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ــتر  ــرفت بیش ــور پیش ــه منظ ــداران ب ــروف و پرطرف ــراد مع ــتفاده از اف ــروزه اس ام
ــد در  ــی کــه بای ــد روش هــا و نکات ــا می دانی ــاب شــده اســت، امــا آی کســب و کارها ب

ــت؟ ــاند چیس ــان برس ــه هدفش ــا را ب ــا تجارت ه ــود ت ــه ش ــر گرفت نظ

ــه وی متوجــه می شــود  ــرا می رســد ک ــی ف ــک کســب وکاری، زمان ــی هــر مال در زندگ
بایــد حضــور خــود در رســانه های اجتماعــی را گســترش دهــد. اهمیــت اســتفاده از 
رســانه های اجتماعــی بایــد از پیــش بــرای شــما روشن شــده باشــد، بــه نحــوی کــه در 
حــال حاضــر دســت کم در حــال اســتفاده از یکــی از پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی 
باشــید. بااین حــال، حتــی افــرادی کــه فعاالنــه درگیــر رســانه های اجتماعــی هســتند 
ــواه  ــج دلخ ــان نتای ــی فعلی ش ــای ترویج ــد فعالیت ه ــاس کنن ــت احس ــن اس ممک

آن هــا را پدیــد نمــی آورد.
اگــر شــما هــم  چنیــن حســی داریــد زمــان آن رســیده اســت کــه همــکاری بــا یــک 

فــرد تأثیرگــذار در دنیــای دیجیتــال یــا اینفلوئنســر را آغــاز کنیــد. 

مقاله مرتبط: اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟

یک فرد تأثیرگذار در دنیای دیجیتال چه کسی است؟
یــک فــرد مؤثــر در جهــان دیجیتــال می توانــد هــر شــخصی باشــد کــه در بــازار کاری 
خــاص برنــد شــما صاحــب اعتبــار اســت. بااین حــال، آگاهــی وی بــه تنهایــی کافــی 
ــاط  ــان زیــادی ارتب ــا مخاطب ــز داشــته باشــد کــه ب ــوان را نی نیســت، او بایــد ایــن ت

برقــرار کنــد. 
ــد.  ــال باش ــای دیجیت ــذار در دنی ــرد تأثیرگ ــک ف ــد ی ــردی می توان ــر ف ــل، ه در عم
نمونه هایــی از قبیــل افــراد مشــهور، ژورنالیســت ها، افــراد مهــم در رســانه های 
اجتماعــی، وبــاگ نویســان و ُخــرده تأثیرگذارهــا )micro-influencer( از ایــن جملــه 

ــتند. هس
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چرا باید روی همکاری با افراد تأثیرگذار سرمایه گذاری کنید؟

انــدازه شــبکه شــما تعیین کننــده ارزش خالــص شــما اســت. ایــن یــک َمثــل قدیمــی 
اســت کــه بســیاری از کارآفرینــان موفــق بــه آن اعتقــاد راســخ دارنــد.

هنگامــی کــه خــود را در کنــار یــک فــرد تأثیرگــذار در جهــان دیجیتــال قــرار می دهیــد، 
بــه خودتــان امتیــازات جــذاب و بزرگــی اعطــا می کنیــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه 

مــردم عاشــق معاشــرت بــا افــراد یــا چیزهــای محبــوب هســتند. 
ایــام دبیرســتان خودتــان را بــه یــاد بیاوریــد. آیــا کســی بــود کــه دوســت نداشــته 

ــد؟ ــرت کن ــرب معاش ــذاب و خوش مش ــوزان ج ــش آم ــا دان ــد ب باش
ــما  ــرای ش ــذاب ب ــازات ج ــه امتی ــش از اینک ــه بی ــم ک ــان داری ــا اطمین ــال، م بااین ح

ــی خــود هســتید. ــان مال ــز اهمیــت باشــد، نگــران ســود و زی حائ
واقعیــت ایــن اســت کــه فــارغ از اینکــه چقــدر از خودتــان تعریــف کنیــد، هیــچ گاه 
تأثیــر آن بــا زمانــی کــه فــرد دیگــری از شــما تعریــف می کنــد یکســان نخواهــد بــود.
 Nielson’s Global Trust( بــر اســاس گــزارش تبلیغــات و اعتبــار جهانــی نیــل ســون
and Advertising Report( نــود و دو درصــد مصرف کننــدگان بــه توصیــه محصــول 

