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  30/07/92  :دريافت تاريخ
  29/08/92  :پذيرش تاريخ

  هايي  هاي اجتماعي؛ رسانه شبكه
  الين هوشمند در راستاي برندينگ آن

  نوشتة
  *شهناز هاشمي
  **فر محمد سلطاني

  چكيده
 در يـك حركـت همـراه بـا     هـاي هوشـمند    و دادههـا   اپليكيـشين ها،    هاي نوين اجتماعي به همراه وب       رسانه
هاي   سازمانها و     شركت چنان فضاي ارتباطات هوشمندي اطراف       نوين،هاي     تكنولوژي ةدهند ههاي ارائ   شركت
دهند كه چه اتفاقي براي سازمان        اطالع مي هاي نوين     ي اين رسانه  ها  توئيت اكنوناند، كه     وجود آورده   به امروز

 محـيط   راگيـري ايـن   فنتيجـه    .دهنـد   را نشان مـي   ها    شركتها درصد محبوبيت     دادن است؛ اليك   در حال رخ  
نهايـت گـسترده از نـوع        شمار و ظرفيـت مـشاركت بـي         اي از ارتباطات بي     هوشمند چيزي نيست جز گستره    

. هاي اجتماعي مجـازي      در شبكه  سازماني و البته در كليه سطوح ارتباطات درون و برون         با همه  مذاكرات همه 
  . شمار اي از ارتباطات بي ند با گسترههايي هوشم شبكه:  مشخص استكامالًنيز هاي اجتماعي  ارزش شبكه

ــ هاي اجتماعي در راستاي برندينگ  از شبكه هاي بزرگ ها و شركت  گيري سازمان   اي از بهره    بخش عمده 
 .گيـرد   برداري قرار مي    ها مورد بهره    آن ت و يا محصوال   ، شركت، كاال، خدمات   براي سازمان ــ   “ايجاد آوازه ”

هـاي بـزرگ     ها و سـازمان     درصد شركت 8/71،  “هاي اجتماعي امروز    شبكه” ةبراساس نمودار تحقيقاتي مؤسس   
چنانچه در متن مقاله نيز خواهد آمد، در واقـع          . گيرند  هاي اجتماعي بهره مي     برندينگ خود از شبكه   جهان، در   

 تـأثير و تحـوالت  تـرين   عنـوان مهـم   ها، به ها، خدمات، محصوالت و كاالهاي آن   ها، شركت   برندينگ سازمان 
  .شود تحميل ميها  هاي هوشمند، بر آن نوين متأثر از خانواده وباز سوي فضاي هوشمند ارتباطات ل حاص

 تا 1، از وب كسب و كارهاهاي سازماني تحول استراتژيدر مقالة حاضر عالوه بر مطالب يادشده، مباحثي مانند 
هـاي   محيط هوشمند ناشي از شـبكه وكار در  استراتژي كسب؛ 3 و وب هوشمند 2 هاي اجتماعي مبتني بر وب   شبكه

 در هاي اجتماعي به مثابه محيطي فعال و هوشمند گيري از رسانه ريزي استراژيك براي بهره برنامه؛ اجتماعي مشاركتي
هاي احتمالي برندينگ متأثر    آسيبهاي اجتماعي مجازي رايج و در نهايت بررسي           راستاي برندينگ به تفكيك شبكه    

  .گيرند اعي، با رويكردي كاربردي مورد بررسي قرار ميهاي اجتم از محيط شبكه

____________________________ 
هاي علوم انـساني      هاي آموزشي، مدير گروه پژوهش      ريزي درسي و نوآوري     عضو هيئت علمي پژوهشكده برنامه     *

 و استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز، گروه ارتباطات

 اسالمي آزاد دانشگاهارتباطات واحد علوم و تحقيقات تهران علوم عضو هيئت علمي گروه  **
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هـاي    بازاريـابي شـبكه   هاي هوشمند،     هاي اجتماعي مجازي، برند، برندينگ، خانواده وب         شبكه :كليدواژه
  .بازاريابي هوشمند، اجتماعي

  مقدمه
اجتمـاعي  هـاي     شـدن تـدريجي شـبكه       حاصل ظهور و نهادينـه      نوين،  اطالعاتي هوشمند  محيط

هـاي   شـبكه . هـاي انـساني قـرن جديـد اسـت      فعاليـت و در كليه شئونات بتني بر وب   ممجازي  
هـاي نامـشخص،     نهايـت  اي گسترده با بي     محيط ارتباطات شبكه  آوري    اجتماعي مجازي با فراهم   
كسب و كارهـا امـروز آفريـده و بـه شـاهراهي            ها و     ها، شركت   سازماناكوسيستم جديدي براي    

  . اند تبديل شدهاقتصاد اصلي در دنياي امروز 
هـاي    هـاي هوشـمند و داده       وب هوشمند، اپليكيشين  هاي نوين اجتماعي مبتني بر        اين رسانه 

 چنـان فـضاي     نـوين، هـاي      تكنولـوژي  ةدهند هاي ارائه   شركت در يك حركت همراه با       هوشمند
انـد، كـه ديگـر حـاال          وجود آورده   به امروزهاي    سازمانها و     شركتارتباطات هوشمندي اطراف    

دادن  دهند كه چه اتفـاقي بـراي سـازمان در حـال رخ              اطالع مي هاي نوين     ي اين رسانه  ها ئيتتو
  .دهند را نشان ميها  شركتها درصد محبوبيت  است؛ اليك
هـا، توئيترهـا،      نوشـت   وب:  شـامل  “بيـاني ”هاي اجتماعي     عنوان رسانه   بههاي اجتماعي     شبكه

 را فـراهم  ــ  many to manyــ همه با همه “فضاي مذاكرات”... بوك، فليكر و  وب، فيسـيوتي
 هـاي امـروز را در        محيطي هوشمند سازمان   ةمثاب  كه به  “مشاركتي”هاي اجتماعي     اند و شبكه   كرده

هـاي ارتباطـاتي بـسيار     نهايـت  هـا را بـه بـي    اند، محيط ارتباطات هوشمند نوين، سازمان   برگرفته
  . اند اي و پيچيده كشانده گسترده و البته شبكه

شـمار و     اي از ارتباطـات بـي        محيط هوشمند چيزي نيـست جـز گـستره         فراگيري اين نتيجه  
نهايت گسترده از نوع مذاكرات همه با همه و البته در كليه سطوح ارتباطات           ظرفيت مشاركت بي  

  .هاي اجتماعي مجازي  در شبكهدرون و برون سازماني
گـذاران،   كننـدگان، سـرمايه    انـواع مخاطبـان سـازمان اعـم از مخاطبـان، مـصرف            هم اينـك    

هـا    داران، رقبا و نيز تيم درون سازمان نظرات خود را در مورد هر چيزي در سايت شركت                  سهام
نظـرات و   . نويـسند   هايـشان مـي    هـا در بـالگ      در مـورد شـركت    . كننـد   ها منعكس مي    و سازمان 

اي از    و شـبكه  گذارنـد     هاي اجتماعي به اشتراك مـي       ها را در شبكه     مورد شركت  هايشان در  لينك
بـه ايـن ترتيـب مخاطبـان و         . كنند  ها ايجاد مي    ها و شركت    افراد همسو و يا غيرهمسو با سازمان      

هـا شـركت      ها و سـازمان     گونه در مباحثات مرتبط با شركت      ها، اين   ها و شركت    مشتريان سازمان 
  .تدر محيط هوشمند نوين شده اس وكارها، كنند و اين مباحثات مبناي استراتژي كسب مي

اي از    هـايي هوشـمند بـا گـستره        شـبكه :  مـشخص اسـت    هاي اجتماعي كـامالً     ارزش شبكه 
 به مخاطب براي خريد توليـد يـا خـدمات           “فشار” بر همين اساس استراتژي      ؛شمار  ارتباطات بي 
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 مخاطب بـه سـمت شـركت و سـازمان از طريـق              “كشيدن”ها، به استراتژي      ها و سازمان    شركت
  . 1شود هاي اجتماعي تبديل مي شبكه

هـاي   برنامـه  اكثـر  سازي تقريبـاً  هاي اجتماعي بخشي از استراتژي بهينه در حال حاضر رسانه   
عمـومي نقـش بـسيار مهمـي در          گذشته تبليغات و روابـط     اگر چه در  . بازاريابي اينترنتي هستند  

