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تصــور کنیــد کــه شــما بــرای تبلیغــات، شناســاندن و فــروش کســب و کار خــود، کمتــر 
ــه ای و  ــچ هزین ــت هی ــدون پرداخ ــًا ب ــد، تقریب ــان بگذاری ــه زم ــاعت در هفت از 6 س
معطــل نشــدن در ترافیــک... ایــن فقــط یکــی از مزایــای بازاریابــی در شــبکه هــای 

اجتماعــی اســت. 
حــدود 90 درصــد از بازاریابــان ادعــا می کننــد کــه شــبکه های اجتماعــی باعــث ایجــاد 
رشــد و پیشــرفت کســب و کار آن هــا شــده اســت کــه ایــن تنهــا یکــی از مزایــای آن 
اســت. شــبکه های اجتماعــی در حــال حاضــر بخــش قابــل توجهــی از اســتراتژی هــر 
ــاد اســت. در  ــای اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی بســیار زی ــی اســت و مزای بازاریاب
ــد،  ــه اســتفاده نمی کن ــه صرف ــرون ب ــع مق ــن مناب ــه از ای ــع هــر کســب و کاری ک واق
ــن  ــه ای ــردن ب ــی ب ــد. پ ــت می ده ــاده ای را از دس ــی فوق الع ــای بازاریاب فرصت ه
موضــوع خیلــی ســاده اســت کــه بازاریابــی شــبکه های اجتماعــی یــک عنصــر کلیــدی 
بــرای موفقیــت در بازاریابــی اســت و بســیاری از بازاریابــان بــا اســتفاده از ایــن پلتفرم، 
رشــد اقتصــادی را درک کرده انــد. بــه گفتــه محققیــن، حــدود 96 درصــد از بازاریابــان، 
در حــال حاضــر در بازاریابــی شــبکه های اجتماعــی مشــارکت دارنــد. امــا 85 درصــد از 
ــزار  ــد اب ــه شــبکه های اجتماعــی می توان ــن نیســتند ک ــوز مطمئ ــدگان هن شــرکت کنن
ــا  ــا ب ــم ت ــک می کنی ــما کم ــه ش ــا ب ــد. م ــان باش ــب و کارش ــد کس ــرای رش ــی ب خوب
توضیــح کامــل مزایــای بازاریابــی شــبکه های اجتماعــی، دغدغــه شــما کمتــر شــود و 

بــه یــک نتیجــه درســت برســید.
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1. افزایش اطالعات و آگاهی ها در مورد برندتان
شــبکه های اجتماعــی یکــی از روش هــای بازاریابــی اینترنتــی بــا هزینــه  پاییــن بــوده 
کــه باعــث ایجــاد ارتبــاط کارآمــد بین مشــتریان و کســب و کار شــما و افزایــش دیدگاه 
و اطالعــات نســبت بــه برنــد شــما می شــود. در حقیقــت پیاده ســازی و تدویــن یــک 
ــث  ــی باع ــل توجه ــزان قاب ــه می ــی، ب ــبکه های اجتماع ــی ش ــرای بازاریاب ــتراتژی ب اس
افزایــش آگاهــی مخاطبــان از کســب و کار شــما می شــود، زیــرا شــما بــا مخاطبیــن 
گســترده ای ارتبــاط پیــدا خواهیــد کــرد. بــرای شــروع کافــی اســت کــه در شــبکه های 
ــاط را  ــراری ارتب ــان بســازید و برق ــرای کســب و کارت ــی ب ــف، پروفایل اجتماعــی مختل

آغــاز کنیــد. 
ــال کــردن و  ــرای دنب ــی و دوســتان خــود را ب ــان، شــرکای تجــاری، حامیــان مال کارکن
ــان، دعــوت  ــه اشــتراک گذاشــتن پســت های شــبکه های اجتماعیت ــردن و ب ــک ک الی
کنیــد. بــه همیــن ســادگی ارتبــاط مخاطبــان بــا برنــد شــما بیشــتر می شــود و آگاهــی 
و اطالعــات آن هــا نســبت بــه کســب و کار شــما افزایــش می یابــد کــه ایــن موضــوع 

