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ــق  ــود، از طری ــد خ ــاد برن ــرای ایج ــی ب ــادی، فرصت ــردم ع ــه م ــی ب ــانه های اجتماع رس
ــر  ــورد اینفلوئنس ــادی در م ــای زی ــون حرف ه ــاید تاکن ــد. ش ــارکت داده ان ــوا و مش محت
ــی  ــگ، نوع ــر مارکتین ــید. اینفلوئنس ــنیده باش ــذار( ش ــی تاثیرگ ــا بازاریاب ــگ )ی مارکتین
ــذار اداره  ــراد تاثیرگ ــاح اف ــه اصط ــا ب ــرها ی ــق اینفلوئنس ــه از طری ــت ک ــی اس بازاریاب
ــد  ــا تولی ــی ی ــی اجتماع ــن بازاریاب ــوان جایگزی ــی را نمی ت ــوع بازاریاب ــن ن ــود. ای می ش

ــت. ــر نیس ــن دو امکان پذی ــدون ای ــگ ب ــر مارکتین ــرا اینفلوئنس ــت، زی ــوا دانس محت
ــی  ــان، بازاریاب ــراد و مخاطب ــی اف ــی در زندگ ــانه های اجتماع ــدن رس ــوب ش ــا محب ب
ــه توصیه هــا و  ــراد بیشــتر ب ــه اســت. در حــال حاضــر، اف ــز گســترش یافت تاثیرگــذار نی
پیشــنهادات مدل هــای اینســتاگرام مــورد عاقه شــان یــا افــراد محبــوب در توئیتــر و دیگر 
رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی در زمینــه خریــد یــا انجــام کاری اتــکا می کننــد. ایــن 
افــراد محبــوب در رســانه های اجتماعــی، در حقیقــت همــان اینفلوئنســرها هســتند کــه 
ــد.  ــا توجــه می کنن ــه آنه ــه توصی ــد و ب ــاد دارن ــا اعتم ــه آنه ــده ب ــا مصرف کنن میلیون ه
ــه شــما  ــوع بازاریابــی ب در ایــن مطلــب قصــد داریــم اطاعاتــی جامــع در مــورد ایــن ن

ارائــه دهیــم.
 

اینفلوئنســر مارکتینــگ )یــا بازاریابــی تاثیرگذار( چیســت 
و اینفلوئنســر چه کســی اســت؟

اینفلوئنســر مارکتینــگ،  ترکیبــی از ابزارهــای بازاریابــی قدیمــی و جدیــد اســت کــه از 
حمایــت افــراد مشــهور یــا مورد اعتمــاد عمــوم، در قالــب بازاریابــی و تولید محتوااســتفاده 
می کنــد. در حقیقــت اینفلوئنســر مارکتینــگ، اســتراتژی اســت کــه بــر یــک فــرد بانفــوذ 
یــا فــردی بــا شــهرت آنایــن زیــاد تکیــه دارد. در ایــن نــوع بازاریابــی، بــه جــای تمرکــز 
بــر اســتراتژی های بازاریابــی و جــذب مخاطبیــن هــدف، فــرد صاحــب کســب وکار، انــرژی 
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خــود را بــر یــک فــرد خــاص بــه نــام اینفلوئنســر ســرمایه گذاری می کنــد. اینفلوئنســر، 
ــر تصمیــم خریــد  ــه واســطه اعتبــار و شــهرت آناینــی کــه دارد، ب فــردی اســت کــه ب
جمــع وســیعی از مشــتریان بالقــوه تاثیــر می گــذارد. ایــن فــرد در زبــان فارســی بــا نــام 

فــرد تاثیرگــذار یــا بانفــوذ نیــز شــناخته می شــود.
یــک مثــال خــوب در ایــن زمینــه، پیودی پــای در یوتیــوب اســت. او بــا ســازندگان فیلــم 
ــرای  ــرداری شــده اســت، یــک تیــم ب ترســناکی کــه در دخمــه مــردگان پاریــس فیلم ب
ــه چالشــی در  ــراد را ب ــش، اف ــن ویدئوهــا، او و همکاران ــو تشــکیل داد. در ای تولیــد ویدئ
ــرا می خواننــد. در پــی تولیــد چنیــن محتــوای ویدئویــی، او  دخمــه مــردگان پاریــس ف
27 میلیــون مشــترک بــه دســت آورد و تقریبــا دو برابــر ایــن رقــم از ایــن ویدئــو، بازدیــد 

بــه عمــل آمــد.
ــه  ــرد و ب ــل ک ــر عم ــک اینفلوئنس ــوان ی ــه عن ــوب ب ــای در یوتی ــت، پیودی پ در حقیق
واســطه شــهرتش توانســت تعــداد مشــترکان و بازدیــد قابــل  توجهــی را به دســت بیــاورد. 
ــا همــان اینفلوئنســرها می تواننــد در هــر  ــراد تاثیرگــذار ی ــراد مشــهور، اف ــر خــاف اف ب
جایــی یــا هــر فــردی باشــند. آنچــه کــه باعــث شــده ایــن افــراد، تاثیرگــذاری زیــادی 
ــت.  ــی اس ــانه های اجتماع ــا در وب و رس ــای آنه ــاد فالووره ــم زی ــند، حج ــته باش داش
ــس  ــک وباگ نوی ــتاگرام، ی ــوب در اینس ــد محب ــکاس م ــک ع ــد ی ــر می توان اینفلوئنس
خــوش قلــم یــا یــک بازاریــاب در لینکدیــن باشــد. در هــر صنعتــی، افــرادی بــا نفــوذ و 
تاثیرگــذاری قابــل توجهــی وجــود دارنــد و تنهــا کاری کــه شــما بایــد انجــام دهیــد، پیــدا 
ــا دنیــای دیجیتــال و رســانه های اجتماعــی،  کــردن آنهــا اســت. اینفلوئنســرها در وب ی
فالوورهــای زیــادی دارنــد. در حقیقــت، ایــن فالوورهــا همــان چیــزی هســتند کــه یــک 

فــرد دراینفلوئنســر مارکتینــگ بــه دنبــال آن اســت.
ــر  ــا اینفلوئنس ــات ب ــی اوق ــه گاه ــد ک ــود دارن ــز وج ــری نی ــی دیگ ــای بازاریاب روش ه
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مارکتینــگ اشــتباه گرفتــه می شــوند. روش هایــی ماننــد بازاریابــی دهــان بــه دهــان یــا 
بازاریابــی مبتنــی بــر طرفــداران را می تــوان شــبیه اینفلوئنســر مارکتینــگ دانســت، امــا 

