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شــبکه های اجتماعــی بــه عنصــری مهــم در زندگــی مــا تبدیــل شــده اند. روزی نیســت 
کــه بــدون اســتفاده از ایــن شــبکه ها، بــه شــب برســانیم. در ایــن میــان، افــراد دیگــری 
ــبکه ها،  ــن ش ــد و در دل ای ــبکه ها می کنن ــن ش ــری از ای ــتفاده  مفید ت ــه اس ــتند ک هس
راهــی را بــرای کســب درآمــد یافته انــد. شــبکه های اجتماعــی، فرصــت خوبــی را بــرای 
ــا تبلیغــات  صاحبــان برندهــا و کســب وکار ها فراهــم می کنــد. کســب و کارها می تواننــد ب

در شــبکه های اجتماعــی، محصــوالت خــود را معرفــی کننــد و بــه فــروش برســانند.
ــود  ــب وکار می ش ــتر در کس ــودآوری بیش ــث س ــی، باع ــبکه های اجتماع ــات در ش تبلیغ
و ایــن امــر بدیهــی را همــه می دانیــم. شــبکه های اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام، 
ــی هســتند  ــی فعال ــره، شــبکه های اجتماع ــن و غی ــر، لینکدی ــوک، توئیت ــرام، فیس ب تلگ
ــن  ــات در ای ــا تبلیغ ــد. ب ــود بپردازی ــغ محصــوالت خ ــه تبلی ــا ب ــد در آن ه ــه می توانی ک
شــبکه های اجتماعــی، عــاوه بــر برند ســازی می توانیــد بــه افزایــش فــروش کاال، 

ــد. ــایانی کنی ــک ش ــا، کم ــه داری آن ه ــان و نگ ــش مخاطب افزای
تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی، قبــًا بصــورت کپــی کــردن یــک متــن بــرای تمــام 
ــی،  ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــدن اس ــر ش ــا فراگی ــا ب ــد. ام ــام می ش ــوالت انج محص
ــذف  ــه کل ح ــن روش، ب ــتفاده از ای ــت و اس ــش نیس ــر اثربخ ــات، دیگ ــوع تبلیغ ــن ن ای
ــد،  ــر باش ــد و مؤث ــی کارآم ــبکه های اجتماع ــات در ش ــه تبلیغ ــرای اینک ــت. ب ــده اس ش
بایــد بــه  همــراه تصاویــر جــذاب، ویدئــو و غیــره منتشــر شــود. همچنیــن بــرای افزایــش 

ــود. ــتفاده ش ــده اس ــب و آموزن ــای جال ــر اســت از کلیپ ه ــدگان، بهت بازدیدکنن
ایــن مطالــب را بایــد بــا توجــه بــه فضــای شــبکه ای کــه می خواهیــد در آن محتوا منتشــر 
کنیــد، انتخــاب نماییــد. مثــًا بــرای تولیــد محتــوا در شــبکه اجتماعــی لینکدیــن، بهتــر 
اســت از مقاله هــای مفیــد و کارآمــد اســتفاده کنیــد. ایــن شــبکه اجتماعــی، یــک شــبکه 
ــت از  ــر اس ــوک، بهت ــغ در فیس ب ــرای تبلی ــا ب ــد. ام ــان می باش ــه متخصص ــوص ب مخص
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ــای  ــو و عکس ه ــتاگرام، ویدئ ــد. در اینس ــتفاده کنی ــده اس ــذاب و پربینن ــای ج عکس ه
ــا اســتفاده از  ــد کــه ب ــد. همچنیــن ســعی کنی ــرد را دارن ــن کارب ــز، بیش تری هیجان انگی
یــک ویدئــو کوتــاه، بــه معرفــی برنــد خــود بپردازیــد و از نوشــتن بیــش از حــد، پرهیــز 

کنیــد.
ــرای تبلیغــات، شــبکه  امــروزه یکــی از بزرگ تریــن و مؤثر تریــن شــبکه های اجتماعــی ب
اجتماعــی اینســتاگرام اســت. بــرای بهتــر دیــده شــده در ایــن فضــا، بایــد بــه پیج هــای 
بــزرگ اینســتاگرامی بپیوندیــد. ایــن پیج هــا، بیش تریــن بازدیدکننــده را دارنــد و همیــن 
ــتاگرام  ــادی در اینس ــای زی ــود. پیج ه ــما می ش ــات ش ــر تبلیغ ــی بهت ــث کارای ــر باع ام
هســتند کــه افــرادی بــا فعالیت هــای جالــب آن هــا را بــه پربیننده تریــن پیج هــا تبدیــل 
کرده انــد. بــا پرداخــت هزینــه ای کــم می توانیــد از ایــن افــراد بخواهیــد کــه شــما را در 

صفحــه خــود معرفــی کننــد.

مزایای تبلیغ در شبکه های اجتماعی چیست؟
شــبکه های اجتماعــی، به ســرعت بــه محیطــی بــرای فــروش محصــوالت تبدیــل شــده اند. 
تبلیــغ در شــبکه های اجتماعــی، همچنیــن بــه شــناخته شــدن کســب و کار و برنــد کمــک 
ــا  ــدارد و ب ــود ن ــی وج ــات محدودیت ــرای تبلیغ ــی ب ــبکه های اجتماع ــد. در ش می کن
ســاخت یــک اکانــت در ایــن شــبکه ها، بــه راحتــی می توانیــد بــه تبلیــغ محصــول خــود 
ــرادی  ــا اف ــد ب ــی، می توانی ــبکه های اجتماع ــوددهی ش ــان از س ــرای اطمین ــد. ب بپردازی
کــه در ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد، صحبــت کنیــد. ایــن افــراد بــه شــما مــی گوینــد 
کــه بــا تبلیــغ در شــبکه های اجتماعــی، تــا چــه میــزان سودشــان افزایــش یافتــه اســت.