هـاي    مبتنـي بـر شـبكه     اجتمـاعي   هـاي     رسانه اخير اين    ةها داشت اما در ده     ارتقاي برند شركت  
 را در   هـا   محصوالت و خدمات آن   ها،    شركتها،    برند سازمان هستند كه ارزش    ماعي مجازي   اجت
 و بـه مـشتريان      نـد گيـري كرد    شدن و اندازه   وجو قابل ديده    بندي صفحات موتورهاي جست    رتبه

ويـژه بازاريـابي تعـاملي موجـود در ايـن            هاي اجتماعي مجازي به     بازاريابي شبكه . كنند  اعالم مي 
 گـاه   كنار صدها وب   گذشتن از . ي دارد هاي بازاريابي سنتّ    يي بسيار متفاوت با شيوه    ها، فضا  شبكه

دنياي مرموز موتورها كـاري بـس        وجوگرها در  قديمي و رسيدن به جايگاه اول صفحات جست       
تواننـد حركـت در ايـن مـسير      هاي اجتماعي، مي    هاي نوين بازاريابي شبكه     دشوار است اما شيوه   
  .يادي سهولت بخشندنامطمئن را تا حدود ز

بـوك، تـوئيتر و      هـاي اجتمـاعي لينكـدلن، فـيس         ها، به ترتيب از شـبكه       ها و شركت    سازمان
اغلـب   بازاريـابي،    هاي برنـدينگ و   واحـد . گيرند  وكار و تجارت بهره مي     ها در كسب    نوشت  وب

را هـا     و شـركت  هـا     وكـار سـازمان    هاي اجتماعي در تجارت و كسب       گيري از شبكه    رهبري بهره 
هـاي     از فرصـت   اين واحـدها  ها از طريق      و بخش فروش و همكاري اين سازمان      . عهده دارند بر

  2.شوند مند مي هاي اجتماعي بهره شبكه
برند همان چيزي است كه مخاطب با ديدن، شنيدن، حس كردن و يا هرگونه ارتباطي بـا آن                  

هـاي آن را در   ژگـي وي (verbal) يـا شـنيداري    (visual)، ديداري(conceptual) صورت ذهني هب
برند در معناي مربوط به سازمان، شركت، محصول، خدمت يا           .كند  ذهن و قلب خود تداعي مي     

كاال هويت آن سازمان، شركت، محصول، خدمت يا كاال در ذهـن مخاطـب و مـشتري اسـت و             
گـذاري    مـستلزم يـك سـرمايه     شود كه      برند محسوب مي   ةيت مديريتي براي توسع   لبرندينگ فعا 

  .باال و بلندمدت است نسبتاً
ـ         دستيابي به برندي موفق نيازمند استراتژي برندي منحصر به          ةفرد، خالق و يكپارچـه بـر پاي

استراتژي برنـد راهبـردي اسـت كـه بـه           . تحقيقات كارشناسانه از شركت، مشتريان و رقبا است       
 بـازار   اي خود را براي كـسب جايگـاهي متمـايز در            كند تا سطح توانايي حرفه      مديران كمك مي  
  .هدف ارتقا دهند

هاي اجتماعي در     هاي بزرگ، از شبكه     ها و شركت    گيري سازمان   اي از بهره     بخش عمده  تقريباً
 براي سازمان و يا محصول سازمان، بخـش عمـده تـالش ديگـر               “ايجاد آوازه ” برندينگ   صنعت
يازهاي مـشتري  سازماني و تفهيم ن رساني، ارتباطات درون ها صرف اطالع  ها در اين شبكه     سازمان

  : هم اينك3“هاي اجتماعي امروز شبكه” ةبراساس نمودار تحقيقاتي مؤسس .شود مي
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هـاي اجتمـاعي    هاي بزرگ جهان، در برندينگ خود از شـبكه  ها و سازمان  درصد شركت 8/71 
  گيرند؟؛ بهره مي

  ؛درصد براي تبادل اطالعات شركت و سازمان خود5/70 
  ؛اري روابط عموميها براي امور ج درصد آن8/65 
  ؛شود ها مي درصد براي تفهيم مخاطبان نسبت به منافعي از سازمان و شركت نصيب آن6/56 
  ؛هاي اجتماعي به سوي منافع و اهداف سازمان درصد براي هدايت مخاطبان در شبكه9/54 
  ؛درصد براي جلب همكاري مخاطبان4/38 
  ؛سازماني درصد براي ارتباطات درون1/32 
   .گيرند هاي اجتماعي بهره مي از شبكه.... هاي بخش فروش  درصد براي پشتيباني استراتژي8/25و  

هـا بـه      ها، خدمات، محـصوالت و كاالهـاي آن         ها، شركت   در اين ميان آنچه بر برندينگ سازمان      
 ، عبـارت  شود تأثير و تحوالتي كه از سوي فضاي هوشمند ارتباطات تحميل مي          ترين    عنوان مهم 

  :ست ازا
هـاي سـازماني و       برندهايي كه هر چه بيـشتر فعاليـت       .  هوشيار وكارهاي   كسب  برند صدرنشيني 

هـاي   ها از هر حيث، با فضاي هوشمند نوين هماهنگ و همراه شده و از ظرفيـت         شركتي آن 
  . هاي بسيار است گيري در حال بهره نهايت باالي آن، بي

، Kickstarterبرندهايي مثـل    .  نوين برندينگعمول در   اي م   هروي به مشاركت جمعي تبديل   
TED  ،Uber   و Wikipedia عنوان برندهايي كه با استفاده از مشاركت جمعي بـراي خـود              به

هـاي بـا      هاي فـضاي مـشاركتي حاصـل از رسـانه           اند و اين همه فرصت      پا كرده  و نامي دست 
هـاي   فروشي گرفته تـا صـندوق      از خرده . هاي سازمان است    پتانسيل مشاركت باال در فعاليت    

كننـدگان بـراي      هاي مرجع اطالعات، برندهايي كه از عالقه مصرف         هاگ  گذاري و وب    سرمايه
كنند يـا حتـي تمـام ارزش پيـشنهادي خـود را               مشاركت جهت بهبود خدماتشان استفاده مي     

. ستنداي در حال قرار گرفتن در مركز توجه همگـان هـ   طور فزاينده دهند به حول آن قرار مي   
هاي هوشمند همراه     هاي سازمان، از طريق گوشي      گيري همگاني كه توان مشاركت در تصميم     

  .اند  را يافته2هاي وب گيري از ويژگي خود و با بهره
ماننـد هـر ارتبـاط       بازاريابي در عصر ارتباطات بـه     . ثيرگذاري و همراهي بيشتر   أارتباطات براي ت   

 در مـورد   ؛ثيرگـذاري و همراهـي بيـشتر      أرتباطي براي ت   آغاز ا  ،تواند به نظر برسد     ديگري مي 
ايـن فرهنـگ ناشـي از ارتباطـات         . هر دو طرف بايد در نتيجه شريك باشند       : كسب و كارها  

ها و مخاطبانـشان اعتمـاد ايجـاد كنـد كـه              ها و شركت    اي ميان سازمان    گونه مشاركتي بايد به  
ان و هـم مـردم ممكـن اسـت          هايي كه هم سـازم     وكار در هنگام فراز و نشيب       طرفين كسب 

 . متحمل شوند، طاقت بياورند
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كند،   خلق مشترك سطح ديگري از مالكيت هم محصول و هم برند را ايجاد مي             . خلق مشترك  
در اين نوع رابطـه،     . ها و مخاطبانشان است     كه آن نيز نتيجه ارتباطات مشاركتي ميان سازمان       

. كنـد    در عمل توليد نيز مشاركت مـي       دهد بلكه   يك مشتري ديگر فقط يك خريد انجام نمي       
توانند با همكاري با يكديگر و همچنين با برندها           كنيم كه مشتريان مي     اي زندگي مي    در دوره 

وكارهـاي هوشـمند، ايـن تغييـر قـدرت را تـشخيص داده و بـا         كـسب . خلق مشترك كننـد   
   . كنند تا هر دو طرف از اين ديدگاه سود ببرند مشتريانشان مشاركت مي

 2هاي اجتماعي مبتني بر وب  تا شبكه1 ، از وبوكارها  كسبهاي سازماني ول استراتژيتح
  3و وب هوشمند
ها فروش خدمات   اهداف آنةگرانه داشتند و هم وكارهاي شكلي معامله ، كسب1 در دوران وب