ــا یکدیگــر متفــاوت هســتند. بایــد بدانیــد کــه ایــن روش هــا ب

اینفلوئنســر مارکتینــگ چــه تفاوتــی بــا بازاریابــی دهــان 
بــه دهــان دارد؟

 Word Of Mouth ــارت ــف عب ــا WOMM، مخف ــان )ی ــه ده ــان ب ــی ده بازاریاب
Marketing( بــه ایــن معنــی اســت کــه مــردم از افــرادی کــه حرفشــان را قبــول دارند، 

ــد. بــه همیــن علــت، برخــی فکــر می کننــد کــه اینفلوئنســر مارکتینــگ  تاثیــر می  گیرن
ــا  ــد کــه ایــن دو ب ــه دهــان یکــی اســت، امــا برخــی نیــز معتقدن ــا بازاریابــی دهــان ب ب
یکدیگــر متفــاوت هســتند. بایــد بگوییــم که نظــر گروه دوم درســت اســت! در اینفلوئنســر 
مارکتینــگ، بــا اســتفاده از افــراد مشــهور و ســلبریتی ها می توانیــم افــراد را تحــت تاثیــر 
قــرار دهیــم و آنهــا را بــه خریــد یــا اســتفاده از خدماتــی ترغیــب کنیــم. امــا در بازاریابــی 
ــه دهــان، بیــن افــراد واقعــی و حقیقــی ارتبــاط برقــرار می شــود و فــرد مــورد  دهــان ب
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اعتمــاد )می توانــد دوســت شــما باشــد( در مــورد محصــول یــا خدماتــی صحبــت کــرده 
و بدیــن ترتیــب، طــرف مقابــل خــود را بــرای اســتفاده از خدماتــی تشــویق می کنــد. در 
نهایــت، می تــوان گفــت کــه بازاریابــی دهــان بــه دهــان می توانــد جزئــی از اینفلوئنســر 

مارکتینــگ باشــد، امــا بــا آن یکــی نیســت. 
 

ــر  ــی ب ــی مبتن ــگ از بازاریاب ــر مارکتین ــا اینفلوئنس آی
ــت؟ ــاوت اس ــداران متف طرف

ایــن دو روش نیــز بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند و نبایــد آنهــا را یکــی دانســت. در روش 
ــتفاده  ــی اس ــت از محصول ــی اس ــه مدت ــرادی ک ــداران، از اف ــر طرف ــی ب ــی مبتن بازاریاب
ــه  ــا بقی ــود را ب ــه خ ــا تجرب ــود ت ــت می ش ــتند، درخواس ــی هس ــد و از آن راض می کنن
ــت  ــردی پرداخ ــچ ف ــه هی ــی ب ــچ مبلغ ــن روش هی ــد. در ای ــتراک بگذارن ــه اش ــراد ب اف

ــد.  ــان می کنن ــول را بی ــک محص ــود از ی ــوب خ ــه خ ــا تجرب ــراد تنه ــود و اف نمی ش
 

انواع اینفلوئنسرها
افــراد تاثیرگــذار در دنیــای مجــازی بــه شــکل های مختلفــی ظاهــر می شــوند و 
تاثیرگــذاری متفاوتــی دارنــد. بــه طــور کلــی، می تــوان اینفلوئنســرها را بــه ســه دســته 

ــرد: تقســیم ک
 

افراد مشهور )سلبریتی ها(
افــراد مشــهور، قدیمی تریــن نــوع افــراد تاثیرگــذار در اینفلوئنســر مارکتینــگ بــه حســاب 
ــران و  ــب شــامل بازیگ ــه اغل ــراد مشــهور ک ــن اف ــا اســتفاده از ای ــد. شــرکت ها ب می آین
خواننــدگان هســتند، ســال ها توانســتند محصــوالت و خدمــات خــود را تبلیــغ کننــد. بــه 
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ــغ ســاعت Lond Weil اشــاره  ــزار در تبلی ــه محمدرضــا گل ــوان ب ــال، می ت ــوان مث عن
کــرد. او از شــهرت و محبوبیــت خــود بــرای تبلیــغ ایــن ســاعت اســتفاده می کنــد.

شــاید ایــن نــوع تبلیغــات از طریــق اینفلوئنســرهای ســلبریتی، تاثیرگــذار و کارآمد باشــد، 
ــرای هــر  ــراد هزینه هــای هنگفتــی ب ــن اف ــد مشــکاتی نیــز ایجــاد کنــد. ای امــا می توان

ــد.  ــار تبلیــغ دریافــت می کنن ب
ــع  ــا جم ــا ب ــه آنه ــت ک ــن اس ــلبریتی ها، ای ــه س ــوط ب ــکات مرب ــر از مش ــی دیگ یک
وســیعی از مخاطبیــن بــا ســایق و عایــق مختلــف ســروکار دارنــد کــه شــاید تنهــا وجــه 
ــوذ،  ــراد بانف ــن اف ــب، ای ــن ترتی ــه ای ــرد مشــهور باشــد. ب ــه آن ف ــه ب مشترکشــان، عاق
ــیاری  ــرای بس ــاید ب ــه ش ــد ک ــغ می کنن ــی تبلی ــور کل ــه ط ــی را ب ــا خدمات محصــول ی
از مخاطبیــن کارآمــد نبــوده و اصــا بــه آن احتیاجــی نداشــته باشــند. ایــن امــر باعــث 
ــد  ــد، نتوانن ــت می کنن ــه پرداخ ــی ک ــه هزینه های ــه ب ــا توج ــرکت ها ب ــا ش ــود ت می ش

ــد.  ــه دســت آورن نتیجــه قابــل قبولــی ب
 

اینفلوئنسرهای کالن )ماکرو(
ــازی و در  ــای مج ــوور در دنی ــب و فال ــیعی مخاط ــم وس ــوذ دارای حج ــراد بانف ــن اف ای
رســانه  های اجتماعــی مختلــف هســتند. تفــاوت اینفلوئنســرهای کان بــا افــراد 
مشــهور، ایــن اســت کــه افــراد مشــهور بــه واســطه محبوبیت شــان شــهرت دارنــد، امــا 
اینفلوئنســرهای کان بــه خاطــر تخصــص خــود شــناخته می شــوند. بــه عنــوان مثــال، 
ســه اینفلوئنســر برتــر دنیــا در زمینــه بازاریابــی محتــوا جــف بــوالز، جــو پالیــزی و نیــل 
 ،562K ــب دارای ــه ترتی ــر ب ــا در توئیت ــذار، تنه ــرد تاثیرگ ــه ف ــن س ــتند. ای ــال هس پت
ــانه های  ــر رس ــز در دیگ ــادی نی ــواداران بســیار زی ــوور هســتند و ه 141K و 284K فال

