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کامنــت مارکتینــگ چیســت؟ کامنــت مارکتینــگ )Comment Marketing( یکــی از 

ــش  ــر از آن، دان ــتفاده مؤث ــه اس ــت ک ــی اس ــابقه بازاریاب ــه س ــبوق ب ــای مس روش ه

ــب  ــن مطل ــد. در ای ــر را می طلب ــر حاض ــا عص ــب ب ــه روز و متناس ــتراتژی های ب و اس

ــوع از  ــرای ایــن ن ــا پتانســیل های کامنــت مارکتینــگ و نحــوه تدویــن اســتراتژی ب ب

بازاریابــی آشــنا خواهیــد شــد.

از  یکــی  دیــدگاه  بازاریابــی  یــا   )Comment Marketing( مارکتینــگ  کامنــت 

روش هــای مســبوق بــه ســابقه بازاریابــی اســت کــه هنــوز هــم قــدرت و تأثیرگــذاری 

ــا  ــج ی ــا پن ــه ب ــه در مقایس ــی ک ــع، از آنجای ــت. در واق ــداده اس ــت ن ــود را از دس خ

ــش  ــد کاه ــتفاده می کنن ــن روش اس ــه از ای ــرادی ک ــداد اف ــته، تع ــال گذش ــش س ش

ــال،  ــی دیجیت ــای بازاریاب ــوص در دنی ــه خص ــی ب ــوع از بازاریاب ــن ن ــرده، ای ــدا ک پی

ــان فعــال  ــز شــده اســت. اگرچــه امــروزه تعــداد مخاطب ــر نی ــر و تأثیرگذارت کاربردی ت

وبالگ هــا و جوامــع آنالینــی کــه بــه ثبــت دیــدگاه خــود عالقمندنــد رو بــه کاهــش 

ــرات  ــش نظ ــل در بخ ــه تعام ــود ب ــداد موج ــن تع ــه همی ــی ک ــا هنگام ــته، ام گذاش

ــری را  ــه خــود فرصت هــای بهت ــه نوب ــه ب ــد ک ــه ای دارن ــد، مشــارکت فعاالن می پردازن

بــرای معرفــی، لینک دهــی و دنبــال شــدن در شــبکه های اجتماعــی فراهــم مــی آورد. 

ــاره نحــوه عملکــرد کامنــت مارکتینــگ صحبــت خواهیــم کــرد و  در ایــن مطلــب درب

ــد  ــا می توانی ــتفاده از آن ه ــا اس ــه ب ــم ک ــی می کنی ــی را معرف ــپس تاکتیک های س

ــید. ــری بنویس ــای بهت ــت ه ــد و کامن ــن کنی ــری را تدوی ــتراتژی های بهت اس
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ــاژ کارآمــد و  ــوان یــک رپورت ــه می ت ــاژ آگهــی چیســت و چگون ــد: رپورت بیشــتر بدانی

جــذاب نوشــت؟

 

کامنت مارکتینگ چه فایده و کاربردهایی دارد؟

ــت  ــًا کامن ــه اساس ــم ک ــخ بدهی ــؤال پاس ــن س ــه ای ــد ب ــزی بای ــر چی ــش از ه پی

مارکتینــگ چــه منفعــت و فایــده ای دارد. پاســخ اینکــه اگــر نظــرات بســیار خوبــی در 

ســایت دیگــران بگذاریــد، هــر کامنــت شــما ایــن پتانســیل را دارد کــه از طریــق لینــک 

ــد از  ــه بازدی ــد ب ــت خــود می گذاری ــه در کامن ــا لینکــی ک ــان در آن ســایت ی پروفایلت

وب ســایت شــما منجــر شــود. بــه عــالوه، بســته بــه کیفیــت کامنت تــان ایــن امــکان 

نیــز وجــود دارد کــه نویســنده ســایتی کــه در آن کامنــت گذاشــته اید یــا خواننــدگان 

ــد. ــه شــما لینــک بدهن کامنــت هــای آن ســایت در نوشــته های آتــی خــود ب

اگــر ایــن حــس در آن هــا بــه وجــود بیایــد کــه کامنــت شــما محتوای خــاص و بــه درد 