ــن  ــر ای ــت پایین ت ــی، قیم ــبکه های اجتماع ــغ در ش ــر تبلی ــای دیگ ــی از مزیت ه یک
ــی  ــدار کم ــن مق ــر گرفت ــا در نظ ــما ب ــت. ش ــر اس ــات دیگ ــه تبلیغ ــبت ب ــات نس تبلیغ

۲  



تبلیغات در شبکه های اجتامعی

www.armanic.com

هزینــه، می توانیــد در ایــن شــبکه ها بــه تبلیــغ بپردازیــد. نیــاز بــه پرداخــت هزینه هــای 
گــزاف بــرای تبلیغــات نیســت. بنابرایــن بــا پرداخت هزینــه  کمتــر، بازخوردهای بیشــتری 

را دریافــت خواهیــد کــرد.
محدودیــت مکانــی بــرای تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی وجــود نــدارد و تبلیغــات در 
ــرای اکثــر مــردم  ــه شــبکه های اجتماعــی ب سراســر دنیــا پخــش می شــود. دسترســی ب
ــوه را  ــوان مشــتریان بالق ــی، می ت ــات در شــبکه های اجتماع ــا تبلیغ ــس ب وجــود دارد. پ
در سراســر جهــان جــذب کنیــد. همچنیــن نگــه داری مشــتریان و ارتبــاط بــا آن هــا در 

ــت. ــر اس ــیار راحت ت ــی بس ــبکه های اجتماع ش
ــر و گســترده تر اســت.  ــی، راحت ت ــق مشــتریان در شــبکه های اجتماع ــری دقی هدف گی
ــرادی خــاص می فروشــید،  ــرای اف ــر شــما محصــول خاصــی ب ــه اگ ــن صــورت ک ــه ای ب
ــا  ــه آن ه ــود را ب ــول خ ــد و محص ــرار دهی ــدف ق ــراد را ه ــن اف ــط همی ــد فق می توانی
ــت  ــی، وضعی ــت اجتماع ــیت، وضعی ــن، جنس ــاس س ــر اس ــد ب ــد. می توانی ــی کنی معرف

ــراد را هــدف تبلیغــات خــود قــرار دهیــد. ــان، تنهــا همیــن اف اقتصــادی و حتــی زب
برند ســازی در شــبکه های اجتماعــی براحتــی انجــام می شــود. اگــر بــه تازگــی کســب وکار 
خــود را راه انــدازی کرده ایــد و یــا قصــد فعالیــت در زمینــه خاصــی را داریــد، بــا اســتفاده 
از شــبکه های اجتماعــی بــه راحتــی می توانیــد برنــد خــود را معرفــی کنیــد. امــا اینــکار، 

خــارج از شــبکه های اجتماعــی، بســیار دشــوار و زمان بــر خواهــد بــود.
ــب وکار  ــر کس ــت. ه ــرده اس ــوه ک ــر جل ــی، بهت ــبکه های اجتماع ــری در ش ــه کارب تجرب
ــی  ــه راحت ــران ب ــه خــود را دارد. کارب ــل مخصــوص ب ــک پروفای در شــبکه اجتماعــی، ی
می تواننــد بــا مدیــر صفحــه در ارتبــاط باشــند و ایــن موضــوع، باعــث وفــاداری بیشــتر 

ــود.  ــب وکار می ش ــه کس ــتریان ب مش
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ــتریان  ــا مش ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــدا ب ــرِی ج ــاب کارب ــک حس ــر از ی ــن اگ همچنی
ــد. ــک می کن ــما کم ــتر ش ــروش بیش ــرفت و ف ــه پیش ــر، ب ــن ام ــد، ای ــتفاده کنی اس

 

تأثیرات تبلیغات در شبکه های اجتماعی
ــن  ــطه، از بزرگ تری ــدون واس ــتانه و ب ــًا دوس ــی کام ــادار و فضای ــتریان وف ــن مش یافت
ــر کســب وکار اســت. پیــدا کــردن مشــتری در بیــرون  تأثیــرات شــبکه های اجتماعــی ب
ــغ در  ــا تبلی ــا ب ــت. ام ــه ای اس ــر هزین ــکل و پ ــیار مش ــی، کار بس ــبکه های اجتماع از ش
شــبکه های اجتماعــی، بــه راحتــی در فضایــی رایــگان می توانیــد بــه تبلیــغ محصــوالت 
ــا  ــاط ب ــد. ارتب ــدا کنی ــاداری پی ــرای محصــوالت خــود مشــتریان وف ــد و ب خــود بپردازی

ــت. ــت اس ــیار راح ــی بس ــبکه های اجتماع ــتریان در ش مش
تبلیــغ در شــبکه های اجتماعــی، بــه برند ســازی و بــاال بــردن میــزان بازدیــد ســایت نیــز 
کمــک می کنــد. ایــن امــر، بــر بهتــر شــدن رنــک ســایت و کاهــش رتبــه ســئو آن نیــز 
ــری  ــه ام ــال و شــبکه های اجتماعــی، ب ــای دیجیت ــذارد. در حال حاضــر، دنی ــر می گ تأثی

ــل شــده اند. جدانشــدنی از کســب وکار تبدی
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چگونه در شبکه های اجتماعی تبلیغ کنیم؟
ــتراتژی  ــک اس ــن ی ــی، تدوی ــبکه های اجتماع ــات در ش ــروع تبلیغ ــرای ش ــن کار ب اولی
ــغ در  ــرای تبلی ــدی ب ــد. گام بع ــی می باش ــبکه های اجتماع ــور در ش ــرای حض ــاص ب خ
ــمار  ــردن ش ــرای باال ب ــت. ب ــذار اس ــا و تأثیر گ ــای زیب ــی، طراحی ه ــبکه های اجتماع ش
ــر  ــد. بهت ــتفاده کنی ــبکه ها اس ــن ش ــن در ای ــای نوی ــد از روش ه ــود، بای ــان خ مخاطب
ــت  ــب وکارتان فعالی ــه کس ــه در زمین ــی ک ــتر در صفحات ــذاری بیش ــرای تأثیر گ ــت ب اس

ــد. ــود بپردازی ــوالت خ ــغ محص ــه تبلی ــد، ب می کنن
ــتری  ــه بیش ــد، عاق ــر می کنن ــا را درگی ــتر آن ه ــه بیش ــی ک ــه صفحه های ــان ب مخاطب
نشــان می دهنــد. در صفحــه خــود، مســابقات و چالش هــای هیجان انگیــز برگــزار کنیــد 
ــا  ــا مخاطبــان بیشــتر درگیــر شــما شــوند. حــال بایــد بازخوردهــا را بررســی کنیــد ت ت

نقــاط ضعــف و قــوت کار خــود را بیابیــد و از آن هــا اســتفاده مؤثــری داشــته باشــید.

