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 مه ی ب  ندگان ینما ی برا  ی اجتماع   ی رسانه ها   یاب ی نکته بازار 13
 مقدمه 

ا  با  یتقر دارا  نیهمه  در    یاجتماع  یهارسانه  لیپروفا  یروزها  فرم    کیحداقل  پلت 
از   آنها  ابوکفیسهستند.    حفظ   یبرا   گریمختلف د  یهاتی ساو    تری تو  نستاگرام،ی، 

 . کنند یماستفاده  خود دوستان و خانواده باارتباط 

وکارها به کسب  ، بلکهکنندیماستفاده    یاجتماع  یهارسانهکه از    ستندیتنها افراد ن  نیا
  ی اجتماع   ی هااند. رسانهآورده  یخود رو  انی ارتباط با مشتر  یبرا  ییهالیپروفا  یانداز راه

خود را گسترش   یهاتی فعال  تا دامنه  دهندیوکارها اجازه م کسب  نیبه هم  نیهمچن
 . بیشتری داشته باشنددهند و مخاطبان هدف 

  ان یکه مشتر  دیباش  ییجا   دیکوچک، با  مهیآژانس ب  ایمستقل    مهیب  ندهینما  کی  عنوانبه
 که درحالیاست.    یاجتماع  یهارسانهو مخاطبان هدف شما هستند. امروز، آن مکان  

هنوز هم   م،ی و پست مستق   دادهایسرنخ، مانند شرکت در رو   دیمتداول تول  یهاروش
از پلتفرم  دیتوانید، منمؤثر باش   دنتوانیم با پول    یاجتماع   یها رسانه  یها با استفاده 

 . دی کن دایپ یدسترس یشتر یبه افراد ب  یکمتر 
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 اهداف   ن ی تع   -  1

د کار  هر  برا  یگر یمانند  ب  یکه  کار  و  انجام    مهیکسب  اهداف    نی تع  ،دیدهیمخود 
خاص    یز یاهداف به شما چ  نی است. ا  یشما ضرور   ت ی موفق  یبرا   یاجتماع  یهارسانه

راه  دی آن کار کن  در راستایتا    دهدیم برا  یو نقشه  ن  دنیرس  یرا که    د ی دار  ازیبه آن 
  ی ها رسانه  یابیبازار  یهاتالش  ی را برا   فرایند  نیا  دیخواهینمشما    ،قطعا    .کندیمفراهم  
 . د یندازیب قی به تعو ای د یریبگ دهیخود ناد  مهی ب  یاجتماع

  آژانس   یازها یبرآورده کردن ن  یرا که برا  یتا مراحل   کندیماهدافتان به شما کمک    فیتعر
به شما در   توانندیم  نی همچن  اهدافتعریف  .  د را شناسایی نمایدیبردار  دیخود با   بیمه

۱

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

که    دی نیبب   دیتوان یم( کمک کنند. با اهداف مشخص،  ROI)  هیبازگشت سرما  گیریاندازه
.  ریخ  ای  کند یم  جادی در کسب و کار شما تفاوت ا  اشم  ی اجتماع  یها رسانه  یها تالش  ایآ
  ک یاز نظر تعامل، تراف   بردیم  شی پ بهرا    شماآنچه که    دیتوانیم  ،محورداده  کردیرو   کیبا  

 . دی کن یر یگاندازه دشدهیتول یهاسرنخو  تی وب سا

برا  ایآ انواع اهداف   یدر تالش    ی اجتماع  ی هارسانه  ی هاحساب  یبرا   دیکه با  یکشف 
   ؟دیاکرده ریگ  دیکن نیخود تع

 : د یبه شما کمک کند تا به جلو برو   تواند ی م که    ذکرشده   ده یچند ا   نجا ی در ا 

