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تزًذیٌگ ٍ تزًذ ضذى تِ خػَظ در ضثکِّای اجتواػی کاری تس دضَار است .جلة اػتواد هطتزی تِ تزًذ ها
در ایي ًَع ضثکِّا هقذاری سهاى تز استً .ثایذ ایي تَقغ را داضتِ تاضیذ کِ اهزٍس هحػَلی را تِ تاسار ارائِ دّیذ
ٍ هطتزی تِ سزػت تِ آى اػتواد ٍ آى را خزیذاری کٌذ.
ضثکِّای اجتواػی هکاًی ضذُ تزای توام کسة ٍ کارّایی کِ ًیاسی هثزم تِ تزًذ ضذى دارًذ ٍ ّز کاری
هیکٌٌذ تا کیفیت تزًذ خَد را تِ هخاطثیي ثاتت کٌٌذ .در ایي راستا ایي هزدم ّستٌذ کِ در خَدضاى ایي ًیاس
را هیتیٌٌذ کِ تِ تزًذ ضوا اػتواد کٌٌذ یا خیز.
ّز چِ ارتثاط هیاى ضوا ٍ هخاطثیٌتاى تیطتز تاضذ تِ طثغ اػتواد تیطتزی ّن حاغل خَاّذ ضذ .ایي هَرد تا
جایی پیص رفتِ است کِ هزدم در ّز حالی تِ توام خذهات تزًذ ضوا اػن اس ًحَُی سفارش هحػَلً ،حَُی
ارائِ خذهات ،خذهات پس اس فزٍش ،خذهات در حیي فزٍش ،ارتثاط تا هطتزیاى ٍ  ...اػتواد هیکٌٌذ ٍ ّویطِ اس
ضوا خزیذ هیکٌٌذ ٍ غذ الثتِ ضوا را تِ دیگزاى هؼزفی هیکٌٌذ ٍ ّویي یؼٌی تاساریاتی دّاى تِ دّاى.
1
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ایي هَرد اس اّویت فزاٍاًی تزخَردار است .اگز ًتَاًیذ ایي اػتواد را جلة کٌیذ ایي هطتزی است کِ تِ راحتی
تزًذ ٍ هحػَالت ضوا را تزک کزدُ ٍ رقثایتاى را تِ ضوا تزجیح خَاٌّذ داد ٍ تا استفادُ اس تاساریاتی دّاى تِ
دّاى تزًذتاى را خزاب هیکٌذ.
افشایص فزٍش ارتثاطی هستقین تا جلة اػتواد هطتزی دارد ٍ هطتزی تِ ٍاسطِی ضوا تِ هحػَالت ٍ تزًذتاى
اػتواد هیکٌذ .تشرگٌوایی در تثلیغات ،جلة اػتواد هطتزی تِ تزًذتاى را اس تیي هیتزد .ایٌکِ تگَییذ ها اٍلیي
در ایزاى ّستین ،تشرگتزیي خذهات پس اس فزٍش در سطح ایزاى ٍ خاٍرهیاًِ ،تیطتزیي هیشاى فزٍش در کل
کطَر ٍ  ....راُ تِ جایی ًخَاّیذ تزد.
هطتزی گَل ایي حزفّا را ًخَاّذ خَرد ٍ گَضص اس ایي حزفّا پز است .تِ خاطز ایٌکِ اگز کَچکتزیي
اضتثاّی اس ضوا سز تشًذ تِ راحتی ضخػیت تزًذتاى سیز سؤال خَاّذ رفت.
تِ جای گفتي ایي حزفّا سؼی کٌیذ در ػول ایي هَارد را ثاتت کٌیذ .اػتواد تِ تزًذ تِ خػَظ در ضثکِّای
اجتواػی کِ هزدم ٍ هخاطثیي تِ طَر هستقین تا هحػَالت ٍ تزًذتاى در ارتثاط ّستٌذ ،اس اّویت فَق الؼادُ
سیادی تزخَردار است.
تین "کافِ ًیاس" در ایي هقالِ راُّای ػولی را تِ ضوا خَاّذ آهَخت کِ هزدم تیطتز تِ تزًذتاى اػتواد کٌٌذ.
یکی اس ایي راُّا استفادُ اس ضثکِّای اجتواػی است کِ تأثیز سیادی رٍی هزدم دارد.
باماَمشاٌباشیذ....