بخــوری دارد؛ دربردارنــده یــک نمونــه یــا مثــال ملمــوس اســت؛ یــا منبعــی را معرفــی 

ــان  ــته های خودش ــر نوش ــا درک بهت ــل ی ــد، تکمی ــه تأیی ــدن آن ب ــه خوان ــد ک می کن

کمــک می کنــد، از نــام بــردن از شــما در نوشــته یــا لینــک دادن بــه ســایتتان دریــغ 

نخواهنــد کــرد. البتــه الزم اســت کــه لحــن محترمانــه ای را بــه کار ببریــد و سیاســت 

ــرار  ــک ق ــود لین ــت خ ــد در کامن ــر می خواهی ــه، اگ ــوان نمون ــه عن ــید. ب ــته باش داش

ــم کــه  ــه ایــن اســتفاده کنیــد: »ســالم، نمی دون ــی شــبیه ب ــد از متن بدهیــد می توانی
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آیــا اجــازه لینــک گذاشــتن در قســمت نظــرات رو دارم یــا نــه، امــا احســاس کــردم کــه 

الزمــه بــه ســایت X لینــک بــدم. ویراســتار محتــرم، اگــر کــه گذاشــتن لینــک مجــاز 

نیســت لطفــًا لینــک رو بنــا بــه صالحدیــد خودتــون حــذف کنیــد.« از ایــن طریــق بــه 

هــر کســی کــه مســئول تأییــد یــا رد کامنــت هاســت نشــان می دهیــد کــه می دانیــد 

مــردم معمــوالً از گذاشــتن لینــک در کامنــت اهــداف دیگــری دارنــد، امــا هــدف شــما 

تــوأم بــا حســن نیــت اســت.

ــًا از همیــن روش  ــد ایــن اســت: »مــا هــم دقیق ــی مانن روش دیگــر، اســتفاده از متن

ــن  ــتم.« در ای ــم گذاش ــایت رو در پروفایل ــک س ــم. لین ــتفاده کرده ای ــایتمان اس در س

ــی  ــرای بررس ــده ب ــوت از خوانن ــا دع ــد و ب ــک نمی گذاری ــت لین ــالً در کامن روش، اص

نمونه هــای عملــی و کاربــردی متنــی کــه خوانــده اســت )یــا مــوارد مشــابه دیگــر(، 

ــه  ــت ک ــد نیس ــچ بعی ــق، هی ــن طری ــد. از ای ــان می دهی ــود را نش ــت خ ــن نی حس

لینــک نمونــه ای کــه پیشــنهاد بررســی آن را داده ایــد بــه عنــوان مثال هــای ملمــوس 

ــرد. ــرار بگی ــب ق ــی، مســتقیمًا در آن مطل ــب ســایت اصل ــردی مطل و کارب

عــالوه بــر ایــن، هــر کامنــت بــا در معــرض دیــد قــرار دادن شــما می توانــد بــه نوعــی 

بــه عنــوان لینــک غیرمســتقیم قلمــداد شــود؛ بــه ایــن معنــی کــه اگــر همیشــه کامنت 

ــه شــما  ــج نســبت ب ــه تدری ــردم ب ــد، م ــت و ســودمندی را ارســال کنی هــای باکیفی

ــد  ــل شــما را می بینن ــر پروفای ــه تصوی ــدی ک ــه بع ــذا دفع ــد. ل ــدا می کنن شــناخت پی

ــه  ــن برند/شــخص رو از ی ــن در ذهنشــان جــاری می شــود: »ای ــه ای ــری شــبیه ب فک
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جایــی می شناســم و احســاس مثبتــی نســبت بــه اون دارم.« ایــن می توانــد شــانس 

تعامــل بــا شــما، برنــد شــخصی و یــا برنــد ســازمانی تان در آینــده را افزایــش بدهــد 

کــه بــه نوبــه خــود بــه معنــی افزایــش نــرخ تبدیــل خواهــد بــود.