 دی کن تیخود هدا تیبه وب سا یاجتماع  یهاکانالاز  دی جد بازدیدکننده 500 ▪
 د یده  شیدرصد افزا 50تعامل پست خود را   ▪
 د یده شی درصد افزا 25خود را   یفالوورها ▪
 از صفحه و پست  دیبازد درصد  100  شیافزا ▪
 د ی کن جادیخود ا یاجتماع یهارسانه یهاحساب طریق سرنخ از 50 ▪

 د ی کن  تانکاربری   یها حساب   موجود خود را وارد  ن ی مخاطب  -   2

اجتماع  کیمردم حداقل    اتفاقبهبیقرتیاکثر  نکهی ا  بهباتوجه رسانه  دارند،   یحساب 
افراد   یار یبس برقرار    یاز  ارتباط  آنها  با  قبال   در همان    اید کردهکه   یی هاپلتفرماحتماال  

ممکن است    د،یخود نگاه کن  ی فعل  نی. اگر به مخاطبدی کنیمهستند که شما استفاده  
ه  دیمتوجه شو ده  در   یحت  دیشا  ا،که  است هنوز  که ممکن  دارند  نفر وجود  صدها 

باش  یاجتماع  یهارسانه نداشته  ارتباط  آنها  ادی با  دست   ن ی.  از  را  ارزشمند  ارتباطات 
 . دینده

از جمله    ،یاجتماع  یهارسانه  یها. اکثر پلتفرم دینباش  نی مخاطب  وارد کردن  نهینگران هز
از    ایمجموعه  تلفن،  شماره  کی  با  دهندیبه شما اجازه م  تر،یو تو  نینکدیل  نستاگرام، یا

خود را از   نی. تمام مخاطبدیکن  حساب کاربری خود  وارد   گانیرا  صورتبهرا    مخاطبین
Gmail  ،Outlook    خود وارد    یتماعاج  ی هارسانه  ی هاحساببهو دفترچه تلفن خود

 . نادیده گرفته بودید تاکنون که چند اتصال را  دی . ممکن است تعجب کندیکن
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 د یکن   روز به   را   خود  ی اجتماع  ی هارسانه   ی هاحساب   اتی جزئ   -   3

حضور   یرسانه اجتماع  یهاپلتفرمدر همان    دیخواهیم کسب و کار، شما    کی   عنوانبه
  ی ها در حساب  دیخواهی، محالدرعین.  شما هستندمخاطبان هدف    داشته باشید که
در آن   تی که ممکن است در نها  ییجا  در  ادیز  دیکن  یسع  نیبنابرا  د،ی خود فعال باش

ندهید   یکار   د،ی شو  گرفتار با  کهدرحالی  .انجام  پلتفرم   دیشما  چند  در  و   حداقل  مهم 
مخاطبان    دی. بداند یباش  حضور  در همه آنها  ستیالزم ن  د،ی داشته باش  لیپروفا  اصلی،

 به آنها کجاست.  دنی رس یبرا هامکان نیشما کجا هستند و بهتر

شروع    یبرا  یخوب  یهامکان  نینکدیو ل  بوکسیف ،  شودیم  مهیصحبت از صنعت ب  یوقت
همچن رو   دیتوانیم  نیهستند.  تو  کردیبا  در  ا  تری درست    ی ها تیموفق   نستاگرامیو 

کن   یادیز تصمدیکسب  رو  دیر یبگ  می.  پلتفرم  ی که  کنکدام  تمرکز    ی ها و حساب  دیها 
د  یایمی قد  یتجار  که  نم  گریرا  کن  دیکنیاستفاده  گمراه  دیحذف  از  دنبال  کردن    تا 

 د ی (، مطمئن شوبوک فیس. در صورت لزوم )مانند  دیکن  یر یبالقوه جلوگ  دیجد  کنندگان
  ی که برا   دیاستفاده کن  ییهانهیزماز تمام    دیتا بتوان  ایدکردهباز    یحساب تجار   کیکه  

