
 کسب وکار یدر برندساز یاجتماع هایرسانهنقش 

 

 یهارسانه افزاید.را می میزان بازدیدو  داده شیرا افزا ینام تجار کی دیده شدن اندازه کسب وکار یدر برندساز یاجتماع هایرسانه

 یهادر رسانه یحضور قو کیداشتن کند. یکمک م کسب و کار شما هستند وفادار وسعت طرفدارانی کهبه  نیهمچن یاجتماع

 توسعه دهد.و فروش را  بکاهدرا  یابیبازار یهانهی، هزکند جادیا یتجار ارکتمش دهداین فرصت را میبرند  کیبه  یاجتماع

 به اشتراک بگذارد.  گرانیرا با د اتیها و جزئتا داستانمشوق کاربر است  رایز بسیار موثر هستند یبرندسازدر  یاجتماع یهارسانه

 

 نقش دارند؟ غاتیدر تبلبه چه صورت  یاجتماع یها رسانه

. به این صورت دیمحصوالت و خدمات خود استفاده کن غیتبل یخالقانه براشکلی به  یدر برندساز یاجتماع هایرسانهاز  قادر هستید

را  یآگاه یاجتماع یشما قرار گرفته اند. رسانه ها یابیبازار یهانیکمپ ریاحساس کنند تحت تأث انیمشتر موجب گردد نکهیبدون اکه 

 که  یکه به طور مداوم در مورد محصوالت و خدمات کننددهند. این امکان را ایجاد میوسعت میکسب و کار شما  رابطه بادر 

 .دیکن یادآوریبه آنها  کنیدعرضه می

 ؟اهمیت دارند کسب و کارها یبرا یاجتماع یهارسانه ایآ
این امکان  یاجتماع ی. بسترهاشودمحسوب میکسب و کار شما  یابیبازار راهبرداز  یبخش مهم یدر برندساز یاجتماع هایرسانه

 . همین امر موجب افزایشدیده شیخود افزا برندخود را در مورد  یآگاهو  دیخود ارتباط برقرار کن انیتا با مشتر کنندرا فراهم می

بر درآمد و  یاجتماع بسترهای بر این باروند یاجتماع هایشبکه ابانیاز بازار درصد 50ز  بیشا شود.می و فروش خود  انیمشتر

 سازمان آنها تاثیر مثبتی دارد.فروش 

 یبرا دی. به نفع ماست که از همه امکانات جدمتحول کرده استارتباط ما را  سبک برقراری یدر برندساز یاجتماع هایرسانه

 . استفاده کنیمبرندسازی کسب و کارمان 



نظر خود را به اشتراک بگذارد. انواع  توانایی این را دارد ی. هرکسمشاغل یکسان استهمه  یبرا یاجتماع هایشبکهدر  یابیبازار

خود  یساختن نام تجار یبسترها و ابزارها برا نیاز ا کافیست. فقط وجود دارد های اجتماعیشبکه ابزارها و بسترهایاز متنوعی 

 ببرید.استفاده 

 

 

 ی:در برندساز یاجتماع هایمزایای استفاده از رسانه
 

 برقراری ارتباط بهتر و سریعتر. 1

در  یاجتماع ی. رسانه هادر ارتباط هستندخود  انیکه با مشتر ستین ییمارک ها رابطه بافقط در  یدر برندساز یاجتماع هایرسانه

 مردم است.  بامردم  پیوستگی ارتباط با

خود  یشبکه حرفه ا متخصصان ری، ساانی، مرببا همکاران ارتباط برقرار کردنبا  دیتوان ی، محرفه ای در نظر بگیریداگر از جنبه 

 ایها که به دنبال فرصت دیدار اریدر اخت دیشبکه کامالً جد کی، توسعه دهیدروابط را  نی. اگر اگسترش دهید نیآنال ه شکلرا ب

 .دیهست یحرفه ا یهاییراهنما

 

 اشتراک گذاری مهارت خود با دیگران. 2

شناخته شده  یزیدر چه چ دیخواه یو م دیدان یکه در مورد آنچه مکند این امکان را فراهم می یدر برندساز یاجتماع هایرسانه

، اتیکه چگونه تجرب دیاموزیکند. ب یرا جذب م یو شخص ی، ارتباطات بالقوه حرفه اخود مهارت. به اشتراک گذاشتن دیکنبحث

