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شـبکههـای اجـتماعی طـرفـداران بسیاری را در جـوامـع آنـالین بـه خـود اخـتصاص دادهانـد و 
اکنون فـعالیت در این شـبکههـا بـرای مـدیر وب سـایت امـری اجـتناب نـاپـذیر اسـت، در این 
مـقالـه 15 روش سـریع بـرای افـزایش مـحبوبیت در شـبکههـای اجـتماعی را بیان میکنیم. 
مـحبوبیت در شـبکههـای اجـتماعی بـاعـث نـمایش بیشتر بـرنـد شـما، بهـبود رتـبه وب سـایتتان 

در موتورهای جستجو و برقراری ارتباط بهتر با مخاطب میشود. 

 

1- یک صفحه اختصاصی برای وب سایت خود ایجاد کنید 
بـرای حـضور در شـبکههـای اجـتماعی از پـروفـایل شخصی اسـتفاده نکنید، بـرخی افـراد بـا این 
تـصور که پـروفـایل شخصی را میتـوان سـریعتـر رشـد داد بـا این دیدگـاه که دیگران را بـه 
لیست دوسـتان خـود اضـافـه میکنند از پـروفـایل شخصی بـا نـام کسب و کارشـان بـرای 
فـعالیت در شـبکه اجـتماعی اسـتفاده میکنند، بهـتر اسـت از یک صـفحه اخـتصاصی که 
امکان پــسندیده شــدن را داشــته بــاشــد اســتفاده کنید. پــروفــایلهــای شخصی 
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محـدودیتهـایی دارنـد که ممکن اسـت در آینده بـرای شـما مشکالتی را ایجاد کنند مـانـند 
محـدودیت تـعداد دوسـتان در بـرخی شـبکههـای اجـتماعی! اگـر هـدفـتان بـزرگ اسـت و تـمایل 
بـه راهانـدازی یک صـفحه بـا مـحبوبیت بـاال رادارید بهـترین روش ایجاد یک صـفحه تـجاری 

اختصاصی است. 

 
2- عکس پروفایل و کاور زیبا طراحی کنید 

در هـنگام طـراحی صـفحه تـجاری در شـبکههـای اجـتماعی بـه دو قـسمت عکس پـروفـایل و 
کاور اهمیت زیادی بـدهید، شـما بـا این دو عکس در دنیای اجـتماعی مـطرح میشـوید و 
آنهـا نـشاندهـنده شخصیت و بـرنـد شـما هسـتند. سعی کنید بـرنـد خـود را در عکس 
پـروفـایل نـمایش دهید و در عکس کاور خـدمـاتی را که ارائـه میدهید را مـعرفی کنید و 

مواردی را بنویسید که افراد را ترغیب به الیک و دنبال کردن شبکه شما نماید. 

 

3- اطالعات بخش درباره ما را تکمیل کنید 
هـر صـفحه تـجاری دارای بخشی بـا نـام دربـاره مـا اسـت که میتـوانید در آن بـخش اطـالعـات 
مـربـوط بـه کسب و کارتـان و همچنین خـدمـاتی که ارائـه میدهید را درج نـماtد. حـتمًا در 
این قـسمت اطـالعـات تـماس و همچنین وب سـایت خـودتـان را اضـافـه نـماtد، این مـوضـوع 
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بـاعـث میشـود بـه صـفحه خـود اعـتبار بـدهید و تـماس مـخاطـب بـا خـودتـان را نیز سـادهتـر 

کنید. 

بیشتر بخوانید: (SMM) بازاریابی در شبکه های اجتماعی چگونه مارا به هدفمان می رساند؟ 
  

4- مطالب مفید و منظم منتشر کنید 
پـس از ایجاد یک صـفحه تـجاری بـروز نـگهداشـتن آن مـهمتـرین کاری اسـت که بـاید انـجام 
دهید، بـا انـتشار مـطالـب مفید و کاربـردی در زمینه تخصصی خـودتـان بـا مـخاطبین در 
ارتـباط بـاشید و سعی کنید از انـتشار پیاپی مـطالـب تبلیغاتی خـودداری کنید، بـا انـتشار 

مطالب صوتی و تصویری میتوانید ارتباط بهتری با مخاطب برقرار کنید. 
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5- فرهنگ شبکههای اجتماعی را رعایت کنید 
شـبکههـای اجـتماعی دارای محیط دوسـتانـه اسـت و افـراد بـرای بـرقـراری ارتـباط بـا یکدیگر و 
اطـالع از وضعیت دوسـتان خـود و یا سرگـرمی و گـذرانـدن وقـت بـه آن مـراجـعه میکنند، اگـر 
میخـواهید بـه نـتایج خـوب بـرسید حـتمًا بـراسـاس همین شـرایط بـا مـخاطبین ارتـباط بـرقـرار 
کنید، سعی کنید خیلی راحـت و دوسـتانـه مـطالـب خـودتـان را بـنویسید و پیوسـته بـا انـتشار 

لینکهای مختلف افراد را ترغیب به کلیک و خارج شدن از شبکههای اجتماعی نکنید. 

