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ОРШИЛ
Бид оюуны өмчийг хамгаалах, олон нийтэд хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хуулбарлах
үйлдлийг таслан зогсоох зорилгоор ESAN - Үндэсний цахим санг төслийг 6 жилийн
хугацаанд тасралтгүй хөгжүүлж байгаа билээ.
Оюуны бүтээл туурвигч таныг Үндэсний цахим санд нэгдэж Монголын боловсролын
хөгжлийн төлөө хувь нэмэрээ оруулан бидэнтэй хамтран ажиллахыг урьж байна.

АГУУЛГА
1. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй танилцах
2. Гэрээ хийх
3. Бүтээлээ байршуулах
4. Орлогоо хянах, татах
5. Борлуулалтаа нэмэгдүүлэх боломжууд

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ТАНИЛЦАХ
Esan - Үндэсний цахим сан

https://info.esan.mn/about/

Цахим танилцуулгыг дээрх
холбоосоор үзнэ үү!

ГЭРЭЭ ХИЙХ ҮЕ ШАТ
1. Цахим санд бүртгүүлэх
Та www.esan.mn хаягаар орж НЭВТРЭХ товч дээр дарж Нэвтрэх/Бүртгүүлэх хэсэгт
зочилж бүртгэлээ үүсгэнэ.
2. БҮТЭЭЛ ОРУУЛАХ цэс дээр дарж, бүтээл нийлүүлэгч болох хүсэлтийн формыг бөглөнө.
3. Холбогдох харилцагчийн менежертэй уулзалтын цагаа товлоно.

Т.Баттөр
Харилцагчийн менежер
Утас: 8891-9590
И-Мэйл: battur.t@esan.mn

Б. Энхзаяа
Харилцагчийн менежер
Утас: 9967-4768
И-Мэйл: enkhzaya.b@esan.mn

П.Нямгэрэл
Байгууллага хариуцсан
Харилцагчийн менежер
Утас: 9500-7775
nyamgerel.p@esan.mn

Э.Чимэдцэеэ
Ахлах харилцагчийн менежер
Утас: 9500-4554
chimedtseye.e@esan.mn

4. Та өөрт ойр байрлах манай оффис дээр ирж товлосон цагтаа гэрээ байгуулаарай.
Бүрд оффис

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг,
Сөүлийн гудамж, Бүрд оффис 45-8, 6-р давхар

“LS Plaza”

Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг,
18-р хороо, Богд Жавзандамба хутагтын
гудамж, Эл Эс Плаза, 10-р давхар

БҮТЭЭЛЭЭ БАЙРШУУЛАХ
Гэрээ байгуулсны дараа контентын төвтэй холбогдон бүтээлээ байршуулах ба цахимжуулан, санд
байршуулахад ямар ч үнэ төлбөргүй.

Бүтээл хүлээлгэн өгөх
ажилтны мэдээлэл:

Бүтээлийг “Esan - Контентын төв”-өөр дамжуулан оруулах:
Хэрэв таны бүтээл цахим хувилбараар байхгүй бол Контентын
төвтэй холбогдон, хэвлэмэл бүтээлээ хүлээлгэн өгснөөр таны
бүтээлийг үнэ төлбөргүй цахимжуулан, системд байршуулж,
бүртгэлтэй данстай холбох болно.
Өөрөө бүтээлээ оруулах
Гэрээ хийсний дараа та өөрийн бүтээлээ цахим санд шууд
байршуулах боломжтой. Та доорх холбоосоор орж заавартай
танилцана уу. www.esan.mn/doc

Э. Энхчимэг
Контентын төвийн ахлах ажилтан
Утас: 9500-1666
И-Мэйл: enkhchimeg@esan.mn

Та гэрээ байгуулахаар ирэхдээ өөрийн бүтээлүүдийг хэвлэмлээр
хүлээлгэн өгч болно.

ОРЛОГОО ХЯНАХ, ТАТАХ
Орлого хянах
Та гар утасны аппликэйшн болон вэбээр
нэвтэрч Хэрэглэгчийн цэс
Удирдах самбар
хэсгээс орлогоо хянах боломжтой ба хэзээ, аль
бүтээлээс хэдэн төгрөгийн орлого орж ирсэн
зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг авна.

Орлого татах
Бүтээл нийлүүлэгчийн орлого 50 мянган төгрөг
болох үед “Орлого татах хүсэлт” цэс идэвхжих
бөгөөд, хүсэлт илгээснээс ажлын 1-2 өдрийн
дотор таны бүртгэлтэй данс руу орлогыг
шилжүүлнэ.

