چگونه شروع کنم؟

آمادگی استراتژیکی برای شروع

هر آنچه برای ایجاد گروه های هواداری نیاز دارید!

نرم افزار مدیریت خدمات ارتباطی و هواداری آران

جامع

سیستمی

برای

مکانیزه

کردن

تمام

فعالیتهای یک کمپین هواداری و تبلیغاتی از

جمله :اخبار و اطالعیه ها ،بیوگرافی ،مدیریت
جلسات

و

سخنرانیها،

مالقاتهای

عمومی،

پیامرسان اختصاصی هواداران ،نامه نگاری ،سامانه
ارتباط مردمی ،ثبت درخواستهای همکاری،

نظرسنجی و  ...میباشد .این سامانه طوری
طراحی شده است که توانایی انجام بیشتر امور
ارتباطی با مردم و هواداران و کارهای مدیریتی
کمپین های تبلیغاتی خود را داشته باشد .این
سامانه هوشمند ،توانسته امکانات مورد نیاز شما را
به صورت جزء به جزء و تفکیک شده در یک

آماده سازی مبانی راهبردی کمپین های هواداری و تبلیغاتی
1

NAME OR LOGO

مجموعه در کنار هم گردآوری کند به گونهای که
امکان تفویض امور به افراد مختلف وجود داشته
باشد.

اپلیکیشن موبایل و وب سایت ارتباطی ست
ارمغان ما برنامه ریزی و مدیریت کمپین های هواداری و

تبلیغاتی و ارائه ابزارهای متنوع و کاربردی برای معرفی
قدرتمند شما و افزایش درصد موفقیت در آینده است .شما

با استفاده از امکانات سامانه هواداری آران ،از قبیل نظر
سنجی ،ارتباط مستقیم با هواداران و رای دهندگان،

شناخت مشکالت محلی ،ساخت و انتشار یک پیام
انتخاباتی تاثیر گذار ،و جمع آوری و آنالیز اطالعات ،نسبت

به برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتی و تعیین استراتژی

رویکردی جدید در مدیریت حوزه ی جذب هوادار

اقدام نموده و با ساختن یک تیم قوی و داشتن یک ابزار

ارتباطی قدرتمند ،پیروزی خود در آینده را تضمین می کنید.
با سامانه هواداری آران منابع انسانی اطراف خود را

تدوین راهبرد برای ارتباط مستمر و موثر رسانهای
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شناسایی کرده و با بسیج کردن آنها ،راه را برای پیروزی در
آینده هموار خواهید کرد.

سامانه هواداری آران به شما کمک خواهد کرد تا قدرت پیش بینی خود را از روی دادهای پیش رو ،افزایش داده و هر چه بهتر و سریع تر و با برنامهتر ،وارد عرصه شوید

داشبورد مدیریتی

پیام رسان اختصاصی

سامانه نظرسنجی
مردمی

پنل مدیریت جلسات و
سخنرانیها

سامانه ارتباط مردمی

سامانه ویژه ی نامه
نگاری

پنل معرفی شما و
ساماندهی کمپین
های تبلیغاتی خود
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پنل معرفی خود و اطالعات کمپین ها
معرفی خود  ،بیوگرافی ،سوابق کاری و تحصیلی

تصویر و یا تصاویر شما
معرفی کمپین های هواداری و تبلیغاتی

معرفی راه های ارتباطی با شما و ساعات کاری
نشانی و معرفی کمپین های هواداری و تبلیغاتی
انتقال رویدادها و ارتباط با گروههای مختلف مردم
اطالعرسانی ،الهام بخشی و انگیزه دادن به حامیان
از طریق رسانهها
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مشاهده اطالعات و آمار  ،هماهنگی برنامه ها
و جلسات ،پیامرسان ،انواع گزارشات و قابلیت
های فراوان دیگر در اپلیکیشن هواداری آران
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سامانه ویژه ی نامه نگاری
در این سامانه عالوه بر خدماتی که دیگر نرم افزارهای
نامه نکاری ارائه مینمایند ،این امکان به شما داده
میشود تا مردم از طریق گوشیهای همراه و یا از
وبسایت بتوانند درخواستهای خود را به صورت

متنی تایپ نموده و یا از متن دست نویس خود
عکس گرفته و در سامانه ثبت نموده و شماره پیگیری
دریافت نمایند.
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سامانه ارتباط مستقیم مردمی
در این سامانه مردم میتوانند درخواستهای خود
را به صورت مستقیم و از طریق ابزاری که
موضوعات متداول درخواستی از شما را طبقهبندی
نموده ،ثبت و کد پیگیری دریافت نماید و یا

مراجعات و درخواست های حضوری در این سامانه
ثبت و به اطالع شما رسانده می شود.

