالای 

کننده دارد، توییتر بهترین محل برای سروصدا ایجاد کردن و گفتگو پیرامون رویداد شماست. شما می توانید در این 

 ان اطلاع رسانی و جذب مخاطب کنید.رسانه اجتماعی، با ایجاد هشتگ های مختلف پیرامون رویدادت

 در این رسانه اجتماعی، به شیوه های زیر می توانید رویداد خود را بالا ببرید و تعداد مخاطب بیشتری جذب کنید :

به فردی انتخاب کنید؛ و از آن در تمام  آل، کوتاه و منحصر: برای رویداد خود هشتگ ایده شتگه ●

 اده کنید.های وبلاگ استفها و پستتوئیت

ها در توییتر، فیسبوک، یا : اغلب در بخش بیوگرافی های مجازی خود لینک دهیده پروفایل شبکهب ●

ی سایت کلی را تغییر داده و به صفحهدهید؛ اما بهتر است لینک وبسایت خود لینک میلینکدین به وب

 رویداد جدید خود لینک دهید.

 به که افرادی کردن پیدا برای توییتر پیشرفته جستجو ازفراد مرتبط را در توییتر پیدا کنید : ا ●

کنند استفاده کنید؛ آنها را در نزدیکی آن منطقه زندگی مید یا در هستن علاقمند شما رویداد موضوع

 های مرتبط به رویدادتان تگ کنید.توئیت

های بیش از اندازه در توییتر باعث از دست دادن فالوهای شما در جریانات ن پیامدتوییت : فرستا ●

بیان دلایلی است که قبل گاهی پیام بفرستید. در این جا جملات کوتاهی برای شود. بنابراین گهاجتماعی می

 توان از آنها استفاده کرد. از رویداد می

فرادی را که شاید به موضوع تعدادی از ا ،ها در توییتراز فرستادن این پیامفراد را فالو کنید : بعد ا ●

کنید، ممکن است باعث جلب توجه آنها به مند باشند را فالو کنید. وقتی شما افرادی را فالو میشما علاقه

های مناسبی نسبت به رویداد خود شوید و بهتر است زمانی شروع به فالو کردن افراد بکنید که توییت

 اید.رویداد ارسال کرده
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 پاراتآ

ها برای برقراری ارتباط با مخاطب است؛ چرا که محتوای ویدیویی بیشتر از هر نوع محتوای آپارات یکی از بهترین راه

انگیزی شود. اگر به درستی از آپارات استفاده شود، این شبکه اجتماعی تاثیر شگفتدیگری به اشتراک گذاشته می

 روی موفقیت یک برند خواهد گذاشت. 

شی از رویدادهای قبلی، می تواند گزینه ی مناسبی برای استفاده از این رسانه باشد. خصوصا اگر قرار دادن گزار

بتوانید محتوایی به صورت مصاحبه با شرکت کنندگان/سخنرانان تولید کنید و در این شبکه اجتماعی منتشر کنید، 

 با احتمال بالایی موفق خواهید بود.

 ینستاگراما

ها برای برقراری ارتباط با مخاطب است؛ ترین راهمیلیون کاربر فعال در ماه، یکی از جالب 222اینستاگرام با بیش از 

توان در استفاده از آن خلاقیت زیادی به خرج خلاقیت در تصویر یا محتواست و می مندزاستفاده موثر از این ابزار نیا

 داد. 

ر بالاتر از پیام های متنی است و این موضوع در لازم به ذکر است که به طور کلی رسانایی پیام های تصویری بسیا

کند و جذب مخاطب برای رویداد شما بسیار موثر خواهد بود. اینستاگرام هم مثل توییتر از هشتگ پشتیبانی می

مورد اقبال جامعه کاربران ایرانی است. این شبکه پتانسیل بالایی برای جذب شرکت کننده در مورد فستیوال های 

 دهای حوزه خوراکی و نوشیدنی دارد.هنری، رویدا

 لگرام ت

در حال حاضر تلگرام محبوب ترین اپلیکیشن پیام رسان در ایران می باشد و اغلب افرادی که می شناسیم، از این 

اپلیکیشن استفاده می کنند. اگر شما برگزار کننده رویداد هستید، به شیوه های زیر می توانید از تلگرام برای رویداد 