ــد. اجتماعــی دارن
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ــردم  ــیاری از م ــد و بس ــی ندارن ــت عموم ــلبریتی ها، محبوبی ــد س ــراد مانن ــن اف ــا ای ام
ــب  ــه اغل ــتند ک ــرادی هس ــا، اف ــای آنه ــن فالوور ه ــند. بنابرای ــا را نمی شناس ــی آنه حت
ــد. بســیاری از  ــه دارن ــه عاق ــن زمین ــه ای ــا ب ــوا می باشــند ی ــی محت ــال بازاریاب ــه دنب ب
ــا رهبــران فکــری هســتند.  ــد ی اینفلوئنســرهای کان در صنعــت خاصــی تخصــص دارن
ــن  ــه ای و از ای ــاوران حرف ــگاه، مش ــتادان دانش ــگاران، اس ــامل روزنامه ن ــوال ش ــا معم آنه
ــد  ــادی دارن ــراد می شــوند. آنهــا در زمینــه فعالیــت و تخصص شــان شــهرت زی قبیــل اف

ــد. ــه آنهــا دارن ــادی ب ــه ایــن خاطــر اعتمــاد زی و هوادارنشــان ب
 

اینفلوئنسرهای خرد )میکرو(
ــراد  ــلبریتی ها، اف ــاف س ــر خ ــد. ب ــرار می گیرن ــته ق ــن دس ــرها در ای ــتر اینفلوئنس بیش
تاثیرگــذار میکــرو نیــز در خــارج از محــدوده خــود، شــهرتی ندارنــد. ایــن افــراد معمــوال 
در زمینه هــای محبــوب و پرطرفــدار فعالیــت می کننــد و تخصــص دارنــد. آنهــا بهتریــن 
ــراد  ــته از اف ــن دس ــاید ای ــتند. ش ــذار هس ــی تاثیرگ ــای بازاریاب ــرای کمپین ه ــه ب گزین
ــه واســطه تخصــص خــود،  بانفــوذ، دارای فالوور هــا و هوادارهــای زیــادی نباشــند، امــا ب

اعتبــار زیــادی در دایــره نفــوذ خــود دارنــد.
ــر  ــد. آنهــا 22 براب ــه خریــد محصــوالت نیــز عاقــه دارن اینفلوئنســرهای خــرد، اغلــب ب
ــو  ــود گفتگ ــای خ ــا فالووره ــد ب ــای خری ــه توصیه ه ــدگان در زمین ــر مصرف کنن دیگ
ــان  ــا هوادارن ش ــی ب ــوی و محکم ــاط ق ــان ارتب ــرو چن ــذار میک ــراد تاثیرگ ــد. اف می کنن
ــت  ــان تح ــا توصیه های ش ــراد را ب ــد اف ــات خری ــد تصمیم ــه می توانن ــد ک ــاد کرده ان ایج
تاثیــر قــرار دهنــد و موجــب فــروش محصــول یــا خدمــات خاصــی بــه نفــع یــک برنــد 

شــوند.
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اینفلوئنسر مارکتینگ چگونه عمل می کند؟
در رونــد اینفلوئنســر مارکتینــگ، مهمتریــن کار، یافتــن فــردی بــا نفــوذ اســت کــه دارای 
ــاط  ــا او ارتب ــد ب ــد. ســپس بای ــازی باش ــای مج ــادی در دنی ــداران زی ــن و طرف مخاطبی
برقــرار کنیــد و در نتیجــه راهــی مفیــد بــرای اســتفاده از مخاطبیــن او بــرای ترویــج و 

تبلیــغ محصــوالت و خدمــات خــود بیابیــد.
ــوازم آرایشــی  ــد ل ــه تولی ــک کســب وکار کوچکــی در زمین ــال، شــما مال ــوان مث ــه عن ب
ارگانیــک و ســازگار بــا محیــط زیســت هســتید. شــما بایــد یــک اینفلوئنســر بــا هــزاران 
ــه او  ــرای اســتفاده ب ــرده و محصــوالت خــود را ب ــدا ک ــه پی ــن زمین ــوور در ای ــزار فال ه
ــتفاده  ــما اس ــتی ش ــی و بهداش ــوازم آرایش ــو ذ از ل ــخص بانف ــن ش ــد. ای ــنهاد کنی پیش
می کنــد. او پــس از بررســی آنهــا، محصــوالت شــما را بــه مخاطبینــش پیشــنهاد می دهــد. 
فالوورهــای اینفلوئنســر کــه بــه شــدت تحــت تاثیــر او قــرار دارنــد، ایــن محصــوالت را 
ــه انتخــاب مناســب و  ــد ک ــوش نکنی ــد. فرام ــداری و امتحــان می کنن ــرای خــود خری ب
ــه  ــما را ب ــت، ش ــی اس ــتراتژی های بازاریاب ــه دارای اس ــذار ک ــرد تاثیرگ ــک ف ــه ی زیرکان

موفقیــت نزدیک تــر می کنــد.
بایــد توجــه داشــته باشــید کــه ایــن نــوع بازاریابــی، بــه ایــن شــکل نیســت کــه شــما 
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ــد.  ــغ کن ــما تبلی ــع ش ــه نف ــد ب ــذار، از او بخواهی ــرد تاثیرگ ــک ف ــه ی ــول دادن ب ــا پ ب
اینفلوئنســرها افــرادی هســتند کــه مــدت زمــان زیــادی را صــرف ســاخت برنــد خــود و 
ــه  ــورد شــهرت خــود محتاطان ــا معمــوال در م ــد. آنه ــه دســت آوردن مخاطــب کرده ان ب
ــر  ــه خط ــود را ب ــن خ ــده از مخاطبی ــت آم ــه دس ــاد ب ــز اعتم ــد و هرگ ــل می کنن عم
ــانه های  ــت در رس ــرای موفقی ــد و ب ــر دارن ــه صب ــتند ک ــرادی هس ــا اف ــد. آنه نمی اندازن
اجتماعــی، تــاش زیــادی کرده انــد و عاقــه ای بــه پیشــنهاد پولــی شــما در وحلــه اول 
ندارنــد. مــا نمی گوییــم آنهــا بــدون گرفتــن پــول بــرای شــما تبلیــغ خواهنــد کــرد، امــا 
مســئله مالــی مهمتریــن موضوعــی نیســت کــه در همــان ابتــدا بخواهنــد راجــع بــه آن 

صحبــت کننــد.
 