ــدگان شــما در  ــال کنن ــداد دنب ــه رشــد تع ــد ب ــگ می توان ــت مارکتین ــه عــالوه، کامن ب

ــت هــای فوق العــاده ای  ــه کامن ــی ک ــد. در صورت ــز کمــک کن شــبکه های اجتماعــی نی

ــه  ــوند ک ــب می ش ــما ترغی ــتر ش ــناخت بیش ــور ش ــه منظ ــردم ب ــید، م ــته باش داش

ســری بــه پروفایلتــان بزننــد. از ایــن قســمت نیــز بســته بــه اینکــه امــکان افــزودن 

ــک  ــایت، لین ــرار دادن آدرس س ــر ق ــالوه ب ــد ع ــد، می توانی ــال باش ــی فع ــه جزئیات چ

ــاب های  ــه حس ــا را ب ــد و آن ه ــال نمایی ــز فع ــی را نی ــبکه های اجتماع ــای ش آیکن ه

کاربــری خــود در شــبکه های اجتماعــی هدایــت کنیــد. البتــه در صورتــی کــه امــکان 

افــزودن آیکن هــای شــبکه های اجتماعــی فعــال نباشــد می توانیــد بســته بــه هــدف 

خــود، آدرس پروفایلتــان در یــک شــبکه اجتماعــی را در قســمت آدرس وب ســایت یــا 

وبــالگ وارد کنیــد. بــه عنــوان مثــال، اگــر هــدف شــما رشــد تعــداد دنبــال کننــدگان 

ــرار  ــه ق ــمت مربوط ــک آن را در قس ــد لین ــًا بای ــد، طبیعت ــان باش ــه فیس بوکت صفح

بدهیــد. بــه همیــن ترتیــب می توانیــد توییتــر، اینســتاگرام یــا هــر شــبکه اجتماعــی 

دیگــری را نیــز هــدف قــرار بدهیــد و بــا جلــب نظــر مشــاهده کننــدگان کامنت هــا، 

نتایــج بســیار خوبــی را کســب کنیــد.
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چه کامنتی برای کامنت مارکتینگ مناسب تر است؟

ــر روی  ــد ب ــا بای ــد نتیجــه بخــش باشــد؟ آی ــه بنویســیم می توان ــی ک ــا هــر کامنت آی

کمیــت و تعــداد تمرکــز کــرده و وب ســایت و وبــالگ دیگران را بمبــاران کنیم؟ مشــخصًا 

پاســخ چنیــن پرســش هایی منفــی اســت. اساســًا اگــر می خواهیــد کامنــت مارکتینــگ 

بــرای شــما فایــده داشــته باشــد و نــه ضــرر، پیام هایتــان همیشــه بایــد باکیفیــت و 

فــوق العــاده )یعنــی فراتــر از پیام هــای معمولــی( باشــد. بــرای اینکــه یــک کامنــت، 

فــوق العــاده و مناســب محســوب شــود، بایــد مــوارد زیــر را رعایــت کنیــد:
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1- کامنت شما باید با موضوع مطلب مرتبط باشد

کامنــت شــما بایــد بــا مطلبــی کــه در زیــر آن قــرار می گیــرد یــا بحثــی کــه احتمــاالً 

در قســمت دیدگاه هــا شــکل گرفتــه هماهنــگ باشــد؛ یعنــی علیرغــم اینکــه احتمــاالً 

اطالعــات جالــب و کاربــردی زیــادی در چنتــه داریــد کــه مشــتاق در میــان گذاشــتن 

ــا دیگــران هســتید، امــا حتــی اگــر آن اطالعــات بســیار خــاص و ســودمند  آن هــا ب

باشــد بــاز هــم بــه مــذاق مســئول تأییــد کامنت هــا و همچنیــن خواننــدگان و شــرکت 

کننــدگان در گفتگــو چنــدان خــوش نمی آیــد. در واقــع، مــردم بــرای خوانــدن مطالــب 

ــد در  ــذا بای ــد؛ ل ــه نکرده ان ــه مراجع ــب مربوط ــه مطل ــما ب ــمند ش ــای ارزش و ایده ه

رابطــه بــا موضوعــی کــه بــرای خوانــدن آن وارد آن صفحــه شــده اند بنویســید.

