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NAME OR LOGO

آرانهواداریوارتباطیخدماتمدیریتافزارنرم
تمامکردنمکانیزهبرایجامعسیستمی

زاتبلیغاتیوهواداریکمپینیکفعالیت های
مدیریتبیوگرافی،ها،اطالعیهواخبار:جمله

عمومی،مالقات هایسخنرانی ها،وجلسات
انهسامنگاری،نامههواداران،اختصاصیپیام رسان

همکاری،درخواست هایثبتمردمی،ارتباط
طوریسامانهاین.می باشد...ونظرسنجی

ورامبیشترانجامتواناییکهاستشدهطراحی
مدیریتیکارهایوهوادارانومردمباارتباطی
نای.باشدداشتهراخودتبلیغاتیهایکمپین
راماشنیازموردامکاناتتوانستههوشمند،سامانه

یکدرشدهتفکیکوجزءبهجزءصورتبه
کهگونه ایبهکندگردآوریهمکناردرمجموعه

هداشتوجودمختلفافرادبهامورتفویضامکان
.باشد
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هواداری و تبلیغاتیکمپین های آماده سازی مبانی راهبردی 



NAME OR LOGO

اپلیکیشن موبایل و وب سایت ارتباطی ست

وهواداریهایکمپینمدیریتوریزیبرنامهماارمغان
یمعرفبرایکاربردیومتنوعابزارهایارائهوتبلیغاتی
ماش.استآیندهدرموفقیتدرصدافزایشوشماقدرتمند

رنظقبیلازآران،هواداریسامانهامکاناتازاستفادهبا
دهندگان،رایوهوادارانبامستقیمارتباطسنجی،
پیامیکانتشاروساختمحلی،مشکالتشناخت

سبتناطالعات،آنالیزوآوریجمعوگذار،تاثیرانتخاباتی
تراتژیاستعیینوتبلیغاتیهایکمپینریزیبرنامهبه

زارابیکداشتنوقویتیمیکساختنباونمودهاقدام
.کنیدمیتضمینراآیندهدرخودپیروزیقدرتمند،ارتباطی

راخوداطرافانسانیمنابعآرانهواداریسامانهبا
دروزیپیربرایراراهآنها،کردنبسیجباوکردهشناسایی

.کردخواهیدهموارآینده

حوزه ی جذب هوادارمدیریتدررویکردی جدید

رسانه ایارتباط مستمر و موثر راهبرد برای تدوین 
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شویدبرنامه تر، وارد عرصه داده و هر چه بهتر و سریع تر و با رو، افزایش روی دادهای پیش را از سامانه هواداری آران به شما کمک خواهد کرد تا قدرت پیش بینی خود 



NAME OR LOGO

بیوگرافی، سوابق کاری و تحصیلی، معرفی خود 

تصویر و یا تصاویر شما

معرفی کمپین های  هواداری و تبلیغاتی

ساعات کاریو معرفی راه های ارتباطی با شما 

یتبلیغاتکمپین های  هواداری و نشانی و معرفی 

مردمرویدادها و ارتباط با گروه های مختلف انتقال 

نحامیااطالع رسانی، الهام بخشی و انگیزه  دادن به 

از طریق رسانه ها

معرفی خود  و اطالعات کمپین هاپنل 
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NAME OR LOGO 5

ها  برنامه ، هماهنگی مشاهده اطالعات و آمار 

ت و جلسات، پیامرسان، انواع گزارشات و قابلی

های فراوان دیگر در اپلیکیشن هواداری آران



NAME OR LOGO

هایافزارنرمدیگرکهخدماتیبرعالوهسامانهایندر
هدادشمابهامکاناینمی نمایند،ارائهنکارینامه

ازیاوهمراهگوشی هایطریقازمردمتامی شود
صورتبهراخوددرخواست هایبتوانندوب سایت

خودنویسدستمتنازیاونمودهتایپمتنی
گیریپیشمارهونمودهثبتسامانهدروگرفتهعکس

.نماینددریافت

سامانه ویژه ی نامه نگاری
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NAME OR LOGO