 داران كردند؛ و سهم سهام كننده و مشتريان بود، با فروش رقبا، رقابت مي و محصوالت به مصرف
  .پرداختند و شركا را از سود فروش مي

وكارها  اينكه كسب. گرا شدند ها رابطه ؛ سازمان2 و ابتداي دوران وب1 در پايان دوران وب
كنندگان را گسترش دهند، حفظ كنند و از قبل  چگونه ارتباطات سازمان با مشتريان و مصرف

  .ها را به خريد بيشتر  تشويق كنند اين حفظ ارتباطات، آن
ثير محيط هوشمند أت وكارها تحت ؛ كسب3هاي هوشمند  و ظهور وب2هاي  نقطه اوج وبدر

كننده و مشتريان   مشاركت هر چه بيشتر مصرفةاينكه چگونه زمين. گرا شدند نوين، مشاركت
 محصوالت و خدمات، طراحي و توليد محصوالت و خدمات، تبليغات و ةسازمان را در توسع

  . ر نهايت برندينگ محصوالت و خدمات را فراهم كنندفروش محصوالت و خدمات و د
دوران توليد و توسعه مشاركتي خدمات و  3هاي اجتماعي مبتني بر وب دوران شبكه

داران، شركا، كاركنان  محصوالت؛ سازمان با انواع مخاطبان خود در محيط هوشمند، اعم از سهام
اولين بلوك ساختاري از يك اين رويكرد مشاركتي،  .كنندگان است و مشتريان و مصرف

است؛ مشاركتي از نوع  3  و2هاي اجتماعي وب  در محيط هوشمند شبكهInterlinkوكار  كسب
كنندگان و البته با سازمان  داران، شركا، كاركنان و مصرف  سهام؛همه با همه، در تمام سطوح

  .وكار و محيط داخلي آن كسب
هايي كه  گيري از تكنولوژي روزه با بهرهكنندگان و مخاطبان سازمان ام مشتريان، مصرف

كند؛  وكارها را بيشتر مي ها براي مشاركت فعال بيشتر در محيط هوشمند حول كسب دسترسي آن
 بازاريابي و فروش و ، طراحي و انتشار تبليغات،از فرايند طراحي تا توليد محصوالت و خدمات

هستند و در كليه اين فرايندها حتي تعيين قيمت كاال و خدمات، همراه و همكار سازمان 
  .مشاركت فعال دارند

كننـدگان، سـاليق خـود، احـساسات و نيازهـايي كـه دارنـد را                 در واقع مشتريان و مـصرف     
هـا، نيازهـا و      عـادت . كننـد   وكارهـا مـي     هوشـمند كـسب    ة محيط شبك  ةصورت داوطلبانه روان   به
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زمان در محيط هوشـمند سـازمان و در         ها با ساير مشتريان و مخاطبان سا       گوها و ارتباطات آن   و  گفت
   .كننده شده است ها تعيين ارتباط با سازمان، در فرايند توليد تا ارائه خدمات و محصوالت سازمان

اي در محيط هوشـمند كنـوني         گونه وكارها به  هاي نوين تبليغات كسب      نمونه، استراتژي  يارب
هـا فعـال اسـت،       ازمان در آن  هاي اجتماعي كـه صـفحات سـ         شوند تا از طريق شبكه      طراحي مي 

كنندگان كاال و خـدمات و مخاطبـان فعـال سـازمان             هاي تبليغات را نيز از مشتريان، مصرف        ايده
هـا،    عكس  و كنندگان و مشتريان سازمان را به توليد تيزرها         ها حتي مصرف   اين استراتژي . بگيرند

  .كنند جتماعي تشويق ميهاي ا  و انتشار اين اقالم در شبكه تبليغاتيبنرها و ساير اقالم
، در 3 و وب2هاي اجتماعي وب ها در شبكه هاي هوشمند و مشاركتي سازمان استراتژي

هاي شهروندان از  ها و نگراني حال نوعي استراتژي فرهنگي است كه در آن به خواسته عين
 استراتژي كه مسائل. شود اي با ساليق جهاني توجه مي اي با ساليق محلي تا گستره گستره

  .كند ها وارد مي وكار سازمان فرهنگي را در قلب مدل كسب
اي ندارند جز   المللي و جهاني چاره وكارهاي محلي تا بين وكارها، از كسب از اين رو كسب

داران، شركا، كاركنان و مشتريان و  ثير مشاركت سهامأت هماهنگي با اين محيط هوشمند كه تحت
 تابع فرهنگ فرهنگي كه كامالً. فرهنگي يافته است كنندگان چهره و مضموني كامالً مصرف
كنندگان، از سطوح  داران، شركا، كاركنان سازمان تا مشتريان و مصرف از سهام: كنندگان مشاركت

به بيان ديگر برندها براي اينكه ظهور يافته و ماندگار . محلي تا سطوح جهاني سازمان است
پذيري  ست انعطاف ا، الزم3  و وب2 ماعي وبهاي اجت ثير محيط هوشمند شبكهأت شوند، تحت

  . شدت باال ببرند فرهنگي خود را نسبت به هنجارها و ساليق فرهنگي مخاطبان سازمان خود، به
سازد كه هماهنگ با فرهنگ  وكارهاي امروز را در هر لحظه وادار مي اين امر اگر چه كسب

داران، شركا و  كنندگان، سهام صرفحاصل از مشاركت انواع مخاطبان خود اعم از مشتريان و م
هايي بيشتر، كه اين  هاي بسياري براي ايجاد خالقيت كاركنان عمل كند، اما در عين حال ظرفيت

از خالقيت در فرايند طراحي تا توليد : كند ها احتياج دارد، فراهم مي وكارها براي بقا به آن كسب
 . بازاريابي و فروش،ليغات تا خالقيت در طراحي و انتشار تب،محصوالت و خدمات

  هاي اجتماعي مشاركتي وكار در محيط هوشمند ناشي از شبكه استراتژي كسب
عنـوان   هـا و اطالعـات را ايجـاد و خـود بـه             ايـده  هاي اجتماعي مشاركتي، مـردم اخبـار،         وب ةدر دور 
اي اجتمـاعي   ه  ورد محيط هوشمند ناشي از شبكه     اموج جديد ره  . كنند  ها را استفاده مي    كننده آن  مصرف
 ،صـرف  (Consumer) “كننده مصرف”كنندگان را قادر ساخته تا از نقش           مشتريان و مصرف   ،مشاركتي

  .تحول يابند Prosumer (Producer+Consumer) “كننده  مصرفـ توليدكننده”به 
 مشاركت مشتريان و    ةرشد؛ زمين   هاي اجتماعي مشاركتي رو به      محيط هوشمند ناشي از شبكه    

ان در فرايند توليد، تبليغات، بازاريابي، فروش تـا حتـي خـدمات پـس از فـروش                  كنندگ مصرف
ـ  طور جدي تحت    ها را به   وكار آن    و كسب  ،ها را فراهم ساخته     ها و شركت    سازمان ثير قـرار داده    أت
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. هـا ديـد   ها و سازمان  بازاريابي شركتةتوان در برنام    اي از اين تغييرات جدي را مي        نمونه. است
برندها در فـضاي    . ريابان ديگر كنترلي بر روند برندسازي كاال يا خدمات خود ندارند          امروزه بازا 

گذاري  گيرند؛ ارزش   كنندگان مورد بحث و بررسي قرار مي        هاي اجتماعي، از سوي مصرف      رسانه
  .يابند شوند و ارتقا يا اضمحالل مي مي

هـاي اجتمـاعي،      عال در شـبكه   ها نفر كاربر ف    قراردادن محصول يا برند در مقابل ديدگان ميليون       
هـايي   فرم هاي اجتماعي پلت    شبكه. هاي اجتماعي هوشمند نوين است      استراتژي بازاريابي در شبكه   

وجـود   هـايي را بـه   وكار خود زمزمـه  ها بيافرينيد و در مورد كسب كنند تا در آن  براي شما فراهم مي   
  . خود دست يابيدتري در برنامه بازاريابي  آوريد و در نهايت به نتايج سريع

 را  گـاه   افزايد، ترافيك وب     شما مي  گاه  هاي ورودي وب   عالوه، اين راهكار  بر كيفيت لينك       به
هاي   شبكه. بخشد  برد و به شما امكان كنترل بيشتري بر فرايند ايجاد تصوير از برندتان مي               باال مي 

