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چه نیازی به ساخت اپلیکیشن داریم؟
احسان ملکی

طراحی اپلیکیشن
صدها دلیل برای نیازمندی همه فعاالن کسب وکار ایران، به اپ وجود دارد؛ اما نه 

دلیل مهم برای حضور شما در جمع ده ها هزار اپ فعال و پرمخاطب ایرانی، کفایت 

را  اپ، محصوالت و خدمات خود  اجرای  و  از طراحی  بعد  می کند؛ شما می توانید 

فرصت  از  کنید.  معرفی  و مشتریان  از مخاطبان  گسترده ای  به طیف  کم  هزینه  با 

اثربخش در بازار هدف با ابزار اپ، غافل نشوید.

نه دلیل برای نیاز شما به اپ
1. رقبا را جدی بگیرید!

مهم نیست در چه زمینه ای فعالیت می کنید؛ مشاور تحصیل در خارج از کشور هستید 

یا کارگزار بورس یا مشاور بازار سرمایه یا طالفروش و حتی طراح اکسسوری )لوازم 
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دارید،  که  تجارتی  هر  خانگی!  محصوالت  تولیدکننده  یا  و  بانوان  مد  و  جانبی( 

اپلیکیشن تلفن همراه شما را از رقبایتان جلو می اندازد. بسیاری از رقبای شما، از 

قدرت بی نظیر اپ در توسعه کسب وکار خود غافل هستند. چشم امید آن ها تنها 

برای شما خواهد  برنده خوبی  برگ  این  است.  اجتماعی  و شبکه های  به سایت 

بود که از غفلت آن ها، به نفع خود استفاده کنید. گاهی رقبا تحلیل درستی از نیاز 

آن ها  کارکرد  بر  و  نمی شناسند  را  نوین  ابزارهای  ندارند.  و مخاطب  مصرف کننده 

مسلط نیستند. اپ، می تواند برگ برنده شما در پیدا کردن بازارهای جدید و ارتباط 

بهتر با مخاطبان هدف باشد.

2. تحلیل رفتار مشتری
کسب وکارهای سنتی عیب بزرگی داشتند. با هزینه و صرف وقت زیاد، رفتار خریدار 

و مشتریان بالقوه و بالفعل را بررسی و بر اساس آن، راهبرد هدفمند و موثری را 

طراحی می کردند؛ اما در کسب وکارهای اینترنتی، هزینه و وقت کمی برای تحلیل 

رفتار مصرف کننده و مشتریان، صرف می شود. 

آنالیز آسان رفتار مصرف کننده و مشتری و تحلیل موفقیت و ضعف رقبا ساده است.

همراه،  تلفن  اپلیکیشن های  صاحبان  سایر  هم  و  فروشگاهی  اپ  دارندگان  هم 
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را  اطالعات  انواع  و  بپردازند  مشتری  رفتار  تحلیل  به  فناوری  کمک  با  می توانند 

مطالعات  تدوین  تهاجمی،  راهبرد  تدوین  برای  داده ها  این  از  و  کنند  استخراج 

بازاریابی و کشف بازارهای جدید و نوظهور استفاده کنند. 

بقای شما، به مشتریان شما وابسته است. باید از آن ها یاد بگیرید و به آن ها یاد 

بدهید. اپ، این تعامل دوطرفه را تسهیل و تسریع می کند.

3. کسب درآمد اینترنتی
یا  هنری  یا  پزشکی  کتاب  یک  شما  است.  امکان پذیر  اپ خوب  با  بیشتر  درآمد 

و  اطالعات  امکانات جستجوی  با  اپ  به صورت  رعایت کپی رایت،  با  را  آموزشی 

انواع فیلتر و دسته بندی و اطالعات تکمیلی و لغت نامه عمومی و تخصصی ارائه 

می کنید و به ازای هر دانلود با n تعداد مشاوره رایگان، x ریال در نظر می گیرید. 

