
بررسی کمپین های پاییزی اکسکوینو

پاییز  ۱۴۰۱

۵



فهرست:

جوجه های آخر پاییز

کمپین کوین کاپ ٢٠٢٢

کمپین قلک

٣

۵

١٩

۵



جوجه های آخر پاییز اکسکوینو
آنالین  پلتفرم  یک  درواقع  اکسکوینو  دیجیتال  ارز  صرافی 

 ۹۶ سال  از  که  است  دیجیتال  ارز  انواع  فروش  و  خرید  برای 

فعالیت خود را شروع کرد. 

در این گزارش درباره دوتا از مهم ترین و جدیدترین کمپین

کمپین  پایان  تا  شروع  از  و  می گوییم  مجموعه  این   های 

مرحله  به  مرحله  را   «۲۰۲۲ کاپ  «کوین  و  دیجیتال»  «قلک 

بررسی می کنیم.
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کمپین های اصلی اکسکوینو شامل دو کمپین «قلک دیجیتال» و «کوین کاپ ۲۰۲۲» می شوند که در ۳ ماه اخیر 

اجرا شدند.

 کمپین کوین کاپ ۲۰۲۲ با هدف جذب کاربر جدید به مجموعه و کمپین قلک دیجیتال با هدف نگه داشت کاربر 

طراحی و اجرا شدند.

اتریوم          کنسول بازی سونی             هدفون          عینک واقعیت مجازی
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کمپین کوین کاپ ٢٠٢٢

کمپین کوین کاپ، یک گیمیفیکیشن برای جذب کاربران جدید از 

طریق معرفی، در کنار پیش بینی بازی های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 

بود.

با  می کنیم،  خطاب  «بازیکن»  را  او  ما  که  کاربر  هر  کمپین  این  در 

شرکت در هر مسابقه و پیش بینی درست نتیجه برد و باخت بازی، 

امتیاز مشخصی به دست میاورد که او را یک مرحله به نفر اول و 

برنده نهایی شدن نزدیک می کرد. الزم به ذکر است که در طراحی 

باالتر  امتیاز  کسب  طریق  از  نهایی  برنده  گیمیفیکیشن،  این 

مشخص میشد. 

هـــدف کمپین جذب ۵٠ هـــزار کاربر جدید بود که در اکســـکوینو 
ثبت نام نکرده اند.

۵



شکل گیری ایده کمپین کوین کاپ

با  هرکسی  می شود.  برگزار  یک بار  سال   ۴ هر  که  است  جهانی  سطح  در  تورنمنت  جذاب ترین  جرئت  به  جام جهانی 

هرجنس و سنی، قطعا درگیر هیجان این مسابقات می شود و تمام رسانه ها در سراسر دنیا برای ۱ ماه بازی های جام

 جهانی،  از مدت ها قبل برنامه ریزی می کن�د. ایده کوین کاپ از درگیر کردن افراد در هیجان پیش بینی جذاب ترین 

رقابت جهان شکل گرفت. طراحی یک بازی برپایه پیش بینی نتایج فوتبال، با الگو گرفتن از فضای کریپتوکارنسی، 

نتیجه نهایی ایده این کمپین شد.

قصد ما در ابتدا از طراحی این کمپین، جذب کاربران از طریق دریافت امتیاز با بازی و دعوت از دوستان بود.

۶



روزشمار کمپین کوین کاپ ٢٠٢٢



بهبود لندینگ بازی mini RFM طراحی برد بازی اول ایران انگیزه به بازیکنان خاموش کندی سرعت اینترنت ۸

روز    ۱   بازی

روز  ۳   بازی

روز   ۶   بازی

روز   ۸  بازی

روز   ۱۰ بازی

انـــدازه ای  بـــه  اولیـــه  لندینـــگ 

مفهوم جـــام جهانـــی هیجان 

انگیز و انقالبی نبود. برای همین 

بـــه ســـرعت گرافیـــک صفحه را 

المان هـــای  و  کردیـــم  عـــوض 

موشـــن را بهینـــه تـــر نمایـــش 

دادیم. 

بعد از ســـه روز، متوجه شدیم 

که ت�ـــوع کاربران باعـــث بروز 

رفتار هـــای متفاوتـــی در میان 

آنها شده است. پس کاربران را 

به گروه های مختلفی تقسیم 

کردیم و برای آنها پروموشـــن

 های مت�وعی تدارک دیدیم. 