 ستفاده نمایید.خود ا
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: گروه ها فرصت بسیار مناسبی برای صحبت بین اعضای رویداد شما و برقراری ارتباط دو جانبه با  یجاد گروها

 کاربران است که مزایای زیر را در اختیار شما می گذارد :

شبکه سازی : هر چقدر که شبکه ی کسب و کار شما بیشتر باشد، فرصت های بیشتری برای دیده  ○

یدادخود و کسب درآمد دارید. هر فردی که در رویداد شما شرکت می کند، با ده ها فرد شدن رو

دیگر در ارتباط است و می تواند معرف مخاطبین جدید برای رویداد شما باشد. همچنین حفط 

 این ارتباط می تواند برای برگزاری رویدادهای بعدی شما نیز مفید باشد.

کنندگان پس از پایان رویداد همچنان مایل هستند که سوالات و پاسخ به سوالات کاربران : شرکت  ○

ابهامات خود را از برگزار کننده بپرسند. ایجاد گروه این امکان را به شما می دهد که علاوه بر 

 دریافت نظر کاربران، نقاط قوت و ضعف رویداد خود را متوجه شوید.

، انتقادات و پیشنهادات شرکت کنندگان دریافت نظرات شرکت کنندگان : از این طریق بازخوردها ○

 را می توانید دریافت کنید و برای ارتقای کیفیت رویدادهایتان اقدام کنید.

منتشر کردن محتوای رویداد : می توانید قبل یا بعد از برگزاری رویداد، محتوای مورد نیاز اعم از  ○

 کلیپ و تصویر و متن را با شرکت کنندگان به اشتراک بگذارید.

 یجاد کانال :ا

ارسال مطالب آموزشی : اغلب افراد در چندین کانال آموزشی تلگرام عضو هستند و مطالب  ○

آموزشی مرتبط با فعالیت کاری یا درسی خود را در آنها دنبال می کنند. ایجاد یک کانال این 

 ذیه کنید.امکان را به شما می دهد تا  افرادی که به مطالب آموزشی شما علاقه مند هستند را تغ

مرجعی برای اطلاع رسانی : با استفاده از کانال ها می توانید مخاطبین خود را همیشه در جریان  ○

 آخرین رویدادها قرار دهید.
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برندسازی و وفادارسازی مشتریان : از طریق کانال می توانید به برندسازی کسب و کار و یا  ○

مختلف، می توانید مشتریان را وفادار کنید و همایش خود بپردازید؛ همچنین با ارائه طرح های 

 برای ایشان وابستگی ایجاد نمایید.

جذب مخاطبین جدید برای رویداد : با توجه به اینکه در کانال می توانید تعداد افراد زیادی را  ○

مخاطب قرار دهید، بنابراین کانال تلگرام یکی از بهترین شیوه ها برای جذب مخاطبین جدید 

 ته این موضوع خیلی وابسته به محتوای ارائه شده در کانال شماست.است که الب

تهاتر با رویدادهای های همکار و نزدیک : یکی از بهترین شیوه ها برای استفاده از تلگرام برای  ○

رویدادها، تهاتر با رویدادهای مشابهی است که در حوزه کاری شما قرار دارند. به عنوان مثال شما 

ه آموزشی در زمینه کاربرد اکسل هستید. برای این رویداد می توانید کانال های برگزار کننده دور

مرتبط با بورس و فعالیت های مالی را پیدا کنید و به صورت تهاتر به تبلیغ برای یکدیگر بپردازید 

و حتی پورسانتی به ازای هر فروش در نظر بگیرید. با استفاده از این روش، تبلیغات شما 

 اهد بود و نتیجه ی بهتری خواهید گرفت.هدفمندتر خو

ایجاد کرده اید و یا دارای وب سایتی هستید که ثبت  ایونددر صورتی که رویداد خود را در ینک های کوتاه کننده : ل

رسانی رویداد را از این طریق انجام می دهید، استفاده از ابزارهای کوتاه کننده لینک می تواند کمک نام یا اطلاع 

شایانی به شما نماید. با استفاده از کوتاه کننده های لینک می توانید میزان دقیق کلیک بر روی لینک هایی که در 

ید که تبلیغ شما در کدام شیوه بهتر جواب می شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته اید را ببینید و متوجه شو

 دهد.

