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معمــوالً در ایــران لینکدیــن را به عنــوان محلــی بــرای شناســایی و جــذب نیــرو انســانی 
ــی  ــانه اجتماع ــن رس ــوان از ای ــه می ت ــد البت ــا ص ــند؛ ام ــازمان ها می شناس ــرای س ب

بــرای جــذب ترافیــک بــه وب ســایت اســتفاده نمــود.

   ممکــن اســت شــما هــم ازجملــه افــرادی باشــید کــه در وب ســایت یــا وبــاگ خــود 
ــراد  ــد اف ــت داری ــًا دوس ــید. حتم ــب و کارتان می نویس ــه کس ــی درزمین ــاالت خوب مق
ــه  ــه ب ــن زمین ــی در ای ــد خیل ــن می توان ــد. لینکدی ــاالت را بخوانن ــن مق ــتری ای بیش

شــما کمــک کنــد.
اگــر زمینــه فعالیــت شــما B2B باشــد یــا بــه عبارتــی خدمــات و محصوالتی برای ســایر 
ــن  ــم. لینکدی ــه می کنی ــما توصی ــه ش ــدت ب ــن را به ش ــد، لینکدی ــب و کارها داری کس
مکانــی ایــده آل بــرای برقــراری ارتبــاط بــا بــازار، ایجــاد روابــط و جــذب ترافیــک بــه 
وب ســایت شــما اســت. بــا داشــتن بیــش از 500 میلیــون کاربــر در سراســر جهــان، 
ــترش  ــاد و گس ــرای ایج ــب و کارها ب ــی کس ــات اجتماع ــی از ملزوم ــه یک ــن ب لینکدی

شــبکه ارتباطــی تبدیــل شــده اســت.
 

ــه 10 راهــکار بــرای افزایــش نــرخ بازگشــت لینکدیــن و جــذب ترافیــک  در ایــن مقال
ــا مــا همــراه باشــید... ــم. ب ــه می کنی ــا وبــاگ شــما ارائ ــرای وب ســایت ی بیشــتر ب

 
1. پروفایل خود را تکمیل کنید

اولیــن برداشــتی کــه از شــما در لینکدیــن می شــود پروفایــل شــما اســت. ســعی کنیــد 
ایــن برداشــت تــا حــد امــکان خــوب باشــد.

ــوط  ــد کســب و کار خــود بســازید. صفحــه مرب ــام برن ــا ن ــل شــرکتی خــود را ب پروفای
بــه کســب و کار شــما بایــد شــخصی، حرفــه ای باشــد و طــوری باشــد کــه در ذهن هــا 
بمانــد. بــرای ایــن کار بهتــر اســت از تصویــر بنــر در ایــن صفحــه اســتفاده کنیــد. در 
ایــن تصویــر از نــام برنــد خــود اســتفاده کنیــد امــا بــه صورتــی شخصی ســازی شــده 
باشــد. از لوگــو کســب و کار خــود در لینکدیــن اســتفاده کنیــد تــا برنــد شــما شناســایی 
شــود و اعتمــاد بیشــتری بــرای مخاطبیــن شــما بــه وجــود بیایــد. داســتان کوتاهــی 

دربــاره پیشــینه کســب و کار خــود در بخــش دربــاره مــا تعریــف کنیــد.
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پروفایــل شــخصی خــود را تکمیــل کنیــد. فرقــی نمی کنــد کــه بازاریــاب محتــوا باشــید 
ــا  ــر فــروش ی ــا مدی ــا یــک نویســنده وبــاگ، صاحــب یــک کســب و کار کوچــک ی ی
مدیرعامــل. مهــم ایــن اســت کــه شــما هســتید کــه می خواهیــد از لینکدیــن بــرای 
گســترش شــبکه ارتباطــات خود اســتفاده کنیــد. در لینکدین اشــخاص حقیقــی جایگاه 
خــود را دارنــد و قطعــًا بهتــر می تــوان بــا یــک شــخص واقعــی ارتبــاط برقــرار نمــود 
تــا یــک کســب و کار. پــس بهتــر اســت پروفایــل شــخصی خــود را به صــورت خاصــه 
ــره  ــری از چه ــد و تصوی ــل کنی ــده تکمی ــازی ش ــال شخصی س ــه ای و درعین ح و حرف
خــود کــه حرفــه ای و صمیمــی باشــد قــرار دهیــد. لینــک وبــاگ و وب ســایت را هــم 