برد ایران در برابر ولز، به شـــکل 

به  را  بازیکن ها  کن�ـــده  خیره 

بـــازی برگرداند و تمایـــل آنها 

مســـابقات  در  شـــرکت  بـــرای 

افزایش یافت. 

بازیکن ها  نشدن  ناامید  برای 

و افزایـــش تمایـــل آنهـــا برای 

شرکت در بازی، با حذف امتیاز 

منفـــی، توجـــه بازیکن هـــای 

خامـــوش را دوبـــاره بـــه بازی 

جلب کردیم.

بیش از همیشـــه با مشکالت 

و  اینترنـــت  ســـرعت  کنـــدی 

اختالل آن مواجه شـــدیم که 

یکی از چالش های ســـخت ما 

در پروســـه برگـــزاری کمپیـــن 

بود.



قطع سراسری سیستم پیامکی۹ افزودن یک امتیاز جذاب مشکالت زیرساختی افزودن ضریب به بازی های پایانی اجرای متفاوت الیو قرعه کشی

روز   ۳۱ بازی

روز  ۲۶  بازی

روز   ۲۴ بازی

روز  ۲۰  بازی

روز   ۱۲ بازی

اجـــرای  بـــرای  ریزی  برنامـــه 

قرعه کشـــی  الیـــو  متفـــاوت 

مســـابقه آغـــاز شـــد. ایده های 

جدید بدون هیـــچ محدودیتی 

می شدند. پیاده سازی 

افزودن ضریـــب ۲/۵، ۵ و ١٠ 

برای بازی هـــای نیمه نهایی و 

فینـــال، هیجـــان بـــازی را باال 

بردیـــم و کاربران زیـــادی را به 

بازی برگرداندیم

با مشکالت فنی و زیرساختی 

در سایت مواجه شدیم که به 

ســـرعت آنها را رفع کردیم. این 

مشکالت تا آخرین روز بصورت 

مقطعی رخ مـــی داد که با زیر 

ساخت اینترنتی کشور مرتبط 

بود.

پروســـه احراز هویت را به بازی 

اضافه کردیـــم. از بازیکن های 

مشـــتاق خواســـتیم تا با احراز 

هویـــت در اکســـکوینو امتیاز 

خود را به شکل خیره کن�ده ای 

افزایش دهند. 

شـــدن  قطـــع  مشـــکل 

ســـراسری  سیســـتماتیک 

کشـــور  در  پیامکی  سرویـــس 

مواجـــه شـــدیم که بـــرای چند 

را  کاربر  جـــذب  رونـــد  ســـاعت 

متوقف کرد.



جذب 
۵۰۰۰۰ کاربر 

تعامل مستمر روزانه 
حداقل ۵۰۰۰ بازیکن 

با اکسکوینو

جذب ۲۰۰۰ 
کاربر معرفی شده

 افزایش آگاهی 
از برند اکسکوینو

اهداف  کمپین

۱۰



شروع کمپین  پایان کمپین

شـروع و پایــــــــان کمپین

۱۱

٢٩  آبان ٢٧  آذر



تبلیغات در شبکه های اجتماعی

باتوجه به فضای حاکم بر شبکه اجتماعی اینستاگرام در شرایط حال حاضر امکان تبلیغات در اینستاگرام میسر نبود. 

در عوض تلگرام فضایی بود که بیشتر کسب و کارها قادر بودند تا مشتریان خود را دنبال کن�د و تبلیغات خود را به 

شکلی نامحسوس ادامه دهند. به همین دلیل تلگرام به مهم ترین کانال تبلیغاتی خارجی ما تبدیل شد.

قرعه کشی جوایز مسابقه کوین کاپ  ٢٠٢٢ اکسکوینوقرعه کشی جشنواره قلک دیجیتال اکسکوینو
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۱۲

کانال های تبلیغاتی

تبلیغات کلیکی در سایت ها

ریتارگتینگ کاربرانی سوق  را به سمت  اندک  اما همین بودجه  تبلیغات کلیکی بودجه کمی در نظر گرفتیم،  برای 

دادیم که برای انتخاب اکسکوینو مصمم نبودند.

عمده حجم تبلیغات از سوی کاربرانی بود که به صورت دهان به دهان کوین کاپ را معرفی کردند.

پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی

بصورت  که  بود  روش هایی  از  یکی  روزانه  پوش 

دائمی اجرا می شد. بسیاری از وب سایت های خبری و 

اپلیکیشن های ورزشی تبلیغات کوین کاپ را نمایش 

می دادند. 