چرا برندها به اینفلوئنسرها نیاز دارند؟
بیاییــد قبــل از پرداختــن بــه بحــث نیــاز برندهــا بــه اینفلوئنســرها جهــت بازاریابــی، بــه 
یــک ســوال پاســخ دهیــم. آخریــن بــاری کــه یــک بنــر تبلیغاتــی در اینترنــت، توجه شــما 
ــه یــاد داریــد؟ در پاســخ بایــد بگوییــم کــه  ــر آن کلیــک کردیــد را ب را جلــب کــرد و ب
ــه ایــن نــوع تبلیغــات، اهمیتــی نمی دهــد. تقریبــا می تــوان  ایــن روزهــا دیگــر کســی ب
گفــت کــه تنهــا 0.19 درصــد مــردم در ســطح جهــان بــه ایــن نــوع تبلیغــات، اهمیــت 

می دهنــد.
طبــق یــک نظرســنجی، مشــخص شــد کــه بیــش از نیمــی از کاربــران اینترنتــی، هرگــز 
ــر  ــر کمت ــران ب ــن کارب ــد و 35 درصــد از ای ــغ آناینــی کلیــک نمی کنن ــچ تبلی روی هی
از 5 تبلیــغ در مــاه کلیــک می کننــد. بــه ایــن ترتیــب، بایــد بــرای تبلیغــات و بازاریابــی 
بــه فکــر راه دیگــری بــود. بازاریابــی از طریــق شــبکه های اجتماعــی نیــز یکــی از راه هــای 
ــه و  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــیار م ــروزه بس ــه ام ــت ک ــتری اس ــذب مش ــرای ج ــر ب دیگ
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ــن  ــا ای ــتری دارد. ب ــی بیش ــازده و کارای ــت، ب ــی در اینترن ــای تبلیغات ــه بنره ــبت ب نس
حــال، ایــن نــوع بازاریابــی نیــز نقص هایــی دارد. اولیــن ســوالی کــه در ایــن مــورد پیــش 
می آیــد، ایــن اســت کــه چــه کســی تبلیغــات و پســت های شــما را مشــاهده می کنــد؟ 
پاســخ ایــن ســوال، بــدون شــک فالوورهــا و مخاطبیــن شــما اســت! بدیــن ترتیــب، بــرای 
موفقیــت در ایــن بازاریابــی، بایــد مخاطبیــن زیــادی را بــه صفحــات خــود در رســانه های 

ــر اســت. اجتماعــی جــذب کنیــد و ایــن کاری نســبتا دشــوار و زمان ب
اکثــر مــردم در رســانه های اجتماعــی، شــبکه ای بــا چنــد صــد فالــوور )مخاطــب( دارنــد. 
ایــن افــراد دارای ســایق و عایــق متفاوتــی هســتند. اغلــب تنهــا وجــه مشــترک آنهــا، 
ــک  ــراد می تواننــد عضــوی از ی ــن اف ــرد دوســت هســتند. ای ــک ف ــا ی ــن اســت کــه ب ای
ــا  ــد. ام ــق مشــترکی دارن ــط عای ــه فق ــردی باشــند ک ــا ف ــکار ی ــواده، دوســت، هم خان
ــادی  ایــن موضــوع در مــورد اینفلوئنســرها متفــاوت اســت. آنهــا معمــوال مخاطبیــن زی
بــا عایــق، طــرز تفکــر و ســایق مشــابهی دارنــد. حــال ایــن همــه مخاطــب بــا ســایق 

ــرای جــذب مشــتری باشــد.  ــی ب ــازار خوب ــد ب مشــترک می توان
بــه ایــن ترتیــب، اینفلوئنســر مارکتینــگ می توانــد راهــی کارآمــد و نســبتا ســریع بــرای 
جــذب مشــتریان جدیــد و افزایــش فــروش بــرای برندهــا باشــد. پــس برندهــا می تواننــد 
بــا پیــدا کــردن فــرد تاثیرگــذار مناســب، از طریــق او پیــام تبلیغاتــی خــود را بــه گــوش 

جمــع وســیعی از مشــتریان هــدف برســانند.  
 

اهمیت اینفلوئنسر مارکتینگ
بازاریابــی تاثیرگــذار هماننــد بازاریابــی اجتماعــی و بازاریابــی محتــوا، رویکــردی آهســته 
ــی  ــن بازاریاب ــال ســوددهی ســریع باشــید. در ای ــه دنب ــد در آن ب ــدار اســت و نبای و پای
ــه  ــد قــدرت، اعتبــار و رهبــری خــود را در زمینــه ای کــه در آن فعالیــت می کنیــد ب بای
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مخاطبینتــان نشــان دهیــد. از آنجایــی کــه رســانه های اجتماعــی بــه جــزء جدایی ناپذیــر 
از زندگــی امــروز بشــر تبدیــل شــده اند، نیــاز بــه بازاریابــی نیــز بیــش از پیــش احســاس 
می شــود. امــا شــاید از خــود بپرســید کــه چــرا در رســانه های اجتماعــی بــه اینفلوئنســر 
مارکتینــگ نیــاز داریــد. در ادامــه مطلــب، دالیلــی را مبنــی بــر اهمیــت ایــن بازاریابــی 

ــه می دهیــم: ــه شــما ارائ ب

ــاد  ــرها اعتم ــه اینفلوئنس ــراد ب ــد اف ــدود 70 درص ح
می کننــد

جلــب اطمینــان مخاطبیــن و ایجــاد اعتمــاد متقابــل بــرای برندهــا، کار نســبتا دشــواری 
اســت. امــا بــه لطــف بازاریابــی تاثیرگــذار، شــما می توانیــد بــه ســادگی اعتمــاد مخاطبین 
خــود را از طریــق اینفلوئنســرها یــا افــراد تاثیرگــذار جلب کنیــد. هر 4 نفر از 10 مشــترک 
ــد. یکــی دیگــر  ــرای اشــتراک یــا خریــد، تحــت تاثیــر یــک اینفلوئنســر قــرار می گیرن ب
ــای  ــتند هزینه ه ــور نیس ــا مجب ــه برنده ــت ک ــن اس ــذار، ای ــی تاثیرگ ــای بازاریاب از مزای
ــد. آنهــا در عــوض، ســراغ اســتفاده از نفوذگــران  ــرای تبلیغــات کنــار بگذارن هنگفتــی ب

می رونــد تــا از طــرف آنهــا ســخن بگوینــد و اعتمــاد مخاطبیــن را جلــب کننــد.
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حــدود 86 درصــد زنــان از پیشــنهادات خریــد در 
می کننــد پیــروی  اجتماعــی  رســانه های 

ایــن آمــار بــرای هــر برنــدی کــه بــا زنــان و محصــوالت مرتبــط بــا آنهــا ســروکار دارد، 
ــا اهمیــت اســت، زیــرا در حقیقــت زنــان، مخاطبیــن و مشــتریان ایــن برندهــا  بســیار ب