در پروفایــل شــرکت و هــم در پروفایــل شــخصی خــود قــرار دهیــد.
بــا مثالــی ســعی می کنیــم مطلــب را بهتــر توضیــح دهیــم. به عنــوان نمونــه پروفایــل 
شــرکتی HootSuite در لینکدیــن، هــم شــخصی اســت و هــم خیلــی خــوب در ذهــن 
ــی  ــر به نوع ــر بن ــت. تصوی ــده اس ــتفاده ش ــز در آن اس ــو نی ــر لوگ ــد. از تصوی می مان
خوش آمــد گویــی اســت و هــم بســیار کاربــردی. چــرا کــه ایــن تصویــر، یــک مشــتری 

را در حــال اســتفاده از خدمــات آن هــا نشــان می دهــد.
 

 
2. شبکه ارتباطاتی خود را بسازید

بــه دنبــال کســانی در لینکدیــن بگردیــد کــه آن هــا را می شناســید. می تــوان لینکدیــن 
را ابــزاری مــدرن بــرای نگهــداری کارت هــای ویزیــت دانســت. لینکدین بســتر مناســبی 

بــرای برقــراری ارتبــاط بــا مخاطبیــن و گســترش شــبکه ارتباطــات فراهــم می کنــد.
برای گسترش شبکه لینکدین، با افرادی ارتباط بگیرید که:

• با آن ها کار می کنید یا قباً باهم کار می کردید
• هم مدرسه ای بوده اید
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• جزو مخاطبین ایمیل شما هستند
• آن ها را از گروه های لینکدین می شناسید

• به شما توسط مخاطبین فعلی تان معرفی شده اند
• به صورت آفاین در رویدادها ماقات کرده اید

• با شما در سایر رسانه های اجتماعی ارتباط دارند
• مشتریان شما هستند

• شرکا تجاری شما هستند
هــر چــه ارتباطــات )Connections( بیشــتری داشــته باشــید، افــراد بیشــتری بــه روز 

ــد. ــن می بینن ــما را در لینکدی ــانی های ش رس
توصیــه می کنیــم وقتــی در حــال ســاخت شــبکه ارتباطــی خــود در لینکدیــن هســتید 

از یادداشــتی شخصی ســازی شــده اســتفاده کنیــد.

بیشتر بدانید: 10 ویژگی که یک وب سایت خوب باید داشته باشد

 
3. برای جذب ترافیک باید فعال باشید

ــد  ــرای وب ســایت خــود جــذب نماییــد بای ــن ب ــد ترافیــک از لینکدی ــر می خواهی اگ
ــد. ــرار دهی ــت ق ــن پس ــب روی لینکدی ــور مرت ــر به ط ــید؛ به عبارت دیگ ــال باش فع

چنــد بــار در هفتــه وضعیــت خــود را به روز رســانی کنیــد. ایــن کار باعث می شــود چهره 
صمیمــی شــما یــا لوگــو شــرکت تان به صــورت مرتــب توســط شــبکه کســب و کاری کــه 
ســاخته اید دیــده شــود. هــر چــه بیشــتر توســط شــبکه ارتباطاتــی خــود دیــده شــوید، 
ــال  ــان احتم ــرور زم ــب به م ــن ترتی ــد. بدی ــاد بیشــتری در آن هــا ایجــاد می کنی اعتم
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اینکــه بــر لینــک وب ســایت شــما کلیــک کننــد باالتــر مــی رود. به عــاوه ایــن اعتمــاد 
می توانــد باعــث ایجــاد مشــتریان بالقــوه شــود.

نگذاریــد شــبکه ارتباطی تــان شــما را بــه عنــوان اســپم بشناســند. بهتــر اســت بــرای 
این کــه مخاطبیــن شــما را بــاک نکننــد، حدی بــرای قــرار دادن پســت در نظــر بگیرید. 

