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بــرای  بهتــری  برنامه ریــزی  اجتماعــی کمــک می کنــد کــه  تقویــم شــبکه های 
ــید.  ــته باش ــی داش ــبکه های اجتماع ــود در ش ــوای خ ــار محت ــازمان دهی و انتش س

ــن راه هــای  ــد شــده در شــبکه های اجتماعــی یکــی از مهم تری ــوای تولی کیفیــت محت
درگیــر کــردن مخاطــب و افزایــش تعــداد فالوئرهــا اســت. بنابرایــن اولیــن کاری کــه 
هــر بازاریــاب محتوایــی بایــد انجــام دهــد ایــن اســت کــه اهــداف ماهانــه ای در نظــر 
ــوا و مدیریــت شــبکه  ــد محت ــه ایــن اهــداف، برنامــه تولی ــرای رســیدن ب ــرد و ب بگی
هــای اجتماعــی را بــه صــورت هفتگــی تنظیــم کنــد. ایــن کار نــه تنهــا در زمــان تیــم 
ــاال  ــز ب ــدی را نی ــوای تولی ــت محت ــه کیفی ــد بلک ــی می کن ــوا صرفه جوی ــد محت تولی
می بــرد. در ادامــه مراحــل ســاخت تقویــم شــبکه های اجتماعــی را بررســی می کنیــم.

1- برای شبکه های اجتماعی اهداف ماهانه تعریف کنید
بــرای اینکــه تشــخیص دهیــد چــه نــوع محتوایــی بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
اســت بایــد محتــوای بــه اشــتراک گذاشــته شــده در شــبکه های اجتماعــی را مــدام 
تحــت نظــر داشــته باشــید. بــه عبارتــی برندهــا بــرای بررســی کمپین هــای بازاریابــی 
بایــد عملکــرد ایــن کمپین هــا را مــورد بررســی قــرار دهنــد و ببیننــد تولیــد چــه نــوع 
محتوایــی مخاطــب و مشــتری بیشــتری بــرای آن هــا داشــته اســت. اهــداف ماهانــه 
ــان شــبکه های اجتماعــی بــه دو دســته افزایــش ترافیــک وب ســایت و  ــرای بازاریاب ب
ــا بررســی معکــوس اهــداف بلندمــدت،  افزایــش میــزان فــروش تقســیم می شــود. ب
می توانیــد اهــداف کوتــاه مدتــی بســازید کــه رســیدن بــه اهــداف بــزرگ را راحت تــر 

می کننــد.
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اهــداف کوتــاه مــدت بایــد خــاص و کوچــک بــوده و مــدت زمانــی کــه بــرای رســیدن 
ــه  ــوال ب ــدت معم ــاه م ــداف کوت ــد. اه ــه  باش ــود واقع گرایان ــن می ش ــا تعیی ــه آن ه ب

ــوند: ــیم بندی می ش ــته تقس ــج دس پن

محتوا	 
فالوئرها یا دنبال کنندگان	 
ترافیک سایت	 
مشترکین	 
فروش	 

جهــت ســهولت در مدیریــت شــبکه هــای اجتماعــی بــرای هــر دســته بندی تصمیــم 
بگیریــد و مشــخص کنیــد کــه قصــد داریــد بــه چــه هدفــی برســید و ســپس آن را بــه 
تقویــم شــبکه های اجتماعــی اضافــه کنیــد. در پایــان هــر مــاه عملکــرد هــر بخــش 
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــد و ب ــر جــواب داده ان ــی بهت ــد چــه کارهای ــد. ببینی را بررســی کنی

ــد. ــزی کنی ــده برنامه ری ــرای اهــداف آین موضــوع ب

2- برای نوع محتوای مورد نظر تصمیم بگیرید
هــدف از تهیــه تقویــم شــبکه های اجتماعــی، ســاختن قالبــی بــرای محتــوا اســت کــه 
بتوانــد بهتــر بــا مخاطبــان ارتبــاط برقــرار کنــد و میــزان فــروش محصــول یــا خدمــات 
را افزایــش دهــد. پیــش از ســاختن تقویــم، کمپین هــای متفاوتــی را طراحــی و اجــرا 
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کنیــد. بــرای ایــن کار بایــد ابتــدا نــوع محتوایــی کــه بتوانــد موضــوع کســب وکار شــما 
را بهتــر نشــان داده و مخاطبــان را افزایــش دهــد تعییــن کنیــد. برخــی از عمومی تریــن 