باعــث رشــد و رســیدن بــه شــهرت بــرای کســب و کار شــما می شــود. 
ــه اشــتراک گذاشــته شــود، کســب و  ــه در شــبکه های اجتماعــی ب ــا هــر پســتی ک ب
ــه  ــد آن هــا را ب ــد معرفــی می شــود کــه می توان ــراد جدی ــه یــک ســری اف کار شــما ب
ــما را  ــب و کار ش ــه کس ــرادی ک ــزان اف ــه می ــر چ ــد. ه ــل کن ــوه تبدی ــتریانی بالق مش

بشناســند بیشــتر باشــد، بــرای شــما بهتــر اســت. 
بیــش از 91 درصــد از بازاریابــان، بــا صــرف تنهــا چنــد ســاعت در هفتــه، بــه ایــن ادعــا 
ــزان  ــه می ــی، ب ــبکه های اجتماع ــا در ش ــی آن ه ــای بازاریاب ــه تالش ه ــیده اند ک رس

قابــل توجهــی باعــث رشــد و پیشــرفت کســب و کار آن هــا شــده اســت. 
شــکی نیســت کــه بــه ســادگی و بــا داشــتن تنهــا یــک صفحــه رســمی در شــبکه های 
ــان  ــب و کارت ــرای کس ــیعی ب ــان وس ــم مخاطب ــور منظ ــه ط ــد ب ــی، می توانی اجتماع

ایجــاد کنیــد کــه ایــن خــود بــه نفــع برنــد شــما می باشــد. 
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2. ایجاد بازدید بیشتر

بــدون بازاریابــی کســب و کار خــود در شــبکه های اجتماعــی، ایجــاد ورودی و جــذب 
ــنا  ــما آش ــاری ش ــام تج ــا ن ــه ب ــرادی ک ــت. اف ــدود اس ــیار مح ــما بس ــتریان ش مش
ــا  ــاری ی ــام تج ــابه ن ــدی مش ــه کلی ــتجوی کلم ــاد در جس ــال زی ــه احتم ــده اند، ب ش
کســب و کار شــما بــوده انــد. یعنــی شــما در رتبه بنــدی باالتــری نســبت بــه رقبایتــان 

ــد.  ــرار گرفته ای ق
ــت  ــود، دس ــب و کار خ ــی کس ــی در بازاریاب ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــدون اس ب
یافتــن بــه دایــره مشــتریان وفــادر و حقیقــی، کار بســیار دشــواری اســت. هــر کــدام از 
ــد، یــک دروازه  ــه می کنی ــی خــود اضاف ــه ترکیــب بازاریاب ــه ب شــبکه های اجتماعــی ک
و یــک راه ورودی بــه وب ســایت شــما محســوب می شــود و هــر محتــوای جدیــدی 
کــه بــه عنــوان یــک پســت منتشــر می کنیــد، فرصتــی دیگــر بــرای بدســت آوردن و 

جــذب یــک مشــتری جدیــد اســت. 
شــبکه های اجتماعــی، مجموعــه ای از افــراد بــا ســوابق و عــادات متنــوع و بــا نیازهــا 
و افــکار متفــاوت می باشــند. وقتــی محتــوای تولیــد شــده شــما در همــه پلتفرم هــای 
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مختلــف، یکپارچــه باشــد، دسترســی و برقــراری ارتبــاط افــراد بــا کســب و کار شــما، 
ــود.  ــانتر می ش آس