ہ

خوددرخواست هایمی توانندمردمسامانهایندر
کهابزاریطریقازومستقیمصورتبهرا

یطبقه بندراشماازدرخواستیمتداولموضوعات
یاونمایددریافتپیگیریکدوثبتنموده،

سامانهایندرحضوریهایدرخواستومراجعات
.شودمیرساندهشمااطالعبهوثبت

مدیریتسامانهاینمهموویژهامکاناتاز
داشیوردهایارائهونتیجهدریافتتادرخواست ها

براساسمتنوعآماریگزارشاتومدیریتی
.باشدمیمهمپارامترهای

سامانه ارتباط مستقیم مردمی 
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NAME OR LOGO

وجلساتانواعتمامیسامانهازبخشایندر
.شدبامیرسانیاطالعوثبتقابلشماهایسخنرانی 

ثبت جلسات با مدیران ارشد حوزه ها•

ثبت سخنرانی های  •

ثبت زمان و مکان سخنرانی ها•

ثبت مالقات های عمومی•

امکان ثبت درخواست مالقات عمومی توسط  مردم•
و هواداران

پنل مدیریت جلسات
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NAME OR LOGO

درخواستوهوادارانباتعاملبرایابزارایناز
صورتبهنظراتاعالمبرایآنهاازمشارکت
کمترینبانظرسنجیسامانهطریقازحرفه ای

مدهایپروژهوتصمیماتمورددرممکنهزینه
نجینظرسنتیجهوکرداستفادهتوانمیشمانظر

لتحلیوبررسیموردزیرپارامترهاییاساسبررا
.دادقرار

کنندهمشارکتزندگیمنطقه•

کنندهمشارکتسن•

کنندهمشارکتتحصیالت•

کنندهمشارکتجنسیت•

کنندهمشارکتتاهلوضعیت•

سامانه نظرسنجی مردمی 
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NAME OR LOGO

لیهکوشودمینصبشمااختصاصیسروردررسانپیاماین
فراهمشمابرایرامتداولهایرسانپیامنیازموردامکانات

.نمایدمی

وماشبینسویهدووسویهیکارتباطامکانرسانپیاماین
.داردراهواداران

:رسانپیامامکاناتازبرخی

نفریکبا(چت)گفتگوامگان

ناتعدادبه(سوبهیکرسانیاطالع)بهکانالایجادامکان
محدود

ناتعدادبهمردمیوداخلیکاریهایگروهایجادامکان
محدود

متنوصوتعکس،فیلم،ارسال:پیامرسانبودنمدیامولتی

پیام رسان اختصاصی
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NAME OR LOGO

لیلتحبرایکارآمدابزارهاییمدیریتیداشبوردهای
صورتاقداماتوسامانهبهشدهواردداده های

مهمپارامترهایاساسبرکهباشنندمیگرفته
موردمواردتفکیکبهوزندهصورتبهاطالعات

وندشمیکشیدهتصویربهنموداریصورتبهنیاز
.باشندتحلیلودرکقابلراحتیبهتا

پیامها،کمپینوضعیت،هوادارنآمارمثالبرای
بهمردمی،هاینظرسنجیشده،تبادلهای

میدادهنمایشنموداریصورتبهنوعتفکیک
موضوعاتراحتیبهتواندمینمایندهوشود

ودادهقرارتوجهموردوبررسیرامهمومختلف
.دهدانجامموثرودقیقهایریزیبرنامه

داشبورد مدیریتی و گزارشات آماری
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هدف ما
هكاستاینآراننواندیشانپرتوافزارینرمشركتدرماهدف

ایشورابهورودبهتصمیملحظهازشماهایبرنامهوامورتمامی
وتمديرينحوبهترينبهنمایندگی،دورهپایانزمانتامجلس،
یهدوسوارتباطها،کمپینرصدهواداران،مديريت.کنیمپردازش

هاگزارشارائـههمـراهبـه...ونظرسنجیمردم،باایلحظهی
آرانهواداریسامانهنظيركممزايایازکارآمدومتنوعهایآمارو

.باشدمی
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ما با 
درصد موفقیت خود را 
به نحو  شگفت انگیزی 

افزایش دهید 

راههای ارتباطی با ما 

021  - 91009290

aransoft@gmail.com

http://www.aransoft.ir/

http://www.fabrikam.com/