2- بــه نویســنده و ســایر افــرادی کــه کامنــت گذاشــته و می گذارنــد احتــرام 

بگذاریــد

ــتفاده  ــه اس ــن محترمان ــک لح ــود از ی ــای خ ــک کامنت ه ــک ت ــه در ت ــت ک الزم اس

ــا دیگــران  کنیــد و ُمبــادی آداب باشــید. البتــه منظــور مــا ایــن نیســت کــه نبایــد ب

مخالفــت کنیــد. در واقــع، اگــر در جایــی از چنیــن متنــی اســتفاده کنیــد خیلــی هــم 

خــوب خواهــد بــود: »واقعــًا ایــن پســت تــون عالــی بــود. بــه نظــرم بــه نکته هــای 

خیلــی خوبــی اشــاره کردیــد، امــا در مــورد نکتــه شــماره 3 و 4 کــه در اینجــا اشــاره 
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کردیــد یــا ایــن مــورد و آن مــورد بــه ایــن دلیــل بــا شــما هــم نظــر نیســتم. ایــن بــر 

اســاس تجربــه مــن/ اطالعاتــی کــه جمــع آوری کــرده ام/ یــک نظرســنجی کــه قبــالً 

انجــام داده ام هســت کــه اگــر مایــل باشــید می توانیــد بــا مراجعــه بــه اینجــا ]لینــک[ 

بــه طــور مبســوط اون رو مطالعــه کنیــد.« تــا وقتــی کــه محترمانــه و مؤدبانــه صحبــت 

ــت  ــع، مخالف ــن باشــید. در واق ــت، ارزش آفری ــا وجــود مخالف ــد ب ــد می توانی می کنی

شــما ارزش آفریــن اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه چیــزی بــه مطلــب اضافــه می کنــد و 

بــرای مخاطــب ســودمند خواهــد بــود.

3- کامنت شما باید به طور خاصی ارزش آفرین باشد

ــا  ــدگاه م ــا دی ــم ت ــالش کنی ــد ت ــت، بای ــودمندی کامن ــا س ــی ی ــورد ارزش آفرین در م

ارزش خــاص و منحصــر بــه فــردی بــرای خواننــده داشــته باشــد؛ بنابرایــن نمی توانیــم 

ــا  ــده ی ــته ش ــر نوش ــای دیگ ــی و کامنت ه ــب اصل ــه در مطل ــی ک ــان چیزهای هم

ــه ذهــن  ــی را بنویســیم کــه جــزو اطالعــات عمومــی محســوب می شــوند؛ ب چیزهای

ــد. ــمار نمی رون ــه ش ــاص ب ــی خ ــور کل ــه ط ــا ب ــند؛ ی ــه می رس هم

کامنــت مــا بایــد ایــده، تاکتیــک، کمــک، مثــال، اطالعــات و چیزهایــی را دربرداشــته 

باشــد کــه در مطلــب اصلــی وجــود نــدارد و از طریــق منابــع عــادی نیــز در دســترس 

ــه آن  ــه نظــر خواهــد رســید؛ مــردم ب نیســت. از ایــن طریــق، کامنــت مــا متمایــز ب

ــد.  ــک می کنن ــل آن کلی ــای داخ ــل و لینک ه ــر پروفای ــد؛ و روی تصوی ــاز می دهن امتی
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ــند. ــر می رس ــه نظ ــمندانه ب ــد و هوش ــک می کنن ــر کم ــه کارب ــی ب ــن کامنت های چنی

ــعار  ــوان ش ــه می ت ــت؛ چگون ــی چیس ــعار تبلیغات ــا ش ــلوگان ی ــد: اس ــتر بخوانی بیش

ــت؟ ــذار نوش تاثیرگ

4- کامنت شما باید خوش نگاشت باشد

ــد اصــول و  ــه بای ــن اســت ک ــت در اینجــا ای ــودن کامن منظــور از خــوش نگاشــت ب

قواعــد دســتوری، امالیــی و کلیــه مــوارد مربــوط بــه نــگارش درســت زبــان را رعایــت 

کنیــد تــا نوشــته شــما بــه راحتــی قابــل درک باشــد. بدیهــی اســت کــه وجــود هرگونــه 

ــرد. ــر ســؤال می ب ــه زی ــت شــما کل ارزش آن را ب اشــتباه در کامن

5- باید از قالب بندی درست و مناسب استفاده کنید

بــرای اینکــه نوشــته شــما ماننــد یــک کالف در هــم تنیــده از کلمــات و جمله هــا بــه 