بــه عنــوان مثــال: ممکــن اســت کــه مشــتریان قدیمــی شــما بــا جســتجوی یــک کلمه 
کلیــدی خــاص در فیســبوک بــه وب ســایت شــما دسترســی پیــدا کننــد. امــا کاربــران 
ــان، در  ــورد نیازش ــات م ــا خدم ــوالت ی ــورد محص ــود را در م ــتجوهای خ ــد جس جدی
ــان  ــه رقبایت ــرای اینکــه شــما نســبت ب ــه ب ــد ک ــف انجــام می دهن پلتفرم هــای مختل
برتــری پیــدا کنیــد، الزم اســت کــه در تمامــی ایــن پلتفرم هــا حضــور داشــته باشــید. 
بــا بازاریابــی در شــبکه های اجتماعــی، شــما می توانیــد کســب و کارتــان را بــه طیــف 

گســترده ای از مصرف کننــدگان در سراســر جهــان، معرفــی کنیــد. 

مطالعه بیشتر:20 روش برای افزایش دنبال کنندگان )Followers( در اینستاگرام

 
3. بهبود رتبه بندی در موتورهای جستجو 

اگرچــه بــه اشــتراک گذاشــتن پســت در شــبکه های اجتماعــی باعــث افزایــش ترافیــک 
ــا  ــرد ت ــتری ک ــالش بیش ــد ت ــان بای ــا همچن ــود، ام ــما می ش ــایت ش ــه س و ورودی ب

موفقیت هــای قابــل توجهــی حاصــل شــود. 
ــت  ــر و بدس ــدی باالت ــه رتبه بن ــتیابی ب ــرای دس ــتجو ب ــای جس ــازی موتوره بهینه س
ــان اهمیــت باالیــی  ــرای کســب و کارت ــه وب ســایت شــما، ب آوردن ورودی بیشــتر ب

دارد. 
شــبکه های اجتماعــی بــه طــور مســتقیم باعــث افزایــش رتبــه در موتورهــای جســتجو 
ــه ایــن موضــوع محســوب  ــرای کمــک ب ــزاری ب ــوان یــک اب ــه عن نمی شــوند بلکــه ب
ــد  ــش از 85 درص ــه بی ــتند ک ــار داش ــی اظه ــبکه های اجتماع ــان ش ــوند. محقق می ش
از بازاریابانــی کــه یکســال یــا بیشــتر از شــبکه های اجتماعــی بــرای بازاریابــی کســب 
ــتجو  ــای جس ــری در موتوره ــدی باالت ــد، از رتبه بن ــتفاده کرده ان ــان اس و کار خودش

ــند.  ــوردار می باش برخ
ــای  ــما را در موقعیت ه ــدی ش ــات کلی ــه کلم ــت ک ــن اس ــاال ای ــدی ب ــی رتبه بن توانای
ــما را  ــی ش ــبکه های اجتماع ــایت و ش ــک و ورودی س ــد، ترافی ــرار می ده ــری ق باالت
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ــل  ــما حاص ــب و کار ش ــرای کس ــی را ب ــج مثبت ــن نتای ــد و همچنی ــش می ده افزای
می کنــد. 

در حــال حاضــر همــه افــراد بــرای جســتجوی هــر چیــزی از گــوگل اســتفاده می کننــد 
و بهتــر اســت کــه واقــع بینانــه بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم کــه همــه افــراد ســعی 
می کننــد پاســخ خــود را از همــان نتایــج اول دریافــت کننــد و اصوال به صفحــات بعدی 
نمی رونــد. اگــر وب ســایت شــما در رتبه بنــدی باالتــری در موتورهــای جســتجو قــرار 
بگیــرد و در نتایــج اولیــه دیــده شــود، اصــوالً ایــن موضــوع باعــث رشــد چشــمگیری 
ــر از  ــدی باالت ــرای بدســت آوردن رتبه بن در کســب و کار شــما می شــود. بهتریــن کار ب
طریــق شــبکه های اجتماعــی ایــن اســت کــه محتوایــی بــا کیفیــت بــاال تولیــد کنیــد 