ببینیــد چنــد بــار در هفتــه بهتــر اســت پســت بگذاریــد.
ــط  ــود رواب ــرای بهب ــن ب ــد. از لینکدی ــک بدهی ــایت لین ــود در وب س ــاالت خ ــه مق ب
ــاگ  ــا وب ــایت ی ــق وب س ــاط از طری ــراری ارتب ــه برق ــن را ب ــد. مخاطبی ــتفاده کنی اس

ــد. ــوت کنی ــود دع خ
بــه مقــاالت دیگــران نیــز لینــک بدهیــد. اگــر هفتــه ای دو یــا ســه مقالــه بــرای پســت 
گذاشــتن نداریــد، می توانیــد از مقــاالت دیگــران نیــز اســتفاده کنیــد. بــرای مثــال از 

اخبــار یــا پیشــتازان مشــهور در حــوزه کاری خــود پســت بگذاریــد.
ــاگ و شــبکه های اجتماعــی،  ــروف وب ــان هانگیمــن، نویســنده مع ــه برای ــرای نمون ب
عــاوه بــر مقــاالت خــود از مقــاالت دیگــری مثــل خبرهــای فــوری نیــز پســت قــرار 

ــد. ــه می کن ــخصی اضاف ــه ش ــک مقدم ــت ها ی ــوع پس ــن ن ــرای ای ــد. او ب می ده
 

 
4. در گروه های هدفمند عضو شوید

یکــی از ویژگی هــای کلیــدی لینکدیــن گروه هــا هســتند. بیــش از 1.5 میلیــون گــروه 
ــران لینکدیــن حداقــل در یکــی از ایــن  در لینکدیــن تشــکیل شــده اســت و 81% کارب

ــد. ــت دارن ــا عضوی گروه ه
ــه  ــید ک ــن باش ــًا مطمئ ــود دارد. تقریب ــن وج ــی در لینکدی ــیار متنوع ــای بس گروه ه
ــتراک  ــه اش ــا ب ــا آن ه ــود را ب ــاالت خ ــد مق ــه بتوانی ــب ک ــی مناس ــد گروه می توانی

ــد. ــدا کنی ــد پی بگذاری
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بــرای پیــدا کــردن گــروه، روی ســربرگ »Interests« کلیــک کنیــد و ســپس در منــو 
ظاهرشــده »Groups« را انتخــاب نماییــد. بــه دنبــال موضوعــات بگردیــد. لینکدیــن 
نیــز بــه شــما بــر اســاس پروفایــل و فعالیت هــای شــما، چنــد گــروه پیشــنهاد می کنــد.
وقتــی گروه هایــی را کــه بــه آن هــا عاقــه داریــد پیــدا نمودیــد، ابتــدا خــوب آن هــا را 
بررســی کنیــد. تعــداد اعضــاء و فعالیت هــا را در نظــر بگیریــد. اگــر گــروه عمومی باشــد 
می توانیــد از نــوع پســت ها بفهمیــد کــه آیــا بــه درد کســب و کار شــما می خــورد یــا 

خیــر. عضــو گروه هایــی شــوید کــه موضــوع و دغدغــه آن هــا واقعــی اســت.

بیشتر بخوانید: 10 روش ثابت شده افزایش درآمد از طریق شبکه های اجتماعی
 

5. یک گروه مرتبط با کسب و کار خود ایجاد کنید
اگــر واقعــًا گــروه مناســب خــود را پیــدا نکرده ایــد، یــا گــروه خاصــی بــرای مشــتریان 

یــا شــرکای تجــاری خــود می خواهیــد، یــک گــروه بــرای خــود بســازید.
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود کــه اگــر بخواهیــد ایــن مســیر را انتخــاب کنیــد باید 
در شــروع اطاعــات گــروه را خودتــان بــه اشــتراک بگذاریــد. به عــاوه بــرای کاهــش 
ــن  ــد قوانی ــرای بحــث و تبادل نظــر، بای ــروه و داشــتن فضــای مناســب ب اســپم در گ
ــی گذاشــتن  ــن حــاال آمادگ ــد. پــس از همی ــن کنی ــروه تدوی ــرای اعضــا گ شــفافی ب

