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ــام  ــه در آن پی ــت ک ــی اس ــی بازاریاب ــی )Viral Marketing( نوع ــی ویروس بازاریاب
ــان  ــان مخاطب ــان )Word of Mouth( در می ــه ده ــان ب ــورت ده ــه ص ــی ب تبلیغات
پخــش می شــود. در ادامــه بــه توضیحــات کامــل تــری دربــاره ایــن موضــوع خواهیــم 

پرداخــت

در بازاریابــی ویروســی، همان طــور کــه ویــروس از شــخصی بــه شــخص دیگــر منتقــل 
ــک  ــز از ی ــد نی ــات برن ــا خدم ــغ محصــوالت ی ــی تبلی ــوع بازاریاب ــن ن می شــود، در ای
ــز کمــی  ــت همــه چی ــای اینترن ــر منتقــل می شــود. در دنی ــه شــخص دیگ شــخص ب
ــود  ــه می ش ــی گفت ــی از بازاریاب ــه تکنیک ــی ب ــی ویروس ــت و بازاریاب ــر اس متفاوت ت
کــه در آن یــک برنــد از خدمــات شــبکه های اجتماعــی، ایمیــل و ســایر تکنولوژی هــا 
ــت  ــدن اینترن ــر ش ــه گی ــه هم ــه ب ــا توج ــد. ب ــتفاده می کن ــود اس ــات خ ــرای تبلیغ ب
می تــوان این طــور نتیجه گیــری کــرد کــه ایــن روش یکــی از راه هــای قدرتمنــد 

ــود.  ــوب می ش ــی محس بازاریاب
تــا بــه حــال بــرای همــه ما پیــش آمــده اســت کــه نتوانیــم بیــن چنــد فیلم ســینمایی 
ــه بخــش  ــن شــرایطی معمــوال ب ــم. در چنی ــا رســتوران یــک مــورد را انتخــاب کنی ی
ــری  ــه تصمیم گی ــدام ب ــران اق ــنهاد دیگ ــدن پیش ــا خوان ــرده و ب ــه ک ــا مراجع نظره
می کنیــم. یــا زمانــی کــه یکــی از دوســتانمان از کیفیــت محصولــی راضــی اســت مــا 
ــی  ــوارد نمونه های ــن م ــدن آن محصــول تشــویق می شــویم. ای ــه خری ــز نســبت ب نی
ــوع  ــه لطــف شــبکه های اجتماعــی ایــن ن از بازاریابــی ویروســی هســتند و امــروزه ب
بازاریابــی بیــش از پیــش قــوی شــده اســت. طبــق تحقیقــات صــورت گرفتــه کاربــران 
فعــال توییتــر کــه حداقــل یــک شــرکت را دنبــال کرده انــد 59 درصــد بیشــتر از دیگــران 

تمایــل دارنــد کــه خدمــات آن شــرکت را بــه دیگــران توصیــه کننــد.

استراتژی های بازاریابی ویروسی
ــان  ــان مخاطب ــرعت در می ــه س ــروس ب ــد وی ــد مانن ــوا بتوان ــک محت ــه ی ــرای اینک ب
منتشــر شــود، بایــد موضــوع جالبــی داشــته باشــد و بــه آســانی بــه اشــتراک گذاشــته 
شــود. همچنیــن بایــد طــوری طراحــی شــده باشــد کــه بتوانــد حــق مطلــب را بــه 
ــد  ــرگرمی دارن ــا س ــی ی ــوع آموزش ــه موض ــی ک ــد. محتواهای ــان کن ــه بی ــور خالص ط
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ــوند. در  ــش می ش ــازی پخ ــای مج ــرعت در فض ــه س ــتند و ب ــر هس ــوال موفق ت معم
ــی  ــی ویروس ــت بازاریاب ــر موفقی ــه ب ــم ک ــی می پردازی ــی تکنیک های ــه معرف ــه ب ادام