برند هر شركتي را تنها بـا  توانند ارزش  ها، مي ها و سازمان     شركت ةاجتماعي بدون توجه به انداز    
 .اليك زدن باال ببرند

 نمـودار موقعيـت يـك       ةدهنـد  الكـسا نـشان   . توان به الكسا اشاره كرد      اي ديگر، مي    در نمونه 
هـايي نظيـر     بندي با سـايت    اين رتبه . استشدن   هاي ديگر به لحاظ ديده     گاه   در ميان وب   گاه  وب

شـود و تـا      هاي جهان دارنـد آغـاز مـي        سايتبوك كه باالترين ترافيك را در ميان          گوگل و فيس  
دهد تا به  وكار شما اين امكان را مي بندي الكسا به كسب رتبه. يابد  ادامه ميگاه  ترين وب  ناشناخته

  .ها پي ببريد  گاه   خود در ميان ساير وب گاه ميزان محبوبيت وب
وكـار     يك كـسب    خوب در الكسا، به يكي از عناصر مهم و اساسي موفقيت           ةامروزه روز رتب  

گذارها و تبليغات بيشتر بـه        خوب در الكسا به جذب سرمايه      ةيك رتب . سازمان تبديل شده است   
كننـد    كنندگان احساس امنيـت بيـشتري مـي         بسياري از مصرف  . كند  سايت شما كمك شاياني مي    

ـ      ةالين و داراي رتب    وكار آن   هاي كسب  هنگامي كه با سايت    ليـل  د. رو هـستند   ه باال در الكـسا روب
كند و بـه   بندي الكسا نقشي بزرگ در اعتبارسازي سايت شما ايفا مي       ست كه رتبه   ا اصلي نيز اين  

  .دهد گران، ظرفيت حقيقي بازار شما را نشان مي گذاران و تبليغ سرمايه
 محيطي فعال و ةمثاب هاي اجتماعي به گيري از رسانه ژيك براي بهرهتريزي استرا برنامه

  دينگ در راستاي برنهوشمند
هـا، از    هـاي متنـوع آن      ها و كمپـين     ها و سازمان    شركت  محيطي هوشمند  ةمثاب اجتماعي، به هاي    رسانه

محـيط  هـاي ايـن       آورده. اند  برندينگ، تبليغات و بازاريابي تا فروش و خدمات فروش را در برگرفته           
 در زيـر فراينـدي      .دبـرداري قـراردا    ريزي استراتژيك مورد بهره    با برنامه توان    خوبي مي   هوشمند را به  

هـا،    هـا، شـركت     هـاي اجتمـاعي در راسـتاي برنـدينگ سـازمان            گيري از رسـانه     كاربردي براي بهره  
همچنين چند راهبـرد كـاربردي براسـاس تنـوع          . شود  ها ارائه مي    محصوالت، خدمات و كاالهاي آن    

  . شود ها ارائه مي هاي اجتماعي مجازي و پراكندگي مخاطبان آن كاركردي هريك از شبكه
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داران، مخاطبـان بـالقوه،       مـشتريان، سـهام    .يم نمودار اجتمـاعي برنـد سـازمان و شـركت          ترس .1
 ةهـا، شـبك   گيرنده سياسي، اجتماعي و اقتـصادي و رهبـران فكـري رسـانه          هاي تصميم   گروه

هـا بـر شـركت و        ثيرگذاري آن أخوبي شناسايي كنيد و ميزان ت      ها را به    نوشت  اجتماعي و وب  
  .دينكا تعيين سازمان خود ر

هاي اجتماعي بيان  ي آنچه در مورد سازمان، شركت، محصول و خدمات شما در شبكهگردآور.2
كنند كه بـه       كمك مي  رهبران، مديران و تصميم گيرندگان    هاي اجتماعي به      شبكه. شده است 

  :توانيد دريابيد كه شما مي. 4شود دست يابند ها گفته مي آنچه در مورد شركت و سازمان آن
هـاي اجتمـاعي      چه كساني در مورد شركت، سازمان، برند، توليد و خـدمات شـما در شـبكه                

  .كنند صحبت مي
هـاي     در مورد شركت، سازمان، برند، توليـد و خـدمات شـما چـه چيـزي در شـبكه                   معموالً 

  .شود اجتماعي گفته مي
  .اند يا منفي اين اظهارنظرها مثبت 
  .شوند هايي در مورد شما درگير بحث مي و چه گروهگيرند   كجا شكل ميمباحث معموالً 
  .دهند يابند و چه اقداماتي در اين مورد انجام مي هاي اجتماعي حضور مي رقباي شما چگونه در شبكه 
 برنـدينگ اي    متخصـصان حرفـه   . كنـد   هيچ برندي در يك محيط سربسته و جـدا رشـد نمـي             

اي از محـيط و فعـاالن آن اسـت كـه              رند نقشه ترين ابزارهايي كه دا     دانند كه يكي از مهم      مي
  5.تسازمان در آن مشغول فعاليت اس

  .شركت شما چه مطالبي نياز دارند تا برايشان فراهم كنيد دريابيد كه مخاطبان سازمان و 
  .شود ها در مورد شما صحبت مي  اجتماعي بيش از ديگر شبكهةدر كدام شبك 
  .ها در تماس باشيد ه بايد با آنكنند ك چه كساني مباحث را آغاز مي 
  .ها هستند ها كدام ثيرگذاران اين محيطأت 
هـا و محتواهـاي منتـشر شـده در مـورد شـركت،        ها و تهديدات موجود در اين شبكه  فرصت 

  .سازمان، برند، توليد و خدمات شما چيست
نيز احساسات،  اي و     شده صوتي، متني و تصويري و چند رسانه        ي به اشتراك گذاشته   محتواها. 3

 هنگـامي   .هاي مخاطبان در مورد سازمان و برندتان را تجزيه و تحليل كنيد            گرايش  انتقادات،  
 هـا اظهـارنظر بـر      دنبال مباحث منتشرشده در مورد سازمان و برندتان باشيد به ميليـون            كه به 
  .آوري كنيد خوريد كه بايد جمع مي

  .يقاتتان تعريف كنيديين و معيار سنجش را در تحقتع را خود اهداف .4
ها در مورد سازمان و شركت، توليد يا خدماتتان را در            ثيرگذار بر ترويج ديدگاه   أاصلي ت هاي    گروه. 5

كننـدگان فعـال     هاي اجتماعي، از جمله مطالبي كه بالگرهاي رهبر فكري و نيـز مـشاركت               شبكه
  .ثير بگذاريدأاستاي اهدافتان تها در ر كنند را شناسايي كنيد و بر آن هاي اجتماعي منتشر مي شبكه
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. هاي اجتماعي را طراحي كنيد      كنندگان فعال در شبكه    ي جذب محتوا از سوي شركت     استراتژ .6
هـاي اجتمـاعي منتـشر        اگر به دقت به آنچه در مورد شما از سوي مخاطبان فعال در شـبكه              

 شركت و سازمان ها در مورد برند و  محوري كه آن   ةتوانيد به نكت    شود گوش فرادهيد، مي     مي
ريزي بعـدي   كنند پي ببريد و همين امر براي شما امكانات فراواني براي برنامه         شما اشاره مي  
  .6دآور به ارمغان مي

هـاي اجتمـاعي در مـورد سـازمان،      هاي رايـج در شـبكه   ي تاكتيكي براي رهبري ديدگاه    طرح .7
هـاي زيـر را بـا     هـا و مكـان  در اين راستا بايد مجرا . شركت، توليد و خدماتتان طراحي كنيد     

  :ديتوجه به اهداف برند، شركت و سازمان خود فعال كن
  RSSهاي اتوماتيك يا همان  خبرخوان 
  ها  نوشت وب 
  ها ميكروبالگ 
  ها پادكست 
 صـفحات اينترنتـي و نيـز        گاه خود بـه اشـتراك بگـذارد و ضـمناً            هاي خود را در وب     عكس 

  .يجاد كندگذاري تصوير ا هاي به اشتراك وب
 صـفحات اينترنتـي و نيـز    گاه خـود بـه اشـتراك بگـذارد و ضـمناً           ويدئوهاي خود را در وب     

  .گذاري ويدئو ايجاد كند هاي به اشتراك وب
بـوك، تـوئيتر،     هاي اجتماعي مختلـف از جملـه فـيس          صفحات سازمان و شركت را در شبكه       

