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داشــتن اســتراتژی در شــبکه هــای اجتماعــی موضــوع مهمــی محســوب مــی شــود 
و بــدون آن نمــی تــوان نتایــج عالــی از شــبکه هــای اجتماعــی کســب کــرد! در ایــن 

مقالــه بــه بهبــود اســتراتژی شــبکه هــای اجتماعــی خواهیــم پرداخــت.

شــبکه هــای اجتماعــی یکــی از ارکان اصلــی ارتباطــات در قــرن 21 بــه شــمار می رونــد 
و کســب  وکارهــای مختلــف می تواننــد از پتانســیل هــای قدرتمنــد آن بــرای ارتقــا کار 

خــود کمــک بگیرنــد.
هنگامــی کــه از شــبکه هــای اجتماعــی بــه درســتی اســتفاده کنیــد، بــه شــما در ارتباط 
ــی  ــا مشــتریان فعل ــدار ب ــی ارتباطــی پای ــا مشــتریان، گســترش کســب و کار و حت ب
کمــک خواهــد کــرد. البتــه نبایــد فرامــوش کنیــد کــه در عیــن حــال ایــن شــبکه هــا 

ممکــن اســت گمــراه کننــده نیــز باشــند.
آیــا انتشــار یــک مطلــب در فیــس بــوک، توییتــر یــا اینســتاگرام دشــوار اســت؟ بــه 
ــد  ــا بای ــن شــبکه ها کار ســختی نیســت ام ــب در ای خــودی خــود انتشــار یــک مطل
توجــه کنیــد کــه کســب و کار شــما نیــاز بــه یــک اســتراتژی شــفاف در ایــن زمینــه دارد 
تــا مطمئــن شــوید کــه زمــان را هــدر نــداده ایــد یــا در بدتریــن حالــت، ســهوًا باعــث 

ایجــاد اثــری منفــی بــر کســب و کار خــود نشــده ایــد.
چنــد نکتــه را بــا هــم مــرور مــی کنیــم تــا بتوانیــد اســتراتژی شــبکه هــای اجتماعــی 

خــود را بهبــود ببخشــید.
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اهداف خود را بشناسید.
همانطــور کــه بــرای آغــاز یــک کســب و کار اولیــن قــدم تعییــن نــوع و شــکل فعالیــت 
اســت، در شــبکه هــای اجتماعــی نیــز نیــاز اســت بدانیــد مــی خواهیــد چــه نتیجــه 

ای کســب کنیــد.
ــا مــی  ــد؟ آی شــبکه هــای اجتماعــی چــه نقشــی در اهــداف کســب و کار شــما دارن
ــاط داشــته  ــوه ارتب ــا مشــتریان بالق ــد؟ ب ــی کنی ــام تجــاری خــود را معرف ــد ن خواهی

ــد؟ ــه مشــتریانتان نشــان دهی ــاداری خــود را ب ــد وف ــا مــی خواهی باشــید؟ ی
یــک یــا دو هــدف اصلــی را بــرای کار خــود در نظــر بگیریــد و بــا توجــه به ایــن اهداف 
در شــبکه هــای اجتماعــی مخصــوص کســب و کارتــان عمــل کنیــد. اگــر مــی خواهیــد 
هــم زمــان چندیــن هــدف را بــا هــم بــه دســت بیاوریــد احتمــال دســت نیافتــن بــه 

همــه آن هــا بیشــتر مــی شــود.

 

 

اهدافی را انتخاب کنید که قابل اندازه گیری هستند.
ــرار  ــورد بررســی ق ــان آن هــا را م ــد در طــی زم ــه بتوانی ــد ک ــی را انتخــاب کنی اهداف
دهیــد. اهــداف صحیــح اهدافــی هســتند کــه مشــخص، قابــل انــدازه گیــری، قابــل 
دســتیابی، مرتبــط و مبتنــی بــر زمــان باشــند. بــرای مثــال اگــر هــدف شــما افزایــش 
ــدی را  ــتریان جدی ــه مش ــر هفت ــد در ه ــت، بای ــوه اس ــتریان بالق ــه مش ــی ب دسترس
جــذب کنیــد. یــا اگــر تمرکــز شــما بــر روی شــناخته تــر شــدن کارتــان اســت بایــد بــه 

ــید. ــی باش ــبکه های اجتماع ــد در ش ــش بازدی ــال افزای دنب
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بعــد از مشــخص کــردن هــدف، زمــان را فرامــوش نکنیــد. حتــی اگــر ســاالنه درصــد 
باالیــی از افــراد کســب و کار شــما را شــناخته باشــند بایــد توجــه کنیــد کــه بهتریــن 

اهــداف نیــز تاریــخ انقضــا دارنــد.