زمــان بــرای انجــام ایــن کارهــا را داشــته باشــید.
کســب و کار شــما می توانــد از ایجــاد ایــن گــروه اســتفاده کنــد. ایــن کار باعــث افزایش 
ــوان  ــی شــما می شــود. به عــاوه شــما خــود را به عن ــان شــبکه ارتباطات اعتمــاد در می
یــک پیشــتاز در حــوزه کاری خــود معرفــی می کنیــد کــه توانســته عــده ای هم فکــر را 

بــرای تبــادل ایده هــا و نظــرات دورهــم جمــع کنــد.
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6. با شبکه ارتباطی خود مشارکت کنید
ــتری  ــارکت بیش ــما مش ــه ش ــر چ ــری ه ــی دیگ ــبکه اجتماع ــر ش ــد ه ــت همانن درس

ــازید. ــد بس ــتری می توانی ــط بیش ــید رواب ــته باش داش
ــا نظــر  ــار، ی ــد از یــک ســؤال، آم ــرار می دهی ــه ق ــک مقال ــی در پســت خــود لین وقت
شــخصی نیــز اســتفاده کنیــد. بــا ایــن کار دلیلــی بــرای نظــر دادن، الیــک کــردن یــا 
اشــتراک گذاری پســت بــه دیگــران می دهیــد. وقتــی شــخصی در مــورد به روز رســانی 
شــما نظــر می دهــد حتمــًا از او قدردانــی کنیــد. بــه نظــرات پاســخ دهیــد تــا مکالمــه 

ادامــه پیــدا کنــد و روابــط خــود را بســازید.
لینکدیــن ابزارهایــی بــرای ایجــاد نظرســنجی نیــز دارد. از ایــن امــکان بــرای مشــارکت 
بیشــتر ارتباطــات و اعضــا گــروه خــود اســتفاده کنیــد. یــک نظرســنجی بــرای عاقه مند 
ــؤال  ــک س ــد ی ــال می توانی ــرای مث ــد. ب ــاد کنی ــود ایج ــاالت خ ــه مق ــراد ب ــردن اف ک
ــخ  ــه آن پاس ــایت ب ــا وب س ــاگ ی ــت های وب ــی از پس ــه در یک ــید ک ــک بپرس کوچ

داده ایــد.
در گــروه خــود نیــز مشــارکت داشــته باشــید. هــر چــه مشــارکت بیشــتری در گــروه 
ــود.  ــری شــوید بیشــتر خواهــد ب ــه اینفلوئنســر قوی ت داشــته باشــید، احتمــال این ک
ــما را  ــت های ش ــتری پس ــراد بیش ــید اف ــروه باش ــد گ ــر ارش ــما اینفلوئنس ــی ش وقت

می خواننــد.
 

7. محتوا جذاب و مشارکتی بنویسید
ــه وب ســایت خــود بایــد مقاالتــی بنویســید کــه  ــرای جــذب ترافیــک ب البتــه کــه ب

ــرای شــبکه لینکدیــن شــما جــذاب باشــد. ب
محتوایــی در وب ســایت تولیــد کنیــد کــه بازدیدکننــده را بــه مشــارکت وادارد. بــرای 
ــزه ایجــاد  ــردن انگی ــک ک ــرای کلی ــا ب ــد ت ــب دهی ــال مســابقه و قرعه کشــی ترتی مث
کنیــد. اگــر شــما شــرکتی بــا خدمــات B2B هســتید قرعه کشــی راه انــدازی کنیــد کــه 
ــرکت کنندگان  ــدادی از ش ــه تع ــگان ب ــورت رای ــه  ص ــما را ب ــات ش ــی از خدم در آن یک
ارائــه دهــد. ایــن پســت را در لینکدیــن قــرار دهیــد. بســیاری از گروه هــای لینکدیــن 
ــات و  ــد تخفیف ــب و کارها می توانن ــه کس ــد ک ــام »Promotions« دارن ــه ن ــی ب بخش

پیشــنهادات ویــژه خــود را در آنجــا ارائــه کننــد.
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8. پست های وبالگ را با اشخاص حقیقی به اشتراک بگذارید
ــبکه  ــرای ش ــن، ب ــط لینکدی ــام توس ــال پی ــکان ارس ــتفاده از ام ــا اس ــد ب می توانی
ــاالت  ــال مق ــرای ارس ــکان ب ــن ام ــتید. از ای ــان را بفرس ــود پیام های ت ــی خ ارتباطات