روزرساني كنيد و به بازخوردهـا       هايجاد و مرتب ب   (فعال كنيد   ... اسپيس، گوگل پالس و      ماي
  .)پاسخ مناسب دهيد

هاي خبري در مورد شركت و سازمان خـود   هاي اجتماعي و تحليل     هايي از روي شبكه    تحليل 
  .تهيه كنيد

مديا منتـشرشده در     يها، اخبار و كليه محتواي متني، ديداري و شنيداري و مالت           مقاالت، تحليل  
  .يد و خدمات خود را گردآوري كرده و به اشتراك بگذاريدمورد سازمان، شركت، برند، تول

  .هاي اجتماعي ايجاد كنيد صفحات خبري خود را در شبكه 
ثيرگذاري بر روي محتواي گذشته و ايجاد محيط مناسب براي بـروز     أي نويني براي ت   محتواها .8

هـاي    ر شـبكه  هاي جديد بهتر در مورد سازمان، شركت، توليد و خدماتتان توليـد و د              ديدگاه
توانيد به بـازآفريني خبرهـاي    برخي اوقات مي. ها خلق و منتشر كنيد  اجتماعي و ساير رسانه   

  .گذشته سازمان و شركت خود بپردازيد
هاي اجتماعي در جريان است فعاالنه شركت كنيد     ي كه در مورد  برند شما در شبكه        مباحث در .9

 شركت، توليد و خدماتتان از سوي مخاطبـان و   تحليل و انتقاد در مورد برند سازمان،ةو ارائ 
  . دينكمشتريان را تسهيل 
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نحوي بر محتواي منتشر شـده در مـورد برنـد، سـازمان و شـركت خـود در         شما بايد به  
ها مسلط باشيد كه بتوانيد بـر روي ايـن            هاي اجتماعي، در ميان مردم و نيز ساير رسانه          شبكه

فعاالنه به دنبـال  .  اهداف و منافع آتي سازمان بگذاريدثير مدنظر خود را، در راستاي  أمحتوا ت 
تـر و بهتـر در مـورد برنـد،      ثيرگذاري براي كسب محتـواي مناسـب      أاين تسلط بر محتوا و ت     

  7.ها باشيد هاي اجتماعي، در ميان مردم و ساير رسانه سازمان و شركت خود در شبكه
شتر بازخورد از سوي مخاطبان     هاي كسب هر چه بي     دنبال اين باشيد كه راه     ضمن آنكه به  

ها را   نآاي كه در اختيار دارند، و زمينه جذب محتوا از سوي              را براساس تكنولوژي و رسانه    
  . شان است فراهم كنيد ها در دسترس نچه آنآبا توجه به 

هـاي اجتمـاعي و       يط هوشمند اطراف سازمان خود را در شـبكه        مح متناوب و طور مداوم   به .10
گيري كنيـد و گزارشـي از تغييـرات           ، در طول زمان رصد، نظارت و اندازه       هاي هوشمند   وب

. رويكردهاي رايج در مورد برند سازمان، شركت، توليد و خدماتتان تهيه كنيـد             ايجادشده در 
نيازمنـد  هاي اجتمـاعي،       حاصل از شبكه    در اين محيط هوشمند نوين     بدين ترتيب برندينگ  

  .در هر لحظه از زمان استمهندسي و بازآفريني فرايندهاي خود 
 برندينگ نامحدود ارتباطات ة شبكةمثاب بوك؛ به فيس

نگاران،  بوك شركت و سازمان شما منتشر شود؛ روزنامه      هم اينك هر مطلبي بر روي صفحه فيس       
  8.شدن از آن و انتشار آن خواهند بود وندان اجتماعي مترصد مطلع ها، بالگرها و شبكه رسانه
آغـاز   جديدي برايهاي  تهاي اجتماعي، فرص  در شبكهبرندينگنه تيم درگير شدن فعاال با

وكـار سـازمان و شـركت ايجـاد       در راستاي كـسب اين تيمو ها  رسانهاجتماعي ميان  ةيك رابط
تـيم  اي از حـضور فعاالنـه         و حرفـه  اليـن     آندنبال اطالعـات و منـابع        نگاران به  روزنامه .شود  مي

و ديگـران  نوشـت   وبخبرنگاران با انتشار  رخيب. برند  بهره ميهاي اجتماعي  در رسانهبرندينگ
هـاي اجتمـاعي را چنـدين برابـر         در شـبكه   ايـن تـيم   فعال هستند و اين امـر فعاليـت         توئيتر  در  
بوك بـراي تهيـه      نگاران از مطالب فيس    همچنين تعداد قابل توجهي از روزنامه     . كند  ثيرگذار مي أت

  9 .دگيرن هاي خود بهره مي گزارش
متناوب مطـالبي در مـورد كـسب و كـار شـركت و سـازمانتان در                 طور    بهشما همچنين بايد    

داريـد، ايـن امـر بـراي     هـا   رسـانه اي بـا     اگر ارتباطات گـسترده   . هاي اجتماعي منتشر كنيد     شبكه
  10.دگسترش همواره اين ارتباطات مفيد خواهد بو

هـاي اجتمـاعي در ارتبـاط بـا           ديگري كه در مورد اهميت حضور تيم برندينگ در شـبكه           ةنكت
هـاي مهـم     كليه رسانهست كه تقريباً اها بايد گفت، اين   تقويت ارتباطات سازمان و شركت با رسانه      

اين حضور گـسترده بـاز هـم        . هاي اجتماعي هستند     فعال شبكه  يثيرگذار امروزه خود از اعضا    أو ت 
اي  اهد افـزود و روابـط پيچيـده   هاي اجتماعي خو در شبكهاين تيم   ها و اثربخشي حضور      بر قابليت 
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هـا و     ها و سازمان     ارتباطات شركت  ةشود، كه به گسترش هر چه بيشتر دامن         در نتيجه آن حاصل مي    
  . شود هاي اجتماعي منجر مي ها و ساير فعاالن شبكه ها با رسانه  آنتيم برندينگخص باأل

  بوك براي ترويج شركت و سازمان گيري از فيس بهره
توانيـد   ، مخاطبان، مشتريان بالقوه ميداران سهامت و سازمان خود در ميان رقبا،        براي ترويج شرك  

هـاي    گـروه هاي اجتماعي و نيز ايجاد        از انتشار مطالب مرتبط با شركت و سازمان خود در شبكه          
  .اجتماعي براي انتشار اين مطالب بهره بگيريد

  ز شركت و سازمانكننده ا هاي حمايت بوك براي ايجاد گروه گيري از فيس بهره
 سازمان و شركت شما، منفعت       مرتبط با   اجتماعي ةهمواره افرادي هستند كه با عضويت در شبك       

هاي اقتصادي اشاره     نگاران رسانه  توان به روزنامه    در اين راستا مي   . مالي و معنوي خواهند داشت    
 شركت شما   ةويژهاي    اي شما و برنامه     هرسان  ـ هاي خبري  كرد كه مترصد پوشش خبري كنفرانس     

  . هستند
  ها بوك براي ساخت برند شركت و سازمان يا محصوالت آن گيري از فيس بهره

ها، چه تعداد طرفدار در توئيتر دارد، و تعـداد           اينكه برند شركت يا سازمان يا محصول و خدمات آن         
يزان مطالبي بوك و م ها، در فيس اظهارنظرها در مورد برند شركت يا سازمان يا محصول و خدمات آن

هـاي    هـا و انجمـن      نوشـت   هـا، در وب    كه در مورد برند شركت يا سازمان يا محصول و خدمات آن           
  .ثر هستندؤهاي اجتماعي م شود؛ جملگي در برندسازي از طريق شبكه اينترنتي منتشر مي

توان  ها، را مي ايجاد حس مثبت نسبت به برند سازمان يا شركت و يا محصول و خدمات آن
  . هاي اجتماعي دريافت ها در شبكه ق تحليل مطالب مرتبط با آناز طري

   در راستاي اهداف سازمانبرندينگتوئيتر؛ بازتوليد كاركردهاي 
هـاي اجتمـاعي راه مناسـبي بـراي        شـبكه  .هـاي اجتمـاعي     حضور مديريت سازمان در شـبكه      

ثيرگـذار  أير عوامل ت  نويسان و سا   وبمشتريان،  با بازار و جذب ارتباطات بيشتر با        وگو      گفت
هـاي اجتمـاعي      هاي معمولي موجـود در شـبكه       اما براي يك مدير عامل راه     . بر بازار هستند  