2

https://modireweb.com


چطور با کمک اینفلوئنسرها فروش خود را افزایش دهیم؟ 

www.modireweb.com

از طــرف دوســتان و خانــواده، بیــش از خــود برنــد اعتمــاد دارنــد. بــا ایــن وجــود، اگــر 
ایــن هــم به انــدازه کافــی متقاعدکننــده بــه نظــر نمی رســد، در اینجــا بــه چنــد دلیــل 

دیگــر بــرای همــکاری بــا یــک فــرد تأثیرگــذار اشــاره می کنیــم:
ــه  ــا ب ــد، آن ه ــاد نمی کنن ــوالت اعتم ــه محص ــردم ب ــد: م ــه برن ــاد ب ــاد اعتم •    ایج
ــد  ــج برن ــای تروی ــدر گزینه ه ــد در ص ــذار بای ــراد تأثیرگ ــد. اف ــاد می کنن ــران اعتم دیگ

ــد. ــه آن هــا اعتمــاد دارن ــد، چراکــه مــردم از قبــل ب شــما قــرار بگیرن
ــدارد.  ــرری ن ــتر ض ــای بیش ــال کننده ه ــتن دنب ــما: داش ــدگان ش ــال کنن ــد دنب •    رش
هنگامــی کــه یــک فــرد تأثیرگــذار محبــوب برنــد شــما را تأییــد می کنــد، بــدون شــک 

کســب وکار شــما در نتیجــه ایــن کار، دنبــال کننــدگان بیشــتری بــه دســت مــی آورد.
ــه  ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــًا ای ــر: مطمئن ــه کمت ــا هزین ــا ب ــگان ی ــات رای •    تبلیغ
ــد  ــا می توانی ــرد مشــهور را نداشــته باشــید، ام ــک ف ــت تأییــد از ی اســتطاعت دریاف
ــا را  ــی از هزینه ه ــغ قابل توجه ــر مبل ــری کوچک ت ــاب های کارب ــا حس ــکاری ب ــا هم ب

ــد. کاهــش دهی

چگونه می توانید فرد تأثیرگذار مناسب برای برند خود را پیدا کنید؟
یــک جســتجوی ســاده در گــوگل یــا رســانه های اجتماعــی می توانــد شــرایط ایجــاد 

ارتبــاط شــما را بــا انبوهــی از افــراد تأثیرگــذار فراهــم کنــد.
به عنوان مثــال، چنانچــه بــه دنبــال وبــاگ نویســان حــوزه مــد هســتید می توانیــد از 
کلیــدواژه »وباگ هــای برتــر ُمــد« اســتفاده کنیــد، یــا اینکــه در رســانه های اجتماعــی 
#وباگ_مــد را جســتجو کنیــد. راهــکار دیگــر، اســتفاده از ابزارهــای بازاریابــی بــا افراد 

تأثیرگــذار ماننــد Traackr، Buzzsumo، TapInfluence، یا BlogDash اســت. 
اطمینــان پیــدا کنیــد کــه در انتخــاب فــردی کــه می خواهیــد بــا او کار کنیــد 
ــال  ــه دنب ــر اینک ــه خاط ــا ب ــردی را تنه ــد ف ــد. نبای ــرج می دهی ــه خ ــخت گیری ب س
کننده هــای فراوانــی دارد انتخــاب کنیــد، مخصوصــًا اگــر آن دنبــال کننده هــا بــا برنــد 

ــال نباشــند. ــش فع ــا کاربران شــما ارتباطــی نداشــته باشــند ی
زرنگ و مدبر باشید. باید قباً افراد موردنظر را موردبررسی قرار دهید.

پیش از انتخاب یک فرد تأثیرگذار می توانید سؤاالت زیر را بپرسید:
•    دوست دارد در مورد چه چیزهایی صحبت کند؟
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•    آیا دنبال کنندگان او فعال هستند؟
•    آیا ارزش های اصلی او با برند شما همسو است؟

•    چه مکالماتی را آغاز می کند؟
•    آیا حضور او در رسانه های اجتماعی با سبک و لحن برند شما تطابق دارد؟
الزم است قبل از انتخاب فرد موردنظر، تمامی این موارد را مدنظر قرار دهید.