 تماس با شما ارزشمند است.  منظوربه تانیفالوورها

کامل و    دیکنیمکه استفاده    یکه تمام اطالعات شما در هر پلتفرم   دیحاصل کن  نانی اطم
.  رسند یم به نظر    ایحرفهشما    یها هینماکه    دیمطمئن شو  دیبا  نیاست. همچن  قیدق
باشد که   یتماس  نیشما ممکن است اول  یصفحه رسانه اجتماع   د،یداشته باش   ادیبه  
با شما    یمشتر   کی نام واقع  دیشو  ئن. مطم کندیمبرقرار  بالقوه  از   ک یکامل و    یکه 

عکس از   کی   کهدرحالی.  دیکنیم خود استفاده    لیعکس پروفا  عنوانبه  ای حرفهعکس  
شما   سلف  کی  ایسگ  )  انگیزوسوسه  تواندیم  ع یسر  یعکس  گرفتن    ،هرحالبهباشد 
خود داشته   نیاز آنها را در دورب  ی، و ممکن است حداقل تعداد استآنها آسان    عکس از

آد یباش برا  نها(،  ذخ  یصفحات شخص  یرا  به    دی کن  رهیخود  مربوط  صفحات  برای  نه 
همچنوکارتانکسب شما  باش  یوگراف یب   ک ی  دیبا  نی.  داشته  به    دی مختصر  که 
 . دی ارائه دار یبرا  یز ی و چه چ دیهست یکه شما چه کس دیبگو دکنندگانی بازد

 د ی و به اشتراک بگذار   کنید   جاد ی جذاب ا   یمحتوا   -  4
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انجام آن را دوست دارند، ارسال مجدد   یاجتماع  یهارسانهکه مردم در    ییاز کارها  یکی
  ی استراتژ   کی  نیکسب و کار، ا  ک ی  عنوانبهاست.    گرانی د  ی( محتوای)به اشتراک گذار 

.  داریدنگهدنبال کنندگان خود    یدها یف   یساده و هوشمندانه است که نام خود را در جلو
 . دی انجام ده د ی ساختن برند خود با  یکه برا  ستین یتنها کار  نیاما ا

  زیخود را ن  ارزشمند  یمحتوا   دی با  د،یکن  یمرجع معرف  کی  عنوانبهخود را    نکهیا  یبرا
یا نیچ    ژهیجا و جذاب در اطراف    یهاپست  جادی. اد یکرده و به اشتراک بگذار  جادیا

را به    مه یاخبار و اطالعات مربوط به صنعت ب   نیاز آخر  تانآگاهی، دانش و  های شما
 .  گذاردیم شینما

 ؟ شود ی مرا شامل    ی ز ی چچه    قا  یدق   محتوای جذاب ،  حالبااین 

که    ینسبت به انواع اطالعات  یدی جد  کردیاست که شما رو   یمعن  ن یجذاب به ا  یمحتوا
. مسئله  دیریگیم  ش یدر پ  ،دی گذاریمخود به اشتراک    یاجتماع  یهارسانهدر صفحات  

 نستاگرام ی ، امثالعنوانبهدارد.    ازیمتفاوت ن  یکم  کردیبه رو   یاست که هر پلتفرم  نیا
رسانه    کی   بوکفیس.  کندیماز کلمه نوشته شده استفاده    تریکه تو  ییاست، جا  یبصر 
 ی و مبتن   ایحرفه  کردی اغلب با رو   نینکدیاست. ل  یو بصر   ینوشتار   ی محتوا  یبرا  یعال

 . کند یمکسب   یشتر ی ب تی بر داده، موفق

  یابیدر حال بازار  باوجوداینکهاست که    نی ا  دیدر نظر داشته باش  دی که با  یگر ی نکته د
ب  یبرا کار  و  فقط    یاجتماع   یهارسانه در    د یخواهینم  قطعا    د،یخود هست   مه یکسب 
معمولی  عنوانبه فروشنده  برسید  یک  نظر  شما  به  بفروش  دیخواهیم .  را    د، یخودتان 