کــه کلمــه کلیــدی مــورد نظــر شــما هــم در آن موجــود باشــد.
ــد  ــد می توان ــه اشــتراک می گذاری ــان ب  محتوایــی کــه شــما در شــبکه های اجتماعی ت
شــامل: بالگ هــا، تصاویــر فتوشــاپی، اطالعــات کســب و کار، تصاویــری از محصــوالت، 
محیــط کاری و کارمندانتــان باشــد کــه همــه این هــا، کســب و کار شــما را در چشــم 

مخاطبانتــان، جــذاب و قابــل اعتمــاد خواهــد ســاخت. 
زمانــی کــه شــما یــک محتــوای بــا کیفیــت را در شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک 
می گذاریــد، عــالوه بــر اینکــه مخاطبانتــان آن هــا را الیــک می کننــد، همچنیــن آن هــا 
ــا  ــه این ه ــه هم ــد ک ــتراک می گذارن ــه اش ــم ب ــود ه ــی خ ــبکه های اجتماع را در ش
ــما  ــه ش ــه ب ــت ک ــن اس ــه ای ــر از هم ــوند. مهم ت ــدن می ش ــده ش ــتر دی ــث بیش باع
فرصــت بیشــتری می دهــد تــا بتوانیــد در مــورد کســب و کارتــان بیشــتر بنویســید و 
لینک هــای ارتباطی تــان را در آن قــرار دهیــد کــه بــه طــور مســتقیم باعــث افزایــش 

ــود.  ــتجو می ش ــای جس ــما در موتوره ــدی ش رتبه بن

مطالعــه بیشــتر: چگونــه بــا اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی ســایت خــود را ســئو 
کنیــم؟
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4. افزایش نرخ تبدیل مخاطب به مشتری

بــا افزایــش بازدیــد شــما در کســب و کارتــان، فرصت بیشــتری بــرای تبدیــل مخاطبان 
بــه مشــتری و افزایــش مشــتریان شــما بوجــود می آیــد. هــر پســت، بــالگ، تصویــر 
ــود،  ــته می ش ــتراک گذاش ــه اش ــما ب ــی ش ــبکه های اجتماع ــه در ش ــی ک ــا ویدئوی ی
ــه  ــه ب ــد و در نتیج ــت کن ــما هدای ــایت ش ــه س ــتری را ب ــان بیش ــد مخاطب می توان
افزایــش ترافیــک و نــرخ تبدیــل شــما منجــر شــود. یــک کســب و کار بــا بــه اشــتراک 
گذاشــتن مطالــب در شــبکه های اجتماعــی و ایجــاد تعامــل اســت کــه بــه یــک برنــد 
ــتر و  ــه بیش ــی ک ــا برندهای ــد ب ــح می دهن ــردم ترجی ــن م ــود. همچنی ــل می ش تبدی

ــد. ــل داشــت، تجــارت کنن ــا تعام ــا آن ه ــوان ب ــر می ت راحت ت
 بیــش از 51 درصــد از بازاریابــان ادعــا می کننــد کــه صــرف وقــت بــرای توســعه روابــط 

بــا مصــرف کننــدگان، نتایــج مثبتــی در فــروش آن ها داشــته اســت. 
امــروزه مــردم از شــبکه های اجتماعــی بــرای برقــراری ارتبــاط بــا دوســتان، خانــواده و 
ــا شــبکه های اجتماعــی در حــال  جامعــه  خــود اســتفاده می کننــد. حــاال کــه مــردم ب
تعامــل و برقــراری ارتبــاط هســتند، پــس چــرا شــما برنــد و کســب و کار خــود را در این 
ترکیــب قــرار ندهیــد؟ وقتــی کــه یــک شــخصی بــا برنــد شــما در شــبکه های اجتماعــی 
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آشــنا شــود و دوســت یــا خانــواده آن در جســتجوی محصــول یــا خدمتــی همچــون 
خدمــت یــا محصــول شــما باشــند، ممکــن اســت کــه برنــد شــما را بــه آن هــا معرفــی 
کننــد کــه ایــن موضــوع باعــث می شــود برنــد شــما بیشــتر شــناخته شــود و بــه یــک 

