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ــارت  ــک تج ــای ی ــودترین فعالیت ه ــی از پرس ــی یک ــبکه های اجتماع ــت در ش فعالی

آنالیــن مــی باشــد کــه هــر وب ســایت و تجــارت آنالینــی بایــد بــه آن توجــه ویــژه 

داشــته باشــد. در ایــن مقالــه راه هایــی ثابــت شــده را بــه شــما آمــوزش مــی دهیــم 

ــه ســوددهی قابــل توجهــی برســید. ــا از فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی ب ت

ــت از  ــه تبعی ــد و ب ــه مــردم مــی رون ــد ک ــی مــی رون ــد تاجــران همــان جای می گوین

آن هــا، پــول نیــز آن هــا را دنبــال مــی کنــد. در ســال 2016 بــرای اولیــن بــار تاجــران 

هزینــه بیشــتری روی تبلیغــات دیجیتالــی بــه نســبت تبلیغــات تلویزیونــی کردنــد و 

ایــن رونــد بــه صــورت فزاینــده ای در حــال افزایــش اســت. ایــن روزهــا مــردم حضــور 

ــده،  ــر ش ــای منتش ــق آماره ــد. طب ــی دارن ــبکه های اجتماع ــاوری در ش ــل ب ــر قاب غی

نزدیــک بیــش از 2.5 میلیــارد نفــر در ایــن شــبکه هــا حضــور دارنــد و حداقــل از یکــی 

از ایــن رســانه هــا بــه صــورت ماهیانــه اســتفاده مــی کننــد. در ایــن میــان کمپانــی 

هایــی مثــل فیســبوک نیــز وجــود دارنــد کــه بــه نوعــی خــود را متعهــد مــی داننــد تــا 

ــا را قســمتی از شــبکه های اجتماعــی  ــران اینترنتــی دنی ــا حداقــل کل کارب ــا ی کل دنی

کننــد.

ــاب  ــون را مج ــای گوناگ ــران تجارت ه ــان و رهب ــاب کارآفرین ــب و ت ــر ت ــازار پ ــن ب ای

کــرده اســت تــا از بازاریابــی هــای ســنتی بــه ســمت بازایابــی اینترنتــی حرکــت کــرده 
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ــرار مــی دهــد  ــار آن هــا ق ــوع تجــارت در اختی ــی نظیــری کــه ایــن ن و از فرصــت ب

ــارد دالر فقــط در تبلیغــات فیســبوک  ــد. در ســال 2016 بیــش از 27 میلی اســتفاده کنن

هزینــه شــد. اگــر بتوانیــد بــه یکــی از تجارت هــای موفــق در فیســبوک تبدیــل شــوید، 

حتــی اگــر یــک هــزارم ایــن مبلــغ ســهم شــما باشــد، بــاز هــم رقمــی بســیار بــاال بــرای 

شــما خواهــد بــود. ایــن آمــار نشــان دهنــده ایــن اســت کــه راه انــدازی یــک تجــارت 

ــد پرســود باشــد. ــا چــه حــدی می توان ــی ت در شــبکه های اجتماع
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ــه چطــور در  ــرای اینک ــت شــده ب ــه ســراغ 10 روش و راهــکار ثاب ــه مبحــث ب در ادام

شــبکه هــای اجتماعــی تجــارت خــود را پــرورش دهیــد مــی رویــم، دقــت کنیــد کــه 

ــی نوشــته شــده اســت،  ــن الملل ــق کســب و کار در ســطح بی ــرای رون ــه ب ــن مقال ای

البتــه ســعی شــده در میــان مطالــب بــه نکاتــی کــه در ایــران نیــز مــی توانیــد آنهــا را 

اســتفاده کنیــد اشــاره شــود امــا ایــن نکتــه را هــم در نظــر داشــته باشــید کــه همــه 

ایــن ســرویس هــا بــرای شــما فقــط بــا داشــتن یــک مســتر کارت قابــل اســتفاده مــی 

باشــد.