 

 

6 زمینه ای که می توانید در آنها با اینفلوئنسرها همکاری کنید
احتمــاالً چنــد نفــر کــه تمایــل بــه همــکاری بــا آن هــا داریــد را از قبــل در ذهــن داریــد. 
اگــر چنیــن اســت، اکنــون بــه بخــش جالــب ماجــرا رســیده اید، جایــی کــه شــما و 

فــرد تأثیرگــذار می توانیــد در تبلیغــات خاقیــت بــه خــرج دهیــد.
موارد زیر، 6 ایده ای هستند که به شما کمک می کنند کارتان را ِآغاز کنید:

1. از یک فرد تاثیرگذار بخواهید برای تان فضای تبلیغاتی راه بیاندازد
ــد  ــت. می توانی ــر اس ــان و مؤث ــریع، آس ــان، س ــرد تأثیرگذارت ــغ از ف ــک تبلی ــد ی خری
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ــه  ــد ک ــدا کنی ــدام پی ــب ان ــای ورزش و تناس ــات را در دنی ــن تبلیغ ــی از ای نمونه های
به عنوان مثــال، افــراد تأثیرگــذار در ایــن حــوزه، برندهــای پوشــاک ورزشــی و پودرهــای 
پروتئینــی را ترویــج کرده انــد. معمــوالً ایــن پســت هــا بــا نوعــی از تخفیــف همــراه 

هســتند. 
نگاهــی بــه پســت اینســتاگرامی ای کــه اخیــرًا یــک مربــی تناســب انــدام بســیار موفق 
بــه نــام مســی آریــاس )Massy Arias( ارســال کــرده بیندازیــد. ببینیــد کــه چقــدر 
ــه نظــر می رســد. او شــور و شــوق خــود را نشــان می دهــد،  ــی ب ــن پســت طبیع ای
در عیــن حــال دالیلــی کــه عاشــق ایــن محصــول شــده را نیــز فهرســت کــرده اســت.

از نظــر او ایــن محصــول فقــط یــک پــودر پروتئینــی مثــل بقیــه نمونه هــای مشــابه 
ــز  ــاز آن هــا نی ــان آبســتن، ســالم و طبیعــی اســت و حتــی موردنی ــرای زن نیســت. ب
هســت. او بــه چندیــن دســته بندی اشــاره می کنــد. درنهایــت پســت خــود را بــا یــک 
کــد تخفیــف بــه پایــان می رســاند کــه ایــن بــه دنبــال کنندگانــش انگیــزه بیشــتری 

ــد.  ــا می ده ــردن آن مکمل ه ــان ک ــرای امتح ب

بیشتر بخوانید: موبایل مارکتینگ چیست و چطور در آن موفق شویم؟

 
2. در وبالگ فرد تاثیرگذار پست ارسال کنید

پست های وباگ راه ممتازی برای بازاریابی محصول شما هستند.
ــه  ــک گزین ــوان ی ــاگ به عن ــت های وب ــتفاده از پس ــرای اس ــددی ب ــای متع مزیت ه
بــرای بازاریابــی وجــود دارد، امــا شــاید بزرگ تریــن مزیــت ایــن کار ایــن اســت کــه 

ــرار می دهــد. ــد ق ــد شــما را بیشــتر در معــرض دی برن
ــد،  ــکاری کنی ــی دارد هم ــان فراوان ــه مخاطب ــر ک ــذار معتب ــرد تأثیرگ ــک  ف ــا ی ــر ب اگ
ــت  ــن اس ــت و ممک ــد رف ــاال خواه ــتجو ب ــج جس ــما در نتای ــه ش ــاد رتب به احتمال زی
بــرای برخــی از کلیدواژه هــا در صــدر نتایــج جســتجو ظاهــر شــوید. ایــن یــک رویــا 

ــت. ــتجو( اس ــای جس ــرای موتوره ــازی ب ــئو )بهینه س در س
فــرد تأثیرگــذار می توانــد مســتقیمًا بــه ســراغ اصــل مطلــب رفتــه و یــک پســت بــرای 
ــد یــک پســت آموزشــی  ــا اینکــه می توان نقــد و بررســی محصــول شــما بنویســد، ی

5

https://modireweb.com
https://modireweb.com/what-is-mobile-marketing


چطور با کمک اینفلوئنسرها فروش خود را افزایش دهیم؟ 

www.modireweb.com

ــات  ــا خدم ــول ی ــرد محص ــه کارب ــای مرحله به مرحل ــاوی راهنم ــه ح ــد ک ــر کن منتش
شــما اســت.