ــذار هســتند: تأثیرگ

1- مخاطبان مناسب را هدف قرار دهید
ــد  ــه ببینی ــت ک ــن اس ــی ای ــی ویروس ــن بازاریاب ــدازی کمپی ــرای راه ان ــن گام ب اولی
مخاطبــان هــدف شــما چــه کســانی هســتند و در کــدام شــبکه های اجتماعــی بیشــتر 
فعالیــت می کننــد. هیــچ تبلیغــی خــود بــه خــود ویروســی نمی شــود و بایــد عــالوه 
بــر جذابیــت، پیغــام صحیحــی را بــه دیگــران منتقــل کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت که 
ــرا  ــد زی ــدا می کن ــرای تبلیغــات اهمیــت بیشــتری پی ــال صحیــح ب انتخــاب یــک کان
ــال  ــوان مث ــاند. به عن ــب برس ــان مناس ــت مخاطب ــه دس ــما را ب ــام ش ــد پیغ می توان
ــا 24 ســال هســتند شــبکه  ــان هــدف شــما خانم هــای مجــرد بیــن 18 ت اگــر مخاطب
ــد  ــرا 80 درص ــت زی ــما اس ــات ش ــرای تبلیغ ــبی ب ــل مناس ــت مح ــی پینترس اجتماع

ــد.  ــکیل می دهن ــوان تش ــای ج ــی را خانم ه ــبکه اجتماع ــن ش ــران ای کارب
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2- ویدئو تهیه کنید
یکــی از تکنیک هــای موثــر در بازاریابــی ویروســی ویدئــو اســت زیــرا مخاطبــان را بــا 
محصــوالت و خدمــات درگیــر می کنــد. یــک ویدئــوی آموزشــی یــا ســرگرم کننده تهیــه 
ــتراک گذاری  ــه اش ــایت های ب ــایر س ــا س ــوب ی ــد یوتی ــایت هایی مانن ــد و در س کنی
ویدئــو منتشــر کنیــد. زمانــی کــه ویدئــوی شــما از نظــر شــخصی جالــب و مفید باشــد 
آن را بــا دوســتانش نیــز در میــان خواهــد گذاشــت و بــه ایــن ترتیــب ممکــن اســت 
در سراســر اینترنــت منتشــر شــود. هرقــدر یــک ویدئــو جنبــه آموزشــی یــا ســرگرمی 

بیشــتری داشــته باشــد، پرطرفدارتــر خواهــد بــود.

3- خدمات یا محصول ارزشمندی را رایگان عرضه کنید
ــد؟  ــت کن ــی دریاف ــی را مجان ــا ارزش ــات ب ــا خدم ــد کاال ی ــدش می آی ــی ب ــه کس چ
»رایــگان« یکــی از قدرتمندتریــن کلمه هــا در دنیــای بازاریابــی اســت. بــه همیــن دلیــل 
در بســیاری از کمپیــن بازاریابــی ویروســی، برنــد بــرای جلــب توجــه مخاطبــان خــود 
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ــاید  ــن کار ش ــام ای ــا انج ــد. ب ــوالت می کن ــا محص ــگان کاال ی ــه رای ــه عرض ــدام ب اق
نتوانیــد همیــن امــروز یــا فــردا بــه ســود مــورد نظــر خــود برســید امــا مطمئن باشــید 
کــه توجــه دیگــران بــه برنــد شــما جلــب می شــود و در آینــده نزدیــک نتیجــه آن را 

خواهیــد دیــد.
ایــن تکنیــک چگونــه روی مخاطــب تأثیــر می گــذارد؟ کلمــه »رایــگان« باعــث جلــب 
ــه  ــا فروشــگاه شــما مراجع ــه وب ســایت ی ــه ب ــی ک توجــه مخاطــب می شــود و زمان
کنــد توجهــش بــه مابقــی اجنــاس نیــز جلــب خواهــد شــد. همچنیــن مطمئــن باشــید 
کــه ایــن موضــوع را بــا دوســتان و اعضــای خانــواده نیــز در میــان خواهــد گذاشــت. 
فرامــوش نکنیــد کــه بــرای بــه دســت آوردن چیــزی بایــد ابتــدا بــرای آن خــرج کنیــد.