1. بــا تبلیغــات هوشــمند Lookalike Audience در فیســبوک تجــارت خــود 

را متحــول کنیــد

ــط  ــده توس ــه ش ــات ارائ ــی از تبلیغ ــا Lookalike Ads نوع ــمندانه ی ــات هوش تبلیغ

ــداف  ــایی اه ــرای شناس ــرفته ب ــتم پیش ــک سیس ــه دارای ی ــد ک ــی باش ــبوک م فیس

مخاطبیــن شــما اســت. ایــن سیســتم بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا مخاطبیــن خــود 

را بهتــر شناســایی کنیــد و بــرای شــما امــکان برقــراری ارتبــاط بــا آن هــا را در بســتری 

ــرای تجــارت  ــات هوشــمند مناســب ب ــوع از تبلیغ ــن ن ــد. ای ــی کن تجــاری فراهــم م

ــغول  ــاص مش ــای خ ــرویس ه ــوالت و س ــروش محص ــه ف ــه ب ــد ک ــی باش ــی م های

هســتند.
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ــل  ــک تبدی ــارت الکترونی ــت تج ــد در صنع ــی کارآم ــه روش ــات Lookalike ب تبلیغ

شــده انــد کــه از طریــق آن کارآفرینــان مــی تواننــد بــا ســرعت زیــاد مخاطبانــی کــه 

بیشــترین پتانســیل بــرای تبدیــل شــدن بــه مشــتری واقعــی و خریــداران محصــوالت 

و ســرویس هــای آنــان را دارنــد را بــدون انجــام کارهــای ســنگین و اســتراتژی هــای 

پیچیــده بشناســند.

ــات  ــا همــان تبلیغ ــمند ی ــوص مخاطبــان هوش ــات مخص ــرای تبلیغ فیســبوک ب

Lookalike Audience تدابیــر جالبــی اندیشــیده اســت. شــما مــی توانیــد از ایــن 

سیســتم بــه گونــه ای اســتفاده کنیــد کــه بــا هزینــه هــای کــم بــه ازای هــر کلیــک، 

مشــتریان مســتعد خریــدی کــه بــه دنبــال محصوالتــی مثــل محصــوالت و ســرویس 

هــای شــما هســتند را پیــدا کنیــد و بســتری آســان بــرای فــروش مســتقیم خــود بــه 

ایــن افــراد ایجــاد کنیــد.

اکنــون بخــش عمــده ای از ایــن ســرویس در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام نیــز کــه 

ــی در  ــرا وقت ــال شــده اســت و ممکــن اســت اخی ــران دارد فع ــادی در ای ــران زی کارب

ــان  ــه در می ــی شــوید ک ــذار در اینســتاگرام هســتید متوجــه مطالب حــال گشــت و گ

محتــوای صفحاتــی کــه دنبــال کــرده ایــد نمایــش داده مــی شــوند و یــک پیشــنهاد 

تبلیغاتــی هســتند کــه بــر اســاس عالیــق شــما در صفحــه اینســتاگرام شــما نمایــش 

داده مــی شــود.
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بــرای فعــال ســازی ایــن تبلیغــات نیــز بایــد از بخــش تبلیغــات فیــس بــوک اقــدام 

کنیــد، ایــن ســرویس تبلیغاتــی در اینســتاگرام همکنــون توســط شــرکت هــای ایرانــی 

ــه اســت و در حــال گســترش مــی  ــرار گرفت ــال شــده و مــورد اســتفاده ق ــادی فع زی

باشــد.