ــد. ــتفاده کنی ــد، اس ــاط داری ــا ارتب ــا آن ه ــه ب ــی ک ــخاص حقیق ــرای اش ــط ب مرتب
بــرای مثــال، وقتــی در حــال برگــزاری یــک پیشــنهاد قرعه کشــی در وبــاگ هســتید 

پیامــی بــرای اطاع رســانی ایــن موضــوع بــه شــبکه خــود بفرســتید.
ــد.  ــازی کنی ــود را شخصی س ــام خ ــگ پی ــل مارکتین ــن ایمی ــر کمپی ــل ه ــت مث درس
ــه  ــب ب ــرای ترغی ــی ب ــا دلیل ــه آن ه ــد و ب ــه کار ببری ــل را ب ــده ایمی ــام دریافت کنن ن
ــر اســت ایمیل هــا را دســته بندی بکنیــد. اگــر  کلیــک کــردن روی لینــک بدهیــد. بهت
ــه  ــای جداگان ــد، ایمیل ه ــود داری ــکاران خ ــتی از هم ــتریان و فهرس ــتی از مش فهرس

ــد. ــت کنی ــروه درس ــر گ ــری ه ــرای هدف گی ب
ــه ای در  ــای خبرنام ــاخت ایمیل ه ــرای س ــزاری ب ــر اب ــال حاض ــت در ح ــن اس ممک
لینکدیــن نداشــته باشــید، امــا می توانیــد از امــکان ارســال پیــام در لینکدیــن بــرای 
اطاع رســانی دوره ای بــه مخاطبیــن خــود اســتفاده کنیــد. نکتــه حائــز اهمیــت ایــن 
ــود را  ــبکه خ ــت ش ــن قابلی ــد از ای ــتفاده بیش ازح ــا اس ــب باشــید ب ــه مراق اســت ک
اســپم نکنیــد. لینک هــای مقالــه را مســتقیمًا بــرای اشــخاصی کــه بــه آن هــا ارتبــاط 
دارد ارســال کنیــد. حتــی می توانیــد لینــک وبــاگ یــا وب ســایت خــود را مســتقیمًا 

ــد ــتراک بگذاری ــه اش ــن ب ــتراک گذاری لینکدی ــه اش ــیله دکم به وس

بیشتر بدانید: 11 روش برای بهبود طبیعی رتبه وب سایت در موتورهای جستجو
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9. اینفلوئنسرها را در لینکدین دنبال کنید
بخشــی بــا عنــوان اینفلوئنســرهای لینکدیــن وجــود دارد کــه بــه شــما امــکان پیــدا 
ــما را  ــوزه کاری ش ــرها در ح ــن اینفلوئنس ــری از بهتری ــردن و یادگی ــال ک ــردن، دنب ک

می دهــد.
ــود  ــایت خ ــه وب س ــک ب ــذب ترافی ــرای ج ــرها ب ــوان از اینفلوئنس ــور می ت ــا چط ام

ــد؟ اســتفاده کنی
فهرســتی از اینفلوئنســرها بــرای دنبــال کــردن تهیــه کنیــد. مقــاالت آن هــا را بــا شــبکه 
ــرای وب  ــد مســتقیم ب ــد. گرچــه ایــن کار بازدی ــه اشــتراک بگذاری ــی خــود ب ارتباطات
ســایت شــما نــدارد، امــا شــما را به عنــوان یــک پیشــتاز در زمینــه کاری تــان بــه دنبــال 
ــان  ــد و در می ــش می ده ــما را افزای ــهرت ش ــن کار ش ــد. ای ــان می ده ــا نش کننده ه
اعضــای شــبکه شــما اعتمــاد ایجــاد می کنــد کــه نهایتــًا باعــث افزایــش ترافیــک وب 

ســایت شــما خواهــد شــد.
ــای  ــتن پیام ه ــا گذاش ــد. ب ــارکت کنی ــر مش ــا دادن نظ ــرها ب ــاالت اینفلوئنس در مق
هوشــمندانه در مقــاالت اینفلوئنســرها شــبکه خــود را توســعه دهیــد. ایــن مقــاالت پــر 
خواننده تریــن مقــاالت لینکدیــن هســتند. درنتیجــه بــا شــرکت در آن هــا کســب و کار 