استفاده نمایید و از میزان دقیق تعداد کلیک ها مطلع  گوگل لینک کننده کوتاه سرویسبرای این کار می توانید از 

 .شوید
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مهم ترین مسایلی که همیشه ذهن برگزار کنندگان را درگیر می کند، فروش بلیت های رویداد می باشد. یکی از 

مخاطبین شما برای حضور در یک رویداد، فاکتور های مختلفی را در نظر می گیرند که عدم توجه به این فاکتورها 

ادامه مسائلی که برای فروش بیشتر رویداد  در. باشد داشته شما رویداد بلیت فروش می تواند تاثیر زیادی در عدم

 باید در نظر بگیرید را ذکر می کنیم.

 رویداد وسترپ

 رویداد بیند و احتمالا بیشترین تاثیر را روی جذب او دارد پوستری رویدادها میاولین چیزی که کاربر در صفحه

ها، رنگ ها، مانند سرتیتر، نوشتهکلید اصلی طراحی یک پوستر همایش مناسب، ایجاد تعادل بین عناصری .است

 تصاویر و لوگوی آن است.

 ام رویدادن

نام رویداد نقش بسیار مهمی در جلب توجه مخاطب دارد. انتخاب نام برای رویداد باید به گونه ای باشد که ابهامی در 

 ذهن مخاطب ایجاد نکند و در اولین مواجهه متوجه موضوع همایش یا رویداد شود.

 یصفحهکه باید توجه کنید این است که تصویر و نام رویداد شما و هر چیز دیگری که داخل  ی مهمینکته

 کنید باید باهم سازگار باشند و همگی روی یک موضوع خاص تمرکز داشته باشند.وارد می ایوند رویدادهای

 توضیحات رویداد را کامل بنویسید

بعد از اسم و پوستر رویداد، سومین بخش مهم رویداد، توضیحاتی است که در مورد رویداد خود می دهید. کاربران 

مالی بپردازند و به همین دلیل قبل از حضور در یک رویداد ابتدا برای حضور در یک رویداد باید هزینه ی زمانی و 

 منافعی که از حضور در یک رویداد را به دست می آورند بررسی می کنند.

مردم صرفا به این خاطر که رویدادی وجود دارد در آن شرکت نمی کنند بلکه به این فکر می کنند که چه سودی از 

. به طور کامل سرفصل هایی که در رویداد شما مورد بحث قرار می گیرند و شرکت در این رویداد کسب می کنند

 .کنید ذکر توضیحات قسمت در را رساند می کاربر به اینکه چه سودی
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 تان نشان دهیدنظرات مثبت قبلی را به مخاطبان

ن قبلی رویداد استفاده در صورتی که شما قبلا رویدادی برگزار کرده اید، از عکس ها، فیلم ها و نظرات شرکت کنندگا

کنید تا به کاربران نشان دهید که فضای رویداد شما چگونه است و کاربران چه انتظاری می توانند از رویداد شما 

کنندگان قبلی را همراه با عکس آنها استفاده کنید تا مخاطبین اعتماد بیشتری به شما داشته باشند. نظرات شرکت

 داشته باشند.

ب نشان دادن یک عکس از رویدادهای قبلی است که بتواند حس حضور در رویداد را برای کاربران یک راه بسیار خو

 تداعی کند.

 

 تان استفاده کنیداز کدهای تخفیف برای افزایش فروش بلیت های

آنها  توانید ازتان میهایترین ترفندهای بازاریابی هستند که برای تشویق به خرید بلیتکدهای تخفیف یکی از مهم

 استفاده کنید.تخفیف می تواند شامل موارد زیر باشد:
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 برای مدت زمانی محدود  خفیفت .۴

 های خاص خفیف برای اعضای گروهت .4

 خفیف عمومی ت .3

 رویداد توجه کنید ه قیمت گذاریب

رویداد  قیمت رویداد خود را متناسب با امتیازی که به کاربر می دهید تنظیم کنید. مخاطبین شما امتیازاتی که از

 شما کسب می کنند را  با قیمت رویداد می سنجد و بعد برای خرید تصمیم گیری می کند.