مقالــه مرتبــط: 7 روشــی کــه می توانیــد بــا آن هــا مشــتریان ثابــت بیشــتری جــذب 

کنیــد

 

ــروع  ــی ش ــای اجتماع ــبکه ه ــد در ش ــگ هدفمن ــر مارکتین ــک اینفلوئنس 2. ی

کنیــد

ــگ  ــر مارکتین ــه اینفلوئنس ــه ب ــروزی ک ــای ام ــن ه ــران و کارآفری ــام تاج ــا تم تقریب

پرداختــه انــد معتقدنــد کــه ایــن روش از تجــارت، کارآمــد و مفیــد مــی باشــد. مبحــث 

Influencer Marketing گســترده و دارای جزئیــات زیــادی مــی باشــد کــه نمــی توان 

خیلــی خالصــه وار آن را توضیــح داد. اینفلوئنســرها افــرادی فعــال و با پتانســیل باال در 
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تجــارت آنالیــن و بخــش هــای مختلــف آن مثــل رســانه هــا و شــبکه هــای اجتماعــی 

ــه  ــا ســرعت و کیفیــت ب ــد تجــارت شــما را ب هســتند. ایــن افــراد خــاص مــی توانن

ــاد  ــاری ایج ــبکه تج ــک ش ــد ی ــر بتوانی ــما اگ ــد. ش ــترش دهن ــتری گس ــب بیش مرات

ــراوده داشــته باشــید، شــانس بســیار بیشــتری  ــا اینفلوئنســر مارکترهــا م ــرده و ب ک

بــرای کســب مشــتری و افزایــش فــروش داریــد.

مشــکلی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد ایــن اســت کــه اکثــر کارآفرینــان نمــی داننــد 

ــه آن هــا نزدیــک شــوند.  ــه درســتی ب ــا ب ــد و ی ــراد را شناســایی کنن چطــور ایــن اف

بســیاری از ایــن کارآفرینــان حتــی بعــد از پیــدا کــردن شــخص مــورد نظــر، بــاز هــم 

بــه درســتی نمــی داننــد چطــور بایــد از آن هــا اســتفاده کننــد. کاری کــه شــما بایــد در 

ایــن مــورد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه از افــراد آشــنا بــه فــن و موفــق در ایــن زمینه 

مشــاوره بگیریــد تــا بــا توجــه بــه زمینــه کاری شــما، انتخــاب مناســب را شناســایی 

کنیــد. ایــن تجــارت دو طرفــه اســت. شــما حتــی اگر صاحــب تجــارت خاصی نیســتید 

مــی توانیــد بــه یــک اینفلوئنســر مارکتــر تبدیــل شــده و بــا کســب محبوبیــت بیــن 

کاربــران، موقعیتــی مناســب بــرای جــذب تبلیغــات برندهــای دیگــر ایجــاد کنیــد.

بــرای آشــنایی بیشــتر بــا مبحــث Influencer Marketing مقالــه اینفلوئنســر 

ــد. ــه کنی ــت؟ را مطالع ــگ چیس مارکتین
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3. به استاد استوری های اینستاگرام و مشاور محتوا تبدیل شوید

بــدون شــک شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام یکــی از بزرگتریــن و احتمــاالً یکــی از ســه 

شــبکه اجتماعــی محبــوب حــال حاضــر در دنیــا مــی باشــد. اینســتاگرام بــه صــورت 

مقطعــی قابلیــت هایــی معرفــی کــرد کــه ایــن رســانه اجتماعــی را بیــش از پیــش 

ــردی کــرد. یکــی از ایــن قابلیــت هــا، قابلیــت اســتوری گذاشــتن مــی  ــزرگ و کارب ب

باشــد. بــه گفتــه کارشناســان، از زمــان اضافــه شــدن ایــن قابلیــت بــه اینســتاگرام، 

محبوبیــت ایــن شــبکه بیــش از 40% افزایــش یافتــه اســت و تعــداد کاربــران آن از مــرز 

بیــش از 800 میلیــون نفــر گذشــته اســت.
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بســیاری از افــراد موفــق معتقدنــد تأثیــری کــه اســتوری هــا در تجــارت آن ها داشــته، 