ــی  ــتاگرام بازاریاب ــرام و اینس ــتفاده از تلگ ــا اس ــه ب چگون
کنیــم؟

امــروزه اینســتاگرام و تلگــرام، دو شــبکه اجتماعــی ای هســتند کــه بیش تریــن طرفــدار را 
در بیــن شــبکه های اجتماعــی دیگــر دارنــد. افــراد، زمــان زیــادی را در ایــن شــبکه های 
ــه ی خــود را  ــه، 1 دقیق ــر 4 دقیق ــراد از ه ــه طــور معمــول اف ــد. ب ــی می گذرانن اجتماع
ــه روز در حــال  ــوژی روزب ــد. دنیــای تکنول ــه ســر می برن در ایــن شــبکه های اجتماعــی ب
پیشــرفت اســت و بازاریابــی ســنتی تأثیــر زیــادی نــدارد. بــرای موفقیــت در کســب وکار 

ــد. ــت کنی ــبکه ها فعالی ــن ش ــد در ای ــان، بای ــتن جایگاه ت ــود و نگه داش خ
شــاید مؤثرتریــن راه نگهــداری جایــگاه و بــه فراموشــی ســپرده نشــدن، همین شــبکه های 
ــا  ــد ب ــدازی می کنن ــب وکاری را راه ان ــی کس ــه تازگ ــه ب ــرادی ک ــت. اف ــی اس اجتماع
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بازاریابــی در تلگــرام و اینســتاگرام، خیلــی زود معــروف می شــوند و چــه بســا کــه جایــگاه 
ــد. ــز می گیرن ــی را نی ــب وکارهای قدیم کس

ــوژی و  ــا تکنول ــاط ب ــود را در ارتب ــت خ ــد از وق ــدود 64 درص ــز ح ــی نی ــران ایران کارب
ــران  ــه در ای ــت ک ــی اس ــبکه محل ــک ش ــرام، ی ــد. تلگ ــی می گذرانن ــبکه های اجتماع ش
کاربــرد بســیار زیــادی نیــز دارد و تقریبــاً می تــوان گفــت بیشــتر مــردم از آن اســتفاده 
می کننــد. اســتفاده از تلگــرام یــک روش بــرای بازاریابــی مؤثــر محصــوالت در کم تریــن 
ــی  ــد در کانال های ــی می توانی ــد. به راحت ــمار می آی ــه ش ــه ب ــن هزین ــا کم تری ــان و ب زم
کــه اعضــای زیــادی دارنــد و بزرگ تریــن کانال هــای ایرانــی تلگــرام هســتند، بــا صــرف 

هزینــه کــم، محصــوالت خــود را تبلیــغ کنیــد.
بعــد از تلگــرام، اینســتاگرام و واتــس اپ از محبوب تریــن شــبکه های اجتماعــی در ایــران 
ــرای تبلیــغ و جــذب مشــتری  ــی ب ــد. اینســتاگرام، مــکان بســیار خوب به حســاب می آین
می باشــد. بــرای تبلیــغ در اینســتاگرام می توانیــد از کلیپ هــای بامــزه و جالــب اســتفاده 
کنیــد. تصاویــر زیبــا بــا گرافیــک خــوب نیــز بســیار تأثیرگــذار هســتند و باعــث افزایــش 
ــی  ــراد، برندهای ــه بیشــتر اف ــه نظــر می رســد ک ــور ب ــن ط ــروزه ای ــوور می شــوند. ام فال
ــده  ــرای دی ــن ب ــد. بنابرای ــح می دهن ــد، ترجی ــغ می کنن ــن تبلی ــه صــورت آنای ــه ب را ک

ــد. ــوش نکنی ــرد را فرام ــِی پر کارب ــر شــبکه های اجتماع شــدن، اینســتاگرام و دیگ

روش های جدید برای توسعه کسب وکار
ــال روش  ــه دنب ــا ب ــه: آی ــت ک ــن اس ــی ای ــوع اصل ــاال، موض ــای ب ــام صحبت ه ــا تم ب
ــا تمایــل داریــد کــه  ــرای پیشــرفت و توســعه کســب وکار خــود هســتید؟ آی جدیــدی ب
مشــتریان بیشــتری داشــته باشــید؟ اگــر شــما نیــز از آن دســته از افــراد هســتید کــه 
بــه دنبــال یــک روش نویــن و تــازه بــرای توســعه کســب وکار خــود هســتید، بهتــر اســت 
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تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی ماننــد تلگــرام و اینســتاگرام را در برنامــه کاری خــود 
ــرای  ــت شــده ب ــای تثبی ــی یکــی از راه ه ــات در شــبکه های اجتماع ــد. تبلیغ ــرار دهی ق

پیشــرفت کســب وکار اســت.
اینســتاگرام و تلگــرام، قابلیت هــای زیــادی را در اختیارتــان قــرار می دهند. در اینســتاگرام 
ــا پخــش ویدئوهــای جــذاب، کســب وکارتان را بهتــر و کامل تــر  ــه راحتــی می توانیــد ب ب
معرفــی کنیــد. همچنیــن می توانیــد تصاویــری از نمونه کارهــای خــود، به اشــتراک 
بگذاریــد. اینســتاگرام بیــش از 400 میلیــون کاربــر فعــال در سراســر جهــان دارد. درســت 
ــرای تبلیغــات در شــبکه های مجــازی وجــود نــدارد امــا  اســت کــه هیــچ محدودیتــی ب
فرامــوش نکنیــد کــه بهتــر اســت، اصــل صداقــت را رعایــت کنیــد تــا بتوانیــد مشــتریان 

خــود را نگهداریــد.