به دنبال کنندگان    دی خواهیم. در عوض، شما  دی فروش اقدام کن  ی واقعا  برا   نکه ی بدون ا
 د ی انجام ده دی که با ییاز کارها یک ی . دیآنها فراهم کن یبرا  یو ارزش دیخود آموزش ده

  به شکل یک را    مقالهو آن    دیسیبنو  سایت یا وبالگتانمقاله در وب    ک یاست که    نیا
 مقاله را   نکیو ل  دیبه اشتراک بگذار  همان مطلبدر مورد    شدهخالصهو    قطعه کوچک

 . ارسال نماید  ،خواندن آن  یخود برا یفالوورها یبرا

ی که  ز یمانند جوا  د،ی خود صحبت کن  یدر مورد دستاوردها  یممکن است گاه  نیهمچن
  ی اطالعات جذاب  گاهبهگاه  دیبتوان  دیشا  ایخود.    میدر ت  دی جد  یهااستخدام  ا ی  ایدگرفته
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زندگ در مورد  بگذار  یشخص  یرا  اشتراک  به  و    هامسافرت،  هایسرگرم مانند    د،یخود 
  ی اجتماع  یها، رسانههرحالبهبرقرار کنند.    طبا آنها ارتبا  توانندیم که مردم    گری موارد د

جمله   از  افراد،  هستند.  افراد  مورد  در  هستند،    ییهاآنابتدا  شما  هدف  بازار  در  که 
از اطالعات    یبا افراد ارتباط برقرار کنند، نه مشاغل. به اشتراک گذاشتن برخ خواهندیم

  ن ی . ادیبرقرار کن  ن خودبا مخاطبا   یشتر یکه ارتباط ب  شودیمبا مخاطبان باعث    یشخص
  ی ز یشخص در مورد چه چ  کی   عنوانبهو    دیهست  ی که شما ک  دهدیمبه آنها نشان  

. به اشتراک گذاشتن  دی کن  تیکه تعادل را رعا   دیداشته باش  ادی. فقط به  دیکنیم  صحبت
در  مطالباز حد  شیب  یگذار اشتراک به از ندارد، اما یاشکال  یاز اطالعات شخص یبرخ

 . دیمورد خودتان اجتناب کن

 د یبساز   ویدئویی   یمحتوا   -  5

تصاو   یهاپست و شامل  در    یبرا   رینوشته شده  بازار هدف شما  با    ی ها رسانهتعامل 
  ای فزایندهبه طور    ریاخ  یهاسالدر    ویدئویی  ی ، محتواحالبااینهستند.    یعال  یاجتماع

 محبوب شده است. 

 : د ی در نظر داشته باش  د یچند آمار جالب وجود دارد که با   نجا ی در ا 

 مخاطبان را   ،انواع پست ها  ریاز سا  شتریب  درصد   59  بوکفیسدر    ویدئویی  یمحتوا
از    شتریب  ده برابر است،    شدهضمیمه  ی به آنهایوهایدیکه و  ییهاتی. توکندمی  ریدرگ
  نستاگرام ی ا   ر د   وها ی دی و.  کنندمیمخاطبان را بیشتر درگیر  ندارند،    و یدی که و   ییهاتیتو
دارند. کاربران    هاپلتفرم  میان همه  در  یگر ی د  یتعامل را از هر نوع محتوا  زانیم   نیشتریب

 . گذارندمیرا به اشتراک    ویدیو   ک ی  یگر یاز هر نوع محتوا د  شتری ب  برابر  20  ن ینکدیدر ل

محتوا   یوقت ارسال  به  گزرسدیم  ویدئویی  ی نوبت  چند  مدیدار  نهی ،    کی  دیتوانی. 
  ک یپخش زنده    یاز عملکردها  د یتوانیم  ا ی  د،یو پست کن   جاد ی ا  ادیت شده  ی دئویو 

