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ــرای  ــی ســریع ب ــوان راه حل ــی در شــبکه هــای اجتماعــی را مــی ت ــا بازاریاب SMM ی
برنــد ســازی دانســت کــه بــا وجــود ســایتی خــوب بــرای فعالیــت مــی توانــد نتیجــه 
مطلــوب تــری را ایجــاد کنــد. در ادامــه بــه توضیــح بیشــتری در رابطــه بــا SMM و 

نــکات مهــم آن مــی پردازیــم.

SMM چیست؟
SMM مخفــف کلمــه ی social media marketing اســت و بــه معنــای بازاریابــی و 

مارکتینــگ در شــبکه هــای اجتماعــی مــی باشــد.
ــرای معرفــی کســب و کار در شــبکه هــای  ــگ ســایت از SEO و ب ــود رنکین ــرای بهب ب

ــد. اجتماعــی از SMM اســتفاده مــی کنن
 

چرا SMM اهمیت دارد؟
مــی توانیــد بــا نــگاه کــردن بــه اطرافیانتــان متوجــه شــوید کــه بیشــتر افــراد جامعــه 
در  شــبکه هــای اجتماعــی عضــو هســتند و ســاعت هــای زیــادی را در دنیــای مجــازی 
ســپری مــی کننــد. شــما نیــز مــی توانیــد از ایــن اتفــاق بهتریــن نتیجــه را بگیریــد. 
ــد.  ــر مــی گذارن ــه نحــوی روی ســئو ســایت شــما تاثی ایــن شــبکه هــا هــر کــدام ب
بــا اســتفاده از هــر کــدام از ایــن شــبکه هــا عــاوه بــر بازاریابــی بــرای برندتــان مــی 
توانیــد تاثیــر مســتقیم روی ســئو ســایت بگذاریــد. بــرای کســب و کارهایــی کــه تــازه 
شــروع بــه کار کــرده انــد شــبکه هــای اجتماعــی نتیجــه بســیار خوبــی مــی دهــد زیــرا 
بــه راحتــی مــی تــوان در شــبکه هــای اجتماعــی معــروف شــد و در نتیجــه برندســازی 

کــرد.
امــروزه مــردم از موبایــل بــرای گشــتن در اینترنــت بیشــتر از لپ تــاپ هــا و کامپیوترها 
اســتفاده مــی کننــد. در چنیــن شــرایطی شــبکه هــای اجتماعــی بســیار محبــوب مــی 
شــوند زیــرا اســتفاده از آن هــا راحــت اســت ، ســرعت خوبــی دارنــد ، امــکان تعامــل و 
ارتبــاط بــا دیگــران را بــه مــا مــی دهــد و هــزاران ویژگــی دیگــر کــه همگــی بــه شــما 

کمــک خواهنــد کــرد کــه از ایــن موقعیــت بــه نفــع خودتــان اســتفاده کنیــد.
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چگونه در شبکه های اجتماعی بازاریابی و مارکتینگ انجام دهیم؟
ــد اســتراتژی  ــد بای ــی کنی ــی اســتفاده م ــه از چــه شــبکه اجتماع ــه اینک ــا توجــه ب ب

ــید. ــته باش ــی داش ــات مخصوص ــوا و تبلیغ ــد محت تولی
بــه طــور مثــال در شــبکه اینســتاگرام بــا نوشــتن متــن هــای طوالنــی زیــر عکســی 
ســاده نمــی توانیــد تاثیــر گــذاری خوبــی روی افــراد بگذاریــد ولــی بــه راحتــی مــی 
توانیــد بــا عکــس بــرداری زیبــا و تهیــه کلیــپ هــای کوتــاه و جالــب تاثیــر خوبــی روی 
کاربــران بگذاریــد. شــبکه اینســتاگرام بــرای همــه ی کســب و کارهــا مــی توانــد مفیــد 
واقــع شــود بــه خصــوص کســب و کارهایــی کــه محصوالتــی بــرای فــروش دارنــد، بــا 
تهیــه تصاویــر از ایــن محصــوالت و توضیحــات از ویژگــی هــای کلــی اجنــاس، مثــل 
اجنــاس تزئینــی و آثــار هنــری ، پوشــاک ، رســتوران هــا و ....  در کشــور مــا حــدود 
7.5 میلیــون نفــر از شــبکه اینســتاگرام اســتفاده مــی کننــد. اســتفاده از هشــتگ هــا 