ــبکه های  ــغ در ش ــا تبلی ــود را ب ــول خ ــه محص چگون
ــم؟ ــل کنی ــروف تبدی ــد مع ــک برن ــه ی ــی ب اجتماع

از زمــان فعــال شــدن شــبکه های اجتماعــی، تبدیــل شــدن بــه برنــد، کار چنــدان ســختی 
نیســت. تلگــرام و اینســتاگرام بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک برنــد معــروف، کمــک زیــادی 
بــه شــما می کننــد. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، تنهــا کافــی اســت کــه نقــاط ضعــف 
و قــوت خــود را پیــدا کنیــد و ایــرادات را رفــع نماییــد. حــال بایــد یــک برنامــه کامــل 

بــرای فعالیــت در ایــن شــبکه ها در نظــر بگیریــد.
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ــی  ــه بازاریاب ــه در زمین ــاق ک ــراد خ ــد و از اف ــار بگذاری ــکار کن ــرای این ــه ای ب بودج
ــتراتژی  ــاس اس ــر اس ــد. ب ــتفاده کنی ــز اس ــد نی ــت می کنن ــی، فعالی ــبکه های اجتماع ش
و برنامــه ای کــه اهــداف شــما را دنبــال می کنــد، حرکــت کنیــد. در پایــان بــه صــورت 
ماهانــه، گزارشــی از پیشــرفت کار، میــزان افزایــش بازدیــد، تعــداد مشــتریان و غیــره را 

ــد. ــز کنی ــود تمرک ــوت خ ــر روی نقاط ق ــد و ب ــر بگیری در نظ

چگونــه تبلیغــات مؤثــری در شــبکه های اجتماعــی 
ــیم؟ ــته باش داش

بــرای اینکــه تبلیغــات مؤثرتــری در شــبکه های اجتماعــی داشــته باشــید، بهتــر اســت که 
مخاطبــان خــود و نیازهــای آن هــا را بشناســید. افــراد از اینکــه تبلیــغ خــاف بــا چیــزی 
ــوند و  ــته می ش ــد خس ــا باش ــی آن ه ــه اجتماع ــم در صفح ــندند، دائ ــا می پس ــه آن ه ک
خیلــی زود آن را بــاک می کننــد. پــس بهتــر اســت کــه بــرای مخاطبــان خــود تبلیــغ 

کنیــد و بــا توجــه بــه نیــاز آن هــا، تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی را انجــام دهیــد.
ــداد درســت و  ــر دارد، تع ــات اث ــودن تبلیغ ــذار ب ــر تأثیر گ ــه ب ــر ک ــل دیگ ــی از عوام یک
ــتریان، آن  ــد، مش ــغ کن ــدازه تبلی ــش از ان ــدی بی ــر برن ــد. اگ ــات می باش ــق تبلیغ دقی
ــغ  ــخص تبلی ــداد مش ــان و تع ــس، زم ــد. پ ــور می کنن ــپم تص ــاد و اس را غیرقابل اعتم
ــاس  ــر اس ــب را ب ــار مطال ــتراتژی انتش ــد. اس ــر بگیری ــود در نظ ــد خ ــی برن ــرای معرف ب
ســلیقه مشــتریان و اینکــه مشــتریان از هــر شــبکه اجتماعــی بــه چــه منظــوری اســتفاده 

ــد. ــرا کنی ــی و اج ــد، طراح می کنن
ــد.  ــتفاده کنی ــان اس ــه مخاطب ــام ب ــر پی ــاندن تأثیر گذار ت ــرای رس ــه ای ب ــراد حرف از اف
ســه عامــل کــه نمــره منفــی بــرای تبلیغــات شــما دارد و ســبب می شــود تــا تبلیغــات و 

ــم: ــما آورده ای ــرای ش ــد را ب ــر باش ــان بی اث تاش ت
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ــه  ــر ب ــه کارب ــزی ک ــا چی ــد ب ــات شــما بای ــرد : تبلیغ ــوای غیر جــذاب و بی کارب 1- محت
دنبــال آن اســت، ارتبــاط داشــته باشــد. همچنیــن بایــد مخاطــب را جــذب کنــد و بــرای 

او مفیــد باشــد.
ــراری  ــت های تک ــدن پس ــرای دی ــان را ب ــه وقت ش ــراد از اینک ــراری: اف ــوای تک 2- محت

ــد. ــان نمی آی ــد، خوش ش ــرف کنن ص
ــزد  ــما را ن ــد، ش ــت برن ــا فعالی ــر ب ــتن تصوی ــی نداش ــط: هم خوان ــوای غیر مرتب 3- محت

ــد. ــان می ده ــه نش ــاآگاه و بی تجرب ــان، ن مخاطب
بــرای جلوگیــری از بــه وجــود آمــدن ایــن ســه عامــل، بهتــر اســت از افــراد با تجربــه و 
متخصــص در ایــن زمینــه مشــاوره بگیریــد. ایــن افــراد هــم پیــام را بهتــر بــه مخاطــب 
می رســانند و هــم بــا خاقیــت بــاال، باعــث بــاال رفتــن تعــداد مخاطبــان برنــد می شــوند. 
از افــراد حرفــه ای، زیــرک و خــاق کمــک بگیریــد. همچنیــن خــوب اســت کــه در کنــار 
ایــن نــوع تبلیــغ، از دیگــر انــواع تبلیغــات ماننــد تبلیغــات گــوگل نیز اســتفاده کنیــد. زیرا 
تبلیغــات نیــز ماننــد هــر امــر دیگــری، بــرای مؤثرتــر بــودن، نیازمنــد ترکیــب تکنیک هــا 

ــد. ــا می باش و روش ه
ــده اند،  ــه ش ــرار گرفت ــدف ق ــد ه ــک برن ــط ی ــوند توس ــه ش ــه متوج ــتریان از اینک مش
بســیار ناراحــت می شــوند. مشــتریان شــما حــق انتخــاب دارنــد، پــس بــه تبلیغــات خــود 
ــان اســت.  ــرای بازاریاب ــوه انســانی بدهیــد. ایــن یــک نکتــه قابل توجــه و با اهمیــت ب جل
ــد و پاســخگوی  ــرام بگذاری ــه نظرات شــان احت ــا مخاطبــان خــود در ارتبــاط باشــید، ب ب
سؤاالت شــان در زمینــه برنــد و محصــوالت باشــید. ارتبــاط برقــرار کــردن بــا مشــتریان، 

ــان می شــود. ــه برندت باعــث افزایــش اعتمــاد آن هــا ب
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چنــد توصیــه مهــم بــرای موفقیــت در شــبکه های 
اجتماعــی

برخــی از افــراد بــرای تبلیــغ در شــبکه های اجتماعــی، روش درســتی را انتخــاب 
نمی کننــد و بــرای صرفه جویــی در وقــت و هزینــه، یــک محتــوا تولیــد و در شــبکه های 
اجتماعــی مختلــف، بــه تعــداد زیــاد منتشــر می کننــد. اینــکار ماننــد رهــا کــردن تیــری 
ــبکه های  ــت در ش ــروزه رقاب ــدارد. ام ــد ن ــرای برن ــده ای ب ــچ فای ــی اســت و هی در تاریک
اجتماعــی بســیار زیــاد شــده اســت و ایــن شــیوه ها اصــًا کارآمــد نیســت. تولیــد محتوای 
ــوان آن را  ــایت دارد و نمی ت ــوای س ــد محت ــادل تولی ــی، ارزشــی مع ــبکه های اجتماع ش