هر چقدر خدمات شما بهتر و به نسبت رقبا، جذاب تر باشد، مخاطب بیشتری به 

سمت شما آمده و شما با تنوع محصوالت و خدمات، کاربر بیشتر و درامد بهتری 

کسب می کنید.
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4. ارتباط مستمر با مشتری
مشتری می خواهد با تولیدکنندگان کاال و خدمات، در ارتباط مستمر باشد و هر 

وقت با سوالی روبه رو شد، سریع از فروشنده بپرسد و جواب بگیرد. ارتباط مداوم با 

مشتری، یک نیاز دوطرفه است. هم برای شما که فروشنده کاال و خدمات هستید 

و هم برای خریدار کاال و خدمات سود دارد. شما به عنوان فروشنده با ارتباط بیشتر، 

خدمات بهتری ارائه می دهید و با بررسی رفتار مصرف کننده برای راهبردهای بعدی، 

خود را آماده می کنید. خریدار کاال و خدمات با شما در بستر اپ، ارتباط آسان و 

سریعی دارد و با دریافت پاسخ سواالت، نیازهای اطالعاتی اش را برطرف می کند.

ارتباط مستمر با مشتری با ارسال اطالعیه ها )نوتیفیکیشن( و انواع پیام و مشاوره 

تولید  یعنی  است؛  پول ساز  یعنی  است؛  فرصت آفرین  اپ،  بستر  در  و…  آنالین 

ارزش افزوده و درآمد برای شما دارد. ارزش این فرصت را بدانید و برای خلق این 

فرصت های طالیی، تالش کنید.
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5. با هزینه کمتر، تبلیغات بهتری انجام دهید
داشتن اپ، هزینه تبلیغات کاال و خدمات شما را کاهش می دهد. سبب می شود تا 

به جای تبلیغات سنتی برای مخاطب مجهول و مشتری ناشناس، برای طیف خاصی 

از مشتریان در مکان ها )فروشگاه های اپ( و دسته بندی های مشخص، محصوالت 

و خدمات خود را در قالب بسته ای به نام اپ، ارائه کرده و آن ها را در آشنایی با 

خدمات خود، یاری کنید. شاید هزینه ساخت اپلیکیشن در ابتدا برای شما توجیهی 

نداشته باشد اما اگر شما N تعداد کاال و خدمات قابل ارائه داشته باشید، می توانید 

همه این ها در قالب یک اپ چند مگابایتی با امکان جستجو و دسته بندی و… در 

اختیار کاربران قرار دهید.

و هشتک  اپ  دانلود  لینک  دارید،  را  خود  و خدمات  تبلیغ محصوالت  قصد  اگر 

کسب و کار خود را تبلیغ کنید و از میلیون ها کاربر اینترنت در ایران و چند میلیارد 

کاربر اینترنت در ۲۲۰ کشور دنیا غافل نشوید. بازدهی آگهی اینترنتی و اپ، N برابر 

تبلیغات سنتی است. این هشداری جدی برای کسب و کارهای سنتی است.

6. داشتن اپ اعتبار شما را افزایش می دهد!
داشتن اپ، فقط ابزاری برای بازاریابی، درآمدزایی، معرفی محصوالت و خدمات به 

طیف گسترده تر از مخاطبان بالقوه و بالفعل نیست. 
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مسئله توسعه محصول یا برندینگ، به اعتبار موسسه یا شرکت شما مرتبط است 

که با اپ، این ظرفیت، گسترش می یابد.