در ایــن شــبکه مــی توانــد تاثیــر خوبــی داشــته باشــد.
هشــتگ هــا بــه دلیــل تغییــر رنــگ بــا متــن اصلــی مــی تواننــد بیشــتر توجــه کاربران 
را بــه خــود جلــب کننــد عــاوه بــر ایــن موضــوع مــی تــوان کمپیــن هــای تبلیغاتــی 

را هــم بــا اســتفاده از هشــتگ مدیریــت کــرد و بــه نتیجــه خوبــی رســید. 
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بیشــتر بخوانیــد : چگونــه بــا اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی ســایت خــود را ســئو 
؟  کنیم

 
ــایت در  ــب س ــار مطال ــایت و انتش ــذاری در س ــتراک گ ــای اش ــه ه ــتفاده از دکم اس
شــبکه هــای Facebook و Google+ بســیار روش خوبــی بــرای بهبــود رتبــه ســایت 
مــی باشــد. تاثیــر گــوگل پــاس و فیــس بــوک روی ســئو هــر ســایتی بســیار قابــل 
توجــه اســت زیــرا ایــن شــبکه هــا از Page authority باالیــی برخــوردار هســتند و 

ــران بــه ســایت و رتبــه ســایت را افزایــش دهنــد. مــی تواننــد میــزان ورودی کارب
بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه بــا توجــه بــه کســب و کارتــان در چــه شــبکه هایــی 
ــوع محتوایــی مناســب ایــن شــبکه هــا اســت. هــر  فعالیــت کنیــد و بدانیــد چــه ن
کــدام از شــبکه هــا بــه نحــوی تاثیــر خــود را در معــروف شــدن برنــد شــما و بهبــود 
ســئو ســایتتان خواهنــد گذاشــت. پــس توصیــه مــی کنیــم از چندیــن شــبکه اجتماعی 
اســتفاده کنیــد و توســعه کســب و کارتــان را محــدود بــه یــک شــبکه اجتماعــی نکنید. 
بــا توجــه بــه شــبکه هــای محبــوب تــر در کشــور خودمــان مثــل اینســتاگرام و تلگــرام 
 facebook ایــن شــبکه هــا را بــرای معــروف شــدن برنــد خــود و شــبکه هایــی مثــل

و google+ و ... را بــرای بهبــود رتبــه ســایت اســتفاده کنیــد.
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چگونه شبکه های اجتماعی به معروف شدن برند کمک می کند؟
• بهبود رتبه سایت

هــر شــبکه اجتماعــی همانطــور کــه گفتــه شــد مــی توانــد تاثیــر ویــژه و مســتقیمی 
بــر ســئو ســایت بگــذارد. گــوگل و موتورهــای جســتجوی دیگــر، فعالیــت هــر ســایت 
در شــبکه هــای اجتماعــی را بــرای بهبــود رتبــه ســایت مــورد بررســی قــرار مــی دهنــد. 

بــه همیــن دلیــل نبایــد از فعالیــت در شــبکه هــای اجتماعــی گذشــت.
 

• افزایش بازدید سایت
هــر شــبکه اجتماعــی، کاربــران مخصــوص بــه خــودش را دارد کــه در ایــن محیــط هــا 
عضــو هســتند. بــا اســتفاده از هــر شــبکه اجتماعــی مــی توانیــد میــزان ورودی ســایت 

را افزایــش دهیــد و در نتیجــه ســبب افزایــش بازدیــد ســایت تــان شــوید.
 

• دسترسی راحت
بــا توجــه بــه اســتفاده اکثریــت مــردم از شــبکه هــای اجتماعــی،  در دســترس بــودن 

شــما و پاســخگویی ســریع بــه کاربــران باعــث جلــب اعتمــاد بیشــتر خواهــد بــود.
اســتفاده از تلفــن هــای همــراه باعــث شــده اســت کــه دسترســی بــه اینترنــت بســیار 
ســاده تــر از گذشــته شــود. هــم چنیــن بــا وجــود شــبکه هــای اجتماعــی و محبوبیــت 
روز افــزون آن هــا کاربــران بیشــتر زمــان خــود را در ایــن شــبکه هــا مــی گذراننــد تــا 

ســایت هــا.
پــس مــی تــوان گفــت کــه بایــد از شــبکه هــای اجتماعــی بــرای بهبــود رتبــه ســایت 

کمــک گرفــت زیــرا نتیجــه ایــن کار ســئو ســایت را بــه همــراه خواهــد آورد.
 