نادیــده گرفــت.
بــرای موفقیــت در کســب وکار و تبلیــغ در شــبکه های اجتماعــی، بایــد مخاطبــان خــود 
را بشناســید، از عایق شــان آگاه شــوید و بدانیــد چــه چیــزی بــرای آن هــا جالــب اســت. 
تحقیــق کنیــد کــه مخاطبــان در شــبکه های اجتماعــی بــه دنبــال چــه چیــزی هســتند. 
حــال بایــد بــا توجــه بــه ایــن عایــق، بــرای هــر شــبکه اجتماعــی و کاربــران فعــاِل آن، 

بــه آمــاده کــردن تبلیغــات بپردازیــد.
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راه های جذب مشتریان واقعی
ــوز  ــبکه ها، هن ــن ش ــی ای ــزان کارای ــی و می ــبکه های اجتماع ــات در ش ــرات تبلیغ تأثی
ــه  ــدارد. امــا آنطــور کــه ب کامــًا مشــخص نشــده و اندازه گیــری دقیقــی از آن وجــود ن
ــر روی  ــی ب ــیار خوب ــرات بس ــی، تأثی ــبکه های اجتماع ــی در ش ــد، بازاریاب ــر می رس نظ
جــذب مشــتری و برند ســازی دارد. بــرای جــذب مشــتری واقعــی و نگهــداری آن، بایــد 
بــه مشــتریان خــود احســاس اطمینــان دهیــد تــا بــه شــما اعتمــاد کننــد. ارتبــاط خوبــی 

بــا مشــتریان برقــرار کنیــد و آن هــا را بــه مشــتریان همیشــگی خــود تبدیــل کنیــد.
ــتری،  ــه مش ــر ب ــال اگ ــرای مث ــید. ب ــول باش ــات، خوش ق ــوالت و خدم ــه محص در ارائ
وعــده ارســال کاال را در روز بعــد داده ایــد، حتمــاً اینــکار را بکنیــد. اجنــاس باکیفیــت و 
دقیقــاً همــان چیــزی کــه آن هــا خواســته اند را ارســال کنیــد. مثــًا کاال را بــا رنگــی غیــر 

از رنــگ موردنظــر مشــتری، ارســال نکنیــد.

چگونه یک شبکه اجتماعی خوب پیدا کنیم؟
در اولیــن مرحلــه، مخاطبــان خــود را شناســایی کنیــد. چــه افــرادی از کاالهــای شــما 
اســتفاده می کننــد؟ بــرای مرحلــه بعــدی، رفتارهــای مخاطبــاِن هــدف را تحلیــل کنیــد. 
ســن و جنســیت آن هــا را بررســی نماییــد. حــال نوبــت بــه ایــن رســیده تــا شــبکه های 
ــایی  ــد، شناس ــری دارن ــت پررنگ ت ــدف در آن فعالی ــاِن ه ــه مخاطب ــی ای را ک اجتماع
ــام  ــد و از تم ــرار دهی ــورد بررســی ق ــِی هــدف را م ــات شــبکه های اجتماع ــد. امکان کنی
ــای  ــب و فض ــق مخاط ــاس عای ــر اس ــد ب ــال بای ــد. ح ــتفاده کنی ــیل های آن اس پتانس

ــه تولیــد محتــوا کنیــد. شــبکه اجتماعــِی هــدف، شــروع ب
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B2B تأثیرات شبکه های اجتماعی بر بازاریابی
همانطــور کــه می دانیــد، تبلیغــات از طریــق شــبکه های اجتماعــی، یــک نــوع بازاریابــی 
B2C اســت. یعنــی ارتبــاط برقــرار شــده بیــن صاحبــان کســب وکار و مشــتری می باشــد. 

ــبکه های  ــتفاده از ش ــا اس ــی ب ــه بازاریاب ــده اند ک ــه ش ــب وکارها متوج ــراً کس ــا اخی ام
ــان  ــاط صاحب ــرای ارتب ــر می گــذارد و راهــی ب ــز تأثی ــی B2B نی ــر بازاریاب اجتماعــی، ب

ــا یکدیگــر نیــز ایجــاد می کنــد. کســب وکار ب
ــه دلیــل اصلــِی  ــد ب ــدازه ای کارآمــد و ســودآور اســت کــه می توان ــه ان تجــارت B2B، ب
اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی، تبدیــل شــود. حــدود 98 درصــد از متخصصــان فعــال 
در حــوزه بازاریابــی، معتقدنــد کــه شــبکه های اجتماعــی، مؤثرتریــن راه بــرای تبلیغــات 
می باشــند و بیش تریــن بازخــورد را دارنــد. شــرکت های بــزرگ، بــرای برنامه هــای 
ــرای بازاریابــی از طریــق شــبکه های اجتماعــی، در  جــاری بازاریابی شــان، بودجــه ای را ب
نظــر گرفته انــد. ســؤالی کــه در اینجــا مطــرح می شــود ایــن اســت کــه: چــرا بازاریابــی 

شــبکه اجتماعــی تــا بــه ایــن حــد بــرای بازاریابــی B2B مهــم اســت؟
افــراد، عاقــه دارنــد تــا بــرای انجــام کارهــای خود بــا دیگــران مشــورت و از تجربیــات هم 
ــا دیگــران  ــرای برقــرار ارتبــاط ب اســتفاده کننــد. شــبکه های اجتماعــی، جــای خوبــی ب
ــای  ــرای تجارت ه ــترده ای ب ــتر گس ــی، بس ــبکه های اجتماع ــن ش ــند. بنابرای ــی  باش م

B2B هســتند تــا محصــوالت خــود را معرفــی و بــه فــروش بگذارنــد.

شــبکه های اجتماعــِی رســمی تر ماننــد توئیتــر و لینکدیــن، جــزء شــبکه های اجتماعــی 
بــرای فعالیــت در زمینــه تجــارت B2B می باشــند. ایــن شــبکه های اجتماعــی، مکانــی 

بــرای گــرد هــم آمــدن متخصصــان هســتند. 
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 ،B2B ایــن شــبکه ها، تأثیــر زیــادی بــر افزایــش ترافیــک ســایت می گذارنــد. در تجــارت
مــردم اول کاال را مــورد بررســی قــرار می دهنــد و ســپس اقــدام بــه خریــد آن می کننــد. 