انــواع محتــوا عبارت انــد از:

پست های وبالگ	 
نقل قول ها و جمالت انگیزشی	 
پست هایی در ارتباط با تبلیغ محصول یا خدمات	 
محتوای تولید شده توسط کاربران	 
اطالعیه ها و رویدادها	 

ــوان  ــود. به عن ــن می ش ــای آن تعیی ــاس نیازه ــر اس ــب وکاری ب ــر کس ــوای ه محت
مثــال محتــوای مرتبــط بــا یــک ســایت ســالمتی شــامل ویدئوهــای ورزشــی، معرفــی 
ــاب  ــد از انتخ ــود. بع ــه می ش ــی و تغذی ــای ورزش ــا و برنامه ه ــگاه ها، کلینیک ه باش
دســته بندی محتــوا در مــورد محتــوای اصلــی، محصــوالت، رویدادهــا و پروموشــن ها 

ــد.  ــزی کنی برنامه ری
قبــل از آغــاز هــر مــاه نیــز در مــورد تولیــد محتــوا، طراحــی عکس و بــه اشــتراک گذاری 

آن هــا تصمیــم بگیریــد و برنامه ریزی هــای الزم را انجــام دهیــد.

3- ساخت تقویم را آغاز کنید
بــرای ســاختن تقویــم شــبکه های اجتماعــی دو راه پیــش رو داریــد. اینکــه خودتــان 
و بــر اســاس نیــازی کــه داریــد، تقویــم را تهیــه کنیــد یــا اینکــه قالب هــای موجــود 
در اینترنــت را دانلــود کــرده و از آن هــا اســتفاده کنیــد. مــا در ادامــه مراحــل ســاخت 
تقویــم محتــوا بــه وســیله spreadsheet هــای Google Drive را بررســی خواهیــم 

کــرد.
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ابتــدا وارد Google Drive شــده و وارد حســاب کاربــری خــود شــوید. ســپس 
ــد  ــد. روی title بزنی ــاب کنی ــرده و new spreadsheet را انتخ ــک ک روی New کلی
ــه  ــه شــبیه ب ــن صفحــه را ک ــد ای ــد. حــال می توانی ــوان مناســب وارد کنی ــک عن و ی
صفحه هــای اکســل اســت بــه ســلیقه خــود طراحــی کنیــد و قالــب خودتــان را بــرای 
تقویــم شــبکه های اجتماعــی بســازید. بــرای برنامه ریــزی روزهــای هفتــه بــه هفــت 
ســتون احتیــاج خواهیــد داشــت بنابرایــن هفــت ســتون انتخــاب کنیــد و ســتون های 
ــای  ــت داکیومنت ه ــید. قابلی ــته باش ــری داش ــای بازت ــا فض ــد ت ــاک کنی ــی را پ اضاف
ــتایل  ــگ و اس ــت، رن ــر فون ــتون ها، تغیی ــردن س ــد Merge ک ــس مانن ــزار آفی نرم اف
ــه  ــات را ب ــام تنظیم ــد تم ــه شــما داده شــده اســت پــس می توانی ــه ب ــن برنام در ای
ــت  ــر را ثاب ــورد نظ ــای م ــد ردیف ه ــن می توانی ــد. همچنی ــر دهی ــود تغیی ــلیقه خ س
یــا Freeze کنیــد تــا بــا پاییــن آوردن صفحــه در جــای خــود باقــی بماننــد. روزهــای 
هفتــه را همــراه بــا تاریــخ وارد کنیــد و برنامــه تولیــد محتــوا را بــه تفکیــک هــر شــبکه 