ــود. ــده می ش ــر دی ــما بهت ش
محبــوب  پســت های  از  خــود  بعــدی  پســت های  بــرای  می توانیــد  به عــاوه 
اینفلوئنســرها ایــده بگیریــد. بــه پســت های اصلــی نیــز بک لینــک بدهیــد. می توانیــد 

ــد ــی را معرفــی کنی ــا اســتفاده از »شــات اوت« پســت اصل ب
بــرای نمونــه اگــر در حــوزه بازاریابــی شــبکه های اجتماعــی فعالیــت داریــد، می توانیــد 
ــاره کســب و کارتان  ــرد درب ــن ف ــه ای از ای ــی مقال ــد و وقت ــال کنی ــی را دنب گای کاوازاک

دیدیــد بــا نوشــتن نظــری مناســب در آن مشــارکت کنیــد.
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10. دکمه اشتراک گذاری در لینکدین را فراموش نکنید
و به عنــوان آخریــن نکتــه بــه شــما توصیــه می کنیــم حتمــًا دکمــه بــه اشــتراک گذاری 

لینکدیــن را بــرای پســت های وب ســایت یــا وبــاگ خــود داشــته باشــید.
ــبکه  ــا ش ــما ب ــت ش ــتن پس ــتراک گذاش ــه اش ــرای ب ــدگان را ب ــه کار خوانن ــن دکم ای
ــتن  ــتراک گذاری کار گذاش ــه اش ــاوه دکم ــد. به ع ــان تر می کن ــان آس ــی خودش ارتباط
پســت در گروه هــا را هــم راحــت می کنــد. درواقــع بــا یــک تیــر چنــد هــدف می زنیــد.
ــه  ــول روز ب ــًا در ط ــد حتم ــتفاده می کنی ــتراک گذاری اس ــرای اش ــا ب ــر از دکمه ه اگ
ــده را  ــیده ش ــما پرس ــه از ش ــؤاالتی ک ــرات و س ــخ نظ ــا پاس ــد ت ــر بزنی ــن س لینکدی
ــل  ــتقیم ایمی ــتادن مس ــرای فرس ــتراک گذاری ب ــه اش ــه ب ــد از دکم ــد. می توانی بدهی

ــد.  ــز اســتفاده کنی ــن نی لینکدی
 

جمع بندی
کســب و کارهای حرفــه ای از لینکدیــن اســتفاده می کننــد. شــما هــم بــا ایجــاد 
ارتباطــات مؤثــر، شــبکه ای کارآمــد بــرای خــود درســت کنیــد. در گروه هــای مناســبی 
عضــو شــوید و مشــارکت کنیــد. اطاعــات مرتبــط خــود را نیــز بــه اشــتراک بگذاریــد.
ــود  ــایت خ ــک وب س ــش ترافی ــرای افزای ــد ب ــن ده ترفن ــد از ای ــت می توانی در نهای
ــرادی  ــن اف ــران لینکدی ــر کارب ــه اکث ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــد. ب ــتفاده کنی اس
متخصــص در حــوزه کاری خــود هســتند. بــه همیــن دلیــل ترافیکــی کــه از لینکدیــن 
ــبکه های  ــر از ش ــیار کارآمدت ــد بس ــود می توان ــت می ش ــما هدای ــایت ش ــه وب س ب

ــد. ــتاگرام باش ــوک و اینس ــر فیس ب ــر نظی ــی دیگ اجتماع
ــبکه  ــترش ش ــرای گس ــن ب ــا از لینکدی ــد؟ آِی ــر می کنی ــور فک ــما چط ــاره ش  در این ب
ارتباطــی خــود بهــره می گیریــد؟ ِآیــا از آن بــرای افزایــش ترافیــک کســب و کار اینترنتــی 
ــکات و نظــرات خــود را  ــد؟ خوشــحال می شــویم شــما هــم ن خــود اســتفاده می کنی

بــا مــا و دیگــران بــه اشــتراک بگذاریــد.
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