حتــی بــه نوعــی از فعالیــت هــای مشــابه در Snapchat نیــز بهتــر بــوده اســت. دیدن 

اســتوری هــا بــرای کاربــران وقــت زیــادی نمــی گیــرد و مشــاهده آن هــا خیلــی راحت 

اســت. بنابرایــن تبلیغاتــی کــه از ایــن طریــق صــورت بگیرنــد شــانس زیــادی بــرای 

دیــده شــدن دارنــد. برندهــای بــزرگ تجــاری، تقریبــًا هــر روز از طریــق اســتوری هــا 

بــا کاربــران و مشــتری هایشــان در ارتبــاط هســتند. شــما نیــز مــی توانیــد از طریــق 

اســتوری هــا محصــوالت و ســرویس خــود را بــه کمــک تصاویــر و محتــوای جــذاب 

بــرای کاربــران بــی شــماری بــه نمایــش بگذاریــد.

مثــل بعضــی دیگــر از ســرویس هــای مشــابه، بــرای اینســتاگرام هــم ابزارهــای آنالین 

ــد از  ــی توانی ــما م ــت. ش ــده اس ــه ش ــما ارائ ــرد ش ــود عملک ــز و بهب ــور آنالی ــه منظ ب

ــه  ــی ک ــه فالوئرهای ــه منظــور دســتیابی ب ــل اینســتاگرام ب ــه و تحلی ــزار تجزی ــن اب ای

ــه  ــد. ایــن ابزارهــا ب ــد اســتفاده کنی ــوای شــما عالقــه بیشــتری دارن ــه ســبک محت ب

شــما نشــان مــی دهنــد کــه محتــوای منتشــر شــده شــما بــه نســبت رقبــا چــه مقــدار 

بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــا ایــن روش کــم و کاســتی هــای خــود را در 

قیــاس بــا دیگــر رقبــا بهتــر درک مــی کنیــد و مــی توانیــد بــا برطــرف کــردن آن هــا، 

پیشــرفت چشــم گیــری پیــدا کنیــد.

آموزش ویدئویی: دوره آنالین بازاریابی در اینستاگرام 2020
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4. بــا ابزارهــای تبلیغاتــی جدیــد Linkedin جــزو اولیــن تجارت های ســودآور 

در این شــبکه باشــید

 )Linkedin( ــن ــی، لینکدی ــرم هــای شــبکه هــای اجتماع ــر پلتف ــا دیگ در مقایســه ب

اقــدام بــه عرضــه چندیــن ابــزار تبلیغاتــی گوناگــون و بــا ارزش مخصــوص کارآفرینــان 

ــا  ــزرگ ب ــی از ســازمان هــا و تجــارت هــای ب ــان مشــاغل کــرده اســت. خیل و صاحب

ــا  ــد. ام ــه ای انحصــاری مــی کنن ــه گون ــی را ب ــن ابزارهــای تبلیغات گذشــت زمــان ای

بدیهــی اســت تجارتــی کــه بــرای اولیــن بــار ســراغ چنیــن ابزارهــای تبلیغاتــی بــرود 

ــد خواهــد شــد. ــودن )First-mover Advantage( بهــره من از مزیــت اولیــن ب
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ــه  ــامل اضاف ــن ش ــی در لینکدی ــغ ده ــتم تبلی ــن سیس ــد ای ــرات جدی ــی از تغیی برخ

شــدن تبلیغــات داینامیــک، هــدف گــذاری بهتــر و بهبــود یافتــه ی مشــتریان، قابلیــت 

تعییــن اهــداف در قشــرهای مختلــف و امــکان جمــع آوری اطالعــات و اخبــار جدیــد از 

طریــق سیســتم Feed مــی باشــد. مــی توانیــد لیســت آخریــن تغییــرات و بروزرســانی 

هــای ابزارهــای تبلیغاتــی Linkedin را از اینجــا ببینیــد.