ثبــات اجتماعــی برســد. 
 طبــق گــزارش محققیــن، حــدود 66 درصــد از بازاریابــان، بــا اســتفاده از پلتفرم هــای 
ــای باالیــی در  ــه مزای ــه ب ــا صــرف حــدودًا 6 ســاعت در هفت شــبکه های اجتماعــی، ب
فــروش کســب و کار خــود رســیده اند. در نتیجــه، بــه اشــتراک گذاشــتن کســب و کار 
ــایت  ــرای س ــتری ب ــک و ورودی بیش ــد ترافی ــی می توان ــبکه های اجتماع ــما در ش ش

شــما بوجــود آورد.
 

5. افزایش رضایت مشتری
ــم و  ــرم مه ــک پلتف ــی ی ــبکه های اجتماع ــروز، ش ــن ام ــی و آنالی ــای دیجیتال در دنی
مؤثــر بــرای ایجــاد ارتباطــات اســت. از طریــق شــبکه های اجتماعــی، صــدای کســب 
ــی کــه شــما در شــبکه های اجتماعــی  ــه گــوش همــگان برســانید. زمان ــان را ب و کارت
ــا خدمــت  ــا تشــکر از محصــول ی ــف ی ــرای تعری ــک شــخص ب ــد، ی ــت می کنی فعالی
ــه اشــتراک می گــذارد کــه  ــه  جــای پیــام شــخصی، آن را در فضــای عمومــی ب شــما ب
ایــن موضــوع عــالوه بــر اینکــه برنــد شــما را بــه افــراد دیگــر معرفــی می کنــد، اعتمــاد 
افــراد را نیــز جلــب می کنــد. شــبکه های اجتماعــی بــه افــراد ایــن اجــازه را می دهــد 
ــه اشــتراک  ــراد دیگــر ب ــا اف ــدی و حتــی اعتــراض و شــکایت خــود را ب کــه رضایتمن
ــی در  ــه مثبت ــه، نتیج ــی و معترضان ــای منف ــی پیام ه ــه حت ــت ک ــد گف ــذارد. بای بگ

جلــب اعتمــاد مشــتریان بوجــود مــی آورد. 
 

6. افزایش مشتری های وفادار برای برند شما
ــن اهــداف همــه کســب و کارهــا، ایجــاد یــک جمعــی از مشــتریان  یکــی از بزرگتری
ــاد  ــم ایج ــم ک ــد، ک ــه برن ــاداری او ب ــتری و وف ــت مش ــب رضای ــت. جل ــادار اس وف
می شــود و یــک اصــل مهــم در ایــن موضــوع ایــن اســت کــه بــا مصرف کننــدگان بــه 

طــور منظــم ارتبــاط برقــرار کنیــد. 
شــبکه های اجتماعــی فقــط بــه معرفــی محصــوالت یــا خدمــات برنــد شــما محــدود 
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ــا  ــری ب ــان کمت ــرف زم ــا ص ــی و ب ــه راحت ــد ب ــتریان می توانن ــه مش ــود، بلک نمی ش
کســب و کار شــما ارتبــاط برقــرار کننــد. مطالعــات و تحقیقــات نشــان داده اســت کــه 
ــبکه های  ــه در ش ــتند ک ــی هس ــه برندهای ــق ب ــادار، متعل ــتریان وف ــد از مش 62 درص
اجتماعــی حضــور پررنگتــری دارنــد و بــه راحتــی می تــوان بــا آن هــا در تعامــل بــود. 
برندهــای مختلــف بایــد نفــوذ خــود را در شــبکه های اجتماعــی بــاال ببرنــد تــا بتواننــد 

مشــتریان بیشــتری را بــه ســوی کســب و کار خــود جــذب کننــد. 
 