هســتند.
بــه ایــن ترتیــب، اگــر می خواهیــد مشــتریان )زنــان( بیشــتری را بــرای خریــد محصــول 
یــا خدمــات خــود جــذب کنیــد، بایــد در رســانه های اجتماعــی حضــور داشــته و بدانیــد 
ــد  ــام نشــان می دهن ــار و ارق ــد هســتند. آم ــدام اینفلوئنســرها عاقه من ــه ک ــا ب ــه آنه ک
کــه بیــش از نیمــی از زنــان، بــه خاطــر پســت های ارائه شــده از ســوی اینفلوئنســرخاصی 
ــر  ــت تاثی ــتر تح ــا بیش ــد. آنه ــد می کنن ــه خری ــدام ب ــتاگرام، اق ــوک و اینس در فیس ب

ــد کــه الهام بخــش هســتند. اینفلوئنســرهایی قــرار دارن
 

و  توصیه هــا  از  مصرف کننــدگان  درصــد   49 حــدود 
ــروی  ــرها پی ــط اینفلوئنس ــده توس ــنهادات ارائه ش پیش

می کننــد
آمــار و ارقــام نشــانگر اهمیــت فزاینــده تاثیــر رســانه های اجتماعــی بــرای برندهــا جهــت 
ــای  ــدگان از توصیه ه ــد مصرف کنن ــا 49 درص ــه تنه ــتند. ن ــن هس ــا مخاطبی ــاط ب ارتب
ــن  ــدن پســت های ای ــد، بلکــه 40 درصــد آنهــا بعــد از دی ــر می پذیرن اینفلوئنســرها تاثی
افــراد بانفــوذ در توئیتــر، یوتیــوب یــا اینســتاگرام، اقــدام بــه خریــد محصــول یــا خدماتــی 
می کننــد. اگــر مصرف کننــدگان بــه توصیه هــای فــرد تاثیرگــذار اعتمــاد داشــته 
ــد از  ــا می توانن ــب، برنده ــن ترتی ــد. بدی ــد می کنن ــتری خری ــال بیش ــا احتم ــند، ب باش
افــراد تاثیرگــذار در رســانه های اجتماعــی بــرای فــروش محصــول خــود اســتفاده کننــد.
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توصیه هــای  از  نوجوانــان   10 هــر  از  نفــر   6 تعــداد 
می کننــد پیــروی  اینفلوئنســرها 

دیگــر ایــن روزهــا جوانــان و نوجوانــان کمتــر تحــت تاثیر افــراد مشــهوری چــون بازیگران 
و خواننــدگان هســتند. نــه تنهــا برندهــا بــه ســختی می تواننــد اعتمــاد مشــتریان خــود را 
جلــب کننــد، بلکــه افــراد مشــهور نیــز نمی تواننــد بــه انــدازه گذشــته مشــتریان را تحــت 
ــراری  ــی برق ــوض، اینفلوئنســرها توانای ــد. در ع ــرار  دهن ــر خــود و توصیه هایشــان ق تاثی
روابــط قــوی بــا طرفــداران را دارنــد و ســه برابــر افــراد مشــهور مشــترکان را بــه خــود 
جــذب می کننــد. پســت های ایــن افــراد حتــی دو برابــر افــراد مشــهور دیــده می شــوند 
ــروزه  ــه ام ــه نظــر می رســد ک ــد. ب ــت می کنن ــت( دریاف ــر بیشــتر نظــر )کامن و 12 براب
ــش  ــان بی ــی و همتایانش ــانه های اجتماع ــذار در رس ــراد تاثیرگ ــه اف ــدگان ب مصرف کنن
ــدرت رســانه های اجتماعــی در  ــد. در حــال حاضــر،  ق ــرد دیگــری اعتمــاد دارن از هــر ف

دســتان اینفلوئنســرها اســت.
 

اینفلوئنســر مارکتینــگ روشــی رو بــه رشــد بــرای جــذب 
مشــتریان است

امــروزه تمامــی کســب وکارهای آنایــن، ســعی می کننــد بــا اســتفاده از افــراد تاثیرگــذار 
ــش از  ــگ بی ــد. اینفلوئنســر مارکتین ــود بپردازن ــات خ ــی محصــوالت و خدم ــه بازاریاب ب
ــر ایــن،  ــرار گرفتــه اســت. عــاوه ب ــواع کســب وکارها ق پیــش مــورد توجــه برندهــا و ان
ــن  ــن و موثرتری ــه صرفه تری ــذار، ب ــی تاثیرگ ــد بازاریاب ــان می گوین ــد از بازاریاب 22 درص

روش بــرای بــه دســت آوردن مشــتریان جدیــد اســت.
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حــدود 57 درصــد از شــرکت های مــد و زیبایــی در 
بازاریابــی تاثیرگــذار شــرکت می کننــد

ــرای  ــه عنــوان راهــی ب ــه اینفلوئنســر مارکتینــگ ب ــه شــدت ب صنایــع مــد و زیبایــی، ب
ــرکت ها  ــد ش ــتند. 57 درص ــی هس ــود متک ــات خ ــوالت و خدم ــروش محص ــغ و ف تبلی
ــی خــود اســتفاده  ــوان بخشــی مهــم از بازاریاب ــه عن در حــال حاضــر از اینفلوئنســرها ب
ــار در  ــزاران ب ــرها، ه ــل از اینفلوئنس ــر حاص ــطه تاثی ــه واس ــا ب ــن برنده ــد. ای می کنن
ــا  ــوند. ب ــده می ش ــر و ... دی ــوب، توئیت ــتاگرام، یوتی ــد اینس ــی مانن ــبکه های اجتماع ش
ایــن وجــود، در حالــی کــه بســیاری از برندهــای مختلــف مــد و زیبایــی بــر اســتفاده از 
اینفلوئنســرها بــرای جــذب مشــتری و بازاریابــی تاکیــد دارنــد، بســیاری از آنهــا نیــز بــه 
دنبــال ایجــاد نوعــی وابســتگی در مشــتریان بــه محصــوالت بــرای رســیدن بــه موفقیــت 

همیشــگی هســتند.
 