  ی با مخاطبان خود در زمان واقع  ما  ی مستق  دی توانیم. با پخش زنده،  دیپلتفرم استفاده کن 
 . دیتعامل داشته باش 
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و کمتر    به مخاطبان، تولید کنید  شتریاطالعات ب   دادن   باهدفخود را    ویدئوهای،  بازهم
که هر    د یمطمئن شو  دیبا  نی . همچنصحبت کنید  محصوالت   فروشدرباره    ما  ی مستق

ویژه  مرتبط با جا  یموضوع  از لحاظ  د،یگذاریو به اشتراک م  دیکنیم  جادیکه ا  ویدئویی
 خاص شما باشد. ( nichesیا نیچ )

صحبت    بیمه  در مورد اخبار صنعت  دیتوانیم   ،دی فروشیم  یدرمان  مه ی، اگر بمثالعنوانبه
  مه یب   افتی در  یایمزا  ایعمر    مهیانواع مختلف ب  نی. ممکن است در مورد تفاوت بدیکن

  نه ی در هز   جوییصرفه  ی را برا  یینکات و ترفندها  دیتوانیم.  دیصحبت کن   ی نامه زندگ
در   دیتوانیماز موضوعات وجود دارد که    ایگسترده  فی . طدیده  ئه نامه خودرو ارا  مهیب

و جذب    و تخصص شما  دانش  دادننشانبه    تواند یمکه    دیخود پوشش ده  یحوزه کار 
 کمک کند.  به شما  بیشتر مخاطبان

باش   خاطربه نتوان  د یداشته  است  ممکن  از    تان سرمایهبازده    دیکه  خود   ویدئوهایرا 
آنها را تماشا کنند، اما ممکن است لزوما   . مخاطبان شما ممکن است  دیکن  گیری اندازه

محصوالت   بازار  زمان    یامهی بدر  آن  در  کار حالباایننباشند.    ، د یفروشیمکه  که   ی، 
  عمق که در    دهد یمامکان را    نی است که به شما ا  نی ا  دهندیمشما انجام    ویدئوهای

  ی منبع قابل اعتماد و معتبر، مخاطبان شما زمان   کیعنوان  . بهدیخود بمان  مشتریان  ذهن
 . ندیآیبه سراغ شما م  حتما  دارند،  ازین دی دهیکه شما ارائه م یز یکه به چ 

 د ی تخصص خود تمرکز کن  ی ها حوزه   ی رو   -  6

  کیحداقل در    دی، باشود یم  مهی ب  ندگانینما  یبرا  یاجتماع  یهارسانهصحبت از    یوقت
باش  نهیزم متخصص  صنعت  باحالدرعین.  دیاز  شما  د  دی،  در   یگر ی محصوالت  را 

به داشتن همان عمق دانش در   ی از ی. شما لزوما  ندی ارائه ده  مهیمختلف ب  یهاحوزه
در    یکم  دی اما با  د،یخود دار  تخصص  یاصل   نهیکه در زم  دیمحصوالت ندار  نیمورد ا

 . دیارائه ده  ،آن هستند ستهی را که شا ی خود خدمات انیتا به مشتر دیمورد آنها بدان

به شما    نی د. انتخصص شما متمرکز باش  یهاحوزهیا    که بر حوزه  دیکن   جادی ا  ییمحتوا
  ک ی   عنوانبهو خود را    به دست آوریدتا اعتبار و اعتماد مخاطبان خود را    کندیم کمک  
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متخصص  مرجع  تثب  و  حوزه  آن  محتوادی کن  تیدر  چه  هر  و    فردترمنحصربهشما    ی. 
 . کنندیم  باور  شتریخود ب  یکار   زهرهبر در حو   ک ی  عنوانبهباشد، مخاطبان شما را    ترجذاب

  د، یکرد  جادیاز محتوا ا  یکه حجم خوب  ی. هنگامدیاز امتحان موضوعات مختلف نترس
  یی هاپستمخاطبان شما با چه    دین یو بب  دیندازیب  ایدکرده  جادی که ا  یبه مطالب  ینگاه