5. محتوای خود را از طریق کانال و ویدئوهای YouTube ارتقاء دهید

YouTube ماهیانــه توســط 2 میلیــارد نفــر مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و از آنجــا 

کــه ایــن شــبکه زیرمجموعــه ای از Google مــی باشــد، مــی تــوان از سیســتم تبلیغات 

ــی  ــز اســتفاده کــرد. ایــن یعن ــه فــرد و هوشــمندانه گــوگل در یوتیــوب نی منحصــر ب
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ــا بازدهــی  ــی ب ــی بســیار عال ــت در YouTube فرصــت هــای تبلیغات ــا فعالی شــما ب

فــوق العــاده ای را در اختیــار خواهیــد داشــت.

 Gated Content شــما مــی توانیــد در یوتیــوب محتــوای قفــل شــده یــا بــه اصطــالح

قــرار دهیــد و در ازای نمایــش محتــوای خــود از کاربــران بخواهیــد تــا فــرم مــورد نظــر 

شــما را پــر کننــد. ایــن فــرم هــا مــی تواننــد شــامل فــرم درخواســت نــام، ایمیــل و 

... باشــند. اگرچــه محتــوای Gated ممکــن اســت بــرای بســیاری از کاربــران خیلــی 

ــه  ــی، ب ــی محتوای ــن بازاریاب ــد در عی ــی توانی ــن کار م ــا ای ــا ب ــد، ام ــایند نباش خوش

بازاریابــی ایمیلــی نیــز بپردازیــد.

بعضــی از فعــاالن ایــن حــوزه حتــی در ازای نمایــش محتــوای قفــل شــده اطالعــات 

ــد و انتشــار  ــه تولی ــوان ب ــی ت ــن روش م ــا ای ــد. ب ــی کنن ــب م ــری طل ــف دیگ مختل

ــق  ــت و از طری ــتند پرداخ ــا هس ــال آن ه ــه دنب ــاص ب ــران خ ــه کارب ــی ک ویدئوهای

ــید. ــی رس ــه درآمدزای ــات YouTube و Google ب ــه ای تبلیغ ــتم حرف سیس

ــرویس  ــز س ــارات نی ــد آپ ــی مانن ــی ایران ــی ویدیوی ــای اجتماع ــبکه ه ــون در ش اکن

ــات  ــا تبلیغ ــد ب ــی توانی ــال شــده اســت و م ــل از ویدیوهــا فع ــات قب ــش تبلیغ نمای

کســب و کار خــود در ایــن قســمت خیلــی ســریع توســط افــراد زیــادی دیــده شــوید.
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ــرعت  ــود س ــارت خ ــترش تج ــه گس ــای Facebook ب ــروه ه ــک گ ــا کم 6. ب

ــید ببخش

مــردم همیشــه بــه اجتمــاع و در ارتبــاط بــودن اشــتیاق نشــان داده انــد. ایــن موضوع 

حتــی بــا اینکــه ایــن روزهــا اغلــب ارتباطــات از طریــق دنیــای مجــازی صــورت مــی 

ــا ارزش و مولتــی میلیــون  ــان صحــت دارد. بســیاری از برندهــای ب ــرد نیــز همچن گی

دالری در حــال حاضــر در فیســبوک گــروه هــای اجتماعــی ایجــاد کــرده انــد و از طریــق 

آن هــا نــه تنهــا بــه بهبــود کیفیــت خدمــات و مشــهور کــردن برنــد خــود مشــغول 

هســتند، بلکــه راهــی پــر ســود بــرای افزایــش فــروش خــود فراهــم ســاخته انــد.
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ســعی کنیــد تجــارت خــود را حــول ایــده هــای یکپارچــه ســازی شــده پایــه گــذاری 

ــران و مشــارکت کننــدگان را مــد نظــر قــرار  کنیــد. در ایــن صــورت، ایــده هــای کارب