 زمان رویدادتان را از قبل تعیین کنید

شود. سعی کنید که هر چه زمان ثبت رویداد به شروع رویداد فاصله کمتری داشته باشد احتمال فروش کمتر می

ه قبل از شروع رویداد آغاز کنید. بدین ترتیب افراد بیشتری میتوانند از رویداد بازاریابی  رویداد خود را حداقل دو هفت

 ریزی کنند.توانند از قبل برای آن برنامهشما آگاه شوند و می

 کس سخنرانان و لینک شخصی آنهاع

باید نام، عکس و  شما رویداد صفحه کنند؛می عمل رباآهن مانند شما گانکنندشرکت جامعه برای بزرگ سخنرانان

ها در آنجا کنید، عکسهای مجازی منتشر میهای روی سایت را در شبکهاعتبار آنها را نشان دهد. وقتی لینک مطلب

 های خندان باشد.تواند عکسی از لوگو و یا اتاق پر از مردمی با چهرهکنید میشوند. عکسی که انتخاب میدیده می

 یدئوهای مربوط به رویدادو

توانند سریع و حتی با استفاده از چت ی را از مصاحبه با سخنرانان منتشر کنید؛ این ویدئوها میهای سادهویدئو

 تصویری گوگل یا اسکایپ ضبط شده باشند؛ این موضوع ساده اما بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
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 های وبلاگی قبل از رویدادپست

کنندگان، قبل از رویداد مطالبی را در وبلاگ به اشتراک شرکتی برای جذب مخاطبان بیشتر و همچنین بهبود تجربه

 بگذارید.

ترین ی متنی با سخنرانان خود داشته باشید. ایمیل بهترین و سریعبرای مثال یک هفته قبل از رویداد، یک مصاحبه

ها از طرف مان که جوابباشد. فقط لیستی از سوالات خود را برای آنها ارسال کنید و هر زراه برای انجام این کار می

 سخنرانان ارسال شد آنها را در وبلاگ خود به اشتراک بگذارید.

از سخنرانان خود بخواهید تا پست مهمان بنویسند : سخنرانان متوجه این موضوع هستند که این کار برای آنها 

مهمان وجود دارد آنها مطالبی را  ننویساوبلاگ برای که اجتماعی مزایای و سئو بهبود بر خواهد بود اما به دلیل زمان

 های اجتماعی خود به اشتراک بگذارند.برای شما خواهند نوشت. آنها را تشویق کنید تا مطالب را در شبکه

 وابسته بازاریابان

توانند از این کدها زمان ترویج رویداد فردی برای تک تک شرکا و سخنرانان ایجاد کنید؛ آنها میکدهای منحصربه

که این کدها منحصر به فرد های اجتماعی خود استفاده کنند. با توجه به آندر شبکه برای تخفیف به افراد علاقمند

توانید متوجه شوید کدام شریک شما برای رویداد موثرتر عمل کرده است و هر چه میزان هستند شما می

 کنندگان بیشتر باشد، میزان مبلغ زیادی را به آنها پرداخت کنید. شرکت

گذارید؛ کنید و این کد را با سخنران اصلی خود در میان میرا انتخاب می" Reza30"به عنوان مثال شما کد

توانند از گذارد که با این کد میهای خود در میان میکند و با کانکشنسخنران اصلی شما شروع به توئیت کردن می

شود و معلوم اند شمرده مینام کردهتخفیف ویژه برخوردار شوند و سپس تعداد افرادی که با کد مورد نظر ثبت

 شود این سخنران تا چه اندازه برای رویداد موثر بوده است.می

 های شما کمک کنند.کنید که به افزایش فروش بلیتبا استفاده از این کدها دیگران را تشویق می
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 ورسانت فروشپ

بازاریابان، وب سایت ها یا انجمن هایی یکی از راه هایی که می توانید فروش رویدادها را افزایش دهید استفاده از 

است که مرتبط با رویداد شما هستند. این افراد و موسسات اغلب مایلند در ازای فروشی که برای رویداد شما انجام 

می دهند پورسانتی دریافت کنند. اگرچه ارائه ی پورسانت می تواند سود رویداد شما را کاهش دهد، اما در عوض 

فعالیت های فروش شما به طرز چشمگیری کاهش می یابد و از این طریق می توانید تمرکز بیشتری زمان ثبت نام و 

 بر روی محتوا و کیفیت رویداد خود داشته باشید.