اجتماعــی مشــخص کنیــد.
بــرای هــر نــوع محتــوا یــک رنــگ مخصــوص در نظــر بگیریــد تــا آن هــا را بــه راحتــی 
از یکدیگــر تشــخیص دهیــد. تاریــخ انتشــار، توضیــح پســت ها، URLهــا، عکس هــا، 
ســایر اقدامــات کمپیــن و هــر جزئیــات دیگــری کــه نیــاز بــه بررســی دارد را مشــخص 
ــد،  ــی کار کنی ــوع مخصوص ــه روی موض ــر هفت ــد ه ــر می خواهی ــن اگ ــد. همچنی کنی

یــک ســتون بــاز کــرده و در مــورد جزئیــات آن توضیــح دهیــد.

4- به تقویم خود محتوا اضافه کنید
صفحــه جداگانــه ای کــه بــرای انتشــار محتــوا برنامه ریــزی کــرده بودیــد را بــاز کنیــد و 
بــا توجــه بــه آن ایــام هفتــه را پــر کنیــد. می توانیــد کمــی خالقیــت بــه خــرج داده و 
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بــرای هــر نــوع محتــوا یــک رنــگ مخصــوص در نظــر بگیریــد تــا راحت تــر تشــخیص 
ــد، آن  ــه خصوصــی در نظــر گرفته ای ــوا ســاعت ب ــرای انتشــار محت ــر ب داده شــود. اگ
ــد و  ــر بگیری ــه در نظ ــف اضاف ــد ردی ــر روز چن ــرای ه ــد ب ــد. می توانی ــز وارد کنی را نی
ــد. در  ــوای خــاص و مناســبتی را یادداشــت کنی ــد محت ــرای تولی ــم ب رویدادهــای مه
نظــر گرفتــن یــک رنــگ مخصــوص بــرای هــر شــبکه اجتماعــی نیــز کمــک می کنــد 
در یــک نــگاه متوجــه شــوید چــه تعــداد پســت در طــول هفتــه در هرکــدام از آن هــا 
منتشــر خواهیــد کــرد. اگــر حجــم محتوایــی کــه بــرای هــر شــبکه اجتماعــی در نظــر 
گرفته ایــد زیــاد اســت می توانیــد از تقویم هــای مجــزا بــرای هرکــدام اســتفاده کنیــد.

5- پست ها را بسازید، زمان بندی کرده و منتشر کنید
ــرای انتشــار پســت ها در شــبکه اجتماعــی برنامه ریــزی کردیــد زمــان آن  حــال کــه ب
رســیده اســت تــا محتــوای مــورد نظــر را تولیــد کنیــد. جســتجو و جمــع آوری محتــوا 
کار ســاده ای اســت. بــا توجــه بــه موضــوع کســب و کار خــود بــرای وبــالگ پســت تهیه 
کــرده و عکــس طراحــی کنیــد. اگــر دقــت کــرده باشــید برخــی برندهــا بــرای تهیــه 
ــا  ــد ب ــد داری ــر قص ــد. اگ ــتفاده می کنن ــان اس ــای یکس ــود از قالب ه ــت های خ پس
نظــم بیشــتری محتــوا تولیــد کنیــد، ســایت های زیــادی در سراســر اینترنــت وجــود 
ــن  ــد از ای ــد. می توانی ــه می دهن ــب ارائ ــی قال ــبکه های اجتماع ــرای ش ــه ب ــد ک دارن

ــد. ــورد نظــر خــود را پیاده ســازی کنی ــد و طــرح م ــده بگیری ــا ای قالب ه
با استفاده از RelayThat تصویر مورد نظر خود را طراحی کنید

ــک  ــت ها کم ــه غیرگرافیس ــه ب ــت ک ــی اس ــرم طراح ــک پلتف ــایت RelayThat ی س
می کنــد تصاویــر زیبــا بســازند. تنهــا کافــی اســت شــکل تصویــر مــورد نظــر )دایــره 
یــا مربــع بــودن و ســایر تنظیمــات ماننــد طــول( را تعییــن کــرده و یــک تصویــر بــرای 
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پــس زمینــه انتخــاب کنیــد. ســپس می توانیــد لوگــو و متــن مــورد نظــر را بــه عکــس 
اضافــه کنیــد. ســایر ویژگی هــای ایــن ســایت بــه شــما اجــازه می دهــد همــه چیــز را 