  ی هاپست  جادیا  یعنوان نقاط پرش براها بهاز آن پست  دیتوانی. م اندشده  ر یدرگ  شتریب
 . دی گذشت زمان استفاده کن بهباتوجه شده روز به طالعاتارائه ا ای شتری ب دیجد

 باشد  ( CTAاقدام )  ی تماس برا   ک یشامل    محتوایتان باید  –  7

  د،ی کنیم  جادیا  ییهاخاص، پست  یها مخاطبان خود به برداشتن گام  قیتشو  یاگر برا 
برا   کی )  یفراخوان  بگ CTAاقدام  نظر  در  ام  دی نی بنش  دیتوانینم. شما  دیری(    دوار ی و 

آنها   دیخواهیموجود دارد که    یانجام دهند. اگر کار   یشما اقدام  یکه فالوورها  دی باش
 کند.   ییتا آنها را راهنما دیدار  ازین CTA یکانجام دهند، به 

با  CTAانجام دهند،    یمخاطبان چه اقدام  دیخواهیمکه    ستیمهم ن خاص    دی شما 
  ، ردیگیمصفحه وب قرار    ایپست وبالگ    کی  یمعموال  در انتهادعوت برای اقدام  باشد.  
 ظاهر شود.  یاجتماع یهارسانه امیدر پ ای تیدر هر نقطه از وب سا تواندیم اما 

 .  ندست ه ریها از چند کلمه تا چند جمله متغفراخوان شتریب

 مانند:   ی استفاده از عبارات 

 " د یکن  نامثبتخبرنامه ما  افتیدر ی"برا  ▪
 " دی کن افتیخود را در ی شخص قولنقل"امروز  ▪
 " ر یخ ای دیهست طیواجد شرا ایآ د ین یتا بب دیر ی"امروز با ما تماس بگ ▪
 ". د یقرار مالقات بگذار  کی"امروز  ▪
 " د یکن  اندازپسخود   یفعل  بیمه نامهدر  دی توانیمچقدر  دینی "بب ▪

  قول نقلامروز  "،  مثالعنوانبه.  د ی را به مخاطب خود القا کن  تیحس فور  : گر ینکته د   ک ی
در  یشخص را  معنا   "د یکن  افتیخود  به    یشتر یب  تیفور  یبه    ک ی   افتیدر" نسبت 
تماس با شما وجود    ی برا  یکه زمان محدود   دی کن  جاد ی تصور را ا  نیاست. ا  "قولنقل
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ا ا  یفالوورها  برای  یشتر ی ب  زهیانگ  تواندیم  نیدارد.  تا    جاد یشما  به بیشتر  کند 
 پاسخ دهند.   ،اقدام یبرا   شما یها فراخوان

 دارید نگهرا مثبت    زها ی چ  -   8

از نگرش   یبازتاب  دی با  تانیو تعامالت شما با فالوورها  یاجتماع  یهارسانه  یهاپست
 ، ی مذهب  ی. از اظهار نظرهاداریدنگهرا مثبت    زهایشما باشد. چ  یکل  تیو شخص  ایحرفه
را   گرانی که ممکن است د  ی ز یاز هر چ  نیو همچن  آمیز تحریک  ینژاد  ای  یاسیس   آن 

خوددار   آمیز توهین صفحا دی کن  ی بدانند  برا  ت.  فقط  را  خود  کار  و  تجارت    یکسب 
 ، نه چیز دیگری. دارید نگه

  ، دیکن   جادی دو حساب ا  د،ینظر خود دار  انی در ب  ییدر مورد عدم توانا  ییهایاگر نگران
است    ییشما جا   ی. حساب تجار یاستفاده شخص  یبرا  یگر یو د  مهیتجارت ب  یبرا   یکی