 های محلیسایتها و وبرسال به رسانها

سایت آنها ر وبدهند تا رویداد خود را دهای محلی به شما اجازه میای، مخصوصا سایتهای رسانهبسیاری از سایت

 های مناسب را پیدا کرده و رویداد جدید خود را در آنجا تبلیغ کنید.تبلیغ کنید. سایت

 های صنعتیرویج رویداد از طریق انجمنت

های تجاری ممکن است به شما اجازه دهند تا مطلبی را در مورد رویداد خود ارسال کنید. اگر رویداد شما انجمن

باشد، از آنها درخواست کرده و در صورت پذیرش برای ترویج رویداد خود از آنها استفاده مربوط به مخاطبان آنها 

شوند به ترویج رویدادهای مربوط به مخاطبان آنها مخصوصا اگر های بازرگانی اغلب خوشحال میکنید. اتاق

 دهندگان از اعضای خودشان باشد کمک کنند.سازمان

 باشند مطلع موضوع این از مطبوعات دهید اجازه 

های خبری سایتدهند. با یک جستجو ساده در وبنگارانی هستند که تمام رویدادهای محلی را پوشش میروزنامه

می  این مطالبتوانید آنها را پیدا کنید. بنابراین دوستانه از آنها بخواهید تا در مورد رویداد شما مطلبی بنویسند. می

های مهمان وبلاگ در سایت شما باشد. اگر شما موفق به جلب رضایت آنها ای با سخنرانان یا پستمصاحبه تواند

 توانید بخشی از مطبوعات را تصاحب کنید.شوید می
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 دعوت نامه شرکتی

اغلب شرکت ها برای کارکنان خود دوره های اموزشی ضمن خدمت برگزار می کنند و مایل هستند تا کارکنان خود 

شما می توانید با ارسال یک دعوت نامه شرکتی رویداد خود را به آنها  نگه دارند.را در اطلاع دانش مرتبط با شغل 

 معرفی کنید.

 کنفرانس مطبوعاتی

اگر شما برگزار کننده یک رویداد بزرگ کشوری یا استانی هستید کنفرانس مطبوعاتی می تواند گزینه ی مطلوبی 

 ر تمایل دارند رویداد شما را مورد پوشش قرار دهند.خبرنگاران نیز بیشت برای جلب توجه تعداد افراد زیادی شود.

 مخاطبان دانشگاهی

دوره های آموزشی و ورکشاپ ها شرکت می کنند  ،که در رویدادهای کنفرانسی، همایشتعداد زیادی از افرادی 

اطلاعات و اطلاع از دانشجویان و اساتید دانشگاه می باشند. این گروه از افراد برای پر کردن خلاهای آموزشی یا تبادل 

آخرین دستاوردهای جدید رشته خود در این رویدادها شرکت می کنند. اطلاع رسانی در دانشگاه ها می تواند باعث 

 فروش بخش عمده ای از بلیت رویدادهای شما شود.

 حامی تبلیغاتی

رویداد شما کمک کند می تواند در صورتی که شما یک حامی تبلیغاتی داشته باشید که به بتواند در تبلیغ یا فروش 

مجلات و روزنامه های پرمخاطب یا وب سایت های پربازدید  تاثیر به سزایی در فروش بلیت رویداد شما داشته باشد.

 می تواند نمونه ای از این حامی های تبلیغاتی باشند.
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 همکاری آسیاتک با موسسه آموزش عالی متانت در معرفی رویداد بازاریابی دیجیتال
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 است مفهومی اما گیرد، می قرار بحث مورد اقتصاد دروس در که است هایی واژه و مفاهیم از یکی هزینه ی فرصت

م. وقتی که می خواهیم از زمان یا پول استفاده کنیم اغلب به طور ناخودآگاه گزینه هستی مواجه آن با روزه هر ما که

 کنیم. های احتمالی را بررسی می

 رویدادتان به مخاطبین می دهید را برجسته کنیدرزشی که در ا

برای مثال زمانی که من تصمیم می گیرم برای شام به یک رستوران بروم، یک گزینه رستوران سنتی و یک گزینه 

 ی هزینه غذاهای فست فود می باشد. اگر من رستوران فست فودی را به خاطر سریعتر طبخ شدن غذا انتخاب کنم،

 .است خوشمزه سنتی غذای یک دادن دست از من فرصت

د. هنگامی که من می خواهم در یک رویداد شرکت کنم، به طور ناخودآگاه الا برای رویدادها نیز صدق می کنمثال ب