نظــر نرســد و خوانــدن و درک آن آســان تر شــود، الزم اســت کــه آن را پاراگــراف بنــدی 

کنیــد، هــر جــا کــه الزم اســت عالئــم نوشــتاری مناســبی را بــه کار ببریــد و در صــورت 

ــی  ــیار طوالن ــای بس ــالت و پاراگراف ه ــر از جم ــد. اگ ــتفاده کنی ــت اس ــکان از لیس ام

اســتفاده کنیــد، چــه بســا مــردم اصــالً بــه خوانــدن نظــر شــما رغبــت پیــدا نکننــد 
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ــا همیــن اشــتباه کوچــک  و همــه تالش هــای شــما در راســتای کامنــت مارکتینــگ ب

نقــش بــر آب شــود.

6- در کامنت مارکتینگ، روراست و صادق باشید

در نهایــت، الزم اســت کــه بــا مخاطبــان خــود روراســت باشــید؛ بــه ایــن معنــی کــه 

نبایــد تــالش کنیــد تــا قصــد و غــرض خــود از گذاشــتن دیــدگاه در زیــر نوشــته های 

دیگــران را پنهــان کنیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه حتــی اگر هــدف شــما از کامنت 

مارکتینــگ فقــط جلــب نظــر مــردم اســت، بــاز هــم می توانیــد صــادق باشــید.

ــت خــود بنویســید:  ــن را در کامن ــه ای ــزی شــبیه ب ــد چی ــال، می توانی ــوان مث ــه عن ب

ــن  ــه ای ــت رو ب ــن کامن ــا ای ــم؛ ام ــرکت X کار می کن ــرای ش ــن ب ــازی: م ــفاف س »ش

دلیــل می گــذارم کــه بــه نظــرم مطلــب مــا آن قــدر مفیــد و مرتبــط بــا ایــن مبحــث 

هســت کــه ارزش خونــدن داشــته باشــه؛ بنابرایــن بــا اجــازه، لینــک بــه مطلــب رو در 

ــک  ــد لین ــد مــی تونی ــه مناســب تشــخیص ندادی ــی ک ــرار مــی دم. در صورت اینجــا ق

را حــذف کنیــد. بــه ایــن دلیــل بــه مطلــب مــورد نظــر لینــک مــی دم و ایــن منافــع 

رو بــرای خواننــده خواهــد داشــت.« حــاال کــه دربــاره نیــت، انگیــزه و اهــداف خــود 

صــادق بوده ایــد، مســئولین ســایت مــورد نظــر بیشــتر بــا شــما کنــار خواهنــد آمــد و 

آزادی عمــل بیشــتری خواهیــد داشــت.
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چگونه یک استراتژی کامنت مارکتینگ تدوین کنیم؟

چنانچــه بــا توجــه بــه آنچــه کــه تــا اینجــا ذکــر شــد تصمیــم گرفته ایــد تــا از کامنــت 

ــه  ــد کامنــت جســته و گریخت ــا نوشــتن چن ــد ب ــد، نمی توانی مارکتینــگ اســتفاده کنی

بــه جایــی برســید؛ بلکــه الزم اســت کــه بــرای کامنــت مارکتینــگ برنامــه ریــزی کــرده 

و اســتراتژی تدویــن کنیــد. بــه ایــن منظــور، فرآینــد زیــر را طــی کنیــد:

1- اهداف خود از کامنت مارکتینگ را مشخص کنید

بــه عنــوان نمونــه شــاید هــدف شــما ایــن اســت کــه بیشــتر در معــرض دیــد قــرار 

ــه  ــا شــاید ب ــد؛ ی ــک دریافــت کنی ــد بیشــتر لین ــا بتوانی ــد و شــناخته شــوید ت بگیری

ــد  ــا می خواهی ــتید ی ــی هس ــبکه های اجتماع ــود در ش ــان خ ــش مخاطب ــال افزای دنب
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اینفلوئنســرها را بــه تعامــل بــا خــود ترغیــب کنیــد تــا در آینــده بــه حامیــان برند شــما 

تبدیــل شــوند. در هــر صــورت، اولیــن کاری کــه بایــد انجــام بدهیــد ایــن اســت کــه 

ایــن هــدف را بــه وضــوح مشــخص کنیــد.