 .1بذينياسطٍيبٍصًستمستقیمبامخاطبیهخًددساستباطباشیذ
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سهاًی کِ هحػَل یا خذهاتی را دریافت هیکٌیذ ایي تَقغ را داریذ کِ اس ّز لحاظ ،خذهات پس اس فزٍش را تِ
غَرت هستقین دریافت کٌیذ.
یکی اس ایي هَارد سهاًی است کِ هطکل خَدتاى را در ضثکِّای اجتواػی تزای هحػَلی کِ دریافت کزدُایذ
ارسال هیکٌیذ .هخاطثیٌتاى ایي تَقغ را دارًذ کِ ّن تِ غَرت هؤدتاًِ ٍ تا احتزام فزاٍاى تا آًْا غحثت ٍ ّن
هطکلطاى را حل کٌٌذ.
ایي تز ػْذُی ضواست کِ ضخػیت خَد ٍ تزًذتاى را خزاب ًکٌیذ ٍ تِ غَرت هستقین ٍ تذٍى ٍاسطِ تا
هخاطثیي خَد غحثت کٌیذ ٍ تا جای هوکي تا آًْا تِ تْتزیي ٍجِ هوکي تزخَرد ٍ راُ حلّا ٍ پیطٌْادّایی را
تزای رفغ هطکل تِ آًْا ارائِ دّیذ .اگز هطتزی اس ًحَُی تزخَرد ضوا خَضص تیایذ تِ طَر حتن تِ ضوا ٍ
تزًذتاى اػتواد هیکٌٌذ.

 .2مخاطبیهخًدتانسابٍچالشبکشیذ
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در ضثکِّای اجتواػی ،هخاطثیي تزًذّای هَرد ػالقِضاى را دًثال هیکٌٌذ .ایي تزًذّا هیتَاًذ یک ضخع،
گزٍُ ،هحػَل ،خذهات ،ضزکت ٍ یا ّز چیش دیگزی تاضذ .هخاطثیي اس چالص کطیذى ٍ جَاب دادى خَضحال
هیضَد چَى تِ ًَػی احتزام گذاضتي تِ آًْاست.
ّزگش سؼی ًکٌیذ تِ غَرت هذاٍم در هَرد ٍیژگیّای خذهات یا هحػَلتاى غحثت کٌیذ .در تزخی هَارد تا
هخاطثیي خَد ارتثاطی دٍستاًِ ٍ غویواًِ تزقزار کٌیذ .تزای ایي کار سؼی کٌیذ اس هخاطثیي خَد سؤال
تپزسیذ ٍ آًْا را تِ چالص تکطیذ ٍ اس آًْا تخَاّیذ کِ پاسخ سَالتاى را در قسوت ًظزات اػالم کٌٌذ.
تِ طَر هثال اس آًْا تپزسیذ کِ ًظزضاى در هَرد ٍیژگی هحػَل یا تزًذتاى چیست یا ایي هحػَل چِ حسی تِ
آىّا هیدّذ؟
در ایي طَر هَاقغ تا جای هوکي آراهص خَد را حفع کٌیذ .چَى تِ طَر حتن ّز ضخػی جَاب هثثت ًخَاّذ
داد ٍ ّستٌذ اضخاغی کِ اس تزًذ ضوا ًاراضی تاضٌذ .تِ ّز ضخػی چِ راضی ٍ چِ ًاراضی تاضذ پاسخگَ تاضیذ
ٍ آًْا را دػَت کٌیذ کِ تاس ّن اس هحػَالت ٍ خذهات ضوا استفادُ کٌٌذ.
ایي کار کِ هستقین تا پزسیذى سؤال هخاطثیي خَد را تِ چالص تکطیذ ٍ تِ سؤاالت آًْا پاسخگَ تاضیذ اػتواد
تِ تزًذتاى را سیاد هیکٌذ ٍ در ّویي ًتیجِ تاػث هیضَد تا دًثال کٌٌذُّای ضوا تیطتز ضَد.
پیطٌْاد دیگزی کِ هیتَاى تزای افشایص اػتواد تِ تزًذ داد ایي است کِ ّواى طَر کِ هخاطثیٌتاى تِ غفحِی
ضخػی ٍ کاریتاى ٍارد هیضًَذ ٍ توام پستّای ضوا را الیک هیکٌٌذ ٍ یا تِ سؤاالت ضوا پاسخ هیدٌّذ
ّویي تَقغ را دارًذ کِ ضوا ّن تِ غفحِی ضخػیضاى ٍارد ضَیذ ٍ ّویي کار را اًجام دّیذ.
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 .3محتًاَاییکٍمًسدعالقٍمشدماستسابٍاشتشاکبگزاسیذ