شخصی ســازی کنیــد و درنهایــت تصویــر مــورد نظــر خــود را بســازید.
با استفاده از Trello برنامه تولید محتوا را مدیریت کنید

ــم شــبکه های اجتماعــی اســت.  ــرای ســاخت تقوی Google Docs محــل مناســبی ب
ــد  ــد تولی ــت فرآین ــرای مدیری ــبی را ب ــری مناس ــای تصوی ــز ابزاره ــایت Trello نی س
محتــوا ارائــه می دهــد. لیســت های ترلــو دســته بندی ها را نشــان می دهنــد و 
ــد کارت هــا را  ــده محتوایــی اســت کــه بایــد ســاخته شــود. می توانی هــر کارت نماین
ــا اســتفاده از برچســب های رنگــی و توضیحــات،  ــد و ب ــن لیســت ها جابه جــا کنی بی
ــردن  ــخص ک ــن مش ــد. همچنی ــخص کنی ــوا را مش ــر محت ــه ه ــوط ب ــات مرب جزئی
ــه  ــان دادن ب ــرای زم ــه ب ــر از ابزارهــای Trello اســت ک ــی دیگ ــی یک محــدوده زمان
پروژه هــا می توانــد مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. ایــن ســایت ابزارهــای زیــادی را بــه 
ــان اعضــای  ــی می ــه راحت ــرار می دهــد و بردهــای آن ب ــران ق ــار کارب ــگان در اختی رای

ــود.  ــته می ش ــتراک گذاش ــه اش ــم ب تی

6- محتوای تولید شده را بررسی کنید
حــال کــه بــرای نــوع محتــوای مــورد نظــر در شــبکه های اجتماعــی تصمیــم گرفتیــد 
ــه  ــه جداگان ــک صفح ــد. ی ــی می رس ــی نهای ــه بررس ــت ب ــد نوب ــر کردی و آن را منتش
ــار  ــاعت انتش ــراه س ــه هم ــد را ب ــر کرده ای ــه منتش ــت هایی ک ــام پس ــازید و تم بس
یادداشــت کنیــد. همچنیــن بنویســید کــه هــر پســت در کــدام شــبکه اجتماعــی بــه 
اشــتراک گذاشــته شــده اســت. ایــن کار کمــک می کنــد کــه آمــار دقیقــی از مطالــب 
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ــدام از  ــورد هرک ــد بازخ ــر بتوانی ــده راحت ت ــا در آین ــید ت ــته باش ــده داش ــر ش منتش
آن هــا را مــورد بررســی قــرار دهیــد.

نتیجه گیری
اســتفاده از تقویــم شــبکه های اجتماعــی کمــک می کنــد برنامه ریــزی بهتــری 
بــرای تولیــد محتــوا و مدیریــت شــبکه هــای اجتماعــی برنــد خــود داشــته باشــید و 
کمپین هــای تبلیغاتــی را هدفمندتــر پیــش ببریــد. روش هــا و ابزارهــای بررســی شــده 
در ایــن مقالــه کمــک می کننــد تقویــم خــود را بــر اســاس نیازهــا و ســالیق شــخصی 
بســازید و از فعالیــت برنــد خــود در شــبکه های اجتماعــی نتیجــه بهتــری بگیریــد. هــم 
چنیــن بتوانیــد بــه درســتی مدیریــت شــبکه هــای اجتماعی خــود را بــه عهــده بگیرید. 
فرامــوش نکنیــد کــه بــرای ارزیابــی فعالیت هــا بایــد تمــام پســت های منتشــر شــده، 
ــه طــور  ــان، تعــداد الیک هــا، کامنت هــا و فالوئرهــا را ب ــر کــردن مخاطب ــزان درگی می

روزانــه و بــه تفکیــک هــر شــبکه اجتماعــی مــورد بررســی قــرار دهیــد.
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