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EVO 3G أمنية: خدمات



الجديدة   EVO 3G لخدمات  تروج  أن  أرادت  ا�ردن،  في  ا�تصاالت  شركات  أبرز  من  واحدة   ، أمنية 
والمميزة عبر حملة لالحتفال بإطالق الخدمة في ا�ردن مع التركيز على التكنولوجيا والمحتوى 

الموجه نحو المستهلكين في ا�ردن.

لقد توجهت أمنية للقنوات التقليدية في التواصل مع مستخدميها والعمالء المحتملين، مثل 
المطبوعات وا�عالنات المعلقة وما إلى ذلك، إال أنها أرادت أيض¤ التطرق إلى وسيلة غير تقليدية 

في حملتها الدعائية، خصوص¤ مع توفر تكنولوجيا محمول جديدة.

أربعة أسابيع

المدة
تقديم خدمات EVO 3G الجديدة للمستهلك المحلي 
الهواتف  مستخدمي  كافة  وتوعية  ا�ردن  في 

المحمولة لدى جميع الشبكات.

التسجيل  المحتملين  الزبائن  على  التسهيل 
خالل  من  المحمولة   EVO 3G خدمات  على  للحصول 
فريق  من  هاتفية  مكالمة  تلقي  ثم  ومن  الجوال 

المبيعات لالشتراك في الخدمة.

ا�هداف
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القياسات
تصميمها  تم  التي  المتنقلة  ا�عالنات  عبر  الدخول  لمعدل  اليومية  القياسات 

.AdFalcon وتطويرها وتشغيلها من قبل

عدد المبيعات المحتملة التي يتم توليدها يومي¤.



التنفيذ

لقد قامت  AdFalcon با�عتماد على خبراتها في خلق تجربة 
مستخدم جذابة عبر جميع منصات المحمول التشغيلية. 

لهذه الحملة، تم إنشاء نوعين من إعالنات الجوال:

تم عرض ا�عالنات عبر تطبيقات ومواقع المحمول ا�على 
مرتبة في االردن لتمكين الوصول للحد ا�قصى الممكن 

من العمالء المستهدفين والتفاعل معهم.

فور نقر العميل على أحد ا�عالنات عبر جهازه المحمول ، 
تقنية أهم مميزات  لعرض  تفاعلية  تجربة  إلى  نقله  يتم 

EVO 3G من أمنية. من هناك، يمكن للمستخدم التنقل 
على  والحصول  بتعمق  وا�سعار  الخدمات  على  وا�طالع 

معلومات تفصيلية بحسب رغبته.

الوصول  لتمكين  االردن  في  مرتبة  ا�على  المحمول  ومواقع  تطبيقات  عبر  ا�عالنات  عرض  تم 
للحد ا�قصى الممكن من العمالء المستهدفين والتفاعل معهم.

فور نقر العميل على أحد ا�عالنات عبر جهازه المحمول ، يتم نقله إلى تجربة تفاعلية لعرض 
على  وا�طالع  التنقل  للمستخدم  يمكن  هناك،  من  أمنية.  من   EVO 3G تقنية  مميزات  أهم 

الخدمات وا�سعار بتعمق والحصول على معلومات تفصيلية بحسب رغبته.

غنية  وسائط  إعالنات  بتصميم   AdFalcon فريق  قام  لقد 
المستوى  وتوفير  الحملة  أهداف  لتحقيق  مبتكرة  متخصصة 

المطلوب من المشاركة ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور.
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الموجودة  الهواتف  من   ٪٩٩ مع  (يتوافق  قياسي  عرض  إعالن 
في السوق).

إعالن تفاعلي غني بالوسائط (متوافق مع ا�جهزة التي تدعم 
.(٥ HTML تكنولوجيا
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