. ويژه اگر فردي مدير عامل شركتي بزرگ و جهاني باشـد            به ؛شايد نتواند خيلي مناسب باشد    
االت ؤو يـا پاسـخ بـه سـ    نوشت  وبچرا كه مديران در اين سطح كمتر زمان نوشتن در يك    

گـوي   ها پاسخ   توئيت ،در اين ميان  . نددار  را كنند  بوك دريافت مي   هايي كه از فيس    امي پيام تم
روز رسـاني     كاراكتر در هر بـه     140به اين دليل كه هر توئيت به        . نياز مديران پرمشغله است   

  .محدود است
ري ارتباط با شما  و برقرا دنبال دريافت پيام هايي كه به  كنندگان بالگر و رسانه ها پيگيري توئيت 

دنبال اظهارات شـما و      توانيد افرادي را كه به      خوبي مي   با توئيتر به   11.ددهن  هستند را نشان مي   
به اين ترتيب با انتشار اخبـار از سـازمان و شـركت خـود               . ارتباط با شما هستند را بشناسيد     



 

90

 /
رم

چها
 و 

ت
يس

ل ب
سا

 /
ره 

شما
3

   
   

 تـا پـيش از ايـن        سوي خود جلب كنيد كه     ها را به   اي و رسانه ها    رسانهتوانيد آن بخش از       مي
عمل آوريـد كـه    ها دعوت به از آنپست الكترونيك ها را فرا بخوانيد و يا با         مجبور بوديد آن  

 .ها و اخبار شما را منتشر سازند پيام
ها، افراد و     توانيد متوجه شويد كه برند سازمان و شركت شما از طريق چه شركت              با توئيتر مي   

هــا بــراي شــناخت  ن راه يكــي از بهتــرين روششــايد ايــ. شــود هــايي مــانيتور مــي گــروه
 12.دنسبت به شما باشداران  سهامهاي رقبا، مشتريان و  حساسيت

 .هاي حراج و ارائه خدمات ويژه به مشتريان را از طريق توئيتر منتشر كنيد زمان 
توانيد رويدادها، حـضور      اگر صاحب شركت و سازماني بزرگ هستيد، با استفاده از توئيتر مي            

 . رساني كنيد هاي خود را اطالع در نمايشگاه و كنفرانس
طور كه محل مانور شركت و سـازمان شماسـت،           هاي اجتماعي همان    فراموش نكنيد كه شبكه    

 به اين شكل بهترين زمينه براي آگاهي نسبت         13 .تمحل حضور گسترده رقباي شما نيز هس      
هـاي    هـا در شـبكه      بـا صـفحات آن     ها از مطالعـه و حتـي تعامـل         به عملكرد و استراتژي آن    

توانيد براي يك شركت و سازمان        البته مطلع باشيد كه شما نيز مي      . شود  اجتماعي حاصل مي  
 .ديگر، نقش سازمان رصدشونده را نيز بازي كنيد

وكار شما، بهتـرين روش      كردن مقاالت و موضوعات تخصصي مرتبط با موضوع كسب         توئيت 
و ساير حاضران فعـال     ها    رسانه، مشتريان و    داران  سهام، رقبا،   براي اعتمادسازي نزد مخاطبان   

 .هاي اجتماعي شركت است در شبكه

و مخاطبان؛ ها  رسانههاي اجتماعي،  ، شبكهها نوشت وبنظرات  با بازانتشار مطالب، خبرها و نقطه
ه  اجتماعي خود، به تبليغ و انتشار هر چه بيشتر برند شركت و جلب توجـ            ةبر روي صفحه شبك   

 .نسبت به شركت و سازمان خود بپردازيد
 ترويج نام تجاري، تعامل بـا مـشتري، رصـد موقعيـت برنـد سـازمان و شـركت در                     ةچرخ

هاي اجتماعي، انتشار رويكردهاي      هاي شبكه   هاي اجتماعي، ايجاد تبليغات مبتني بر ويژگي        شبكه
هـا،   ان از جملـه رسـانه     كننـدگان سـازم    سازمان و رهبري سازمان، و توسعه ارتباطات با تـرويج         

 .هاي اجتماعي را از ياد مبريد بالگرها و خانواده بزرگ شبكه

  لينكداين
 B2B هـاي  ت تجـار هـاي اجتمـاعي بـراي تجـارت، مخـصوصاً      لينكداين يكي از بهترين شـبكه 

دهـد    بندي و هدفمندي اين شبكه بسيار عالي است و به شما اجازه مـي              دسته .شود  محسوب مي 
   .ا مخاطب خود قرار دهيد كه مشخصات بازار هدف شما را دارند افرادي ردقيقاً

 و(دهيـد    پاسخ افراد سؤاالت به “ها  پاسخ”براي اينكه بتوانيد از ديگران متمايز باشيد در بخش          
اي   شـود افـراد بفهمنـد شـما در چـه رابطـه              ار باعث مـي   ك اين ).بپرسيد سؤال چندين نيز خودتان

ـ          در واقع شما به   . كنيد  صحبت مي  . سـازيد   لقوه مـي  ا نوعي بازاريابي دروني انجام داده يا مـشتريان ب
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ها عضو شده و محتويات      توانيد در آن    هاي تجاري در اين سايت وجود دارد كه مي          طور گروه  همين
البته زماني كه در اين گروه عضو شده يا فعاليـت   . ها منتشر كنيد   هاي تجارت خود را در آن       و بحث 

كـس   هـيچ . دنبال فروختن محصول يا خـدمات خـود نباشـيد          هميشه به . اشيدكنيد بايد مراقب ب     مي
دنبال محصوالت خود هستند و هيچ فايـده ديگـري           حاضر نيست با افرادي دوست شود كه تنها به        

اگر به ديگران كمك كرده و حضوري مفيد در اين سايت داشته باشيد، افـراد نيـز بـه شـما                     . ندارند
  .شوند سمت خدمات يا محصوالت شما جذب مي هگذارند و بيشتر ب احترام مي

  يوتيوب و يا آپارات
هاي خـود را در آن        توانيد فيلم   جوي عظيم و بسيار خوبي است كه شما مي        و  يوتيوب موتور جست  

هـاي    سايت به نسبت يوتيوب حاضر حال درآيا اين سايت براي تجارت خوب است؟        . آپلود كنيد 
ها   اجتماعي مزيتةالبته هر رسان. هاي بيشتر دارد مزيت )eoVim( ويمئو مانند ديگر فيلم هاستينگ

بـوك و   آپلودفيلم در فـيس  socialbakers در تحقيقات انجام شده توسط. و ضررهاي خود را دارد
هاي مشابهي    ها و اشتراك   اگرچه هر دو روش آپلودفيلم تعداد اليك       .اند  يوتيوب با هم مقايسه شده    

 تـرجيح  افـراد  اكثـر  كـه  اسـت  ذكـر  شـايان   البته .داشت كامنت يشتريب تعدادبوك    داشتند اما فيس  
  .هاي خود استفاده كنند كردن فيلم دهند از يوتيوب براي هاست مي

  )Google(+ گوگل پالس
هاي اجتماعي مناسب براي تجارت تبديل        يكي از بهترين شبكه   به  گوگل پالس احتماال در آينده      

هـاي خـود را در آن آپلـود     توانيد فيلم دارد كه مي angoutH نام هايي به اين شبكه محل. شود مي
طـور   همـين . هـا بحـث كنيـد      در مـورد آن   ) مشتريان فعلي يا احتمـالي    ( كرده و با افراد متفاوت    

هـا   كار گرفتن آن هتوانيد با تشكيل و ب اند كه شما مي جوامعي متفاوت در اين سايت طراحي شده   
توانـد بـه يكـي از         هـاي بـسياري دارد و مـي         سـايت مزيـت    اين. سطح تعامل افراد را باال ببريد     

  .هاي اجتماعي تبديل شود ترين رسانه قوي
  اينستاگرام

 موبـايلي   ةهاي اجتماعي بسيار بزرگ اسـت كـه افـراد زيـادي از برنامـ                اينستاگرام يكي از شبكه   
  .ويد از آن غافل نش؛كنند استفاده ميها  عكسگرفتن و اشتراك گذاشتن  جذاب آن براي عكس

  تامبلر
اگر شما چنـدين كانـال      . شود  نويسي محسوب مي   بالگهاي    ترين پلتفورم  تامبلر يكي از محبوب   