 و دید یا مطالعه تفریح، شامل تواند می به اینکه از آن زمان چه استفاده ی دیگری می توان کرد نیز فکر می کنم و

که این معنای هزینه فرصت است. در واقع قبل از رویداد من به این فکر می کنم که چه چیزی  شدبا اقوام از بازدید

 و رفت زمانی ارزش آورده، این آیا و( …از رویداد به دست خواهم آورد )دانش، شبکه تجاری، فرصت های شغلی و 

  دارد؟ را رویداد در حضور و آمد

موارد برای کاربر دشوار است. یکی از بهترین شاخص ها که برای این کار اما قبل از حضور در رویداد پیش بینی این 

در اختیار داریم، قیمت می باشد که سیگنالی برای نشان دادن ارزش رویداد است. به همین دلیل ما پیشنهاد می 

 رایگان نکنید. کنیم که اگر شما برگزار کننده رویداد هستید و به ارزش رویداد خود اعتماد دارید، رویداد خود را

 ردم اغلب در رویداد هایی که هزینه پرداخت کرده اند حضور می یابندم

؛ اما به دارند بیشتری نامی ثبت ما اغلب از برگزار کنندگان رویداد می شنویم رویدادهایی که رایگان هستند، تعداد

نرخ شرکت کنندگان در رویداد افراد در این رویدادها شرکت می کنند و برای رویدادهای پولی  %32طور متوسط 

هزار  ۴5بالاتر است. در آزمایشی که صورت گرفت یک وبینار مشابه یکی به صورت رایگان و یکی با قیمت نزدیک به 
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 در همچنین بود و  %9۹و در وبیناری که هزینه پرداخت شده بود  %3۹تومان ایجاد شد. نرخ حضور در وبینار رایگان 

 .بودند نیز ارائه فایل دریافت خواستار کاربران که شد دریافت لایمی تعدادی پولی وبینار

در ابتدا تصور می شد که به خاطر هزینه وبینار، افراد کمتری در این رویداد شرکت کنند، اما نتیجه متفاوت بود. 

رایگانی برگزار کنید،  تقریبا تعداد افراد ثبت نامی برای رویداد دو برابر رویداد رایگان بود. اگر شما می خواهید رویداد

به شما پیشنهاد می کنیم که هزینه ی اندکی از کاربران دریافت کنید و در عوض همین میزان را صرف پذیرایی از 

مهمانان یا ارائه ی یک هدیه کوچک به آنها نمایید. چنین کاری باعث می شود که رویداد جذاب تر شود و شرکت 

 ود.کنندگان این رویداد در ذهنشان ثبت ش

شما برای برگزاری رویداد زمان زیادی صرف کرده اید. چرا با رایگان کردن رویداد این سیگنال را به مخاطبین ارسال 

 کنید که این رویداد کم ارزش است؟

وقتی کسی در رویداد رایگانی ثبت نام می کند در واقع به طور ناخودآگاه این فعالیت را در دسته ی فعالیت هایی که 

بخواهد آن را انجام دهد در نظر می گیرد. شاید حضور یا عدم حضور در رویداد برای شرکت کننده اهمیت شاید 

زیادی نداشته باشد، اما برای شما که برگزار کننده این رویداد هستید و زمان زیادی برای این کار صرف کرده اید، 

 حضور مخاطبین بسیار مهم است.

 تواند به حل این مشکل کمک کند؟یا ارائه ی تخفیف های زیاد می آ

رفیت رویداد شما را تکمیل کند، اما این کار معایبی نیز دارد. ظاگرچه ارائه ی تخفیف های زیاد می تواند سریع تر 

افرادی که با تخفیف زیاد در رویداد حاضر شده اند ممکن است افراد مناسبی برای رویداد شما نباشند و به خاطر 

ی برای رویداد پرداخت کرده اند توجه کافی به مطالب ارائه شده نداشته باشند. مشکل دیگر اینکه هزینه ی کمتر

اینجاست که بعد از اطلاع از این موضوع، کاربران دیگر نیز درخواست تخفیف می کنند و درآمد کلی شما از رویداد 

 کاهش پیدا می کند.