2- متر و معیار سنجش تحقق اهداف خود را مشخص کنید

بــه منظــور تعییــن میــزان موفقیــت اقداماتــی کــه انجــام داده ایــد باید شــاخص هایی 

را زیــر نظــر داشــته باشــید. ســنجش نتایــج کامنــت مارکتینــگ بســیار دشــوار اســت؛ 

چــرا کــه نمی توانیــد از تعــداد افــرادی کــه دیــدگاه شــما را مشــاهده کرده انــد اطــالع 

پیــدا کنیــد؛ بلکــه فقــط نتیجــه نهایــی کامنــت مارکتینــگ را می بینیــد. در عیــن حــال، 

می توانیــد ترافیــک و بازدیدهایــی کــه منشــأ آن هــا ســایتی اســت کــه در آن کامنــت 

ــود را  ــدگان خ ــال کنن ــد دنب ــزان رش ــد می ــد؛ می توانی ــخص کنی ــته اید را مش گذاش

بررســی نماییــد؛ و می توانیــد لینک هــای تــازه دریافتــی از ســایت هایی کــه از طریــق 

کامنــت مارکتینــگ بــا آن هــا تعامــل داشــته اید را شناســایی کنیــد. بنابرایــن، دســت 

ــزان  ــه چنیــن شــاخص هایی می توانیــد می ــا توجــه ب شــما کامــالً بســته نیســت و ب

موفقیــت آمیــز بــودن اقدامــات خــود را مشــخص کنیــد.
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3- یک فهرست از سایت ها و جوامع آنالین هدف تعیین کنید

پــس از تعییــن هــدف و نحــوه ســنجش تحقــق آن، بایــد یــک فهرســت از ســایت ها 

ــید.  ــته باش ــل داش ــا تعام ــا آن ه ــد ب ــه می خواهی ــد ک ــه کنی ــی تهی ــع آنالین و جوام

ــا چنیــن ایــده ای آغــاز نکنیــد:  ــان اســت کــه کامنــت مارکتینــگ را ب ــه نفــع خودت ب

»تــا آخــر امســال بــرای هــر کــدام از ایــن 200 ســایت یــک پیــام می گــذارم.« چنیــن 

هدفــی نمی توانــد زیــاد ارزشــمند باشــد. در عــوض، 10 مــورد برتــر را انتخــاب کنیــد و 

ســعی کنیــد کــه در هــر کــدام بیــن 15 تــا 20 کامنــت بگذاریــد. به خاطر داشــته باشــید 

کــه بایــد در ایــن ســایت ها بــرای خودتــان شــهرتی دســت و پــا کنیــد؛ بنابرایــن الزم 

اســت کــه رفتــار و برنامــه منســجمی داشــته باشــید تــا ســایر افــراد و اینفلوئنســرهایی 

کــه دیــدگاه می گذارنــد همــواره شــما را در کنــار خــود احســاس کــرده و تصــور مثبتــی 

نســبت بــه شــما پیــدا کننــد.

بیشــتر بخوانیــد: چگونــه وقتــی چیــزی بــرای نوشــتن نداریــم ایده هــای نــاب پیــدا 

کنیــم؟

4- تحقیق کنید

ــه  ــار اول ک ــان ب ــه هم ــم ک ــنهاد می کنی ــوید. پیش ــق می ش ــاز تحقی ــون وارد ف اکن

ــدا نوشــته های  ــد. در عــوض، ابت ــت نگذاری ــد کامن ــه می کنی ــک ســایت مراجع ــه ی ب
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قبلــی ســایت را بخوانیــد و آرشــیو آن را زیــر و رو کنیــد تــا ببینیــد کــه دیگــران چــه 

کامنت هایــی گذاشــته اند، کاربــران از کــدام مطالــب بیشــتر خوششــان آمــده و کــدام 

ــوع،  ــت. در مجم ــده اس ــندیده ش ــتر پس ــته و بیش ــری داش ــرد بهت ــا عملک کامنت ه

ــران آن  ــه کارب ــایت و جامع ــر س ــم ب ــو حاک ــا ج ــد ب ــت بای ــتن کامن ــش از گذاش پی

آشــنایی پیــدا کنیــد.