4- احساسات مخاطب را برانگیزید
بازاریابــی ویروســی 100 درصــد بــا احساســات در ارتبــاط اســت. بنابرایــن برانگیختــن 
ــه  ــا چگون ــت. ام ــی اس ــی ویروس ــک بازاریاب ــن تکنی ــب موثرتری ــات مخاط احساس

ــام داد؟ ــن کار را انج ــوان ای می ت

یک محتوای دوست داشتنی یا منزجرکننده تولید کنید	 
در آن واحد یا زرنگ باشید یا خنگ	 
دیگران را خوشحال کنید یا عصبانی	 
ــه 	  ــد ک ــوی باش ــدازه ای ق ــه ان ــد ب ــی بای ــای ویروس ــی بازاریابی ه ــام احساس پیغ

ــد. ــب کن ــب را جل ــه مخاط ــریع توج ــد س بتوان
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5- در شبکه های اجتماعی فعالیت داشته باشید
ــبکه های  ــت در ش ــدم فعالی ــا ع ــد ب ــک برن ــا ی ــن روزه ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــای  ــه موفقیت ه ــد ب ــن و... نمی توان ــر، لینکدی ــبوک، توییت ــد فیس ــی مانن اجتماع
ــی را  ــت محصول ــک صنع ــذار ی ــراد تأثیرگ ــه اف ــی ک ــد. زمان ــدا کن ــت پی ــزرگ دس ب
تبلیــغ می کننــد، مخاطبــان بیشــتری را بــه ســمت یــک برنــد جــذب خواهنــد کــرد. 
اینفلوئنســرهای صنعــت خــود را پیــدا کنیــد و محصــول یــا خدمــات خــود را در اختیــار 
آن هــا قــرار دهیــد. ســپس از آن هــا بخواهیــد کــه در صــورت تمایــل تجربــه خــود را با 
مخاطبــان در میــان بگذارنــد. ایــن افــراد فالوئرهــای زیــادی دارنــد و بــه دیــده شــدن 
برنــد شــما کمــک می کننــد. همچنیــن اگــر محصــول شــما توســط افــراد متخصــص و 

باتجربــه توصیــه شــود تأثیــر خوبــی روی مخاطبــان خواهــد داشــت. 

بیشتر بخوانید: اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟

6- کار غیرمنتظره انجام دهید
اگــر می خواهیــد توجــه مخاطبــان را جلــب کنیــد بایــد یــک کار غیرمنتظــره و جدیــد 
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انجــام دهیــد. مــردم زمانــی کــه احســاس کننــد ســوژه یــک کار قدیمــی اســت هرگــز 
ســراغ آن نخواهنــد رفــت. بــزرگ و جالــب نشــان دادن یــک محصــول کاری اســت کــه 
ــر ایده هــای  ــه فک ــد. ب ــغ محصــوالت خــود انجــام می دهن ــرای تبلی ــا ب ــه برنده هم

جدیــد باشــید.

7- با استفاده از مقاله بازاریابی کنید
ــرا مقــاالت  ــه نویســی مهــارت داریــد از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــد زی اگــر در مقال
ــر  ــان دیگــران پخــش شــده و همه گی ــا ســرعت در می ــز ممکــن اســت ب ارزشــمند نی
شــوند. ناگفتــه نمانــد کــه مقاله هــا بایــد موضــوع ســرگرم کننده یــا آموزشــی جالبــی 
ــا  ــد ب ــن می توانی ــند. همچنی ــده باش ــته ش ــی نوش ــول نگارش ــق اص ــته و مطاب داش

ــد. ــه کنی ــو تهی ــود ویدئ ــای خ ــرای مقاله ه ــوص ب ــای مخص ــتفاده از نرم افزاره اس

مطالعه بیشتر: چطور محتوایی بنویسیم که افراد واقعًا آن را بخوانند
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8- قابلیت اشتراک گذاری را افزایش دهید
ــی و شســتن  ــراد ســرماخورده، لمــس نکــردن چشــم، دهــان و بین دوری کــردن از اف
مرتــب دســت ها از جملــه نصیحت هایــی هســتند که بــرای جلوگیــری از ســرماخوردگی 
توصیــه می شــوند. درواقــع ویروس هــا زمانــی منتشــر می شــوند کــه شــرایط انتقــال 
آن هــا میــان افــراد مهیــا شــده باشــد. بــه همیــن ترتیــب در بازاریابــی ویروســی نیــز 
پیغــام یــا محتــوای شــما بایــد راحت تــر دانلــود شــده و بــه اشــتراک گذاشــته شــود. 
ــران  ــد و کارب ــرار دارن ــایت ها ق ــر وب س ــردن در اکث ــت ک ــه تویی ــا دکم ــن روزه ای
می تواننــد داخــل هــر ســایتی کــه هســتند محتــوای مــورد نظــر را در پروفایــل توییتــر 
خــود منتشــر کننــد. شــما نیــز می توانیــد ایــن قابلیــت را در وب ســایت خــود اضافــه 
کنیــد. همچنیــن فرامــوش نکنیــد هرقــدر محتــوا ســاده تر باشــد قابــل فهم تــر اســت 

و دیگــران تمایــل بیشــتری بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن آن خواهنــد داشــت. 