بران ثبت نامی ارسال نمایید. اغلب افرادی که در رویداد راهکار دیگر این است که پیشنهادات تخفیف را فقط به کار

دارند. انگیزه ای  رویداد این در شرکت به تمایل نیز آنها که  شما شرکت می کنند دارای دوستان یا نزدیکانی هستند
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آنها  هزینه بلیت به %52به افراد ثبت نامی بدهید تا از دوستانشان برای شرکت در این رویداد دعوت کنند. مثلا 

 بازگردانده شود یا هدیه ای از جانب شما دریافت نمایند.

 در صورتی که همچنان مایل هستید رویداد رایگان ایجاد نمایید می توانید از پیشنهادهای زیر استفاده نمایید.

 آنها به را رویداد زمان روز قبل از برگزاری رویداد حتما با تمامی افراد ثبت نام کننده تماس بگیرید و  ●

 .کنید یادآوری

برای عده ای از افراد دریافت گواهینامه حضور در رویداد می تواند انگیزه ای باشد که در رویداد شما شرکت  ●

 کنند.

 توصیه نامه افرادی که در رویدادهای قبلی شما حضور داشته اند را برای کاربران ثبت نامی ارسال کنید. ●

 داد به دست می آورند را به آنها یادآور شوید.مزایایی که کاربران از شرکت در این روی ●
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پایان رویداد به معنی پایان بازاریابی رویداد نیست، بلکه بعد از رویداد کارهای بزرگی باید انجام دهید و رویداد بعدی 

 تر و بهتر برگزار کنید.خود را موفق

 ست وبلاگپ

کننده هستند. شروع به نوشتن آنها بکنید و آنها را به سرگرمبندی، اغلب آسان و های وبلاگی جمعنوشتن پست

 های محلی که شامل محتوای مشابهی هستند بفرستید.ها یا انجمنسایتهای مهمان به وبعنوان پست

کنندگان های مثبت شرکتهای سخنرانان و فیدبکقولتواند شامل نقلها : این خلاصه میای از سخنرانیخلاصه- 

 باشد.

 .کنید منتشر اسلایدها و هاعکس همراه به را سخنرانی یک یهمه توانیدمی:  هاسخنرانی یارائه -

های خوبی که در حین رویداد گرفتید عکس و دهید قرار سایتوب روی عکس گالری یک:  رویداد عکس گالری -

گذاری تصاویر، این است که اولا هر های اشتراکها در سایتگذاری عکسمنتشر کنید. خوبی این کار به جای اشتراک

توانید عکس آپلود کنید و اسپم نخواهید بود. علاوه بر آن میزان ترافیکی که به وبلاگ ارسال چقدر بخواهید می

 کنید بیشتر خواهد شد.می

 رسال ایمیل ا

رویداد را ذکر کنید کنندگان خود بفرستید و در این ایمیل خبرهای مهم کنندگان و دنبالایمیل تشکری برای شرکت

 های وبلاگ و غیره را ارسال کنید.های مهمی مثل لینک فرم نظرسنجی رویداد، پستو همچنین لینک

آوری توصیفات مختلف درباره رویداد شما ت بازخورد و جمعدریاف برای عملکرد بهترین نظرسنجی:  نظرسنجی -

 باشد.برای بهره برداری در رویداد بعدی می

 .کنید ارسال ایمیل در را ایدکرده منتشر تانوبلاگ در که را مطالبی بهترین لینک:  وبلاگی هایپست لینک -
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نام کنندگان رویداد دنبال کنند : برخی از ثبت اجتماعی هایشبکه در را شما تا کنید دعوت کنندگاننامثبت از -

ها اند. پس این فرصت را برای ترویج مطالب شبکههای اجتماعی دنبال نکردهشما شاید تا کنون شما را در شبکه

 اجتماعی خود از دست ندهید.

کنندگان رخی از شرکتب:  کنید دعوت بعدی رویداد از رسانیاطلاع و خبرنامه در عضویت برای را کنندگاننامثبت -

همراه ایمیل ارسال کنید. این موضوع به ترویج رویداد نام را بهاند؛ لینک فرم ثبتشما هنوز عضو خبرنامه شما نشده

 بعدی شما کمک خواهد کرد.