• معروف شدن برند 
بــا اســتفاده از تبلیغــات و تولیــد محتــوای جــذاب بــرای شــبکه هــای اجتماعــی بــه 
راحتــی هــر کســب و کاری معــروف خواهــد شــد و دلیــل عمــده ایــن موضــوع هــم 

وجــود اعضــای فعــال در شــبکه هــای اجتماعــی اســت. 
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• اطمینان بیشتر کاربران
کاربــران بــا شــبکه هــای اجتماعــی هــر کســب و کاری راحــت تــر ارتبــاط برقــرار مــی 
کننــد و ایــن احســاس بــه آن هــا دســت مــی دهــد کــه حــرف هایشــان زودتر شــنیده 
خواهــد شــد. مثــا اگــر در اینســتاگرام ســوالی در رابطــه بــا جنــس محصــول یــا ســایز 
و هــر چیــزی بــرای کاربــری پیــش بیایــد امــکان اینکــه ســوال خــود را بپرســد بیشــتر 

اســت از زمانــی کــه در ســایت محصــوالت شــما را مــی بینــد.
 

• امکان انتشار مطالب با سرعت زیاد بین کاربران 
مطالــب در شــبکه هــای اجتماعــی نســبت بــه ســایت هــا بســیار بهتــر بــه اشــتراک 
گذاشــته مــی شــوند. اشــتراک گــذاری در شــبکه هــای اجتماعــی بســیار راحــت و بــا 
ســرعت زیــادی انجــام مــی شــود کــه در نتیجــه باعــث مــی شــود تــا کاربــران هــر 

چیــز جالبــی را کــه دیدنــد بــرای دیگــران هــم بــه اشــتراک بگذارنــد.
 

• تبلیغات در شبکه های اجتماعی
ــد را بشناســید و در آن هــا تبلیغــات خــود را  ــر بازدی فقــط کافــی اســت صفحــات پ
ــدون تبلیغــات هــم ممکــن  ــران خــود باشــید. ب ــد و شــاهد افزایــش کارب ــرار دهی ق

ــر اســت. ــی کاری بســیار زمــان ب ــوان برندســازی کــرد ول اســت بت

بیشتر بخوانید : چطور با هزینه ای اندک، برندسازی کنیم؟
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در استفاده از شبکه های اجتماعی باید نکاتی را در نظر بگیرید :
از محبوبیــت خــود در شــبکه هــای اجتماعــی ســوء اســتفاده نکنیــد. تبلیغــات زیــاد در 

شــبکه هــای اجتماعــی ، کاربــران شــما را فــراری مــی دهــد. 
مطالبتــان را بــه اشــتراک بگذاریــد و کاری کنیــد کــه باعــث شــود دیگــران هــم مطالب 
شــما را بــه اشــتراک بگذارنــد. ویدئوهــای ویروســی و تولیــد محتــوای جــذاب و جدید، 

بســیار خــوب اشــتراک پیــدا مــی کند.
ــی  ــد. ب ــاال بگذاری ــت ب ــا کیفی ــد و عکــس هــای ب ــد کنی ــب جــذاب تولی ــد مطال بای
کیفیــت بــودن عکــس هــا شــما را بــی کیفیــت نشــان مــی دهــد و جــذاب نبــودن 

ــی نیســتید. ــه شــما انتخــاب خوب ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــن هــا ب مت
بــرای بــه انتشــار گذاشــتن مطالــب زمانبنــدی داشــته باشــید. انتشــار تعــداد بســیار 
ــان را از  ــا مثــا در یــک روز باعــث مــی شــود اهمیتت ــوا در زمــان کــم و ی ــاد محت زی
دســت بدهیــد. انتشــار تعــداد کمتــری از مطالــب در زمــان هــای مناســب ایــن امــکان 

را مــی دهــد کــه مشــتاقانه تــر شــما را دنبــال کننــد.
ــرار دادن آدرس  ــن ق ــی در ســایت و هــم چنی ــرار دادن آدرس شــبکه هــای اجتماع ق
ســایت در شــبکه هــای اجتماعــی مفیــد اســت و مــی توانــد بــه افزایــش ترافیــک هــر 

کــدام کمــک کنــد.
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