بــر اســاس گــزارش inc.com، پســت هایی کــه محتــوای بصــری دارنــد 650% بیشــتر 
باعــث تعامــل مخاطــب می شــوند.

ــان  ــی نش ــه زیبای ــان The Crafting Chicks ب ــاگ نویس ــط وب ــب توس ــن مطل ای
داده شــده اســت. پســت آن هــا دربــاره دیزنــی لند فقــط به دلیــل تبلیــغ برنــد تأثیرگذار 
واقــع نشــده اســت، بلکــه آن هــا نکاتــی بــرای مصرف کننــده فراهــم کرده انــد کــه بــه 

او کمــک می کنــد در وقــت و هزینــه خــود صرفه جویــی کنــد.
تنهــا صحبــت کــردن در مــورد یــک محصــول کافــی نیســت. هنگامــی کــه خواننــده از 
وبــاگ شــما خــارج می شــود بایــد احســاس کنــد از زمانــی کــه در ابتــدا وارد بــه آن 

شــد اطاعــات بیشــتری در اختیــار دارد.

 

 

6

https://modireweb.com


چطور با کمک اینفلوئنسرها فروش خود را افزایش دهیم؟ 

www.modireweb.com

3. رسانه اجتماعی خود را در اختیار یک فرد تاثیرگذار قرار دهید
ــوک  ــه شــدن فیس ب ــا اضاف ــی، مخصوصــًا ب ــار گذاشــتن رســانه های اجتماع در اختی
ــر  ــال محبوب ت ــده ای در ح ــرز فزاین ــه ط ــت ب ــنپ چ ــو )Facebook Live( و اس الی

شــدن اســت. 
ــال  ــادار و دنب ــتریان وف ــا مش ــل ب ــج تعام ــرای تروی ــی ب ــیار خوب ــن کار روش بس ای

ــت. ــز هس ــد نی ــدگان جدی کنن
از یــک فــرد تأثیرگــذار بخواهیــد کــه حســاب شــما را در اختیــار بگیــرد، تصویــر ارســال 

کنــد و بــه پرســش های دنبــال کننــدگان شــما پاســخ دهــد.
تجربــه فوق العــاده قــرار دادن حســاب کاربــری در اختیــار یــک فــرد تأثیرگــذار، جالــب 
ــا  ــه ج ــما ب ــدگان ش ــال کنن ــر دنب ــدگاری ب ــر مان ــود و تأثی ــد ب ــرگرم کننده خواه و س

خواهــد گذاشــت. 
 Capital( یکــی از برندهایــی کــه ایــن کار را بــه خوبــی انجــام داده اســت، کپیتــال وان
One( اســت. ایــن برنــد بــا افــراد تأثیرگــذار محبوب همــکاری کــرد و از آن ها خواســت 
خاطــرات جالــب موردعاقــه خــود را منتشــر کننــد. هــر پســت بــا هشــتگ ابداعــی 

ــراه بود. #walletstories هم
اگــر حــاال بــه پســت های حــاوی هشــتگ #walletstories نگاهــی بیندازیــد، مطلب 
ــده اند.  ــق ش ــب ملح ــن کار جال ــه ای ــه ب ــد ک ــاهده می کنی ــددی را مش ــان متع نویس
ــه  ــال وان تعامــل بیشــتری ب ــد و کپیت ــران ایــن پســت ها را الهام بخــش می یابن کارب

دســت مــی آورد. ایــن یــک معاملــه برد-بــرد بــرای همــه اســت.

4. از یــک فــرد تاثیرگــذار بخواهیــد وعــده جایــزه از جانــب شــما را بــه مــردم 
بدهــد

آیــا کســی هســت کــه دوســت نداشــته باشــد چیــزی را بــه رایــگان دریافــت کنــد؟ 
ــتند! ــداران هس ــه طرف ــه موردعاق ــا همیش جایزه ه

ــا  ــک روز ب ــانید، در ی ــر برس ــه حداکث ــه )exposure( را ب ــد مواجه ــر می خواهی اگ
ــد. ــذار کار کنی ــرد تأثیرگ ــن ف چندی

محصولــی را انتخــاب کنیــد کــه می خواهیــد نســبت بــه آن عاقــه ایجــاد کنید، ســپس 
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از آن هــا بخواهیــد در پســت های خــود بــه ایــن مطلــب اشــاره کننــد کــه آن محصــول 
را بــه یــک فــرد خوش شــانس جایــزه خواهیــد داد.