  ی و ارتباطات ارزشمند   دیکنیم  غیآژانس خود را تبل  ، د یگذاریمکه محتوا را به اشتراک  
 د یتوانیم است که    یی شما جا  ی . حساب شخصدیکنیم  جادیرشد آژانس خود ا  یبرا

است که ممکن    لیدل  نیبه هم   د، یو بگو  دی به اشتراک بگذار  دیخواهیمرا که    یز یهر چ
بخواه خصوص  تانشخصی  یهاحساب  دیاست  و    داریدنگه  یرا  دوستان  به  فقط  و 

 . دیمحدود کن خود خانواده

 بگذارید به طور منظم پست    -  9

بود.    شتریتعامل ب   یبه معنا  شتری ب  یهاپستبودند،    وارد تازه  یاجتماع  یهارسانه  یوقت
را در  یاد یروزها مردم زمان ز نی. اندارد کاربرد زیادی  گرید یمیمتأسفانه، آن منطق قد 

بنابراگذرانند یم مختلف    ی هاپلتفرم ب  ن ی،   سرعت به  تواند می  محتوا   از حد  شیارسال 
 د؟ یانجام ده دیتوانیم کاریچه ،ن ی؛ بنابراودشما ش  یآزار فالوورها ای یباعث خستگ

خود باز و ثابت    یارتباط خود را با فالوورها  د یخواهیماست. شما    یاتیتعادل ح  جادیا
.  مخاطبان خسته شوندکه    دیبه اشتراک بگذار  محتوا  قدر آن  دیخواهینماما    ،دارید نگه
  ارسال   تعداد متناسب و جذاب برای.  کندینم   دوراز شما  آن را    زی هفته ن  درپست    کی

پست   یز یبود که چ  خواهند  ییسه تا چهار بار در هفته است. مطمئنا ، روزها  نیب  محتوا
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را   ییتا الگوها  دیکن  لی و تحل  هیپست خود را تجز  یهادادهندارد.    یاما اشکال  د،یکنینم
 . اندداشتهشما   یرا برا عملکرد نیکه بهتر دیکن  ییشناسا

 د یاستفاده کن  ی اجتماع   یها رسانه   تی ر ی مد  ی از ابزارها -   10

باشد. شما فقط    برزمان  تواندیم   یاجتماع  یهارسانهو حفظ حضور در    محتوا  جادیا
، ارسال پست وکارتانکسب  اندازیراه  ی. تالش برادیدار  وقت مفید  چند ساعت در روز 

زندگ  یابیبازار  ی هانیکمپ  ریسا  تیریمد  ،یاجتماع   یها رسانهدر    سرعت بهکردن    یو 
 .شود آور سرگیجهتبدیل به یک موقعیت   تواندیم

را بس  توانندمی  یاجتماع  ی مختلف رسانه ها  افزارهاینرمخوشبختانه،    تر آسان  اریکار 
  ی ها به شبکه  یهمگ  Hootsuiteو    Sprout Social  ،Bufferمانند    ییافزارهاکنند. نرم

م  ی اجتماع  یهارسانه متصل  م  شوندیشما  امکان  شما  به  پلتفرم  دهندیو   ی هادر 
پست ک  زمانهم  یهامختلف  پست  دینارسال  زمان  یها و  را  شما  دیکن  یبندخود   .

حساب   نیبه ورود به چند  یاز یو ن  دی مکان انجام ده  کیکارها را از    نیهمه ا  توانیدیم
 . دیببر نیرا از ب یکاربر 

 دی وند ی بپ ها گروه به  -   11

ف  یاجتماع  ی هارسانه  ی هاپلتفرم ل  بوکسی مانند  برا  ن ینکدیو  را  فرصت   ی هزاران 
ها  موضوعات، مکان  ع،یکه بر صنا  دیوندیبپ   ییهاتا به گروه  کنندیوکارها فراهم مکسب