 
6- به نظر مخاطبین احترام بگذارید 

هـر شخصی که بـرای مـطالـب شـما نـظری درج میکند بـرای آن وقـت گـذاشـته اسـت و شـما 
بـاید بـرای آن شـخص احـترام قـائـل بـاشید، بهـتر اسـت تـا میتـوانید پـاسـخ نـظرات را بـدهید؛ 
الـبته خیلی از نـظرات جهـت تشکر و انـرژی دادن بـه نـویسنده درج میشـود و نیازی بـه 

پاسخ ندارد، اما اگر سوالی پرسیده شد سعی کنید آن را بیپاسخ نگذارید. 

 
7- از وب سـایت خـود بـه صـفحات شـبکههـای اجـتماعی لینک 

بدهید 
خیلی از افـراد عـالقـهمـند بـه مـطالـب وب سـایت شـما هسـتند امـا نمیدانـند که شـما در 
شـبکههـای اجـتماعی نیز فـعال هسـتید، حـتمًا از وب سـایت خـود بـه صـفحات شـبکه هـای 
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اجـتماعی خـودتـان لینک بـدهید و صـفحات خـود را بـه مـخاطبین وب سـایتتان مـعرفی کنید 

و از آنها بخواهید که شما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنند. 

بیشتر بخوانید: چگونه با استفاده از شبکه های اجتماعی سایت خود را سئو کنیم؟ 

  

 

 
8- بـرای افـراد دنـبال کننده شـبکههـای اجـتماعی تـفاوت قـائـل 

شوید 
میتـوانید بـرخی مـطالـب را فـقط در شـبکههـای اجـتماعی منتشـر کنید، مـطالـب کوتـاه و 
خـوانـدنی را بـه شکل یک مـطلب کوتـاه قـرار دهید و در وب سـایتتان آنهـا را قـرار نـدهید، 
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حـتمًا بـه این مـوضـوع اشـاره کنید که بـرخی از مـطالـب فـقط در شـبکههـای اجـتماعی منتشـر 
میشـونـد و در سـایت قـرار نـخواهـند گـرفـت. این مـوضـوع کاربـران سـایت را بـه دنـبال کردن 

شما در شبکههای اجتماعی ترغیب میکند. 

 
9- اتصال شبکههای اجتماعی به یکدیگر 

شـاید نـدانید که اکثر شـبکههـای اجـتماعی قـابلیت اتـصال بـه یکدیگر رادارنـد، بـهعـنوان مـثال 
شـما میتـوانید شـبکه اجـتماعی فیس بوک ، تـوtتر ، اینستاگـرام را بـه هـم مـتصل کنید و بـا 
انـتشار یک مـطلب در اینستاگـرام این مـطالـب بـهصـورت اتـومـاتیک در دو شـبکه دیگر قـرار 
گیرد، مـوضـوع جـالـب این اسـت که مـطالـب طـوری منتشـر میشـونـد که مـشخص میگـردد از 
طـریق شـبکههـای دیگر انـتشار یافـتهانـد و همین مـوضـوع بـاعـث میشـود که مـخاطبین 

بتوانند شما را در شبکههای دیگر نیز بیایند و در آنجا نیز شما را دنبال کنند. 

 
10- از سیستمهای انتشار اتوماتیک استفاده نکنید 

سـایتهـای زیادی هسـتند که بـا اسـتفاده از فید RSS سـایت، مـطالـب وب سـایت شـما را 
بـهصـورت اتـومـاتیک پـس از انـتشار در شـبکههـای اجـتماعی نیز منتشـر میکنند، شـاید در 
ابـتدا بـه نـظر خـوب بـرسـد و کار شـما را بـهعـنوان مـدیر وب سـایت راحـت کند، امـا پـس از 
مـدتی صـفحه شـما در شـبکههـای اجـتماعی تـبدیل بـه یک صـفحه پـر از لینکهـای زشـت و 
نامفهوم میشود و تعداد زیادی از مخاطبین دنبال کردن صفحه شما را متوقف میکنند. 
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11- تشویق کاربران در ایمیلهای خبرنامه 