 
7. افزایش اعتبار برند

رضایــت مشــتری و وفــاداری بــه برنــد، هــر دو نقــش مهمــی را در پیشــرفت کســب 
ــه طــور منظــم،  ــد. شــبکه های اجتماعــی کســب و کار شــما ب و کار شــما ایفــا می کنن
نقــش مهمــی را در تعامــل شــما بــا مشــتریانتان بــازی می کنــد و بــرای پاســخدهی 
ــع  ــه طب ــوع ب ــن موض ــه ای ــت ک ــترس اس ــه در دس ــتریان همیش ــؤاالت مش ــه س ب
باعــث افزایــش رضایتمنــدی مشــتریان می شــود. مشــتریان بســیار مشــتاق هســتند 
کــه تبلیغــات مربــوط بــه یــک خدمــت و محصــول عالــی را ببیننــد و همچنیــن بــرای 
ــد. وجــود مشــتریانتان در  ــراز رضایــت خــود از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده کنن اب
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ــد  ــغ برن ــث تبلی ــم باع ــا ه ــه آن ه ــود ک ــث می ش ــما، باع ــی ش ــبکه های اجتماع ش
ــد کــه همــه اینهــا  ــه وجــود آورن ــرای شــما ب شــما شــوند و مشــتریان بیشــتری را ب
ــاال رفتــن ارزش و اقتــدار برنــد شــما می شــود. هنگامــی کــه یــک یــا چنــد  باعــث ب
نفــر از مشــتریانتان از محصــول یــا خدمــت شــما راضــی باشــند و در مــورد کســب و 
کار شــما، صحبــت مثبتــی در شــبکه های اجتماعــی داشــته باشــند، همیــن موضــوع 

ــود.  ــما می ش ــب و کار ش ــرفت کس ــغ و پیش ــث تبلی باع

بیشتر بخوانید: چطور با هزینه ای اندک، برندسازی کنیم؟
 

8. مقرون به صرفه بودن
ــک  ــه ای از ی ــه صرف ــرون ب ــش مق ــاالً بخ ــی احتم ــبکه های اجتماع ــی در ش بازاریاب
ــبکه های  ــه ش ــدن در هم ــو ش ــردن و عض ــام ک ــت ن ــت. ثب ــی اس ــتراتژی تبلیغات اس
ــام  ــی انج ــبکه های اجتماع ــما در ش ــه ش ــی ک ــر تبلیغ ــت و ه ــگان اس ــی رای اجتماع
ــت.  ــر اس ــم هزینه ت ــبتًا ک ــی، نس ــر بازاریاب ــای دیگ ــه تاکتیک ه ــبت ب ــد، نس می دهی
ــری  ــه پایین ت ــرف بودج ــا ص ــتری را ب ــی بیش ــد بازده ــما می توانی ــب ش ــن ترتی بدی
بدســت آوریــد و بودجــه و ســرمایه کســب و کارتــان را صــرف مــوارد دیگــری بــرای 
ــه، شــما  ــان و هزین ــری از زم ــدار کمت ــا صــرف مق ــد. فقــط ب ــان کنی پیشــرفت برندت

ــد. ــش دهی ــی افزای ــل توجه ــزان قاب ــه می ــود را ب ــل خ ــای تبدی ــد نرخ ه می توانی
 

9. بدست آوردن اطالعات از بازار و مشتریان
یکــی از مزایــای بازاریابــی در شــبکه های اجتماعــی، بینــش و کســب اطالعــات از بــازار 