 داشت. دیخواه برقراری ارتباط با افراد دیگر یبرا یشتریب یهاو فرصت دیخود را ارائه ده یحرفه ا جیدستاوردها و نتا

 



 آن را دارید. یاعتبارسنج امکان، گذاریدمیبه اشتراک  در مورد موضوعاتی که در رابطه با آنها اطالعات زیادی دارید، یمطالباگر 

 . ستیشما ن نیفقط مربوط به حضور آنالصحبت و عملکرد  نیا

 

 .دیده شیخود را افزا دی. د3

کسب و کار خود را انجام   یاجتماع یهامداوم کانال تیریمد توانیدمی تخصص کسب کرده اید های اجتماعیدر زمینه شبکه اگر

 تیفیک با یمحتوااگر  . حتی در این عرصه مدیریت کنیدو  دیده شیافزاخود را  دیکه د دیرا دار لیپتانس نیابا کسب تخصص  دهید.

 .نندیبیآن را م یشتریافراد بگذارند و میآن را به اشتراک  یشتریافراد ب، دبه اشتراک بگذاری

. دنبال کردن افراد و تعامل با آنها در نیز باشید گرانید یبا محتوا در گیر دیبا این مبحث فقط در رابطه با محتوای شما نیست بلکه

 .کندیروابط کمک م جادیبه ا یاجتماع یرسانه ها

 

 .روی آموزش خودتان کار کنید -4

تا آنچه را که واقعاً به آن  دهندفرصت را می نیبه شما ا یدر برندساز یاجتماع هایرسانه. اطالعات زیادی در اینترنت موجود است

 عیاز وقا دیتوان یم یکند. به راحت میرا تنظ افراد مورد عالقه یکه محتوا دیکن هیته یستیل قادر هستید. داشته باشید دیدهیم تیاهم

 آگاهی کسب کنید.افتد  یشما اتفاق م یکیکه در نزد ییزهایو چ یجار

 

 .دین متصل شو. در هر زما5

جلسه ارتباط  کی ایکنفرانس  کی، شبکه اتفاقاتو بعد از  نیتوانند به شما کمک کنند قبل ، ح یم یدر برندساز یاجتماع هایرسانه

 . دآماده تر گردن یصحبت حضور یتوانند قبل از مالقات با شما آشنا شوند و برا ی. مردم مدیبرقرار کن

. زیادی مدنظر است یو حرفه ا یشخص یایمزا یاجتماع یهارسانهبه کارگیری است.  دیجد یهافرصت فضای یاجتماع هایشبکه

 .میکن لیفرصت تبد به آن را و ایجاد کنیمخود را  یشخص یبرندها میتوان یم توجه یبا کم

 



 یاجتماع یهاشبکهدر  هایی در رابطه باحقیقت
 

 ضرورت دارد.ها و یا شرکتشان سازمان یبرا نیآنال یهاکه شبکه این موضوع را مطرح کرده اند نیآنال ابانیبازار اکثریت

 اعالم کرده اند.معامالت را در آن دوره  شیافزا سال 3تا  2به تبلیغ پرداخته اند بعد از   های اجتماعیاکثر کسانی که از طریق شبکه

 کنند.آن را بیان می یایکنندگان مزا غیتبل بیشتر، های اجتماعیساعت در شبکه 6حدود  ذراندنگ با

 یواقعهای مزیتاز  یکیبه عنوان  بازدید شیرا در مورد افزا یمثبت جینتا یدر برندساز یاجتماع هایرسانه ابانیبازار %70باالی 

 گزارش کرده اند. یاجتماع یهارسانه

 در برندسازی های اجتماعیرسانهمحتوای ه با طنکاتی در راب

 ،  Tumblr، بوک سیمانند ف یاجتماع یهارسانهدر ارسال پست با  در مورد خودتان با محتوای طوالنی تر توضیح دهید.

Google+  وLinkedIn  ، توضیحات الزم را بدهید. یموضوعدر مورد 

میان خود را از  یهاتا پست دیمرتبط اضافه کن یوندهایپ ای خاص خودتان ریتصو کی  متمایز کنید.شاخص و خود را  یهاپست

 و فراوان متمایز کنید. مختلف یهاپست

 تعبیه کنید.خود  یاجتماع هایشبکه یهارا در پست یفراخوان یهادکمهتعدادی   به عمل: کردن دعوت

آن را به اشتراک بگذارید و رفع ، کنیدواکنشی دریافت میخود  انیکه از مشتر زمانی :دیخود را به اشتراک بگذارات درمورد انتقاد

 کنید.