 تمـامي   توانيد با استفاده از اين سايت سـريعاً         برندينگ جدا از بالگ اصلي خود داشته باشيد مي        
   .ها را آپديت كنيد آن
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  فور اسكوئر
. شود  ها محسوب مي   ريان و ايجاد رقابت بين آن     اي عالي براي متعهدكردن مشت      فوراسكوئر شبكه 

كننـد يـا از خـدمات شـما خريـداري             در اين برنامه هر وقت مشتريان از تجارت شما ديدن مي          
شـود كـه       زمـاني مـشخص مـي      هذات رقابتي اين برنامـ    . گيرد  ها تعلق مي   كنند، امتيازي به آن     مي

ايـن مـسئله باعـث      . شود  طقه تبديل مي  داراي تعداد بيشتر بازديدكننده به شهردار آن من        اشخاص
شود مشتريان به دنبال ارتقاي وضعيت خود باشند و سعي كنند به افتخار شهردارشدن دست                 مي

شـود مـشتريان متعهـد بـه شـما وابـستگي خـود بـه          اين نوع پاداش جذاب باعث مي. پيدا كنند 
  .ودش خدمات شما را بروز دهند و تبليغ مناسبي براي تجارت شما محسوب مي

  هاي همراه هوشمند برندينگ و تلفن
هـا، برنامـه و رويكردهـاي     هاي هوشمند، تلفن همـراه را در مركـز تمـام فعاليـت           برندها و سازمان  

 كـه هميـشه همـراه    دستگاهي عنوان تلفن همراه به ويژة خصوصيات  .دهند  خود قرار مي ةجانب همه
دهـد تـا بتواننـد هميـشه بـا مـشتريان               مـي   اجازه تلفن هوشمند افراد و مشتري است، به بازاريابان       

كـردن،   توانيـد هـر كـاري را از صـحبت           شما بـا تلفـن همـراه مـي        . احتمالي خود در ارتباط باشند    
 ارتبـاطي  ةتلفن همراه تنها يك رسان.  فيلم و غيره، انجام دهيدة، مشاهد پست الكترونيك كردن   چك

   . از طريق تلفن همراه ارائه كنيدتوانيد انواع متفاوت محتوا را  ميشما .شود محسوب نمي
در مركز  تلفن همراه   اگرچه  . محور بايد به گذشته نيز نگاه كنند       هاي همراه   ها و سازمان   برنامه

بازاريـابي  هاي    تنها مركز كانال  تلفن همراه   قرار دارد، هرگز نبايد فراموش كرد كه        ها    فعاليتتمام  
 نيـست  مجـزا  استراتژي يكتلفن همراه    . شود تركيبها    كانالشما محسوب شده و بايد با ساير        

هـاي    هـاي برنـدينگ شـما در شـبكه           ليست برنامـه    باالي در شماهاي    تفعالي اول اولويت بلكه
  .شود حسوب مياجتماعي م

 را تلفنـي هوشـمند    گـذاري  سـرمايه  تـا  خواهنـد  ها نمي  برندهاي هوشمند ديگر از بازارياب    
تلفــن هــايي هــستند كــه درك كامــل از فــضاي  انهــا بــه دنبــال ســازم بلكــه آن. ح كننــداصــال

 حيـاتي   آنهـاي    و سايت تلفن همراه    تبليغات    و ها  برنامه ها  براي موفقيت كمپين  . دارند همراهي
   .مناسب بررسي شوند تا اثربخشي كمپين مشخص شودهاي  طور، بايد متريك همين. هستند

اين به معنـاي    . ايجاد كرده است  هايي جديد را در زندگي افراد        موقعيتفناوري تلفن همراه،    
ثر، پيـام، ارزش و قابليـت كـاربردي بـه        ؤ محتواي م  ةها در ارائ   جديد براي بازارياب  هاي    تفرص

توانـد بـه       مـي  امـا  گيرد، نمي قرار استفاده مورد رايج،طور    بهبا اينكه تبلت، هنوز،     . كاربران است 
خـود بـراي اتـصال بـه        ن همـراه    تلفـ يكي از تجهيزات مكمل براي كساني استفاده شود كـه از            

 مـا  ةروزمـر  زندگي در زيادي كاربردهاي ها، تبلت و هوشمندهاي  تلفن .كنند اينترنت استفاده مي  
خواهيد رستوران مناسب را براي خود پيدا كرده يا آدرسي خـاص را                مي وقتي مثال، براي ؛دارند

 بازي براي ديگران، با كردن صحبت بر عالوه ابزار، اين از نيز جوانان و نوجوانان اكثر .پيدا كنيد 
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شـما بايـد    . كنند  هاي اجتماعي و بسياري از كارهاي ديگر استفاده مي           رسانه به شدن وارد كردن،
مهم ارائـه  . ها ارائه كنيد هاي آن محتواي مرتبط و مناسب را، بسته مخاطبين هدف خود و فعاليت     

   .كردن بهترين محتواي مرتبط به مخاطبين است
  ر راستاي برندينگچت د وي
بازاريابي است هاي  شود، يكي از كانال ناميده مي Weixin كه در چين به نام) WeChat( چت وي

استفاده از  . بسياري از كشورهاي آسيايي را با آن پوشش دهيد        كنندگان    مصرفتوانيد    كه شما مي  
 سال پيش شروع    چت، تنها دو   وي. اي است   ، انتخاب بسيار زيركانه   پيامكسيستم خدمات مشابه    

 اضـافه  گذشـته  مـاه  4 در آخر كاربر ميليون 100  و دارد كاربر ميليون 300 امروزه و به كار كرده  
  .اند شده

اكثر .  سال سن دارند   20ريزي فوق هوشمند حدود      ربر اين برنامه  كا ميليون 300 از درصد74
 كـه  هـستند  كساني راداف اين. جواناني كه تلفن هوشمند دارند و كساني كه درآمد متوسط دارند          

همان بازار بزرگ پيش روي شما و يك ابـزار          . اند  هكرد پيدا تعهد نيز خاص خارجي برندهاي به
  .م بازاريابي تلفن هوشمنديا بهتر بگويي بازاريابي اينترنتي قدرتمند در خدمت

. شود  چت، يك روش براي ايجاد تعهد و ارتقاي محصوالت براي مشتريان محسوب مي             يو
توانيد    مي شما اما هاي اجتماعي نيست،     رسانه اندازه به شما محتوا شدن ويروسي احتمال اينكه با

 شـما   .هدفمندتري را به كاربران خود فرسـتاده و از خوانـده شـدن آن مطمـئن باشـيد            هاي    پيام
ن، عكس، فايل صوتي و تصويري و هـر محتـواي ديگـري را بـراي كـاربران خـود        توانيد مت   مي

بـا دسـتگاه     را روز از سـاعت  5 هوشمند، تلفن اربرانــك درصد38 اينكه به توجه اــب .بفرستيد
 با توجهي قابل تعامل شما مخاطبين ،)كنند   دقيقه يك بار آن را چك مي       6هر  ( كنند   مي كارخود  

  .داشت هندخوا شده ارائه محتواي
هـا، كـاربران     بـرخالف بعـضي از كانـال      . چت، شما به پيـرو نيـاز داريـد         براي موفقيت در وي   

 در ديـروز . اسـت  سـريع  پاسـخ  مـسئله  كننـد؛   نمـي  پيـدا  وجـو   جـست  طريق از را شماچت،   وي
 برقـرار  مشتريان با ارتباطي تلفن همراه خود   دادن  تكان با سعي داشت  فروشنده و بودم فروشگاهي

از طريـق   WeChat  هاي بزرگ براي ارتباط گرفتن با مخـاطبين در  رندب در حل راه بهترين ليو كند
چت، از طريق اين كد، شما را پيدا كرده و با بررسـي   كاربران وي. انجام است QR چيزي به نام كد

ا ريزي كنيد كه مشتريان كـد شـم        كاري، طوري برنامه   بدون هيچ اضافه  . شوند  آن به كاربر تبديل مي    
 قـرار  خـود  تبليغات و مغازه هاي اجتماعي، ها، رسانه بندي ، بستهگاه  كد خود را در وب    . را پيدا كنند  

دارد كـه بـه    API يك نيز چت وي. باشد شدن اسكن قابل بايد شما كد كه باشيد داشته توجه. دهيد
 بيشتري جـذب   نيز تركيب كرده تا مخاطبين  تلفنيهاي    دهد اين خدمات را در برنامه       شما اجازه مي  