 

 

مشتریان خود را بشناسید.
شــبکه هــای اجتماعــی موفــق ایــن توانایــی را بــرای شــما ایجــاد مــی کننــد کــه بــا 
ــد کــه  ــد بدانی ــرای انجــام ایــن کار بای ــاط داشــته باشــید. ب ــان مناســب ارتب مخاطب
مــی خواهیــد چــه محــدوده ای از مخاطبــان را جــذب کنیــد. اگــر کســب و کار شــما 
بــرای مــردان رده ســنی  25-18 ســال جــذاب اســت، بایــد توجــه کنیــد کــه مطالــب و 
تبلیغــات شــما بــرای ایــن گــروه از افــراد باشــد. پــس وقتــی محصــوالت یــا خدمــات 
ــام  ــرای تم ــات ب ــت؛ تبلیغ ــنی اس ــج س ــن رن ــی از ای ــدوده کوچک ــص مح ــما مخت ش

افــراد بیــن رده ســنی 18-65 ســال، هــدر دادن هزینــه و زمــان اســت.
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رقبای خود را فراموش نکنید.
نکتــه جالــب در مــورد شــبکه هــای اجتماعــی ایــن اســت کــه مــی توانیــد بــه صــورت 

نامحســوس رقبــای خــود را زیــر نظــر داشــته باشــید.
 دو یا سه رقیب اصلی خود را انتخاب کنید و مطالب آن ها را بررسی کنید.

ــه از پــس تفــاوت هــای  ــز؟ آن هــا چگون آیــا مطالــب آن هــا جــدی هســتند یــا طن
ــاره محصــوالت دیگــر نیــز صحبــت مــی کننــد؟ فرهنگــی بــر مــی آینــد؟ آیــا درب

ــای  ــا رقب ــی اســت، آی ــزات فن ــر کار شــما فــروش محصــوالت و تجهی ــال اگ ــرای مث ب
شــما بــر روی عملکــرد محصــوالت خــود تمرکــز مــی کننــد یــا بــه صــورت ســاده عکس 

هایــی خالقانــه از ویژگــی هــای محصــوالت را منتشــر مــی کننــد؟
بازخــورد مطالــب منتشــر شــده را بررســی کنیــد. میــزان الیک هــا، نظــرات یــا اشــتراک 
گــذاری مجــدد آن مطلــب مــی توانــد نشــان دهنــده موفقیــت آن مطلــب باشــد. بــا 
ایــن بررســی هــا مــی توانیــد متوجــه شــوید کــه چــه نوعــی از مطالــب و ســبکی بــرای 

شــبکه اجتماعــی شــما و ارتقــا کســب و کارتــان مناســب اســت.
ســبک و شــیوه خــود را انتخــاب کنیــد. شــیوه ای را انتخــاب کنیــد کــه متناســب بــا 
مخاطبــان شــما باشــد و بتوانیــد بــه راحتــی فعالیــت خــود را آغــاز کنیــد. فیســبوک، 
ــال  ــه دنب ــر ب ــال نیســتند. اگ ــی فع ــا شــبکه هــای اجتماع ــر و اینســتاگرام تنه توییت
رونــق کســب و کار خــود هســتید بهتــر اســت لینکدیــن را فرامــوش نکنیــد؛ یــا اگــر 
حــوزه کاری شــما مــد و فشــن اســت، بهتــر اســت در پینترســت نیــز فعــال باشــید، 
ــه شــبکه  ــن گزین ــی هســتند در حــال حاضــر بهتری ــن شــما ایران ــر مخاطبی ــه اگ البت

اینســتاگرام اســت!

بــرای افزایــش فالــور هــای خــود در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام مقالــه 20 روش بــرای 
افزایــش دنبــال کننــدگان )Followers( در اینســتاگرام را مطالعــه کنید.
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برنامه ای برای محتواهای خود داشته باشید.
در نهایــت همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه محتوایــی ارائــه کنیــد کــه درجــه اول 
ــا کار شــما دارد و مــی  باشــد. محتــوای تولیــدی شــما همیشــه ارتبــاط مســتقیمی ب
توانیــد از آن بــرای انتقــال پیــام و هــدف خــود بــه مخاطبــان اســتفاده کنیــد. تنهــا بــه 
فــروش محصــوالت خــود فکــر نکنیــد بلکــه توجــه کنیــد کــه مــی توانیــد محصــوالت 
خــود را بــه زندگــی مشــتریان خــود و مشــتریان بالقــوه اضافــه نماییــد. بــا اســتفاده 
از فیلــم هــا، راهنمــا و دیگــر آمــوزش هــای مختلــف بــه مشــتریان خــود آنچــه کــه 

مــی توانیــد را ارائــه کنیــد.

ــا مــی  اگــر مــی خواهیــد کســب و کار خــود را وارد شــبکه هــای اجتماعــی کنیــد، ی
خواهیــد بــه وســیله آن کارتــان را توســعه داده و تعامــالت بیشــتری داشــته باشــید، 
بــه نــکات ذکــر شــده توجــه کنیــد تــا کســب و کار شــما بــه هــدف مــورد نظــر برســد. 
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