ــر  ــت اینفلوئنس ــال 2020 صنع ــا س ــی رود ت ــار م انتظ
مارکتینــگ بــه ارزشــی بالــغ بــر 10 میلیــارد دالر دســت 

ــد ــدا کن پی
بازاریابــی تاثیرگــذار بــه عنــوان یــک صنعــت جدیــد در طــی دو ســال گذشــته، بــه طــور 
چشــمگیری گســترش یافتــه اســت. ایــن صنعــت در ســال 2017، تنهــا 2 میلیــارد دالر 
ــه  ــی می شــود ک ــزون آن، پیش بین ــه رشــد ســریع و روز اف ــا توجــه ب ارزش داشــت و ب

تــا ســال 2020 بتوانــد بــه ارزشــی بالــغ بــر 10 میلیــارد برســد.
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ــن اســتراتژی در  ــای اســتفاده گســترده تر از ای ــه معن ــداوم ب ــن رشــد چشــمگیر و م  ای
ــدی در  ــتراتژی های جدی ــه اس ــان ب ــود بازاریاب ــث می ش ــت و باع ــی اس ــت بازاریاب صنع
ــی  ــا و بررس ــرای کمپین ه ــل ب ــه و تحلی ــاد تجزی ــا، ایج ــری کمپین ه ــت اندازه گی جه

نحــوه مدیریــت روابــط بیــن برندهــا و اینفلوئنســرها نیــاز داشــته باشــند.
 

جهــت  در  اساســی  برنامه ریزی هــای  حــال  در  بــزرگ  شــرکت های  و  برندهــا 
هســتند تاثیرگــذار  بازاریابــی  در  ســرمایه گذاری 

ــان  ــی بازاریاب ــردی، حت ــچ  ف ــر هی ــگ ب ــر اینفلوئنســر مارکتین ــرات بی نظی ــج و تاثی نتای
ــان،  و برندهــای مختلــف پنهــان نیســت. ایــن تاثیــر باعــث شــده تــا 67 درصــد بازاریاب
ــرای  ــتاگرام ب ــژه در اینس ــه وی ــده، ب ــاه آین ــود در 12 م ــه خ ــش بودج ــه افزای ــدام ب اق
ــش  ــد موجــب افزای ــا می توان ــه تنه ــش بودجــه، ن ــن افزای ــد. ای ــذار کنن ــی تاثیرگ بازایاب
آگاهــی برنــد و رســیدن بــه مخاطبیــن و مشــتریان جدیــد شــود، بلکــه خیلــی ســریع در 

ــان اســت. ــرای بســیاری از بازاریاب ــال کلیــدی ب ــه یــک کان حــال تبدیــل شــدن ب
 

اینفلوئنســر مارکتینــگ از بازاریابــی چاپــی پیشــی گرفته 
است

ــی  ــی در هزینه هــای بازاریاب ــال صرفه جوی ــه دنب ــدان معنــی اســت کــه برندهــا ب ــن ب ای
ــد در  ــبتا ناکارآم ــت و نس ــران قیم ــات گ ــد تبلیغ ــتند. خری ــر هس ــج بهت ــن نتای و گرفت
مجــات، روزنامه هــا یــا بــه صــورت تراکت هــای چاپــی، دیگــر ماننــد گذشــته تاثیرگــذار 
ــی در  ــا اســتفاده از اینفلوئنســرها و صرفه جوی ــی تاثیرگــذار ب ــل، بازاریاب نیســت. در مقاب
هزینه هــا توانســته اســت بــه مراتــب فراتــر از مرزهــای بازاریابــی ســنتی بــرود و نتایــج 

بســیار مثبــت و قابــل توجهــی بــه دســت بیــاورد.
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ــک  ــای ی ــر مبن ــر ب ــران توئیت ــد کارب ــش از 40 درص  بی
ــد ــام می دهن ــود را انج ــد خ ــت خری توئی

بــه نظــر می رســد کــه اینفلوئنســرهای فعــال در توئیتــر، توانایــی تحــت تاثیــر قــرار دادن 
تصمیمــات خریــد فالوورهــای خــود را دارنــد. بــر اســاس ایــن پلتفــرم، افــراد تاثیرگــذار 
ــا 49  ــاد ب ــاد اعتم ــرای ایج ــود، ب ــان خ ــا همتای ــت ب ــال رقاب ــه دنب ــر ب ــال حاض در ح
ــه  ــا ب ــه آنه ــد ک ــران می گوین ــد از کارب ــن درص ــتند. ای ــر هس ــران توئیت ــد از کارب درص
اینفلوئنســرها بیشــتر از دوستانشــان اعتمــاد دارنــد. مشــارکت در کمپین هــای بازاریابــی 
ــد باعــث افزایــش فــروش محصــوالت و  ــه وضــوح می توان ــا اینفلوئنســرها در توئیتــر، ب ب

خدمــات شــود.
 

حــدود 67 درصــد بازاریابــان، محتــوای تبلیغاتــی خــود را 
ــا کمــک اینفلوئنســرها ترویــج می دهنــد ب

ــر  ــرای اینفوئنس ــه ای را ب ــان، بودج ــد از بازاریاب ــم، 73 درص ــان کردی ــه بی ــور ک همانط
ــه طــور  ــا ب ــط 67 درصــد از آنه ــا در حــال حاضــر فق ــد، ام ــن کرده ان ــگ تعیی مارکتین
ــان از اعتبــار و  ــرای تبلیغــات در ارتبــاط هســتند. ایــن بازاریاب ــا اینفلوئنســرها ب فعــال ب
ــی خــود اســتفاده  ــوای بازاریاب ــغ محت ــج و تبلی ــوذ جهــت تروی ــراد بانف ــن اف شــهرت ای
می کننــد. آنهــا از اینفلوئنســرها می خواهنــد تــا محتــوای تبلیغاتــی خاصــی را از طــرف 
خــود تبلیــغ کننــد. ایــن اســتراتژی، نتایــج مثبــت و تاثیرگــذاری را بــه همــراه داشــته و 

موجــب فــروش محصــوالت و خدمــات و جــذب مشــتریان جدیــد شــده اســت.
 

15



اینفلوئنرس کیست و اینفلوئنرس مارکتینگ چیست؟

www.armanic.com

ــی  ــبکه اجتماع ــن ش ــن و موثرتری ــوک پرنفوذتری فیس  ب
است

ــانه  ــن رس ــان، تاثیرگذارتری ــر جه ــر در سراس ــارد کارب ــدود دو میلی ــا ح ــوک ب فیس  ب
ــر  ــران را تحــت تاثی ــد کارب ــای خری ــه 19 درصــد از تصمیم گیری ه ــی اســت ک اجتماع
قــرار می دهــد. دیگــر رســانه  های اجتماعــی نیــز در حــال پیشــرفت هســتند، امــا قــدرت 
ــت  ــرای موفقی ــت. ب ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ــم ب ــوز ه ــه هن ــن زمین ــوک در ای فیس  ب
ــور در  ــتر، حض ــه بیش ــروش هرچ ــتن ف ــد و داش ــتریان جدی ــذب مش ــی، ج در بازاریاب