اولیــن مــکان بــرای دیــدن محصــوالت، ســایت و شــبکه های اجتماعــی اســت.

ــا  ــر روی آن ه ــید و ب ــود را بشناس ــب وکار خ ــای کس مزای
تمرکــز کنیــد

ــد؟ چــه  ــی دارن ــه: محصــوالت شــما چــه کارای ــن ســؤال را از خــود بپرســید ک اول، ای
ــؤاالت را  ــن س ــواب ای ــتید ج ــی توانس ــد؟ وقت ــرآورده می کنن ــتریان را ب ــازی از مش نی
بدهیــد، یعنــی نقــاط قــوت و مزایــای محصــوالت خــود را می دانیــد. حــال بایــد از ایــن 
ــان اســتفاده کنیــد. تبلیغــات کســالت آور و  ــودن تبلیغات ت ــر ب ــرای تأثیر گذار ت موضــوع ب
خشــک، اصــًا مورد پســند کاربــران شــبکه های مجــازی نیســتند. بهتــر اســت ایده هــای 

خاقــه را بــرای معرفــی محصــوالت خــود بــکار بگیریــد.
مزایــا و امکانــات محصــوالت خــود را در قالــب فیلــم و کلیپ هــای جــذاب بــرای مخاطبان 
ــادی  ــان زی ــه مخاطب ــی ک ــای شــبکه های اجتماع ــد. بیشــتر پیج ه ــه اشــتراک بگذاری ب
دارنــد، افــراد خاقــی هســتند کــه می تواننــد در تبلیغــاِت محصــوالت، بــه شــما کمــک 

کننــد. از ایــن افــراد کمــک بگیریــد. از ایــن افــراد، بــا نــام اینفلوئنســر یــاد می کننــد.

ــی  ــبکه های اجتماع ــت ش ــرای مدیری ــانی را ب ــه کس چ
ــم؟ ــاب کنی ــان انتخ خودم

ــبکه های  ــت ش ــرای مدیری ــزرگ، ب ــب وکارهای ب ــان کس ــرکت ها و صاحب ــیاری از ش بس
اجتماعــِی خــود، اقــدام بــه اســتخدام افــرادی می کننــد کــه اصــًا در ایــن زمینــه تخصص 
ــه  ــه در زمین ــرادی ک ــر اســت از اف ــی، بهت ــبکه های اجتماع ــت ش ــرای مدیری ــد. ب ندارن

13   



تبلیغات در شبکه های اجتامعی

www.armanic.com

ــراد  ــد. اف ــک بگیری ــد، کم ــص دارن ــان تخص ــناخت مخاطب ــی و ش ــبکه های اجتماع ش
ــا  ــزرگ ب ــرای شــرکت های ب ــی ب ــد. بازاریاب ــی می کنن ــر معرف ــد شــما را بهت خــاق، برن
محصــوالت فــراوان، کار ســختی اســت و بایــد بــا افــرادی کــه در زمینــه بازاریابــی مهــارت 
دارنــد، همــکاری کننــد. همچنیــن تولیــد محتــوای شــبکه اجتماعــی خــود را دســت کــم 

نگیریــد و اینــکار را بــه متخصصــان ایــن حــوزه بســپارید.

مخاطبان خود را درگیر کنید
بــا خاقیــت در برگــزاری مســابقات، تخفیف هــا و چالش هــا، مخاطبــان را درگیــر خــود 
کنیــد. بــرای مثــال یکــی از روزهــای هفتــه را بــرای تخفیــف در نظــر بگیریــد. ایــن را 
بــا مخاطبــان خــود بــه اشــتراک بگذاریــد. در روز مشــخص شــده، ویدئویــی از کاالهایــی 
کــه تخفیــف دارنــد بــه همــراه مقــدار تخفیــف در اینســتاگرام منتشــر کنیــد و بــا ایــن 
ــتند و  ــما هس ــه ش ــر صفح ــان، پیگی ــوند. مخاطب ــتر می ش ــما بیش ــان ش روش، مخاطب
مشــتاق اند تــا کاالهــای تخفیفــی ایــن هفتــه را ببیننــد. نــرخ ورود بــه ســایت افزایــش 
می یابــد و شــما صاحــب مشــتریان وفــاداری خواهیــد شــد کــه هیچ وقــت شــما را تــرک 

نمی کننــد.
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از بازاریابــی محتوایــی در شــبکه های اجتماعــی اســتفاده 
کنید

ــه  ــق ب ــی، موف ــبکه های اجتماع ــی در ش ــی محتوای ــتن بازاریاب ــدون داش ــب وکار، ب کس
جــذب مشــتری و محبوبیــت نخواهــد شــد. بازاریابــی محتوایــی و بازاریابــی در شــبکه های 
ــی  ــروری تلق ــر ض ــت، دو ام ــرای موفقی ــتند و ب ــل هس ــر متص ــه یکدیگ ــی، ب اجتماع
ــاه، جــذاب و مفیــد  ــی، یعنــی تولیــد محتــوای خــوب، کوت ــی محتوای می شــوند. بازاریاب
ــتریان  ــه مش ــما ب ــه ش ــت ک ــق اس ــن طری ــی. از ای ــبکه های اجتماع ــران ش ــرای کارب ب
ــک کســب وکار  ــوان ی ــه عن ــه شــما، ب ــا ب ــد و آن ه خــود احســاس ارزشــمندی می دهی

قابل اعتمــاد نــگاه می کننــد.
ســعی کنیــد محتوایــی کــه تولیــد می کنیــد، مرتبــط بــا موضــوع کســب وکارتان باشــد 
و بــا توجــه بــه فضــای شــبکه مجــازی انتخــاب  و طراحــی شــده باشــد. وقتــی می توانیــد 
ــدی  ــب مفی ــه مطال ــد ک ــمندی بدهی ــاس ارزش ــود احس ــتریان خ ــان و مش ــه مخاطب ب

ــد. ــد کنی ــان تولی برای ش

ــبکه های  ــغ در ش ــرای تبلی ــاز ب ــه موردنی ــزان بودج می
ــی اجتماع

ــدار  ــد مق ــان، بای ــی برندت ــرای معرف ــی ب ــت در شــبکه های اجتماع ــل از ورود و فعالی قب
هزینــه الزم بــرای اینــکار را نیــز در نظــر بگیریــد. بودجــه مــورد نیــاز بــرای فعالیــت در 

ــد.  ــوگل می باش ــات گ ــد تبلیغ ــات مانن ــر تبلیغ ــر از دیگ ــی، کمت ــبکه های اجتماع ش
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بــه خاطــر داشــته باشــید کــه فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی، تبدیل شــدن بــه یــک 
ــر فعالیــت خــود را  ــر اســت و اگ ــری زمان ب ــه شــما، ام ــردم ب ــد و اعتمــاد کــردن م برن
ــارج  ــی خ ــبکه اجتماع ــی از ش ــد از مدت ــد و بع ــروع کنی ــی ش ــبکه های اجتماع در ش
شــوید، در واقــع انــگار هزینــه ای کــه تابحــال بــرای تبلیغــات در شــبکه اجتماعــی صــرف 

کرده ایــد را دور ریخته ایــد.