5- از یــک سیســتم هشــدار بــرای اطــالع رســانی دربــاره پســت های جدیــد 

اســتفاده کنیــد

ســپس بایــد یــک سیســتم هشــدار بــرای خودتــان درســت کنیــد. بــه عنــوان مثــال 

می توانیــد اطــالع رســانی از طریــق ایمیــل بــرای دریافــت اطالعیــه در هنــگام انتشــار 

پســت های تــازه را فعــال کنیــد یــا از RSS اســتفاده کنیــد؛ امــا در هــر صــورت ایــن 

یــک ضــرورت اســت، چــرا کــه معمــوالً عملکــرد اولیــن کامنت هــا از بقیــه بهتــر اســت. 

از لحظــه ای کــه یــک نوشــته منتشــر می شــود، اگــر بتوانیــد در طــول 30 دقیقــه تــا 

ســه ســاعت اول کامنــت بگذاریــد، بهتریــن فرصــت بــرای بیشــتر دیــده شــدن را بــه 

دســت خواهیــد آورد.
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ــک  ــی کم ــبکه های اجتماع ــود از ش ــگ خ ــت مارکتین ــت کامن ــرای تقوی 6- ب

ــد بگیری

و ســرانجام پیشــنهاد می کنیــم کــه بــرای اطــالع رســانی دربــاره کامنت هــا و تقویــت 

ــه  ــد؛ ب ــک بگیری ــی کم ــبکه های اجتماع ــود از ش ــگ خ ــت مارکتین ــی کامن اثربخش

خصــوص توییتــر کــه بیشــتر نویســنده ها و تولیدکننــدگان محتــوا در آن حضــور فعــال 

ــه، پــس از آنکــه یــک کامنــت بســیار باکیفیــت و ارزشــمند  ــوان نمون ــه عن ــد. ب دارن

 memansourifar@ گذاشــتید چنیــن متنــی را توییــت کنید: »نظــر من بــرای پســت

دربــاره فــالن و بهمــان.« حــاال حتــی اگــر نویســنده پســت قبــالً کامنــت شــما را ندیده 

باشــد، از طریــق توییتــر خبــردار می شــود و بــا خــودش می گویــد کــه »ایــن شــخص 

نــه تنهــا کامنــت خــودش را تبلیــغ کــرده، بلکــه عمــالً بــرای پســت مــن هــم تبلیــغ 

ــه  ــه ب ــرادی ک ــه اف ــد ب ــق می توانی ــن طری ــت!« از ای ــاده س ــوق الع ــن ف ــد. ای می کن

ــا آن هــا هســتید نزدیک تــر شــوید. دنبــال تعامــل ب
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سخن پایانی

ــرای  ــر ب ــان مؤث ــا همچن ــی ام ــبتًا قدیم ــای نس ــی از روش ه ــگ یک ــت مارکتین کامن

ــا  ــه ب ــید ک ــته باش ــت داش ــد دق ــال بای ــن ح ــود. در عی ــوب می ش ــی محس بازاریاب

توجــه بــه تغییــرات الگوریتمــی گــوگل و همچنیــن دیــدگاه مــردم نســبت بــه تبلیــغ در 

بخــش نظــرات، صرفــًا نمی توانیــد بــه گذاشــتن یــک لینــک در کامنــت اکتفــا کنیــد 

ــز  ــت آمی ــرای موفقی ــید. ب ــته باش ــد داش ــگ امی ــت مارکتین ــت در کامن ــه موفقی و ب

بــودن کامنــت مارکتینــگ بایــد بــا توجــه بــه نکاتــی کــه در ایــن مطلــب بــه آن هــا 

ــق و  ــتراتژی دقی ــک اس ــرده و ی ــزی ک ــه ری ــود برنام ــی خ ــرای بازاریاب ــد، ب ــاره ش اش

منســجم تدویــن کنیــد. تنهــا از ایــن طریــق اســت کــه بــه کمــک ایــن روش بازاریابــی 

ــوید. ــود ش ــب وکار خ ــرفت کس ــد و پیش ــث رش ــد باع می توانی
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