БОРЛУУЛАЛТАА НЭМЭГДҮҮЛЭХ
ESAN-ийн гэрээт контент нийлүүлэгч болсноор танд дараах боломжууд нээгдэнэ. Үүнд:

1. Зохиолчийн хуудас
Зохиолчийн зураг, нэр, танилцуулга, бүтээлүүд зэргийг багтаасан цахим хуудас (профайл)
үүснэ. Тус хуудас нь систем дээр байршина.

2. Эшлэл
Хэрэглэгчид таны бүтээлээс эш татах боломж нээгдэнэ. Ингэснээр таны бүтээлүүдийн үнэ
цэн, бүтээлийн чансаа, нэр хүнд өсөх, олон дурдагдах тусам илүү олон уншигчдад хүрэх
боломжтой юм.

3. Мэдээлэл
Танд хэрэгтэй мэдээллүүдийг Үндэсний цахим сангийн зүгээс тогтмол илгээнэ.
(Системийн шинэчлэлт, борлуулалтын мэдээлэл, зөвлөгөө, хамтран ажиллах санал,
урилга гм..)

БОРЛУУЛАЛТАА НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ
Ÿ

Зохиолч өөрийн фэйсбүүк хуудас, групп,
блог, сайтууд, уншигч нарт Esan дээрх
бүтээлийн холбоосуудыг түгээх

Ÿ

ESAN-аас танд олгох QR бүхий
зохиолчийн нэрийн хуудсыг
уншигчдадаа тараах

Ÿ

Бусад идэвхжүүлэлтийн ажлууд дээрээ
ESAN- аас уншиж болох талаар дурдах

Ÿ

Тухайн номын сонирхолтой хэсгүүд,
эшлэлүүдээс түгээж, уншигчдад
танилцуулах

Ÿ

ESAN - Хамтарсан маркетингийн
боломжуудаас ашиглах

ХАМТАРСАН МАРКЕТИНГИЙН БОЛОМЖУУД
Та манай маркетинг, борлуулалтын багтай доорх төрлүүдээр хамтран ажиллах боломжтой.
№

Ажлын нэр

Тайлбар

Нөхцөл

1

Хамтран ажиллах болсон тухай
Facebook пост

Зохиолчийн хүсэлтээр

Төлбөргүй

2

Онцлох номын жагсаалтад оруулах,
Facebook пост, Instagram пост

Зохиолчийн хүсэлтээр

Төлбөргүй

3

Esan Facebook хуудасны ковер
хэсэгт байршуулах

Зохиолчийн хүсэлтээр

Төлбөргүй

4

Facebook Story

Зохиолчийн хүсэлтээр

Төлбөргүй

5

Facebook Shop-д ном байршуулах,
линк ашиглах, сурталчлах

Зохиолчийн хүсэлтээр сурталчилгааны
өртгийг 2 талаас хуваан сурталчилах

50% хөнгөлөлттэй

6

Цахим товхимол

Зохиолчийн хүсэлтээр бүх
хэрэглэгчид рүү тогтмол илгээгддэг
товхимолд бүтээлээ онцлуулах.

Үнэгүй

№

Ажлын нэр

Тайлбар

Нөхцөл

7

Бүтээлийн сурталчилгаа бүхий
и-мэйл

Зохиолчийн хүсэлтээр

Төлбөргүй

8

Видео контент

Зохиолчийн хүсэлтээр видео
контентуудад оролцох

Төлбөргүй

9

Facebook сурталчилгаа

Пост бүүст, төлбөртэй сурталчилгаа
зохиолчийн хүсэлтээр хийх боломж

50% хөнгөлттэй

10

Инфлүүнсер маркетинг

Зохиолчийн хүсэлтээр олны танил,
инфлүүнсерүүдтэй холбож өгөх
боломжтой

Төлбөргүй

11

Эвэнт

Зохиолчийн хүсэлтээр номын нээлт,
номын баяр гэх мэт эвэнтүүдэд
дэмжин оролцох

Төлбөргүй

12

Маркетингийн дэмжлэг

Зохиогчийн өөрийн хийж буй
маркетингийн үйл ажиллагаанд
туслах, хамтран ажиллах

Төлбөргүй

13

Подкаст

Зохиолчийн хүсэлтээр подкастуудад
оролцох боломж

Төлбөргүй

Үндэсний цахим сан

ХОЛБОО БАРИХ
Маркетингтай хамтран ажиллах:
Контент менежер
Ц. Сувд
Утас: 9966-7895
И-Мэйл: suvd.ts@esan.mn
Бүтээл цахимжуулах:
Контентын төвийн ахлах ажилтан
Э. Энхчимэг
Утас: 9500-1666
И-Мэйл: enkhchimeg@esan.mn

www.esan.mn