. ست ا
ــی  ــه راحت ــا ب ــت ت ــتریان اس ــا مش ــتقیم ب ــردن مس ــت ک ــر از صحب ــی بهت ــه راه  چ
بتــوان بــه افــکار و نیازهــای آن هــا دســت پیــدا کــرد؟ شــما می توانیــد بــا نظــارت بــر 
ــاهده  ــتریانتان را مش ــرات مش ــد و نظ ــان، عقای ــبکه های اجتماعی ت ــای ش فعالیت ه
ــزار پژوهشــی، می توانــد  ــوان یــک اب ــه عن کنیــد. اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی ب
بــه شــما بــرای دســتیابی بــه اطالعاتــی کــه درک شــما را نســبت بــه کســب و کارتــان 
افزایــش دهــد، کمــک کنــد. یکــی دیگــر از جذابیت هــای شــبکه های اجتماعــی ایــن 
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اســت کــه شــما می توانیــد بــا بررســی کــردن رفتــار و واکنــش مخاطبانتــان، بــه ایــن 
موضــوع پــی ببریــد کــه کــدام محتواهــا جذاب تــر بــوده و مــورد توجــه بیشــتری قــرار 
گرفتــه اســت تــا وقتتــان را بــر روی تولیــد محتواهایــی بــا بازدهــی بیشــتر، بگذاریــد.

 

 
10. رهبری فکرهای مشتریان

ــتند.  ــر نیس ــص، بی تأثی ــک متخص ــه ی ــما ب ــل ش ــرای تبدی ــی، ب ــبکه های اجتماع ش
شــما می توانیــد بــا بررســی کســب و کارهایــی مشــابه خــود و دنبــال کــردن آن هــا، 
اطالعــات، دانــش و تجربیــات خــود را افزایــش دهیــد و مخاطبــان بیشــتری را جــذب 
کنیــد و در زمینــه کاری خــود پیشــرو باشــید و همچنیــن ذهن هــای کاربــران را 

مدیریــت کنیــد.
 

همین االن شروع کنید
ــبکه های  ــات در ش ــی و تبلیغ ــای بازاریاب ــه مزای ــاال، ب ــب ب ــه مطال ــا مطالع ــًا ب قطع
ــی  ــی فعالیت ــبکه های اجتماع ــوز در ش ــم هن ــما ه ــر ش ــد. اگ ــی برده ای ــی پ اجتماع
نداریــد، عجلــه کنیــد و همیــن االن در شــبکه ای اجتماعــی ثبــت نــام کنیــد، اطالعــات 
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مربــوط بــه کســب و کار خودتــان را پــر کنیــد و بــا تولیــد و انتشــار مطالــب جــذاب، 
فالوئرهــای خــود را افزایــش دهیــد. همانطــور کــه در بــاال هــم گفتــه شــد، از همــکاران 
ــه شــبکه های اجتماعــی شــما  ــوط ب ــا در صفحــات مرب ــد ت و دوســتان خــود بخواهی

عضــو شــوند و آن را بــه دوستانشــان معرفــی کننــد.
 

در قــدم بعــدی، شــما نیــاز بــه تدویــن یــک اســتراتژی صحیــح بــرای تولیــد محتــوا 
داریــد و بعــد از آن بــا تولیــد محتواهــای جــذاب و بروزرســانی آنهــا، ترافیــک و ورود 

افــراد را بــه ســایت و شــبکه هــای اجتماعی تــان افزایــش دهیــد.

مطالعه بیشتر: چگونه استراتژی شبکه های اجتماعی خود را بهبود دهیم؟
 

تقریبــًا می تــوان گفــت کــه هیــچ دلیــل قانــع کننــده ای وجــود نــدارد کــه در اســتراتژی 
بازاریابــی خــود، شــبکه هــای اجتماعــی را راه ندهیــد. تبلیغــات در شــبکه ای اجتماعــی، 
بســیار مقــرون بــه صرفــه اســت و در اصــل نــه تنهــا شــما چیــزی را از دســت نخواهید 

داد، بلکــه باعــث رشــد و پیشــرفت هــر چــه بیشــتر کســب و کارتان میشــود. 
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