راهکارهای بازاریابی در شبکه های اجتماعی
•  ایجاد پروفایل مخصوص برای کسب وکار

•  آپلود تصاویر و محتوای مفید و مرتبط با کسب وکار
به روزرسانی مرتب و زمان بندی شده صفحه در شبکه های مجازی  •

ایجاد آلبوم تصاویر از محصوالت در زاویه های زیبا  •
آماده کردن ویدئوهای جذاب با توجه به محصوالت کسب وکار  •

مزایای شبکه های اجتماعی
ــت شــبکه های اجتماعــی، راحتــی برند ســازی کســب وکار  ــن مزی ــت و بهتری اولیــن مزی
در آن هــا می باشــد. بازاریابــان حرفــه ای و صاحبــان کســب وکارها، بــا فعالیــت در 
ــب وکار  ــی کس ــه راحت ــذاب، ب ــات ج ــتفاده از تبلیغ ــدد و اس ــی متع ــبکه های اجتماع ش

ــد. ــروف می کنن ــازی و مع ــود را برند س ــای خ ــک و نوپ کوچ
بــرای شــهرت پیــدا کــردن، حتمــاً بایــد فعــال باشــید. بــه یــاد داشــته باشــید کــه اگــر 
در جایــی حضــور نداشــته باشــید، کســی شــما را نخواهــد شــناخت و تــا ســخن نگوییــد، 
کســی شــما را نخواهــد دیــد. پــس اگــر می خواهیــد کــه دیــده شــوید، فعالیتــی مؤثــر 
داشــته باشــید و خــود را مطــرح کنیــد. مطمئــن باشــید کــه بــه راحتــی مشــهور خواهیــد 
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ــه  ــد. شــبکه های اجتماعــی، ب ــا برنامــه عمــل کنی ــه شــرطی کــه تخصصــی و ب شــد، ب
ــه  ــرای اینک ــد. ب ــادی می کنن ــک زی ــا کم ــاداری در آن ه ــاد وف ــتری و ایج ــذب مش ج
مشــتریان زیــادی پیــدا کنیــد، بایــد فعالیت هــای جــذاب و کاربرپســندی داشــته باشــید 
و بــرای اینکــه مشــتریان بــه شــما وفــادار شــوند، بایــد در آن هــا احســاس اعتمــاد را بــه 
ــا آن هــا نیــز از شــما حمایــت  ــر قــرار کنیــد ت ــا آن هــا ب وجــود آوریــد. ارتبــاط مؤثــر ب

کننــد.
ــا تبلیــغ در شــبکه های اجتماعــی افزایــش خواهــد یافــت. افــراد زیــادی  ســودآفرینی، ب
ــادار  ــا، مشــتریان وف ــد از آن ه ــه می توانی ــد ک در شــبکه های اجتماعــی فعالیــت می کنن
بســازید. تنهــا بایــد بــه نیازهــای آن هــا توجــه کنیــد و محصولــی کــه آن هــا نیــاز دارنــد 
ــه ســمت فعالیــت در  ــی کــه بیشــتر کســب وکار را ب ــد. یکــی از مزیت های را تولیــد کنی
ــه در  ــور ک ــد. همان ط ــا می باش ــش هزینه ه ــت، کاه ــانده اس ــی کش ــبکه های اجتماع ش
بــاال نیــز اشــاره کردیــم، تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی، کم تریــن هزینــه را در پــی 
دارد. در عیــن حــال، بــه افزایــش ترافیــک ســایت و بهتــر شــدن رتبــه ســایت نیــز کمــک 

می کنــد.

ــات  ــتفاده از تبلیغ ــا اس ــه ب ــب وکار ک ــج کس ــی پن معرف
در شــبکه های اجتماعــی بــه موفقیت هــای مطلوبــی 

ــیده اند رس

)Spearmint Love( 1- برند اسپیرمنت الو
برنــد اســپیرمنت الو، یــک کمپانــی تولیــد پوشــاک کــودکان می باشــد. ایــن برنــد، کار 
ــاص، در  ــتراتژی های خ ــا اس ــون ب ــا اکن ــرد. ام ــاز ک ــاده آغ ــاگ س ــک وب ــود را از ی خ
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شــبکه های اجتماعــی بــه یــک برنــد معــروف و محبــوب تبدیــل شــده اســت. تبلیــغ در 
ــه عنــوان یــک تجــارت الکترونیــک  ــد ب ــا ایــن برن شــبکه های اجتماعــی، باعــث شــد ت
بــزرگ شــناخته شــود. برنــد اســپیرمنت الو، ســبک خــاص خــود را دارد و ایــن ســبک، 

ــد. ــد می باش ــرف برن مع
ــا  ــرد و ب ــاز ک ــوک آغ ــی را از فیس ب ــبکه های اجتماع ــت در ش ــن فعالی ــد، اولی ــن برن ای
ــت  ــود، توانس ــدف خ ــه ه ــای جامع ــن ویژگی ه ــق و یافت ــاص و تحقی ــی های خ عکاس
ســود زیــادی در کســب و کارش داشــته باشــد. عکس هــای پســت شــده در فیس بــوک از 
ایــن برنــد، کیفیــت بســیار خوبــی داشــتند. نورپــردازی و ویرایــش خــوب عکس هــا نیــز 