مطالعــه بیشــتر: )SMM( بازاریابــی در شــبکه هــای اجتماعــی چگونــه مارا بــه هدفمان 
ــاند؟ می رس

9- کتاب الکترونیکی تهیه کنید
کتاب هــای الکترونیــک یکــی از تأثیرگذارتریــن راه هــای بازاریابــی ویروســی هســتند. 
ــرد.  ــد ک ــر خواه ــادی را درگی ــان زی ــت و مخاطب ــاده اس ــا س ــن کتاب ه ــاختن  ای س
ــد  ــته باش ــرگرم کننده داش ــا س ــی ی ــه آموزش ــی جنب ــاب الکترونیک ــر کت ــا اگ مطمئن
ــد  ــارت نویســندگی نداری ــر مه ــردم پخــش خواهــد شــد. اگ ــان م ــا ســرعت در می ب
ــروش  ــدی از ف ــرده و درص ــتفاده ک ــران اس ــی دیگ ــای الکترونیک ــد از کتاب ه می توانی

ــه آن هــا بپردازیــد. خــود را ب
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10- خبرنامه بسازید
ــته  ــترکین برجس ــان مش ــما را در می ــد ش ــب و کار و برن ــام کس ــا ن ــه تنه ــا ن خبرنامه ه
ــد. بنابرایــن  ــز افزایــش می دهن ــوا را نی ــد بلکــه امــکان ویروســی شــدن محت می کنن
همیشــه در پایــان خبرنامه هــا از خواننــدگان بخواهیــد کــه مطالــب شــما را بــا دیگــران 

بــه اشــتراک بگذارنــد.

11- تکرار کردن را فراموش نکنید
ــد  ــارج خواه ــا خ ــی زود از ذهن ه ــود خیل ــر ش ــار منتش ــک ب ــا ی ــه تنه ــی ک پیغام
ــته  ــه توانس ــد ک ــد کرده ای ــره ای تولی ــب و غیرمنتظ ــوای جال ــد محت ــور کنی ــد. تص ش
اســت توجــه مخاطبــان زیــادی را جلــب کنــد. احتمــاال پیــش خودتــان فکــر می کنیــد 
کارتــان بــه پایــان رســیده اســت و دیگــر نیــازی بــه کار اضافــه نیســت. امــا ایــن تــازه 
آغــاز ماجــرا اســت. حــال کــه توانســته اید توجــه دیگــران را جلــب کنیــد بایــد وارد 
عمــل شــوید. یکــی از راه حل هــا ایــن اســت کــه بازاریابــی ویروســی را ادامــه دهیــد. 
ــد، بعــد از  ــی کــه مــردم تبلیغــات یــک شــرکت بیمــه را می بینن ــال زمان ــوان مث به عن
مدتــی آن را فرامــوش خواهنــد کــرد امــا زمانــی کــه بــه فاصلــه چنــد روز بعــد تبلیــغ 
متفاوتــی بــا پیغــام مشــابه را مشــاهده کننــد آن را بــه یــاد خواهنــد آورد. بنابرایــن 
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تولیــد یــک ســری پیغام هــای ویروســی قــدرت تأثیرگــذاری کمپیــن تبلیغاتــی شــما 
را افزایــش خواهــد داد.

ــر  ــوند تأثی ــرح می ش ــه مط ــی در جامع ــازه زمان ــک ب ــه در ی ــی ک ــات و جریانات اتفاق
ــن تکنیک هــای  ــد. بنابرای ــی ویروســی می گذارن ــادی روی تعییــن موضــوع بازاریاب زی
ایــن نــوع بازاریابــی همــواره در حــال تغییــر اســت. امــا مــوارد بررســی شــده در ایــن 
ــتری روی  ــر بیش ــی تأثی ــی ویروس ــن بازاریاب ــک کمپی ــه ی ــد ک ــک می کنن ــه کم مقال

مخاطبــان داشــته باشــد.
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