ہ

از امکانات ویژه و مهم این سامانه مدیریت
درخواستها تا دریافت نتیجه و ارائه داشیوردهای
مدیریتی

و

گزارشات

پارامترهای مهم می باشد.
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آماری

متنوع

براساس

پنل مدیریت جلسات
در این بخش از سامانه تمامی انواع جلسات و
سخنرانیهای شما قابل ثبت و اطالع رسانی می باشد.
• ثبت جلسات با مدیران ارشد حوزه ها
• ثبت سخنرانیهای
• ثبت زمان و مکان سخنرانیها
• ثبت مالقات های عمومی
• امکان ثبت درخواست مالقات عمومی توسط مردم
و هواداران
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سامانه نظرسنجی مردمی
از این ابزار برای تعامل با هواداران و درخواست
مشارکت از آنها برای اعالم نظرات به صورت
حرفهای از طریق سامانه نظرسنجی با کمترین
هزینه ممکن در مورد تصمیمات و پروژه های مد

نظر شما می توان استفاده کرد و نتیجه نظرسنجی
را بر اساس پارامترهایی زیر مورد بررسی و تحلیل
قرار داد.
• منطقه زندگی مشارکت کننده
• سن مشارکت کننده
• تحصیالت مشارکت کننده
• جنسیت مشارکت کننده
• وضعیت تاهل مشارکت کننده
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پیام رسان اختصاصی
این پیام رسان در سرور اختصاصی شما نصب می شود و کلیه

امکانات مورد نیاز پیام رسان های متداول را برای شما فراهم
می نماید.
این پیام رسان امکان ارتباط یک سویه و دو سویه بین شما و
هواداران را دارد.
برخی از امکانات پیام رسان:
امگان گفتگو (چت) با یک نفر
امکان ایجاد کانال به (اطالع رسانی یک سوبه) به تعداد نا
محدود
امکان ایجاد گروه های کاری داخلی و مردمی به تعداد نا

محدود
مولتی مدیا بودن پیامرسان  :ارسال فیلم ،عکس ،صوت و متن
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داشبورد مدیریتی و گزارشات آماری
داشبوردهای مدیریتی ابزارهایی کارآمد برای تحلیل
دادههای وارد شده به سامانه و اقدامات صورت
گرفته می باشنند که بر اساس پارامترهای مهم
اطالعات به صورت زنده و به تفکیک موارد مورد

نیاز به صورت نموداری به تصویر کشیده می شوند
تا به راحتی قابل درک و تحلیل باشند.

برای مثال آمار هوادارن  ،وضعیت کمپین ها ،پیام
های تبادل شده ،نظرسنجی های مردمی ،به
تفکیک نوع به صورت نموداری نمایش داده می
شود و نماینده می تواند به راحتی موضوعات
مختلف و مهم را بررسی و مورد توجه قرار داده و

برنامه ریزی های دقیق و موثر انجام دهد.
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هدف ما
هدف ما در شركت نرم افزاری پرتو نواندیشان آران این است كه
تمامی امور و برنامه های شما از لحظه تصمیم به ورود به شورا یا

مجلس ،تا زمان پایان دوره نمایندگی ،به بهترين نحو مديريت و
پردازش کنیم .مديريت هواداران ،رصد کمپین ها ،ارتباط دوسویه

ی لحظه ای با مردم ،نظرسنجی و  ...بـه همـراه ارائـه گزارش ها
و آمار های متنوع و کارآمد از مزايای كم نظير سامانه هواداری آران
می باشد.
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با ما
درصد موفقیت خود را
به نحو شگفت انگیزی
افزایش دهید
راههای ارتباطی با ما
021 - 91009290
aransoft@gmail.com

http://www.aransoft.ir/