ــود. ــوب می ش ــی محس ــری حیات ــوک ام فیس  ب

چطور فرد تاثیرگذار مناسب خود را انتخاب کنیم
 

دسترسی به رسانه های اجتماعی
ــا  ــه واقع ــل می شــود ک ــذار تبدی ــرد تاثیرگ ــک ف ــه ی ــی ب ــر زمان ــک کارب در حقیقــت، ی
ــه  ــذار ب ــرد تاثیرگ ــی ف ــه دسترس ــد. هرچ ــرار ده ــر ق ــت تاثی ــران را تح ــد دیگ بتوان
رســانه های اجتماعــی بیشــتر باشــد یــا بــه عبــارت ســاده تر در رســانه های مختلــف بــه 
صــورت فعــال مشــارکت داشــته باشــد، تعــداد مخاطبیــن بیشــتری نیــز خواهــد داشــت. 
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ــتری  ــراد بیش ــد روی اف ــد، می توان ــر باش ــواداران او باالت ــن و ه ــداد مخاطبی ــه تع هرچ
ــر بگــذارد. تاثی

البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه بزرگتــر بــودن دایــره نفــوذ اینفلوئنســرها، 
لزومــا بــه معنــی بهتــر بــودن آنهــا نیســت. شــما بایــد تمامــی ســوابق و فعالیت هــای او 
را مــورد بررســی قــرار دهیــد تــا ببینیــد کــه آیــا مخاطبیــن فــرد تاثیرگــذار مــورد نظــر، 
واقعــا تحــت تاثیــرش قــرار دارنــد یــا خیــر. بــه عنــوان مثــال، یــک کاربــر در اینســتاگرام 
ــک  ــد، 500 الی ــت جدی ــر پس ــرای ه ــد و ب ــته باش ــوور داش ــت 15000 فال ــن اس ممک
ــوور، تنهــا 100  ــا 30000 فال دریافــت کنــد. در مقابــل، کاربــر دیگــری ممکــن اســت ب
الیــک بــه ازای هــر پســت دریافــت کنــد. شــاید تعــداد کاربــران بیشــتر کاربــر دوم، شــما 
را جــذب خــود کنــد، امــا بایــد بررســی کنیــد کــه آیــا او می توانــد تمامــی فالوورهــای 

خــود را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
 

نوع فالوورها یا مخاطبین اینفلوئنسر
یکــی از اشــتباهات رایجــی کــه اغلــب در اینفلوئنســر مارکتینــگ وجــود دارد، ایــن اســت 
کــه شــرکت ها بــه دنبــال اینفلوئنســری هســتند کــه دارای مخاطبیــن بیشــتری باشــد. 
همانطــور کــه پیشــتر نیــز اشــاره کردیــم، بیشــتر بــودن مخاطبیــن بــه معنــی مناســب 
بــودن فــرد تاثیرگــذار نیســت. شــما بایــد مطمئــن شــوید کــه مخاطبیــن فــرد تاثیرگــذار 
ــرای  ــی ب ــال بازاریاب ــه دنب ــر ب ــال، اگ ــوان مث ــه عن ــد. ب ــی دارن ــما همخوان ــد ش ــا برن ب
محصــوالت مربــوط بــه بانــوان هســتید )لبــاس، لــوازم آرایــش و دیگــر لــوازم مرتبــط بــا 
بانــوان(، بهتــر اســت اینفلوئنســری پیــدا کنیــد کــه بیشــتر مخاطبینــش، زنــان هســتند. 
ــی کمــی  ــه احتمــال خیل ــداران بوکــس باشــند، ب ــرد تاثیرگــذار طرف اگــر مخاطبیــن ف
ــد خــود توســط اینفلوئنســرتان نتیجــه مثبــت دریافــت کنیــد.  می توانیــد از تبلیــغ برن
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 رویکرد بازاریابی
اینفلوئنسر مارکتینگ دو جنبه دارد: اینفلوئنسر و برند.

از یــک ســو، شــرکت ها تمایــل دارنــد تــا در ازای پرداخــت پــول، از اینفلوئنســرها بخواهند 
محصــوالت و خدمــات آنهــا را بــه دایــره تحــت نفوذشــان توصیــه کننــد. از طــرف دیگــر، 
ــرکت ها  ــم از ش ــور منظ ــه ط ــی، ب ــام کار کم ــد در ازای انج ــل دارن ــرها تمای اینفلوئنس

ــد. ــت کنن ــه دریاف حق الزحم
بــا ایــن حــال، نکتــه اینجــا اســت کــه اگر محصــول یــا خدمــات شــما، از کیفیــت مطلوبی 
ــه  ــد ب ــره تحــت نفوذشــان نمی توان ــه دای ــراد تاثیرگــذار ب برخــوردار نباشــند، توصیــه اف
ــاره پــای نــکات بازاریابــی ســنتی بــه  صــورت طوالنــی مــدت کارســاز باشــد. حــال دوب
میــان می آیــد: »مــردم بــه دنبــال خریــد نیســتند، بــه دنبــال اســتفاده از ارزش  و کیفیــت 

واقعــی یــک محصــول یــا خدمــات هســتند.«
 

نمونه هایی از اینفلوئنسر مارکتینگ
ــن  ــذار را در مهمتری ــی تاثیرگ ــای بازاریاب ــه از کمپین ه ــد نمون ــد چن ــت، بیایی در نهای
کانال هــای رســانه های اجتماعــی بررســی کنیــم. ایــن چهــار کانــال عبارتنــد از یوتیــوب، 

ــر. ــنپ چت و توئیت ــتاگرام، اس اینس
 

اینستاگرام
ــه در  ــت ک ــی اس ــانه های اجتماع ــن رس ــن و کارآمدتری ــی از محبوب تری ــتاگرام یک اینس
ششــم مــاه فوریــه ســال 2010، شــروع بــه کار کــرد و در چنــد ســال اخیــر بســیار مــورد 
توجــه عمــوم مــردم قــرار گرفــت. ایــن پلتفــرم بــرای فــروش محصــول و خدمــات مرتبــط 

بــا پوشــاک و ســبک زندگــی می توانــد گزینــه بســیار عالــی باشــد.
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در ایــن پلتفــرم، میکــرو اینفلوئنســرها بــه طــور وســیع و موفــق در حــال فعالیــت و فروش 
ــوک  ــق، اســلوا دانلی ــن اینفلوئنســرهای موف ــات هســتند. یکــی از ای محصــوالت و خدم
 OdysseysAwait# و هشــتگ Sperry اســت کــه تصویــری را از خــود بــا کفــش

بــه نمایــش گذاشــت.

یوتیوب
ــی اســت.  ــوای ویدئوی ــوب مناســب محت ــای محب ــر از پلتفرم ه ــز یکــی دیگ ــوب نی یوتی
در ایــن رســانه اجتماعــی پرطرفــدار نیــز اینفلوئنســرها نقــش مهمــی در شناخته شــدن 
ــای  ــال، برنده ــوان مث ــه عن ــد. ب ــا می کنن ــات ایف ــوالت و خدم ــروش محص ــا و ف برنده
اســکاتلندی Lagavulin و Oban، در یــک محتــوای ویدئویــی کــه از طرفاینفلوئنســر 
Nick Offerman منتشــر شــد، بــه شــهرت و محبوبیــت زیــادی دســت پیــدا کردنــد. 