ببر بهره  آنها  از  دارند.  برا دیو جوامع خاص تمرکز  نوار جستجو  از    یهاگروه  افتنی  ی. 
تا    د یاستفاده کن  د،یکن یکه در آنها خدمت م  یمرتبط با مخاطبان هدف خود و جوامع

 . دیرا به اشتراک بگذار د یو مف یاطالعات کاربرد دیبتوان

با د  به    ی ضرور   دیشویمکه به آن ملحق    یدر هر گروه  گرانیتعامل  است. اگر فقط 
که درباره   شودیتر مافراد سخت  یبرا  ،فعال نداشته باشداما شرکت    دیوندی ها بپگروه

 برانگیزتر چالش  اریبس  نیبدانند. همچن  شتری ب  د یدهیکه ارائه م  یز یآژانس شما و هر چ
به مکالمات   واردشدن. از  دی کن  یخود معرف   تمرجع در صنع   ک ی  عنوانبهاست که خود را  

فقط    دی که شما نبا  دی داشته باش  ادی به    اما.  دیمنحصر به فرد خود نترس  نشی و افزودن ب
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. هنگام نظر دادن  مطلبی را به اشتراک بگذاریدنامه    مه ی ارسال پست در مورد ب  خاطربه
 . دیده یمارزشمند ارائه   یز ی که چ دیمطمئن شو 

 د یکن   استفاده  ی اجتماع  غات ی تبل   از   -  12

  ی اجتماع  ی هارسانهشما در    تیموفق   ی است و برا  یار ی اخت  کامال    یپول  غاتی تبل  یاجرا
باش  خاطربه.  ستی ن  یضرور   مه یب  ندهینما  عنوانبه پست  دی داشته    ک یارگان  یهاکه 

به مردم  معموال    اندازه که قبال   بنابراندارند  یدسترس  ، داشتند  یدسترسبه همان    ، ن ی؛ 
خود و استفاده   یهاپست  تیتقو  یاز بودجه خود را برا  یمقدار   دی ممکن است بخواه

قرار    یشتر ی افراد ب  دی نام خود را در معرض د  دیتا بتوان  دیکنار بگذار  یپول  غاتیاز تبل
 . دیده

باشند،    یابزار قدرتمند  توانندیم  ی اجتماع  یها رسانه  غاتیتبل  کهدرحالیدر حال حاضر،  
 یتوجهدهند و به طور قابل  شی که فورا  تعامل شما را افزا  ستندین  ییجادو   حلیراه آنها  

در زرادخانه شما    یابزار اضاف   کی شما به دست آورند. اگرچه آنها    ی را برا  یشتر یسرنخ ب
 . ندیآیم   حساببه

 ید نشو   م ی تسل  -   13

در    ک ی  جادیا جذاب  کار   نیترساده  مهیب  ندهینما  عنوانبه  یاجتماع  یهارسانهبرند 
کمک به    یشما برا  ی انتخاب  یهاپلتفرمدر    تانحضور  د، یداشته باش   ادی. فقط به  ستین

  ن ی به ا  نی همچن  امر  نی. اآمده استوجود  به  آنها    یبه زندگ   دنی مردم و ارزش بخش
را پست    دی جد  یمحتوا  کیشما    شوندیمتوجه م  مخاطبان  یکه وقت  پردازدیموضوع م

داشته    ادیو به    دی بلندمدت فکر کن  دیآن را داشته باشند. با  دنیانتظار د  دی با  د،یاکرده
تا    دهدیم به شما امکان    نی. اکند ینمکار    یز یو چه چ  کندیمکار    یز یکه چه چ  دی باش

 . دیخود انجام ده  تیموفق  ش یافزا یالزم را برا ماتیدر صورت لزوم تنظ

 گیری نتیجه 

خود را رشد   یاجتماع  یهاکانالو    باشیدجذاب    مخاطبانتانبرای    همیشهتا    برد یمزمان  
 هستند.   ی . زمان، تالش و پشتکار ضرور ببینیدرا    تربزرگ   ریو تصو  دینشو  دی . ناامدیده
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