گزارش ترندیکـس
ازسًو بازار شبکٌيای تبلیغاتی
بخش :1شبکٌيای تبلیغات نوبایلی

فهرست مطالب
ترندیکس چٌ نیکند؟

سًو بازار شبکٌيای تبلیغاتی ایران
ير شبکٌ تبلیغاتی چٌ تعداد رسانٌ برتر در اختیار دارد؟
بازیيای برتر از کدام شبکٌ تبلیغاتی استفادى نیکنند؟

ير شبکٌ تبلیغاتی بٌ چند درصد از کل کاربران دسترسی دارد؟
ير شبکٌ تبلیغاتی بٌ چٌ نَع نخاطبی دسترسی دارد؟
•
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ترندیکس چه میکند؟
ترندیکس یک ابزار برای رصدکردن فعالیت تبلیغاتی تهام اپلیکیشنيای فعال است .ترندیکس بٌ شها کهک نیکند يهٌ

فعالیت تبلیغاتی برنديا را زیر نظر بگیرید ٍ تاثیر فعالیت آنًا رٍی نصب ٍ حذف اپلیکیشن ایشان را تحلیل ٍ بررسی کنید .با
استفادى از این ابزار در ٍاقع شها از تجربٌ يهٌ برنديای صنعت استفادى نیکنید ،رقبای خَد را بٌطَر نداٍم زیر نظر دارید ٍ از
دانش آنًا استفادى نیکنید.
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مشاهده تمام کلمات تبلیغات
در جستـجـىی کـافه بـازار

مشاهده ویژگی های
دمىگرافیک کاربران اپ رقبا

ASO
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مـشاهده تبـلیغـات
در اپـلیکـیشن رقبـا

مشاهده تعداد نصب
اپ رقـبا در هـر روز

مشـاهده تبلیغات
همسان رقبا در وب

سًو بازار شبکٌيای تبلیغاتی ایران
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سًو بازار شبکٌ
تبلیغاتی X

نکته :در فرنىل باال n ،تعداد اپلیکیشنيایی است که از شبکهتبلیغاتی x
استفادى نیکنند(.و نهکن است از دیگر شبکهيای تبلیغاتی نیز استفادى کنند).
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نمىنه آماری 4,024 :اپلیکیشن ایرانی نىجىد در کافهبازار که در  120روز گذشته
آپدیت دادى است و نهایش تبلیغات دارند ( .از  20خرداد  98به بعد)

رایکا
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توضیح فرنول سًو بازار شبکٌيای تبلیغاتی ایران
مثال فرضی:
نحىه محاسبه:

 -1اپلیکیشن «ناشینبازی» 1 ،نیلیىن نصب دارد و با شبکهيایتبلیغاتی تپسل و عدد کار نیکند.
 -2اپلیکیشن «نىتىر بازی» 500 ،يزار نصب دارد و با شبکهيایتبلیغاتی مگنت و عدد کار نیکند.

1,500,000

 -3اپلیکیشن «آشپزباشی» 1.5 ،نیلیىن نصب دارد و با شبکهتبلیغاتی تپسل کار نیکند.

نهىنه آناری 3 :اپلیکیشن «ناشینبازی»« ،نىتىر بازی» و «آشپزباشی»
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تپسل در نثال فرضی
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2
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= سًو بازار شبکٌ تبلیغاتی
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ير شبکٌ تبلیغاتی چٌ تعداد رسانٌ برتر در اختیار دارد؟
روش گزارشدهی :این نمودار ،تعداد رسانههای برتر هر شبکهتبلیغاتی را

200

نمایش میدهد.
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رسانه برتر ،اپلیکیشنی تعریفشدهاست که:
•

بیش از  20يزار نصب در کافهبازار دارد.

•

در  120روز اخیر آپدیت دادى است(.از تاریخ  20خرداد  98به بعد)

•

نهایشديندى تبلیغات است.

نمىنه آماری 4,024 :اپلیکیشن ایرانی نىجىد در کافهبازار که نهایش
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تبلیغات دارند و در  120روز گذشته آپدیت دادىاند.
کاربرد :این نهىدار به برنديایی که نیخىايند با شبکهيای تبلیغاتی يهکاری کنند و تبلیغات خىد را در رسانهيای آنيا نهایش ديند ،این انکان را نیديد که
نتىجه شىند ير شبکهتبلیغاتی به چه تعداد رسانه دسترسی دارد و نیتىاند در چه نقیاسی تبلیغات ایشان را نهایش ديد.
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بازیيای برتر از کدام شبکٌ تبلیغاتی استفادى نیکنند؟
روش گزارشدهی :این نهىدار ،نشان نیديد که اپلیکیشنيای برتر
گیو کافهبازار ،از کدام شبکهيای تبلیغاتی استفادى نیکنند و

تبلیغات آنيا را در اپلیکیشن خىد نهایش نیديند .دلیل اینکه

شبکٌتبلیغاتی اپلیکیشنيای بازی برتر

نجهىع تعداد از  91بیشتر است این است که برخی اپلیکیشنيا با
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تعداد بازی
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جزو بازیيای برتر قرار گرفتهاند.
بازی برتر ،اپلیکیشن بازیای تعریفشدهاست که:
•

بیش از  20يزار نصب در کافهبازار دارد.

•

در 120روز اخیر آپدیت دادىاست(.از تاریخ 20خرداد  98به بعد)

•

نهایشديندى تبلیغات است.

نمىنه آماری 4,024 :اپلیکیشن ایرانی نىجىد در کافهبازار که نهایش
تبلیغات دارند و در  120روز گذشته آپدیت دادىاند.

ير شبکٌ تبلیغاتی بٌ چند درصد از کل کاربران دسترسی دارد؟
روش گزارشدهی :نهىدار فىق بهصىرت تقریبی نشان نیديد که ير شبکه
تبلیغاتی به چند درصد از کاربران اپلیکیشنيای نهایشديندى تبلیغات
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دسترسی دارد.
نحىه محاسبه:
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نمىنه آماری 4,024 :اپلیکیشن ایرانی نىجىد در کافهبازار که نهایش
تبلیغات دارند و در  120روز گذشته آپدیت دادىاند.

ير شبکٌی تبلیغاتی بٌ چٌ نوع نخاطبی دسترسی دارد؟
يهٌ اپلیکیشنيای نهایشديندى تبلیغات
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ير شبکٌی تبلیغاتی بٌ چٌ نوع نخاطبی دسترسی دارد؟
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از تىجه شما سپاسگزاریم
لطفا نظر خىد درباره این گزارش را با ما در میان بگذارید.
ارسال نظرات

بـرای اطـالع از گزارشيا ٍ تحلیـليای تـرندیـکس
کانال تلگرام نا بٌ آدرس  @trendix_ioرا دنبال کنید.