ضثکِّای اجتواػی پز اس هحتَاّایی است کِ تزخی اس آًاى تِ ّیچ ػٌَاى هَرد پسٌذ هزدم ًیست .سؼی کٌیذ
غفحِ ضخػی ٍ کاری خَد را هَرد تزرسی قزار دّیذ .
عالقٍیمشدم

عالقٍیخًدتانيچىذدسصذآنمًسد

دادٌایذمًسد
چٍاوذاصٌاصمحتًاَاییکٍاوتشاس 
است؟
جَاب ایي سؤال تِ تؼذاد کاهٌت ّا ٍ الیک ّای ضوا تز هیگزددّ .ز چِ تؼذاد کاهٌت ّا ٍ الیک ّای ضوا
تیطتز تاضذ ٍ هزدم هطارکت تیطتزی داضتِ تاضٌذ یؼٌی پستّایی کِ ارائِ هیدّیذ هَرد ػالقِ هزدم است.
سؼی کٌیذ ایي پستّا را اس تِ دل ٍ تا توام ٍجَدتاى در ضثکِّای اجتواػی هٌتطز کٌیذ .حتواً السم ًیست کِ
در هَرد تزًذتاى تاضذ .گْگاّی پستّا ٍ هطالثی کِ هَرد ػالقِی هزدم است ّن تگذاریذّ .ویي کار تاػث
هیضَد اطویٌاى ،احساس ٍ اػتواد ػجیثی تیي هخاطثیي ٍ تزًذ ضوا تِ ٍجَد تیایذ.
هخاطثیي دٍست دارًذ هطالثی رٍحیِ ٍ حس آًْا را تغییز هیدٌّذ هطاّذُ کٌٌذّ .ویي کِ ضوا یک ػکس اس
طثیؼت تگذاریذ ٍ هطالة اًگیشضی رٍی آى قزار دّیذ ّز چٌذ در هَرد تزًذتاى ّن ًثاضذ حس خَتی تِ
هخاطثیي هٌتقل خَاّذ کزد.
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سخهآخش
استفادُ اس ضثکِّای اجتواػی تأثیز سیادی رٍی افشایص اػتواد تِ تزًذ در تیي هزدم دارد .استفادُ غحیح اس
ضثکِّای اجتواػی ٍ رػایت هَارد تاال افشایص اػتواد تِ تزًذ ضوا در تیي هزدم تِ ٍجَد خَاّذ آهذ ٍ پیاهذ ایي
اتفاق ّن افشایص فزٍش را در تز خَاّذ داضت.
هزدم تا تَجِ تِ اػتوادی کِ تِ تزًذتاى دارًذ اس ضوا خزیذ هیکٌٌذ .پس سؼی کٌیذ ایي اػتواد را اس تیي ًثزیذ
ٍ اس ّز راّی ضذُ آى را افشایص دّیذ.

ماسادسشبکٍَایاجتماعیدوبالکىیذ
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