ارتقا  رقبا،  و  مشتریان  نزد  شما  برند  تصویر  و  اعتبار  همراه،  تلفن  اپ  داشتن  با 

می یابد و با افزایش قدرت چانه زنی شما در فروش محصوالت و خدمات، هزینه 

معرفی محصوالت و خدمات، در بلندمدت، کاهش می یابد. اپ شرکتی که n بار 

دانلود و نصب فعال دارد، دید بهتری برای مصرف کننده دارد تا اپ شرکتی که زیر 

هزار نصب فعال دارد. این تفاوت جایگاه ها و رتبه ها در فضای مجازی، میلیون ها 

گرفته شود. همچنین  باید در عصر دیجیتال، جدی  دارد که  بازاری  ارزش  تومان 

باید طراحی اپلیکیشن اندروید و ios را برای کسب وکار خود در نظر بگیرید چرا که 

داشتن دو نسخه باعث بیشتر شدن اعتبار کسب وکار شما خواهد شد.

7. به روزرسانی!
طراح  چه  بورس،  کارگزار  چه  آنالین،  مشاور  چه  باشید،  خبری  سایت  دارای  چه 

محصوالت پزشکی و نیروگاهی و حتی طراح مد و لباس سلبریتی ها، برای اعالم 

هر تغییر در قیمت، جنس، محصول و سرویس خود، نیاز به یک بستر داینامیک 

دارید تا بتوانید سریع با مشتری و مخاطب خود در تعامل باشید. این بستر، اپ 

تلفن همراه است که می توان با هر به روزرسانی در محصوالت و خدمات، آن ها را 

در اسرع وقت به اطالع مخاطبان رساند.

مشتریان شما، هر لحظه فهرستی از محصوالت و خدمات شما را مشاهده می کنند و 

شما می توانید آن ها را در بستر اپ، منتظر یک خبر خوش و سورپرایزی باورنکردنی 

در زمانی مشخص یا نامشخص قرار دهید. آگاهی از جدیدترین اخبار و اطالعیه های 

کسب وکار شما، ظرفیتی است که اپ تلفن همراه با به روزرسانی اطالعات، در اختیار 

مشتری قرار می دهد.
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8. افزایش فروش
با ساخت اپلیکیشن، تضمینی برای افزایش فروش محصوالت و خدمات شما در 

کوتاه مدت و بلندمدت نیست؛ زیرا طراحی اپ، شرط الزم برای فروش محصوالت 

فروش  اما  دارند،  خوبی  اپ  خیلی ها  نیست.  کافی  شرط  اما  است  خدمات  و 

قابل توجهی در محصوالت و خدمات آن ها دیده نمی شود. علت چیست؟

علت های متعددی برای ضعف فروش می توان ارائه کرد که در این بحث نمی گنجد؛ 

اما راهبردهای خالقانه در طراحی محصوالت و خدمات نوآورانه، می تواند شما را 

در بازاریابی اپلیکیشن و تبلیغ محصوالت و خدمات خود یاری دهد و همه این ها، 

در بستر اپ، مشتریان را به سمت شما سوق خواهد داد؛ چراکه مشتری، قادر به 

مشاهده اطالعات گسترده محصوالت و خدمات با داده های متنوع و بررسی نظر 

مشتریان قبلی )REVIEW( است.

پس با داشتن اپ و نصب های فعال زیاد و به روزرسانی متعدد، فروش محصوالت 

و خدمات را می توان افزایش داد. اپ کاربردی و مفید، تبلیغ گر خودش است.
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9. تماس با شما
تلفن  در گوشی  کاربر،  که  این است  اپ  از مزیت های  گفتیم، یکی  که  همان طور 

همراه هوشمند خود روی لوگوی اپ شما کلیک می کند و وارد بخش ارتباط با ما 

می شود و پیام خود را ارسال می کند و در بازه زمانی مشخصی، پاسخش را دریافت 

زمان بر است. یکی  اما  انجام است؛  قابل  در سایت هم  کارها  این  می کند. همه 

قابلیت  اینترنتی همین  برای فعاالن کسب وکار  اپلیکیشن  از مزایای مهم طراحی 

ارتباطی سریع خریدار با فروشنده است.

این 9 ویژگی، شماری از صدها ویژگی اپ تلفن همراه خوب برای اصناف و فعاالن 

کسب وکار در ایران است.
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