بــرای اینکــه کاربــر در فهرســت قرعه کشــی قــرار بگیــرد بایــد از هشــتگ حــاوی برنــد 
شــما اســتفاده کنــد، یــا پســتی دربــاره برنــد شــما منتشــر کنــد. ایــن راه جالبــی بــرای 
معرفــی یــک محصــول جدیــد اســت و در عیــن حــال، در رســانه های اجتماعــی غوغــا 

ــد.  ــا می کن ــه پ ب
انــدرو ِادواردز کــه در حــوزه فنــاوری فــرد تأثیرگــذاری محســوب می شــود، اخیــرًا بــرای 
اهــدای یــک جایــزه، بــا ایکــس باکــس وان S بــه همــکاری پرداخــت. در واقــع، انــدرو 

دائمــًا چنیــن پســت هایی بــرای 43000 دنبــال کننــده خــود منتشــر می کنــد. 
ــرگاه  ــت. ه ــزه دادن اس ــرای جای ــاده ای ب ــکان فوق الع ــل، م ــن دلی ــه چندی ــر ب توییت
مــردم هشــتگ #giveaway را جســتجو می کننــد مطلــب شــما را مشــاهده کــرده و 

ــوند. ــت می ش ــما هدای ــه ش ــه صفح ــتقیمًا ب مس
عــاوه بــر ایــن، دنبــال کننــدگان می تواننــد همــه توییــت هــای موردعاقــه خــود را 
ــد. ایــن فرصــت  ــا بازپســت )repost( کنن ــد ی ــه آن هــا پاســخ بدهن ــد، ب الیــک کنن

ــد. ــد شــما فراهــم می کن ــده شــدن برن ــرای دی بیشــتری ب

 

 

5. از افراد تاثیرگذار بخواهید درباره محصول تان نقد و بررسی بنویسید
هــر کجــا کــه نــگاه کنیــد، نظــرات ناشــران وباگ هــای ویدیــوی )vlogger( و وبــاگ 
نویســان دربــاره محصــوالت و خدمــات را در حوزه هــای متنوعــی مشــاهده می کنیــد. 
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بــا همــکاری بــا فــرد تأثیرگــذاری کــه در حــوزه کاری شــما تخصــص دارد، نــام خــود را 
مطــرح کنیــد. شــما بــرای نقــد و بررســی محصولتــان بــه او هزینــه پرداخــت می کنیــد 

و او هــم در عــوض بایــد یــک نقــد درخشــان بــرای شــما بنویســد.
ــه  ــا ب ــار دارد و تنه ــه اعتب ــد ک ــکاری می کنی ــردی هم ــا ف ــه ب ــد ک ــدا کنی ــان پی اطمین
دنبــال کســب درآمــد نیســت. قطعــًا تمایــل داریــد فــرد تأثیرگــذار طبیعــی صحبــت 

ــد. ــی نوشــته ای را می خوان ــه گوی ــه نظــر برســد ک ــه نحــوی ب ــه ب ــه اینک ــد، ن کن
ــرد  ــًا از کارب ــذار واقع ــرد تأثیرگ ــه آن ف ــت ک ــر اس ــی امکان پذی ــط زمان ــن فق ــا ای ام

ــد. ــده باش ــان زده ش ــما هیج ــول ش محص
ــش و  ــوازم آرای ــوزه ل ــهوری در ح ــوی مش ــاگ ویدی ــب وب ــه صاح ــتار ک ــری اس جف
زیبایــی اســت ایــن مــورد را دربــاره بســته های Kylielip بــه نمایــش گذاشــته اســت. 
ــه  ــد، بلک ــت می کن ــول صحب ــن محص ــاره ای ــوق درب ــور و ش ــا ش ــا ب ــری نه تنه جف
تماشــای او واقعــًا جالــب و ســرگرم کننده اســت. او دربــاره دلیــل شــگفت انگیز بــودن 
ــی  ــری واضح ــح تصوی ــردازد و توضی ــات می پ ــان جزئی ــه بی ــته های Kylie lip ب بس

ــد. ــه می کن ــز ارائ نی
تنهــا در عــرض چنــد روز، بازدیــد از نقــد و بررســی او دربــاره ایــن محصــول بــه بیــش 
ــت؟  ــحال اس ــاق خوش ــن اتف ــد Kylie از ای ــور می کنی ــا تص ــید. آی ــون رس از یک میلی

شــک نکنیــد!