اس ام اس

اس ام اس روش دیگری بود که بصورت لحظه ای 

می داد.  قرار  کمپین  اتفاقات  جریان  در  را  کاربران 

افزایش امتیاز، هایپ کردن کاربران و اطالع رسانی 

طریق  از  که  بودند  مواردی  بازی ها،  خصوص  در 

اس ام اس به اطالع کاربران می رسید. 
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ویدیو مارکتینگ 

بصورت محدود از تبلیغات آپارات استفاده کردیم و موشــــــن ویدیوی کوین کاپ را در ســــاعت هایی که به بازی های 

جام جهانی نزدیک بود نمایش دادیم. 

پیش بینی کن، امتیاز بگیر، اتریوم ببر! برنده کریپتویی کوین کاپ اکسکوینو خودت باش! حدس بزن، اتریوم ببر.

 پیش بینی کن، اتریوم ببر!

 پیش بینی کن، اتریوم ببر!

PS5
VR

Headphone

 

قرعه کشی بین شرکت کن�ده ها

+
دعوت بیشتر   =   شانس بیشتر

۱۴
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کاربر جذب شدهکاربر معرفی شده

۲۳۰۰۰۶۳۰۰۰
میانگین تعداد پیش بینی روزانه ۷۵۰۰ نفر

بیشـــــترین بازی
پیش بینی شـده 

کمتریــــــــن بازی
پیش بینی شـده 

١٨٠٠٠
تعداد پیش بینی

۶۱۳
تعداد پیش بینی

۱۵

22:47

۱۹:۳۰

۱۶:۳۰

۱۶:۳۰

قطر- اکوادور

انگلیس- ایران

سنگال- هلند

اکوادورثبت پیش بینیقطر

ایرانثبت پیش بینیانگلیس

هلندثبت پیش بینیسنگال

اینجا پیش بینی کن و جایزه بگیر



ویژگی های دموگرافیکی بازیکن ها

هر روز چه تعداد پیش بینی میکردند

نمودار جنسیتی بازیکن ها
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آمار یکم جذاب تر بازیکن های کمپین

۱۷

که از ٥٣ پیــــش بینـــــــــی

٣٨ پیــــش بینی درســـت 
حدس زد.

نفری   ١٠٠٠٠ از  نفـــــر   ٣
بودند که برد عربستان مقابل 
آرژانتین را از درست حدس زدند.

از ٣٠ پیـــــــش بینـــــــــی

٢٩ پیــــش بینی اشـــتباه 
حدس زد.

که طی نیم ساعتی که 

API اتریوم دچار مشکل 
شد با پشتیبانی تماس 

گرفت.

تریــنعجیـــــب تریــــننوسـتراداموس تیزبیــــن تریــــنبدشانس 



تجربه های مرتبط با کمپین کوین کاپ

برای افزایش هیجان بازی نیمه نهایی و فینال، به بازی ضرایب ۲/۵، ۵ و ۱۰ را اضافه کردیم تا بازیکن ها هیجان و استرس انتخاب 

را بچشند و به برد و باخت مثل یک تریدر نگاه کن�د. 

اقدام موثر بعدی برای افزایش هیجان بازی این بود که به ازای احراز هویت ۱۰۰ امتیاز که امتیاز زیادی در بازی کوین کاپ محسوب 

میشد را در نظر گرفتیم

دسته بندی و Mini RFM کوین کاپی
یکی از تجربه های جذاب کوین کاپ تقسیم کردن کاربران به هفت دسته بود. این اقدام از جنس ریت�شن بود که هفته اول 

برنامه ریزی شد و از اول هفته دوم کمپین با شکل گیری تقریبی رفتار کاربران اجرایی شد، یک سری اسامی جالب هم براش 

درنظر گرفتیم که برای خودمون ملموس تر باشد.این کار باعث شد پیشنهادات بهتری برای پیش بردن بازی بهشون ارائه بدیم و 

به پیشرفت کاربران در بازی کمک کنیم.