ایــن ویدئــوی ســاده همچــون ویروســی در فضــای مجــازی انتشــار یافــت و مــورد بازدیــد 
میلیون هــا نفــر قــرار گرفــت و در نهایــت برنــده جایــزه بهتریــن اینفلوئنســر مارکتینــگ 

شــد.
بــه طــور مشــابه، آمــازون یــک کمپیــن اینفلوئنســر مارکتینــگ بــا چنــد نفــر از چهره های 
معــروف و ســلبریتی ها در ســال 2015 در یوتیــوب راه انــدازی کــرد. در نیمــه اول ســال، 

ایــن کمپیــن بیــش از 83 میلیــون، بازدیــد بــه دســت آورد.
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اگــر مخاطبیــن و مشــتریان هــدف شــما بــه طــور عمــده نســل جــوان هســتند، یوتیــوب 
بهتریــن پلتفــرم اجــرای بازاریابــی تاثیرگــذار بــرای شــما خواهــد بــود. مصرف کننــدگان 
نســل جــوان بــه اینفلوئنســرهای یوتیــوب، بیشــتر از ســلبریتی های ســنتی اعتمــاد دارنــد.

اسنپ چت
دی جــی خالــد، موســیقی دانی اســت کــه درســت تــا همیــن چنــد ســال پیــش نســبتا 
ــنپ چت  ــرهای اس ــن اینفلوئنس ــی از بهتری ــر یک ــال حاض ــا او در ح ــود. ام ــناخته ب ناش
اســت. او توانســت در یــک حرکــت تبلیغاتــی در مــدت زمــان کوتاهــی، تعــداد فالوور هــای 
یــک شــرکت را بــه طــور چشــم گیری بــاال ببــرد. اگــر شــما نیــز صاحــب کســب وکاری 
هســتید، می توانیــد بــا پیــدا کــردن یــک اینفلوئنســر مناســب و بــا اضافــه کــردن کمــی 
خاقیــت، نوعــی آگاهــی عمومــی در مــورد برنــد خــود ایجــاد کنیــد و تعــداد فالوورهــای 

قابــل توجهــی بــه دســت آوریــد.
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توئیتر
ــال  ــه در س ــت ک ــی اس ــانه های اجتماع ــن رس ــر از محبوب تری ــی دیگ ــز یک ــر نی توئیت
2006 توســط جــک دورســی طراحــی و راه اندازی شــد. اگــر قصد داریــد از یکاینفلوئنســر 
ــد.  ــرای کمپیــن خــود را فرامــوش نکنی ــد، ایجــاد هشــتگ# ب ــر اســتفاده کنی در توئیت
بــه عنــوان مثــال، Sprint از هشــتگ #LiveUnlimited بــرای بــه اشــتراک 
ــا از هشــتگ  ــه قب ــد ک ــتفاده می کن ــا اینفلوئنســرهایی اس ــود ب ــوای خ ــتن محت گذاش

ــد. ــتفاده کرده ان ــود اس ــی خ ــن بازاریاب ــرای کمپی #LiveUnlimited ب

آینده اینفلوئنسر مارکتینگ
ــد.  ــته باش ــنی داش ــده روش ــد آین ــذار می توان ــی تاثیرگ ــه بازاریاب ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ایــن نــوع از بازاریابــی می توانــد بســیاری از مســائل مربــوط بــه بازاریابــی ســنتی ماننــد 
ــن  ــودن مخاطبی ــده ب ــن و پراکن ــوی مخاطبی ــی از س ــای تبلیغات ــه بنر ه ــی ب بی توجه
هــدف را حــل کنــد. اینفلوئنســر مارکتینــگ بــه ســرعت در حــال رشــد می باشــد و هنــوز 
بــه اوج قــدرت خــود نرســیده  اســت. حــدود یــک دهــه قبــل، ایــن نــوع بازاریابــی وجــود 
نداشــت و برندهــا تنهــا می توانســتند از طریــق چنــد شــخصیت مشــهور و دســت نیافتنی، 
ــدار و  ــه وب ســایت های پرطرف ــرادی ک ــد. اف ــغ کنن ــات خــود را تبلی محصــوالت و خدم
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پربازدیــد داشــتند، بــه ارزش واقعــی ســایت خــود واقــف نبودنــد. امــا هــم اکنــون همــه 
ــوادار و  ــا ه ــا میلیون ه ــذار ب ــراد تاثیرگ ــود اف ــا وج ــال ب ــت. ح ــرده اس ــر ک ــز تغیی چی
ــاک،  ــپزی، پوش ــودک، آش ــف )ک ــای مختل ــدد در زمینه ه ــایت های متع ــوور و وب س فال
ــد  ــا می توانن ــتند، برنده ــی هس ــیار باالی ــد بس ــم بازدی ــه دارای حج ــامتی و ...( ک س

ــد. ــدا کنن ــر پی ــوه و هــدف خــود را راحت ت مشــتریان بالق
 

سخن آخر
ــه  ــن شــوند ک ــد مطمئ ــا و اشــخاص بای ــذار، برنده ــی تاثیرگ ــت در بازاریاب ــرای موفقی ب
ــه  ــن ب ــو احس ــه نح ــا را ب ــات آنه ــام و تبلیغ ــد پی ــان می توان ــورد نظرش ــر م اینفلوئنس
مخاطبیــن منتقــل کنــد. پــس در حقیقــت موفقیــت در اینفلوئنســر مارکتینــگ در گــرو 
انتخــاب صحیــح و مناســب اینفلوئنســر اســت. ایــن نــوع بازاریابــی، هــر روز در حال رشــد 
ــازی  ــار بی نی ــع از آن اظه ــور قط ــه ط ــد ب ــرکتی نمی توان ــچ ش ــت و هی ــرفت اس و پیش
کنــد. عرصــه رقابتــی امــروز، باعــث ایجــاد رویکرد هــای جدیــدی بــرای فــروش محصــول 
ــه  ــن عرصــه ب ــد در ای ــرای اینکــه بتوانن ــا ب ــات شــده اســت. شــرکت ها و برنده و خدم
بقــای خــود ادامــه دهنــد یــا بــا رقبــای خــود بــه رقابــت بپردازنــد، بایــد از جدیدتریــن 

ــند. ــع باش ــی مطل ــای بازاریاب ــانی های دنی ــرات و به روزرس تغیی
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