 

 یبرندساز یبرا یاجتماع یهامناسب رسانه زمینهاز انتخاب  سواالت پیش

 ؟افرادی اندهدف شما چه مورد  مخاطبان

را در نظر بگیرید و  ری. پاسخ سواالت زدیباش و نکته بین قیدق اریبس دیبا. استمخاطبان مورد نظر شما  بخش اصلی شناسایی

 :مکتوب کنید

 ؟حدود سن مخاطبان 

 ؟ویژگی مخاطبان 

 ؟جنسیت 

 ؟درآمد سطح و  التیتحص زانیم 

 ست؟یچ و کار کسب شما و مقصود هدافا

معامله با جذب حتما شما  ی، هدف اصلکارفرما کی. به عنوان معین کنیدافراد را اهداف آن  دی، باطب خودبعد از شناسایی مخا

 .است یمشتر

 ؟شما در کجا قرار دارند انیمشتر

 تیجمعبگیرید در نظر  . بایدوقتی مخاطبان و اهداف آنها شناسایی شدند، حاال باید اینکه این مخاطبان در کجا هستند را درنظر بگیرید

 د. نکنیاستفاده م یتماعاج یهارسانه زمینهشما از کدام 

 

 کارتان وکسب  یاجتماع هایشبکه برندبهبود  یبرا یاصلبسترهای 

 شما تیهو 

 شما مخاطبان 

 شما مطالب 



 شما طرح 

 شما تی. هو1

این  اشته باشید.کسب و کار خود  شناخت کافی و خوب در رابطه با  دی، بایاجتماع یهادر رسانه یدر برندساز تیموفقکسب  یبرا

نام  تیدر مورد هو هرچه؟ سازدبرجسته تر می نگرایاز داین هویت شما را چگونه  کند؟تعیین میبرند شما را  تیهو یزیچ چهکه 

 گیرد.بهتر صورت میمناسب  امیپ جادی، ادیخود روشن تر باش یتجار

 . مخاطبان شما2

این فرصت را پیدا کسب و کار استدرک و شناخت مخاطبان مورد نظر ، یدر برندساز یاجتماع هایرسانهسهم به سزایی از 

برای فهمیدن و درک مخاطبان خود خودتان را جای آنها  فرایند مناسب را انتخاب نمایید. کیخود  یابیبازار یتا با تالش ها کنید،می

 بفهمید.آنها را  تا نیازهای قرار دهید

 شما ی. محتوا3

 یابیبازار نیقدرت را دارد که کمپ نیا دهیدقرار میکه  ییمحتوا .دیمناسب را به اشتراک بگذار این اهمیت دارد که محتوای

در  دیدر هر شبکه نبا یاجتماع های شبکهمناسب  یهاپست یاشتراک گذار پس شکست دهد. ای جادیخود را ا یاجتماع یهاهرسان

 نظر گرفته نشود.

 . طرح شما4

در  یاجتماع هایرسانهشما در  یشما از نام تجار روانیدر درک پ ینقش مهم رهیو غ یپوگرافی، تاپالت رنگهایی چون المان

  .گرفته شود دهینادتواند نمیشما  تالیجید یابیبازارراهبرد شما با  یهماهنگ ساختن نام تجار پس با این وجود دارند. یبرندساز

 

 یدر برندساز یاجتماع هایرسانهاستفاده از  هایمزیت

 به صرفه بودن قرونم



ضوع مو نیا است. هایکی از به صرفه ترین سبک نیو آفال نیآنال یابیبازار یها کیتاکت ریسادر قیاس با  یاجتماع یرسانه ها

  های اجتماعی است.نخستین مسئله برای طرفدار بیشتر داشتن شبکه

 بیشتر کنید.تا سود خود را  دیکن یگذار هیسرما توانید در آنها می، است گانیها راتیوب سا نیدر ابیشتر خصوصیات  نکهیوجود ا با

همه این موارد موجب  بسیار هزینه دارد. یغاتیتبل یهانی، کمپتیری، مدی، نگهداریبصر ، تبلیغات گرانیواقع یمحتوا جادیا