ــوده اســت. ــد، تاثیر گــذار ب ــر افزایــش مخاطبــان ایــن برن ب
 

)Try The World( 2- برند ترای ِد ُورد
ایــن برنــد، یــک کســب وکار بــرای تحویــل غــذا می باشــد. بــا خاقیــت و درگیــر کــردن 
مشــتریان خــود، توانســته بــه برنــد محبوبــی تبدیــل شــود. فعالیــت برنــد تــرای ِد ُورد در 
ــرای مشــتریان  ــه، جعبه هــای اشــتراکی ب ــه ایــن صــورت اســت کــه ماهان فیس بــوک، ب
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ــرار داده  ــده ق ــه غافلگیرکنن ــک هدی ــذا و ی ــا، غ ــن جعبه ه ــه در ای ــتد ک ــود می فرس خ
اســت. بــا ایــن روش، مشــتریاِن ایــن برنــد هــر مــاه منتظــر جعبــه اشــتراکی و غافلگیــری 

آن مــاه خواهنــد بــود.
ایــن برنــد هــر مــاه، تصاویــر جــذاب و زیبایــی از هدایایــی کــه بــه مشــتریان خــود داده 
ــت  ــت و موفقی ــته محبوبی ــه توانس ــد. در نتیج ــر می کن ــوک منتش ــت را در فیس ب اس
زیــادی را در شــبکه های اجتماعــی بــه دســت آورد. شــما نیــز می توانیــد از ایــن 

ــد. ــتفاده کنی ــتر، اس ــترِی بیش ــذب مش ــرای ج ــز ب ــا و هیجان انگی ــای زیب روش ه

)Microsoft( 3- برند مایکروسافت
ــان خــورده اســت و  ــه گوش ت ــزرگ مایکروســافت ب ــی ب ــام کمپان ــه حــال ن ــا ب ــاً ت قطع
ــد  ــور نخواهی ــز تص ــا هرگ ــادی دارد. ام ــای زی ــی، موفقیت ه ــن کمپان ــه ای ــد ک می دانی
کــرد کــه دلیــل بخشــی از موفقیت هــای ایــن کمپانــی، تبلیــغ در شــبکه های اجتماعــی 
ــد  ــی ای مانن ــون شــبکه های اجتماع ــد مایکروســافت، پیشــرفت خــود را مدی باشــد. برن
اینســتاگرام اســت. شــبکه اجتماعــی اینســتاگراِم ایــن برنــد، بــر مخاطبــان تمرکــز دارد.
مایکروســافت بــا تبلیــغ در اینســتاگرام، بــه مــردم نشــان می دهــد کــه چگونــه در طــول 
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روز، از برنامه هــای ایــن برنــد، در زندگــی روزمــره خــود اســتفاده می کننــد و چگونــه بــه 
ــافت،  ــد مایکروس ــازند. برن ــر آورده می س ــود را ب ــای خ ــند و نیازه ــود می رس ــداف خ اه
ــق،  ــن طری فعالیــت خــود در شــبکه های اجتماعــی را از ســال 2014 آغــاز کــرد و از ای
مشــتریان جدیــد و بیشــتری را بــا خــود آشــنا کــرد. مایکروســافت، بــا این روش توانســت 

ارتبــاط بهتــری بــا مشــتریان خــود برقــرار کنــد و میلیون هــا فالــوور را جــذب نمایــد.

)SumoMe( 4- برند سومو می
ــا الهام گیــری از جمــات مثبــت و تأثیر گــذار و همچنیــن اســتفاده  ــد ســومو مــی، ب برن
از داســتان ها، توانســته پیشــرفت زیــادی از طریــق شــبکه های اجتماعــی داشــته باشــد. 
گاهــی اســتفاده از یــک تصویــر خــوب و یــا یــک جملــه کوتــاه و پرمعنــی، بهتــر از ده هــا 
ــرای جــذب مخاطــب اســتفاده  ــن روش ب ــی، از ای ــح دادن اســت. ســومو م خــط توضی
می کنــد. از تصاویــر زیبــا و پرمعنــی و نشــان دادن نتایــج درخشــان بــرای اثبــات خــود 
ــد  ــذاری مانن ــات تأثیرگ ــن از کلم ــد. همچنی ــتفاده می کن ــی، اس ــبکه های اجتماع در ش

ــل نمی شــود. ــن« در معرفــی خــود غاف »جدیدتری
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)Uniqlo( 5- برند یونیکلو
برنــد یونیکلــو، یــک برنــد معــروف پوشــاک در ژاپــن می باشــد کــه بــا اســتفاده از پخــش 
ــی  ــت بزرگ ــته موفقی ــی، توانس ــبکه های اجتماع ــا در ش ــریع از لباس ه ــای س ویدئوه
ــه ســرعت حرکــت  ــه ب ــری ســاخته شــده اند ک ــا از تصاوی ــن ویدئوه ــد. ای را کســب کن
ــد،  می کننــد و هــر کــدام از ایــن ویدئوهــا، یــک محصــول را معرفــی می کنــد. ایــن برن
ــه اشــتراک  ــر ب ــا تصوی کار خــود را از توئیتــر آغــاز کــرد. در توئیتــر اگــر یــک پســت ب
ــرای موفقیــت دارد. همچنیــن اگــر تصاویــر تحــرک  گذاشــته شــود، شــانس بیشــتری ب

داشــته باشــند، درصــد موفقیــت بیشــتر اســت.
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نتیجه گیری
همانطــور کــه در بــاال توضیــح داده شــد، تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی، بــر موفقیــت 
کســب وکار تأثیــر بســیار زیــادی دارد. از آنجاییکــه در ایــن نــوع از بازاریابــی، هــدف شــما، 
مخاطبــان خــاص خودتــان اســت، بهتــر اســت مطالــب و محتــوای تولیــد شــده بر اســاس 
ســلیقه آن هــا باشــد. همچنیــن ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــید کــه بــرای تبلیــغ 
ــه شماســت  ــن وظیف محصــول شــما، تمــام شــبکه های اجتماعــی مناســب نیســتند. ای

کــه شــبکه اجتماعــی مناســب خــود را پیــدا کنیــد.
در آخــر، فرامــوش نکنیــد کــه رقابــت در بــازار کار، زیــاد اســت و بــرای بــاال کشــیدن خود 
و موفقیــت بایــد هــر روز راه هــای جدیــدی را انتخــاب کنیــد تــا محبــوب مخاطبان تــان 
ــر اســت مشــاوره در  ــد، بهت ــی را داری ــغ در شــبکه های اجتماع ــر قصــد تبلی باشــید. اگ

ایــن زمینــه را از یــاد نبریــد تــا بتوانیــد، بــه نتیجــه مطلــوب خــود برســید.