ــش  ــا را پوش ــا و نیازه ــده ه ــن ای ــی ای ــه تمام ــترک ک ــه ای مش ــد و گزین ــی دهی م

دهــد بــه سیســتم کاری خــود اضافــه مــی کنیــد. ایــن تعامــل دو طرفــه در نهایــت بــه 

ســود خــود شــما خواهــد بــود. بــا کمــک گــروه هــای فیســبوکی مــی تــوان ارتبــاط 

نزدیکــی بــا کاربــران برقــرار کــرد و از نظــر و ایــده هــای آن هــا اســتفاده هــای الزم را 

بــه درســتی بــرد.

گــروه هــای تجــاری مــی تواننــد در شــبکه هــای اجتماعــی محبــوب دیگــر نیــز ماننــد 

ــه و...  ــروش، بل ــد س ــی مانن ــای داخل ــان ه ــام رس ــی پی ــس اپ و حت ــرام و وات تلگ

تشــکیل شــوند، امــا نکتــه ای کــه مهــم اســت ایــن اســت کــه شــما بایــد از تشــکیل 

یــک گــروه هــدف داشــته باشــید و ســعی کنیــد بــه طــور پیوســته بــا توجــه بــه نظرات 

کاربــران کــه در گــروه آنهــا را مشــاهده مــی کنیــد اهــداف خــود را بهبــود دهیــد.

بیشتر بخوانید؛ هفت ترفند برای بازاریابی با نظرات مشتریان
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7. بــا یکپارچــه ســازی فعالیــت هــای خود در شــبکه هــای اجتماعــی، بازاریابی 

ــی کنید ویروس

ــا شــیوه بازاریابــی ویروســی یــا Viral Marketing در  ــر جهانــی ب ده هــا برنــد معتب

ــه  ــی گســترش داده و ب ــه خوب شــبکه هــای اجتماعــی توانســتند فعالیــت خــود را ب

ــی  ــوع بازاریاب ــن ن ــازی ای ــاده س ــه روش پی ــند. اگرچ ــی برس ــل توجه ــودآوری قاب س

بــرای همــه بــه یــک صــورت نیســت، امــا نقطــه مشــترک موفقیــت آمیــز در همــه آن 

هــا ادغــام و یکپارچــه ســازی فعالیــت هــا در رســانه هــای اجتماعــی بــوده اســت.
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بــرای ایــن مــورد شــما مــی بایســت راه مناســب خودتــان را بــا توجــه بــه فعالیــت 

هایتــان انتخــاب کنیــد. بــرای ایــن کار بایــد بــا آزمــون و خطــا رســانه هــای کاربــردی 

تــر را انتخــاب کنیــد. کاری کــه مــی توانیــد بکنیــد ایــن اســت کــه فعالیــت اصلــی 

خــود را بــا یکــی از شــبکه هــای اجتماعــی یکپارچــه ســازی کنیــد. بــرای مثــال یکپارچه 

ســازی اینســتاگرام بــا فیــس بــوک اطالعــات ایــن دو شــبکه را یکســان ســازی مــی 

ــای  ــانی ه ــالع رس ــکان اط ــا Twitter ام ــازی Periscope ب ــه س ــا یکپارچ ــد و ی کن

منتخــب توئیتــر در پریســکوپ را بــه صــورت خــودکار فراهــم کــرده اســت.

ــی طراحــی  ــز، اپلیکیشــن های بعضــی از تجــارت هــا و وب ســایت هــای خــاص نی

کــرده انــد تــا بــا شــبکه هــای اجتماعــی یکپارچــه شــده و اطالعــات را در کســری از 

ثانیــه بــه اشــتراک بگذارنــد. بــا ایــن روش هــا مــی توانیــد زمــان کمتــری را در شــبکه 

هــای اجتماعــی گوناگــون صــرف کنیــد و از یــک سیســتم اتوماســیون بــرای ایــن کار 

بهــره منــد شــوید.