۱۸

بازی نکن
منزوی

کاربران باهوشکاربران فوق العاده کاربران باهوشکاربران باهوش

بازی نکن اجتماعی بازی کن اجتماعی بازی کن منزوی

٪۱۰ ٪۲۶ ٪۶۰ ٪۱۰۰

کاربران
ناراحت



کمپین قلک



کمپین قلک، بزرگ ترین کمپین ســـال ۱۴۰۱ اکســـکوینو با هدف 
اصلی «نگهداشت کاربران» بود. الگوریتم کمپین به شکلی بود 
که بـــه ازای هـــر ۵۰ دالر افزایش موجودی، یک امتیاز به حســـاب 
کاربر اضافه میشـــد. همانطور که از ماهیت نگهداشـــت کمپین 
قلـــک مشـــخص اســـت ایـــن کمپیـــن روی مشـــتریان بالفعل 
اکســـکوینو متمـــرکز بـــود و بـــا هـــدف کاهـــش خروج کاربران 

اکسکوینو و افزایش وفاداری طراحی شده بود.
این کمپین با الهام از مدل استیکینگ که غالبا توسط پروژه های 
مـــطرح و صرافی هـــای بزرگ خارجی پیاده ســـازی می شـــود، برای 
افزایش وفاداری کاربران طراحی شـــد. به شکلی که با فریز کردن 

سرمایه کاربران، پاداش بیشتری به آنها تعلق می گرفت.

کمپین قلک

۲۰



چرا قلک؟

در این کمپین باید هدف کمپین که درواقع ایجاد یک سرمایه گذاری امن برای مخاطب بود، به ساده ترین شکل 

ممکن منتقل میشد. این هدف با حس نوستالژی و سادگی امکان سرمایه گذاری منطبق شد و «قلک» به عنوان 

بهترین و دقیق ترین کلمه و اسم برای کمپین انتخاب شد.

۲۱



۲۲

در ابتدای کمپین زمان آن به طور میانگین دو ماه، یعنی ۱۵ شهریور تا ۱۵ آبان ماه درنظر گرفته شده بود. اما با توجه 

به مشکالت زیرساختی اینترنت و درخواست کاربران برای تمدید زمان آن، کمپین  را تا پایان آذر ماه تمدید کردیم.



اهداف  کمپین

۲۳

افزایش ۲۰ درصدی تعداد 
تراکنش های مثبت کاربران 

افزایش وفاداری کاربران 
از ۳۵ درصد به ۴۰ درصد 



جایزه های کمپین

۲۴

کمپین قلک یک کمپین پر جایزه بود. جوایز کمپین به ۳۸ نفر تعلق گرفت. سه نفر اول که بیشترین امتیاز را کسب 

کردند بدون قرعه کشی سه آیفون ۱۴ (یا آیفون۱۳ به انتخاب کاربر) برنده شدند. 

بین ۵۰ نفر بعدی قرعه کشی انجام شد و به قید قرعه به ۵ نفر از این افراد ۵ سرفیس پرو ۷ تعلق گرفت. همچنین 

قرعه کشی بعدی بین افراد باقی مانده برگزار شد و به ۳۰ نفر، جایزه تتری به ارزش ۲ میلیون تومان اهدا شد.

۵ سرفیس پرو ۷ ۳۰ جایزه تتری به ارزش ۲ میلیون تومان  ۳ آیفون ۱۴ (یا آیفون۱۳ به انتخاب کاربر)



۲۵

شروع کمپین  پایان کمپین

۱۵ شهریور  ۲۹ آذر 

شـروع و پایــــــــان کمپین



کانال های اطالع رسانی

از نوع «نگهداشت مشتری» بود، از کانال های داخلی برای اطالع رسانی از قبیل  باتوجه به هدف اصلی کمپین که 

بنرهای داخلی، ایمیل، پیامک و … استفاده شد.

۲۶



نتیجه کمپین

تعداد شرکت کن�دگان
۱۸۸۰۰۰  نفر

امتیاز نفر سوم
۲۶۸۶۸ امتیاز

امتیاز نفر دوم
۲۷۲۲۰ امتیاز

نتیجه کمپینامتیاز نفر اول 
افزایش وفاداری کاربران

تعداد شرکت کن�دگاناز ۳۵ درصد به ۴۳ درصد
۱۸۸۰۰۰  نفر

۳۲۶۱۹  امتیاز

 

۲۷



چالش  کمپین های پاییزی

همزمانی کمپین با محدودیت های اینترنت

محدودیت  دسترسی به فضای سوشال مدیا

مشکالت زیرساخت اینترنت

۲۸



تجربه های مرتبط با کمپین های پاییزی

یکی از نکات جذاب در پروسه کمپین قلک افزایش عجیب قیمت دالر در ۲ ماه پایانی فصل پاییز بود. افزایش نرخ دالر 

درواقع نوعی توفیق  اجباری برای کاربرانی بود که با ارز دیجیتال، سرمایه گذاری کرده بودند که باعث افزایش سود 

بیشتر برای آنها شد.

۲۹



پاییز  ۱۴۰۱