 های اجتماعیبکهش

کنید و در ارتباط بمانید. بگذارید، از آنها تشکر  تان به اشتراکهای خود را با مخاطبانحال وقت آن است که داستان

 های اجتماعی آورده شده است.های رسانهجا برخی از فعالیتدر این

آنها را  و کنید تشکر خود کنندگانشرکت و اسپانسرها سخنرانان، از رویداد از بعد:  توییتر در تشکر هایپیام ارسال -

 منشن کنید تا حتما توییت شما را بخوانند.

های رویداد را در فیسبوک یا گوگل پلاس نیز به اشتراک های اجتماعی : بهترین عکسرسانه در عکس ارسال -

 بگذارید. به هنگام ارسال بقیه افراد را نیز تگ کنید.

 دقت دیگران هایپست در هامنشن یا و توییتر در شده ارسال هایپیام به رویداد ار بعد روز یک:  گذاریاشتراک -

های جدید شما نیز آنها را به اشتراک کنند؛ بعد از دیدن توییتکار را برای شما آسان می این مانجا هاهشتگ کنید؛

 بگذارید.
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، ۴2225532۹35و شناسه ملی  2۸5545به شماره ثبت « پردیس افزار ماندگار ایرانیان»با اسم تجاری « ایوند»

رویداد در ایران می باشد. این سامانه ابزاری را در اختیار برگزار سامانه ای برای ایجاد، مدیریت، انتشار و فروش بلیت 

دهد تا بتوانند رویداد خود را ساخته و با بسیاری از مخاطبین به اشتراک بگذارند و در جامعه ای  کنندگان قرار می

 .وسیع از علاقه مندان به شرکت در رویداد ها اطلاع رسانی کنند

راحی شده است تا برگزارکنندگان رویداد های مختلف از دورهمی های کوچک و به گونه ای ط« ایوند»تکنولوژی 

ورکشاپ های آموزشی تا کنفرانس ها و همایش های بزرگ، بتوانند رویداد خود را به آسانی تعریف کنند و بسیاری 

 .بسپارند« ایوند»از کار های مدیریتی پیچیده یک رویداد را به سیستم 

 هاویژگی

توانید خیلی سریع و راحت رویداد خود را تعریف کرده و صفحه ای  با ایوند می د :یداتعریف آسان رو ●

اختصاصی برای معرفی آن رویداد در اختیار داشته باشید. صفحه رویداد شما شامل روز و ساعت شروع و 

 .پایان، بلیت ها، آدرس محل برگزاری، موارد مهم دیگر خواهد بود

ذارد که بتوانید از شبکه های مختلف برای گ را در اختیار شما میایوند ابزاری  : طبجذب سریع مخا ●

دانیم که شما هر چقدر سریعتر ظرفیت رویداد را پر  تبلیغ و اطلاع رسانی رویداد خود استفاده کنید. ما می

 .گذارید کنید، وقت بیشتری روی بالا بردن کیفیت آن می

ر هر لحظه ببینید چند نفر در رویداد شما ثبت توانید د با ایوند شما می : گزارش لحظه به لحظه رویداد ●

 .نام کرده و کدام یک از کانالهای اطلاع رسانی فعال تر بوده است

 .شما می توانید برای بلیت هایی که ایجاد کرده اید، بن تخفیف ایجاد کنید : امکان تعریف کد تخفیف ●
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 به اشتراک بگذارید   

رویداد نیاز به اطلاعات خاصی از  در صورتی که برای ورود به : نامنامه پیش از ثبتامکان ایجاد پرسش ●

جمله مدرک تحصیلی، سن و هر اطلاعات دیگر مورد نیاز است را می توانید در هنگام ثبت نام از مخاطب 

 .درخواست کنید

برای استفاده از ایوند لازم نیست که کاربران وب سایت شما به ایوند مراجعه  : اادغام شدن با سایت شم ●

رویداد و کپی کردن کد داده شده در وب سایت خود، مخاطبین از طریق وب  کنند. می توانید با ایجاد

 .سایت خودتان ثبت نام را انجام دهند

مامی اطلاعات شرکت کننده ها، تعداد بازدید ها و میزان فروش ها در ت : گزارش عملکرد بعد از رویداد ●

اشتید می توانید به آنها دسترسی پنل کاربری شما موجود می باشد و هر زمان که به این اطلاعات نیاز د

 .داشته باشید

 

 همین الان رویداد خود را در ایوند ایجاد کنید.
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