 داخلـي خـود وارد      ةكنند، شما را به چرخـ       چت، تجارت شما را دنبال مي      كساني كه در وي   . شوند
 شـما  .بـه شـما بدهنـد      اي  ها مهيا كنيـد تـا چنـين اجـازه          بنابراين بايد دليل خوبي براي آن     . كنند  مي
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نهاد پيـش  را ديگرهاي    پروموشن و مجاني اينترنتي عكس، سرگرمي، جايزه، توانيد، كوپن تخفيف،    مي
 تـصادفي  كـاربري  به بطري در پيام يك فرستادن يا نزديك كاربران كردن پيدا مثل هايي  قابليت .كنيد
  .شود  ميمشتريان با گيري ارتباط در  برنامه اين بيشتر موفقيت باعث

 پس وقتي پيروان خـود  ؛يعني همه چيز آينده شما برندسازي اينترنتي برند يعني همه چيز و
شـما  هـاي     پيـام . هاي خاص ارتباط بگيريد     توانيد با كاربران مجزا يا گروه        پيدا كرديد، شما مي    را

شـما  . شما بايد به كاربران شما مـرتبط باشـند        هاي    تمام پروموشن . بايد مرتبط و شخصي باشند    
 شـما . دارد خـود  كننـدگان  مصرف با قوي بسيار ةرابط كه بسازيد را قدرتمند انيد يك برند  تو  مي
 تنظـيم  قابـل  منوهاي ةارائ توانايي برندها زودي، به. توانيد براي خود مشترياني خاص بسازيد      مي
تواند    مي و اهند داشت كه به شما اجازه خريد محصوالت را داده         خو را خود چت وي صفحه در

  . نيز به شما معرفي كندفروشگاه
 ةها شما را بـه چرخـ       كند، آن   دنبال مي چت    ويبه ياد داشته باشيد كه وقتي كسي شما را در           

شـما ممكـن اسـت      هـاي     پيـام . از ايـن موقعيـت سوءاسـتفاده نكنيـد        . كنند  داخلي خود وارد مي   
هـا مـرتبط،     آنپس بايد مطمئن شويد كه      . شوند  شما خوانده مي  هاي    تمامي پيام . آزاردهنده باشد 

 نيـست؛ مـشتريان نيـز       هطرفـ  توجه داشته باشيد كه ارتباط شـما يـك        . شخصي و مناسب هستند   
 بـراي  كـافي  اتوماتيـك  ابـزار  و منـابع  كه شويد مطمئن  توانند با شما صحبت كنند، بنابراين       مي

  .داريد دادن جواب
نـد ابـزاري بـسيار      توا   مـي  امـا  هاي اجتماعي قدرتمند نيـست،      مانند رسانه چت    ويبا اينكه،   

قدرتمنــد ايجــاد تعهــد در مــشتريان، افــزايش آگــاهي از برنــد، و افــزايش فــروش در يكــي از 
 و كـرده  اسـتفاده  فرصـت  ايـن  از نيـز  شـما  اسـت  بهتـر  پس .ترين بازارهاي جهان باشد    رقابتي

   . طريق اين كانال جديد پوشش دهيداز را خود مخاطبين

  هاي اجتماعي  محيط شبكههاي احتمالي برندينگ متأثر از  آسيب
پالس و توئيتر بـراي شـما امكـان ارتباطـات            بوك، گوگل   هاي اجتماعي مانند فيس     هاي رسانه   سايت

توانند  درستي استفاده نشود خيلي راحت مي ها به كنند، اما در عين حال اگر از آن مختلفي را فراهم مي 
براي اجتناب از چنين .  شما نيز بشوند   فرمي خطرناك براي لطمه و از بين رفتن شهرت          تبديل به پلت  

  :كننده به حساب آيد تواند يك راهنما و كمك وضعيتي در نظر گرفتن موارد زير مي
 و شخصيت كه كرد تعريف پستي هر  شود  كننده را مي    يك پست خسته   .هكنند هاي خسته   نوشته

قـديمي يـا موضـعي     يك ديدگاه تازه بر روي يك موضوع ةارائ. ديدگاه شما در آن وجود ندارد     
بايد از خودتان بپرسـيد كـه چطـور         . كنند  متفاوت با ديگران چيزهايي هستند كه جلب توجه مي        

توانـد     همان چيزي كه مي    دقيقاً. تان را در هر پست ارائه كنيد         طبيعي  توانيد شخصيت يا حس     مي
  .خشيد هر برندي از جمله برند شخصي شما باشد، آخرين چيزي كه حاضريد آن را ببةجوهر
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ن را بـر سـر ديگـران          تاهاي اجتماعي جايي نيست كه بخواهيد مشكالت         رسانه .توهين به ديگران  
تان بـر سـر كارمنـد    يتفاوتي بين توهين به اشخاص در فضاي عمومي يا بلندكردن صـدا         . بريزيد

كنيد، اما اين توجه      توانيد توجه مردم را جلب        بله شما به اين شكل هم مي      . يك فروشگاه نيست  
  .كند  توجهي كه شما الزم داريد خيلي فرق مي با آن
هاي اجتماعي بيشتر صعود كنيد مردم بيشتر دوست دارند به            سفانه، هر چه شما در رسانه     أمت

هـاي   خيلي سـاده كامنـت  . علني تالفي كنيدطور  بهاما به هيچ وجه سعي نكنيد . شما سنگ بزنند 
خواهيد   ك كرده و بعد تصميم بگيريد كه آيا مي        كننده را پاك كنيد، شخص مزاحم را بال        ناراحت
  .دهيد از آن بگذريد صورت خصوصي دنبال شود يا ترجيح مي مسئله به

ـ     .كوتاهي در تشويق و پشتيباني از ديگران       ة يـك شـبك   ة  وجـود آوردن و توسـع      ه شما بـراي ب
نـه  . كنـد  مـي  ديگران كمك    يعنوان شخصي شهرت پيدا كنيد كه به ارتقا        توانمند نياز داريد تا به    

در واقـع   . اينكه فقط اعتبارتان را در جايي خرج كنيد كه الزم اسـت يـا مجبوريـد خـرج كنيـد                   
دهند كه براي تـشويق و        موفقيت شما هستند و اين توانايي را به شما مي         ة  كنند ارتباطات تضمين 

  .ها استفاده كنيد  ديگران از آنيارتقا
هـاي اجتمـاعي    يا ديگـر رسـانه  نوشت    وبها در     نتندادن به كام    پاسخ .ها  ندادن به كامنت   پاسخ

. تفاوتي با اين ندارد كه شما يك بحث را با كسي شروع كنيد و بعد پاسخ او را ناديـده بگيريـد                     
تواند زمان    ها بر روي هر پست مي       ها و پرسش    فعال مانيتور كردن كامنت   طور    بهدرست است كه    

توانـد   ه يك كامنت در هـر پـست هـم مـي    اما حتي پاسخ ب. زيادي را به خودش اختصاص دهد    
  . توجه و تعهد شما باشدةكنند بيان
توانند به دردسـري بـزرگ بـراي شـما در             ها مي    عكس .دار هاي مسئله   شدن بر روي عكس    تگ

 هـا دقـت كـافي    ست در مورد انتخـاب و انتـشار عكـس        هاي اجتماعي تبديل شوند، كافي      رسانه
تواند باعث تفريح و شوخي بشود، به همان اندازه هم            قدر كه يك عكس مي      همان. نداشته باشيد 

تان بـه خطـر       ممكن است شهرت شما را نزد خانواده، دوستان و همكاران يا در ارتباطات شغلي             
خواهيـد    بنابراين در مورد انتشار هر عكس سعي كنيد دو بار فكر كنيد، چـه وقتـي مـي                 . بيندازد

. واهيـد عكـسي از خودتـان منتـشر كنيـد        خ  دوستي را در عكسي تگ كنيد چـه زمـاني كـه مـي             
 نـزد  چگونـه  اينكـه  مـورد  در همواره بايد هستيدوكار  كسب صاحب فرديخصوص اگر شما    به

ت بـه   اسـ  ممكـن  كه را مشكوكي عكس هر است بهتر پس. باشيد مراقب رسيد  مي نظر به عموم
  .شهرت شما لطمه بزند پاك كنيد يا تگ آن را از روي خودتان برداريد
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