اگـر در وب سـایت خـودتـان خـبرنـامـه دارید و بـهطـور پیوسـته بـرای آنهـا آخـرین مـطالـب 
خـودتـان را منتشـر میکنید، آنهـا را تـشویق بـه دنـبال کردن شـما در شـبکههـای اجـتماعی 
کنید. در این بـخش هـم میتـوانید بـا پیشنهاد انـتشار مـطالـب خـاص فـقط در شـبکههـای 

اجتماعی، کاربران را تشویق به دنبال کردن صفحات خودتان کنید. 

بیشتر بخوانید: دوام آوردن در رسانه های اجتماعی: 7 نکته که باید بدانید 

 
12- استفاده از انتشار اتوماتیک مطالب در آینده 
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جـدیدًا شـبکههـای اجـتماعی امکانی را فـراهـم کردهانـد که شـما میتـوانید بـا اسـتفاده از 
آنیک مـطلب رو کامـل آمـاده کنید و در هـنگام انـتشار بـرای آن تـاریخ و زمـانی در آینده را 
تع�ن کنید تـا آن مـطلب دقیقًا در هـمان زمـان بـهصـورت اتـومـاتیک منتشـر شـود. بـا 
اسـتفاده از این امکان شـما میتـوانید یک روز در هـفته و در زمـانی کمتر از یک سـاعـت 
بـرای کل روزهـای هـفته آینده مـطلب قـرار داده و تـاریخ انـتشار تع�ن کنید و صـفحات شـما 

هرروز بهصورت اتوماتیک بروز رسانی شود. 

 
13- استفاده از هشتگ ها 

شـما میتـوانید در هـنگام انـتشار مـطالـب خـود در شـبکههـای اجـتماعی آنهـا را بـا کلمات 
کلیدی مـربـوط بـه مـحتوای مـطلب تـگ کنید، همچنین میتـوانید کلمات داخـل یک مـتن را 
نیز بـا قـرار دادن "#" قـبل از کلمات بـه تـگ تـبدیل کنید. این مـوضـوع بـاعـث میگـردد که 
افـراد دیگر بـا جسـتجوی آن کلمات در شـبکههـای اجـتماعی مـطالـب شـما را پیدا کنند و 

محبوبیت مطالب تان افزایش مییابد. 
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14- دعوت کردن دوستان خودتان در شبکههای اجتماعی 

اگـر یک صـفحه تـجاری سـاخـتهاید، حـتمًا یک پـروفـایل شخصی هـم دارید و در پـروفـایلتان 
دوسـتان شـما نیز در لیست دوسـتان حـضور دارنـد، اگـر بـا حـساب کاربـری خـودتـان وارد 
صـفحه تـجاریتـان شـوید، بـا قسمتی مـواجـه میشـوید بـا نـام دعـوت از دوسـتان که بـه شـما 
این امکان را میدهـد بـا فـرسـتادن دعـوتنـامـه بـه دوسـتان خـودتـان از آنهـا بـخواهید 

صفحه شما را دنبال کنند. 

 
15- تبلیغات در شبکههای اجتماعی 

تبلیغات در شـبکههـای اجـتماعی بـه دو صـورت ممکن اسـت، در حـالـت اول شـما بـا پـرداخـت 
مـبلغ بـهطـور مسـتقیم در بـخش تبلیغات شـبکه اجـتماعی مـوردنـظرتـان میتـوانید بـه نـمایش 
بیشتر صـفحات خـود در آن شـبکه اجـتماعی بـپردازید که بـا تـوجـه بـه پـرداخـت ارزی و 
دردسـرهـای آن کمی سـخت بـه نـظر میرسـد، امـا در حـالـت دوم شـما میتـوانید صـفحاتی را 
که در آن شـبکه اجـتماعی حـضور دارنـد و بـه حـوزه کاری شـما مـربـوط میشـونـد را بیابید و 
سـپس بـا بـرقـراری ارتـباط بـا مـدیران آن صـفحات و پـرداخـت مـبلغ مـربـوطـه، از آنهـا 
بـخواهید تـا صـفحه شـما را بـه مـخاطبین خـود پیشنهاد دهـند. خیلی از مـواقـع افـراد زیادی 

هستند که این کار را بدون هزینه برای شما انجام میدهند. 

�
9


