
 پنل ارسال انبوه واتس اپ

قصد داریم پنل ها و ربات های ارسال پیام انبوه و تبلیغات در  از وبسایت فالووان در این مقاله

واتساپ را مورد بررسی قرار دهیم. لذا اجازه دهید درباره اینکه چرا باید برای تبلیغات در 

 .واتساپ از ابزارهای جانبی نظیر ربات استفاده کرد مقدمه کوتاهی را مرور کنیم

ساپ محبوبیت و کاربرد گسترده ای در بین کاربران دارد. مخصوصا در بین پیام رسان ها، وات

بعد از فیلتر شدن تلگرام در ایران، افراد بیشتری به این پیام رسان روی آورده اند. واتساپ 

فرصت مناسبی را برای تبلیغات فراهم آورده است که می توان از آن استفاده کرد. اما تبلیغات 

پذیر نیست چون خود واتساپ ابزاری را برای چنین کاری در نظر در واتساپ به سادگی امکان 

نگرفته است. بنابراین تبلیغات در واتساپ به ارسال پیام خصوصی یا ایجاد گروه و ... محدود می 

 شود. 

بطور کل، این روش تبلیغاتی )یعنی ارسال پیام خصوصی در مقیاس انبوه( با دست کار بسیار 

سختی است و نیاز به ابزار دارد. به همین منظور ربات های واتساپی طراحی شده اند که 

بوه پیام را خودشان به صورت خودکار انجام بدهند. پنل نیز به صورت مجزا از کارهای ارسال ان

  .ربات کار نمی کند و در پس زمینۀ آن یک ربات فعال است که کارها را انجام می دهد

 

 



 پنل واتساپ چیست؟ آیا چنین چیزی وجود خارجی دارد؟

دهد  یکاربر قرار م اریرا در اخت ییها نهیظاهر هست که گز ای Interface کی قتیپنل در حق

تمام پنل ها در پس زمینه خود به یک موتور  تقریبا گزارش. افتیو در ماتیاِعمال تنظ یبرا

که تنظیمات را از پنل دریافت می کنند، کارها را انجام می دهند و  نرم افزاری متصل هستند

پنل فعالیتی انجام نمی دهد و فقط یک رابط گزارش آن را به پنل می فرستد. در واقع خود 

  .است بین نرم افزار )یا مثال یک ربات نرم افزاری( و کاربر

یا پیامک را در نظر بگیرید. شما در این پنل ها هیچ گاه به  SMS به عنوان مثال پنل های

کنید و  خود نرم افزار ارسال کننده دسترسی ندارید و فقط شماره ها و متن پیام را تعیین می

یک دکمه را می زنید. پنل، اطالعات ورودی شما را که در حقیقت شماره ها و متن پیام 

، گزارش (ها SMS ارسال) هستند به نرم افزار ارسال کننده می فرستد و بعد از انجام کار

 .ارسال را از آن نرم افزار دریافت کرده و به شما نمایش می دهد

پ طراحی شود شبیه به همین پنل های پیامک باید باشد که اگه قرار باشد پنلی برای واتسا

شما شماره ها و متن پیام را آماده کنید و یک دکمه بزنید تا ارسال ها انجام شوند و گزارش 

  .برایتان آماده گردد

طراحی یک پنل برای آن کاری نشدنی  اما به خاطر محدودیت هایی که واتساپ دارد تقریبا

 .تاس

 



  ارسال پیام انبوه در واتس اپ

 
توانید به راحتی مخاطبان خود را در واتس اپ انتخاب کنید و یک پیام جمعی برای شما می

تواند مشکالتی نیز به همراه داشته باشد. ارسال تعداد زیادی ها بفرستید. اما این روش میآن

پیام به تعداد زیادی از مخاطبین که ممکن است شماره شما را نداشته باشند، به عنوان اسپم 

شود. در این صورت خیلی زود واتس اپ برای محافظت از حریم شخصی کاربران ته میشناخ

که امکان ارسال هزاران و حتی  پیامک پنل کند. بر خالفخود، اکانت شما را مسدود می

کند، ارسال راهم میای اندک برای شما فها پیامک تبلیغاتی بدون نگرانی را با هزینهمیلیون

 .پیامک انبوه در واتس اپ محدود به مخاطبین شما است

شما می توانید پیام انبوه در واتس اپ ارسال کنید و حتی اسم  با استفاده از نرم افزار واتس اپ

و شماره مشتریان را داشته باشید می توانید پیام انبوه همراه با اسم در واتس اپ ارسال نمایید 

 .دتا دریافت کنندگان پیامک هر کدام با نام خودشان پیام شما را دریافت کنن

 های واتس اپارسال پیام تبلیغاتی در گروه

روش دیگر برای ارسال پیام انبوه در واتس اپ ایجاد یک گروه است. در این روش شما از خطر 

های فراوانی ها مصون خواهید بود اما این روش نیز محدودیتمسدود شدن و اسپم شدن پیام

های دیگران اقدام به ارسال د یا در گروهکند که گروه توسط شما ایجاد شده باشدارد. فرقی نمی

های واتس اپی بسیار اندک پیامک کنید. در هر صورت احتمال دیده شدن پیام شما در گروه

 .خواهد بود

هایی مسدود کنند. با توانند شما را به دلیل ارسال چنین پیامها نیز میاز طرفی صاحبان گروه

 پیامک پرینت گرفتن ن است و دیگر نگرانی بابتاینکه ارسال پیام از طریق واتس اپ رایگا
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های آن باعث شده افراد تمایل کمتری های ارسال پیامک ندارید، اما محدودیتو هزینه ایرانسل

 .به استفاده از این روش داشته باشند
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