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۳.شناسایی بهترین شبکه برای کسب و کار شما 
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شبکه اجتماعی را الویت خود قرار دهید !

مدیر شبکه های اجتماعی باید فردی حرفه ای، آشنا به اهداف، صدای برند و 

مخاطبین کسب و کار شما باشد. 

استفاده از جوانان با نگاه اینکه در طول روز زمان زیادی از خود را به شبکه های 

اجتماعی اختصاص می دهند برای مدیریت شبکه های اجتماعی کافی نیست. 



برای مخاطبین مفید باشید

شبکه های اجتماعی صرفا به معنای افزایش فالور،نرخ کلیک و نرخ تبدیل نیست 

بلکه به معنای تبادل است ! 

برای مخاطبین باید داستان سرایی کرد ولی از نوعی که مفید باشد و بازخورد به 

همراه داشته باشد.





فاکتور اجتماعی بودن را فراموش نکنید!

گفت و گو ایجاد کنید نه اینکه مخاطبین را بمباران اطالعاتی کنید. 

استراتژی محتوایی را الویت قرار دهید تا مخاطب احساس کند اهمیت دارد و 

سالیق و نظراتش برای شما مهم است.



محتوایی تولید کنید که مخاطب آن را دوست دارد 

شناخت مخاطب اولین گام برای انتخاب نوع محتوا 

اگر واکنشی نسبت به محتوا نمی بینید یعنی ادبیات درستی نداشتید  

نه به محتوای سنگین 

نه به محتوای ماشینی



نوشتن در مورد سبک زندگی یکی از بهترین نوع تولید محتواست !



کیفیت فالور مهمتر از تعداد آنهاست

اگر تبلیغات پولی صحیحی خریداری کنید، فالورها افزایش می یابند اما 

باید نسبت به انتخاب مخاطب درست هوشیار بود. 

میزان موفقیت یک محتوا وابسته به میزان مشارکت، الیک و کامنت 

است. 

فالور کم با پیگیری فراوان با اهمیت تر از فالور زیاد با پیگیری کم 

است.



اشتباهات مهلک در 

استراتژی شبکه های 

اجتماعی



مهم ترین اشتباهات عبارتند از :

نبود استراتژی یا برنامه مشخص 

برندینگ نامشخص 

پروفایل ناقص 

عدم شناخت مخاطب هدف 

افراط  و تفریط در ارسال پست 

عدم بهره گیری از ابزارهای موجود در شبکه های اجتماعی 

بی جواب گذاشتن کامنت ها و انتقادات



منظور از برندینگ نامشخص چیست؟

لحن مشخصی برای کپشن ها وجود ندارد. 

قالب یا ظاهر مناسبی برای پست ها وجود ندارد. 

مطالب مربوط به برند خودتان را منتشر نمی کنید.



استفاده از نظرسنجی 

قابلیت استوریز 

استفاده از استیکرهای خالقانه



جمع بندی

 به کمک روش های باال حضور خود را در شبکه های اجتماعی پر

 قدرت تر خواهید کرد. پس شبکه های اجتماعی را اولویت کنید، بر

 مخاطبین تمرکز کنید، گفت و گو ایجاد کرده و کاری کنید تا فالوورها

 حس کنند شنیده می شوند. تمرکز خود را به جای بیشتر کردن تعداد

 فالوورهای بی ارزش، بر ایجاد روابط قوی و معنی دار با مخاطبین

 کم خود معطوف کنید.

 به خاطر داشته باشید هدف از شبکه های اجتماعی این است که

 اجتماعی از مخاطبین ایجاد کنید. در دنیایی که دیگر اثری از روابط

 رودرو و چهره به چهره نمانده، مردم به کمک شبکه های اجتماعی با

 دوستان، آشنایان و اعضای خانواده ارتباط برقرار می کنند. اگر از

 شبکه های اجتماعی طوری استفاده کنید که پلی بین برند شما و

 مخاطبین شوند، ارزش شما فراتر از محصول خواهد شد. این چیزی

 است که کاربران به دنبال آن بوده و حاضرند بابت به دست آوردن

 چنین ارزشی روی دکمه “عضویت” کلیک کنند!