6. محصوالت خود را به افراد تاثیرگذار هدیه بدهید
اگــر بــه دنبــال مواجهــه مخاطبیــن بــا برنــد خــود هســتید، همیشــه می توانیــد یکــی 
ــت  ــما فعالی ــوزه کاری ش ــه در ح ــذاری ک ــراد تأثیرگ ــی از اف ــه یک ــان را ب از محصوالتت

ــد. ــه بدهی ــد هدی می کن
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه از آنجایــی کــه هزینــه ای بــه ایــن فــرد تأثیرگــذار پرداخــت 

نمی کنیــد، نبایــد انتظــار داشــته باشــید نامــی از برنــد شــما بــه میــان بیــاورد. 
ــد کــه  ــرار دهی ــی را هــدف ق ــل، منطقــی ایــن اســت کــه تأثیرگذاران ــه همیــن دلی ب
واقعــًا از محصــول شــما یــا چیــزی شــبیه بــه آن اســتفاده کــرده و قبــاً یــک پســت 

ــد. ــر کرده ان ــاره آن منتش درب
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اگــر واقعــًا محصــول شــما موردپســند آن هــا قــرار بگیــرد، احتمــال اینکــه بــا اشــتیاق 
از هدیــه رایــگان خــود ســخن بگوینــد بســیار زیــاد اســت.

وبــاگ نویــس حــوزه آرایــش و زیبایــی بــا آی دی  @teamlouise به شــدت 
طرفــدار کایلــی جنــر )Kylie Jenner( اســت. مــا ایــن را از آنجــا متوجــه شــدیم کــه 
پســت های متعــددی دربــاره او در صفحــه اینســتاگرام خــود منتشــر کــرده اســت. او 
اخیــرًا اشــاره کــرد کــه از اســتفاده از خــط لــب جدیــدش کــه ســاخت شــرکت آرایشــی 
کایلــی اســت لــذت می بــرد. او ایــن محصــول را به صــورت هشــتگ در مطلــب خــود 

ذکــر کــرد و مــردم را نیــز بــه بازدیــد از وبــاگ او دعــوت می کنــد.
ــر امــا  ــع هســتیم؟ خی ــه او هدیــه داده شــده مطل ــا مــا از اینکــه ایــن محصــول ب آی
دقیقــًا بایــد همین طــور باشــد. یــک تبلیــغ نبایــد فریــاد بزنــد کــه ایــن یــک هدیــه 

اســت، چراکــه بایــد بپذیریــم کمــی زننــده اســت.
ترویجــی کــه بــه خوبــی انجام شــده باشــد بایــد ســاده بــه نظــر برســد. فــارغ از اینکــه 
ــوازم آرایشــی کایلــی در معــرض  ــا خیــر، شــرکت ل ــوده ی آنچــه تبلیــغ شــد هدیــه ب
دیــد جمعیــت انبوهــی قرارگرفتــه اســت. اگــر لویــس کاالی رایگانــی از ایــن شــرکت 

دریافــت نکــرده اســت، احتمــاالً بــه زودی ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد.
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جمع بندی
یــک نکتــه پایانــی باقی مانــده اســت کــه بایــد بــه آن رســیدگی کنیــد. علیرغــم اینکــه 
ارائــه اطاعــات دربــاره محصــول بــه افــراد تأثیرگــذار ضــروری اســت، شــما بایــد زمانی 
ــد و فضــای الزم  ــا آن هــا صــرف کنی ــل و واقعــی ب ــاط اصی ــرای ایجــاد یــک ارتب را ب

بــرای خاقیــت را برایشــان فراهــم کنیــد.
ــن اســت  ــد و ممک ــان می آورن ــه ارمغ ــرای شــما ب ــی ب ــذار ارزش هنگفت ــراد تأثیرگ اف
ــن  ــما در ذه ــول ش ــرای محص ــغ ب ــام تبلی ــی انج ــاره چگونگ ــی درب ــای جالب ایده ه

داشــته باشــند.
ماننــد هــر ارتباطــی الزم اســت بــا آن هــا محترمانــه رفتــار شــود. ایــن تجربــه بایــد 

ــد. ــه ســودمند باش ــرای هم ــه ب ــورت دوجانب به ص

ــد؟  ــتفاده کرده ای ــی اس ــانه های اجتماع ــذار در رس ــرد تأثیرگ ــک ف ــال از ی ــا تابه ح آی
اگــر پاســختان مثبــت اســت در بخــش نظــرات، دربــاره تجربــه خــود بنویســید.
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