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پلتفرم های اتریبیوشن: ۱بخش
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می کند؟چهترندیکس
همهمی کندککمشمابهترندیکس.استفعالاپلیکیشن هایتمامتبلیغاتیفعالیترصد کردنبرایابزاریکترندیکس

با.کنیدبررسیویلتحلراایشاناپلیکیشنحذفونصبرویآنهافعالیتتاثیروبگیریدنظرزیررابرندهاتبلیغاتیفعالیت

ازوداریدنظرزیرمداومبه طورراخودرقبایمی کنید،استفادهصنعتبرندهایهمهتجربهازشماواقعدرابزاراینازاستفاده

.می کنیداستفادهآنهادانش
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ASO

تبلیغاتمشاهده تمام کلمات 

جستـجـوی کـافه بـازاردر 

مـشاهده تبـلیغـات

در اپـلیکـیشن رقبـا

نصبمشاهده تعداد 

هـر روزدر اپ رقـبا 

تبلیغات مشـاهده 

رقبا در وبهمسان 

های مشاهده ویژگی 

باکاربران اپ رقدموگرافیک 
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ند؟چند درصد از اپلیکیشن ها از پلتفرم های اتریبیوشن استفاده می کن

Trendix.io

ازییکازحداقلکهاپلیکیشن هاییدرصدنمودار،این:گزارش دهیروش
.می دهدنمایشرامی کننداستفادهاتریبیوشن هایپلتفرم

:که شده استتعریفاپلیکیشنی،بزرگاپلیکیشن

)اپلیکیشن۱۰۰۸(.داردکافه بازاردربیشتریانصبهزار۲۰•

:که شده استتعریفاپلیکیشنی،کوچکاپلیکیشن

)اپلیکیشن۷۱۸۹(.داردکافه بازاردرنصبهزار۲۰ازکمتر•

درهککافه بازاردرموجودخارجیوایرانیاپلیکیشن8,197:آمارینمونه
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یسهم بازار پلتفرم های اتریبیوشن ایران

:محاسبهنحوه

xشناتریبیوپلتفرمازکهاستاپلیکیشن هاییتعدادnباال،فرمولدر:نکته

ستفادهانیزاتریبیوشنپلتفرم هایدیگرازاستممکنو(.می کننداستفاده

).کنند

گذشتهروز۱۲۰درکهکافه بازاردرموجودایرانیاپلیکیشن166:آمارینمونه

۹۸ شهریور۱1از(.هستندایرانیاتریبیوشنازاستفادهحالدروداده اندآپدیت

)بعدبه
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iتعداد نصب اپلیکیشن 

iتعداد اتریبیوشن اپلیکیشن 

مجموع تعداد نصب کل اپلیکیشن ها
۱۰۰*

ن سهم بازار اتریبیوش
X = i=1

n

متریکس ادتریس چابک
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نتوضیح فرمول سهم بازار پلتفرم های اتریبیوشن ایرا

:محاسبهنحوه
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:فرضیمثال

اتریبیوشنپلتفرم هایازوداردنصبمیلیون۱،»ماشین بازی«اپلیکیشن-۱

.می کنداستفادهادتریسومتریکس

اتریبیوشنپلتفرم هایازوداردنصبهزار۵۰۰،»بازیموتور«اپلیکیشن-۲

.می کنداستفادهادتریسوچابک

اتریبیوشنپلتفرمازوداردنصبمیلیون۱.۵،»آشپزباشی«اپلیکیشن-۳

.می کنداستفادهمتریکس
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چابک در اتریبیوشن 
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iتعداد نصب اپلیکیشن 

iتعداد اتریبیوشن اپلیکیشن 

مجموع تعداد نصب کل اپلیکیشن ها
۱۰۰*

ن سهم بازار اتریبیوش
X = i=1

n



سهم بازار پلتفرم های اتریبیوشن خارجی

:محاسبهنحوه

xاتریبیوشنپلتفرمازکهاستاپلیکیشن هاییتعدادnباال،فرمولدر:نکته

).کنندفادهاستنیزاتریبیوشنپلتفرم هایدیگرازاستممکنو(.می کننداستفاده

آپدیتگذشتهروز۱۲۰درکهکافه بازاردرموجودایرانیاپلیکیشن179:آمارینمونه

)بعدبه۹۸ شهریور۱1از(.هستندخارجیاتریبیوشنازاستفادهحالدروداده اند

iتعداد نصب اپلیکیشن 

iتعداد اتریبیوشن اپلیکیشن 

مجموع تعداد نصب کل اپلیکیشن ها
۱۰۰*

ن سهم بازار اتریبیوش
X = i=1

n

Adjust Appsflyer Appmetrica Branch
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اپلیکیشن های ایرانی از پلتفرم های اتریبیوشن 

ایرانی بیشتر استفاده می کنند یا خارجی؟

.استشدهتقسیمخارجیوایرانیگروهدوبیندانلودهایشانتعدادمی کنند،استفادهخارجیهموایرانیپلتفرم هایازهمکهاپلیکیشن هایی:نکته

۹۸ شهریور۱1از(.هستندخارجییاایرانیاتریبیوشنازاستفادهحالدروداده اندآپدیتگذشتهروز۱۲۰درکهکافه بازاردرموجودایرانیاپلیکیشن۳۰۴:آمارینمونه

)بعدبه
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ایرانی خارجی

۳۶%
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رد؟هر پلتفرم اتریبیوشن چه تعداد اپلیکیشن بزرگ ایرانی در اختیار دا
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بزرگاپلیکیشنتعدادنمودار،این:گزارش دهیروش
.می دهدنمایشرااتریبیوشنپلتفرمهرایرانی

:کهتعریف شده استاپلیکیشنیبزرگ،اپلیکیشن

.داردکافه بازاردرنصببیشتریاهزار۲۰تعداد•

۱۰تاریخاز(.استدادهآپدیتاخیرروز۱۲۰در•

)بعدبه۹۸ شهریور

باارکافه بازدرموجودایرانیاپلیکیشن۱۱۴:آمارینمونه

.شدگفتهباالدرکهبرتررسانهمشخصات

چندیادوازاپلیکیشنیکاستممکن:نکته

.کنداستفادهاتریبیوشن

.داردطرفدارایراندررچه قدخارجییاایرانیاتریبیوشنپلتفرمهرکهمی دهدنشانکننداستفادهاتریبیوشنپلتفرمازمی خواهندکهبرندهاییبهنموداراین:کاربرد
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هر پلتفرم اتریبیوشن ایرانی چه نوع اپلیکیشن هایی دارد؟

همه پلتفرم های اتریبیوشن ایرانی

Trendix.io

بازی غیر بازی

۲۳%

۷۷%



هر پلتفرم اتریبیوشن ایرانی چه نوع اپلیکیشن هایی دارد؟
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بازی غیر بازی

۳۱%

 ۶۹%

متریکس



هر پلتفرم اتریبیوشن ایرانی چه نوع اپلیکیشن هایی دارد؟
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بازی غیر بازی

۲۲%
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ایرانی چه نوع اپلیکیشن هایی دارد؟هر پلتفرم اتریبیوشن
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بازی غیر بازی

۱۰۰%

چابک



از توجه شما سپاسگزاریم

.بگذاریدمیاندرماباراگزارشایندربارهخودنظرلطفا

نظراتارسال

تحلیـل های تـرندیـکسو گزارش ها از بـرای اطـالع 

.را دنبال کنیدtrendix_io@کانال تلگرام ما به آدرس 

https://survey.porsline.ir/s/123P9tC
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