پیشــنهاد: بــرای درک بهتــر بازاریابــی ویروســی، مقالــه بازاریابــی ویروســی چیســت؟ 

را بخوانیــد.
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8. از شــبکه هــای اجتماعــی کــه رقبــای شــما از آن هــا بــه درســتی اســتفاده 

نمــی کننــد بــه خوبــی بهــره منــد شــوید

بــرای کســب موفقیــت در بحــث رســانه هــای اجتماعــی، بایــد بــا دیــد رقابتــی بــه 

ــه  ــم. ایــن روزهــا تعــداد پلتفــرم هــای شــبکه هــای اجتماعــی ب ــگاه کنی موضــوع ن

ــی  ــدن م ــه ش ــال اضاف ــا در ح ــداد آن ه ــان تع ــت و همچن ــاد اس ــی زی ــدازه کاف ان

باشــد. شــما بایــد بــا فــرض بــر اینکــه رقبــای شــما بــه درســتی از همــه ایــن پلتفــرم 

ــد. چــرا  ــد، فعالیــت خــود را در بعضــی از آن هــا شــروع کنی هــا اســتفاده نمــی کنن
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ــرم  ــر در آن پلتف ــادی مشــتری و کارب ــود تعــداد بســیار زی ــن ب ــوان مطمئ ــه مــی ت ک

هــا حضــور دارنــد و ایــن یعنــی پتانســیل زیــاد بــرای جــذب مشــتری هــای جدیــد از 

پلتفــرم هــای جدیــد.

اگــر بــا یــک اســتراتژی مناســب چنیــن کاری را مدیریــت کنیــد، بــدون دردســر خــاص 

و بــدون رقابــت بــا رقبایتــان مــی توانیــد همــه آن مشــتری هــا و کاربــران مســتعد 

تبدیــل شــدن بــه مشــتری را شناســایی و جــذب کنیــد. بــا ایــن کار بــه طــور قابــل 

ــه و در نتیجــه فــروش خــود را بیــش از پیــش  ــای خــود پیشــی گرفت توجهــی از رقب

گســترش مــی دهیــد.

ــه  ــارا ب ــه م ــی چگون ــای اجتماع ــبکه ه ــی در ش ــنهادی؛ )SMM( بازاریاب ــه پیش مقال

ــاند؟ ــی رس ــان م هدفم
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9. بــه اولیــن تجــارت هایــی تبدیــل شــوید کــه از AR و VR در شــبکه هــای 

اجتماعــی اســتفاده مــی کنــد

 VR واقعیــت افــزوده( و( Augmented Reality یــا AR چنــد سالیســت کــه ابزارهــای

یــا Virtual Reality )واقعیــت مجــازی( نقــش بســیار پــر رنگــی در زندگــی دیجیتالــی 

امــروزی دارنــد. شــاید بــه نظــر نمــی رســید کــه ایــن ابزارهــای ســرگرم کننــده بتواننــد 

بــا توانــی خــارج از حــد تصــور وارد دنیــای رقابــت بــا دیگــر گدجــت هــا و ابزارهــای 

آنالیــن امــروزی شــوند. ایــن ابزارهــا امــروزه ســهم بزرگــی از گدجــت هــای دیجیتالــی 

را در اختیــار دارنــد و در صنعــت هــای مختلــف از جملــه بــازی ســازی و تبلیغــات مــورد 

اســتفاده قــرار مــی گیرنــد.