 شود.میمشاغل دلسردی 

 ارزش دادن دائمی به کسب و کار یبرا یعال یراه

خود  ریتا مخاطبان خود را دائما درگ دهدنشان میرا  یو آسان عیسر یهابه مشاغل راه یدر برندساز یاجتماع هایرسانهاستفاده از 

توانند به  یو مسابقات م یاجتماع یرسانه ها یبرنامه ها ژهیکننده ، و رهیخ یبصر ی، جلوه ها یعال یاجتماع یکنند. پست ها

 گسترده تر کنند.را  خود انیآنها و مشتر نیب وندیمارک ها کمک کنند تا پ

 رسیدن به مخاطبان زیاد

ترده و بین المللی دسترسی به مخاطبان گس. ی عالی استگزینه ا یاجتماع یهاه، رساندر کسب و کارتان قرتمند شوید خواهیدمی اگر

 ی استبازار بزرگ کیمانند  یاجتماع یها رسانه است. یاجتماع یرسانه ها یابیبازار یاصل یها تیاز مز یکیبدون زحمت زیاد 

  کنید.در آن برخورد می یمیعظ ان، با مخاطبدر آن بازاریابی کنید خواهیدمی و اگر

  اطالعات گسترده ای کسب کنند. یزحمت چیتا بدون ه دهدفرصت را می نیبه مشاغل ا ها برنامه نیا یجهان یدسترس

 هاشیها و گرانشیب

، سالیق، عاداتبا  قادر خواهید بودما شهای اجتماعی است. گر مزایای شبکهیاز د انیمشتر احتیاجاتدر مورد  ارزشمند نشیبایجاد 

تا نام  دیاز اطالعات استفاده کن دیتوان یم. که این اطالعات بسیار مهم هستند مخاطبین آشنا شوید. حاتیترج و هامشکالت، عالقه

 کسب و کار خود متمایز و شاخص شوید.و در  حفظ کنید تالیجیخود را در حوزه د یتجار

 

 یدر برندساز یاجتماع هایرسانه به کارگیری بیمعا

 زمانبر بودن

زمان  ندیفرآ کی نیا اما اگر نتیجه برایتان مهم است، به منظور تبلیغات است یعال یراه یدر برندساز یاجتماع هایرسانههرچند 

 .گرفت کار مداوم با آن نتیجه خواهید و در صور  .بر است

زمان زیادی  هاپست تهیه، محتوا جادیا مداوم فعالیت کنید.و  دیصبور باش دی، بابه وجود آوریدو مرتبط  یبرند قو کی دیخواه یم راگ

 ه دهد. جهای اجتماعی باید درست صورت پذیرد تا نتیله رسانهگیرد. بازاریابی به وسیرا از شما می

 نیاز به ثبات دارد

درست و منظم  برنامه کی به وجود آوردن الزم است. زیآن ن حیانجام صح یماعاجت یهادر شبکه یابیبازارعالوه بر زمانبر بودن 

 اهمیت دارد. اریشما بس تیموفق یمحتوا برا هیته یبرازبق زمانبندی ارسال منظم و  .داردنیاز به ثبات 

 نیازمند تجربه است

 هک شما باید بدانیدباید اطالعات و تجربه الزم را داشته باشیدو  باشدده میبسیار پیچی برای برندسازی یاجتماع یهارسانه یابیبازار

 .دیبرقرار کن حیچگونه با مخاطبان خود ارتباط صح

 نیافراد ا نی. ادیخود استخدام کن نیمراقبت از حضور آنال یرا برا یاجتماع یمتخصصان شبکه ها شما این فرصت را دارید که

 ی، ثابت خواهند بود و زمان الزم را برا دیکن یم افتید دریکن یرا که پرداخت م یحاصل کنند شما مبلغ نانیتجربه را دارند که اطم

 دهند.یشما اختصاص م یابیبازار یهاتالش



 سخن پایانی

 یهاها و مسابقات رسانهنیمانند کمپ یدر برندساز یاجتماع هایرسانه راهبردهایانواع مختلف  بزرگ برندهایاز  یاریبس 

خود  نی، به مخاطبریتأث نیاستفاده از ا یبرا به طرز موثری به آن چیزی که هدفشان است برسند.تا  برندبه کار می یاجتماع

ارزش  هافراد مراجعه کنند یها و مسابقات شما برانیکه کمپ اطمینان داشته باشید بخشد و یم رویکه به آنها ن دیبده یمهم یهازهیگان

 دارد.

 