توجــه و ســرمایه گــذاری زیــاد کمپانــی هــای بزرگــی همچــون اپــل بــر روی واقعیــت 

افــزوده و کمپانــی هایــی مثــل گــوگل و فیســبوک روی واقعیــت مجــازی، ایــن گدجــت 

هــا را خیلــی بیشــتر از قبــل مــورد اســتقبال قــرار داده اســت. بــه تازگــی پــای سیســتم 

تبلیغــات حرفــه ای ایــن دســتگاه هــا بــه ســایت هــا و رســانه هــای اجتماعــی نیــز 

بــاز شــده اســت. مســلمًا در ایــن میــان کســانی کــه بــا ایــده پــردازی هــای نویــن و 

مناســب بتواننــد از ایــن تکنولــوژی هــا و دیگــر تکنولــوژی هــای جدیــد بــه منظــور 

ارتبــاط نزدیــک تــر بــا کاربــران اســتفاده کننــد، شــانس خیلــی بیشــتری بــرای محبوب 

تــر کــردن برنــد و افزایــش ســوددهی خــود خواهنــد داشــت.
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ــتاد( در  ــاد و هش ــه هفت ــل زد )ده ــرای نس ــود را ب ــد خ ــد برن ــعی کنی 10. س

ــد ــاری کنی ــی انحص ــای اجتماع ــبکه ه ش

نســل زد )Gen Z( کــه بــا نــام هــای گوناگونــی همچــون نســل اینترنــت و فنــاوری 

شــناخته مــی شــوند، بــه نســل متولدیــن دهــه 1990 و 2000 میــالدی گفتــه مــی شــود. 

در ایــران ایــن نســل، همــان نســل دهــه هفتــاد و دهــه هشــتاد مــی باشــد. متولدین 

ایــن نســل از آنجــا کــه از کودکــی بــا فنــاوری هــای مشــابه و تکنولــوژی هــای امروزی 

آشــنا بــوده انــد، بــا شــبکه هــای اجتماعــی ارتبــاط بســیار بهتــری نســبت بــه نســل 

قبــل دارنــد. بــا ایــن تفاســیر، بایــد گفــت کــه مــورد توجــه قــرار دادن عالئــق و ســالیق 

ایــن نســل بــه دیگــر نســل هــا ارجعیــت بیشــتری دارد.
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یــک مطالعــه تحقیقاتــی نشــان داده اســت کــه دانــش آمــوزان و دانشــجویان امروزی 

ــار Instagram و  ــی 15 ب ــن 10 ال ــه بی ــط روزان ــورت متوس ــه ص ــا، ب ــر دنی در سراس

ــد از مشــتری هــا و مصــرف  ــد. ایــن نســل جدی Snapchat خــود را چــک مــی کنن

کننــدگان، اهــداف مهمــی بــرای بســیاری از برندهــا و تجــارت هــا هســتند. بنابرایــن، 

تجــارت هایــی کــه توانســته باشــند بــا ایــن افــراد ارتبــاط برقــرار کــرده و نیازهــای آن 

هــا را تحــت پوشــش قــرار دهنــد، بــه بزرگتریــن و قدرتمنــد تریــن تجــارت هــای فعال 

در حــوزه بازاریابــی آنالیــن مبــدل شــده انــد. شــما هــم مــی توانیــد بــا دنبــال کــردن 

عالیــق ایــن نســل محصــوالت و ســرویس هــای مناســب بــا آن هــا را فراهــم کــرده و 

بــه یــک رقیــب قدرتمنــد در ایــن حــوزه تبدیــل شــوید.
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حرف آخر: 

شــبکه هــای اجتماعــی پتانســیل پــرورش دادن کســب و کارهــای پردرآمــد را دارنــد. 

اگــر شــما هــم مــی خواهیــد در میــان ایــن افــراد باشــید، پــس بایــد اول جنبــه هــای 

مختلــف ایــن شــبکه هــا را شناســایی کــرده و مهــارت هــای کافــی را از الگوبــرداری از 

رقبــا و یافتــن راه هــای جدیــد و انحصــاری بــه دســت آوریــد. ســپس اهــداف خــود 

را مشــخص کــرده و هــم راســتا بــا فعالیــت در ایــن رســانه هــا، اهدافتــان را دنبــال 

کنیــد.
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