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لینکدیــن یــک شــبکه اجتماعــی حرفــه ای و تخصــص محور اســت کــه از پتانســیل های 

ــب وکارها از  ــیاری از کس ــال، بس ــرد؛ بااین ح ــره می ب ــی به ــرای بازاریاب ــری ب کم نظی

بازاریابــی در لینکدیــن غفلــت کرده انــد. در ایــن مطلــب بــه شــرح فرآینــد رشــد برنــد 

ــم  ــرای افزایــش اثربخشــی آن خواهی ــی ب ــن نکات ــن و همچنی ــی در لینکدی و بازاریاب

پرداخــت.

ــت  ــی صحب ــه ای و تخصص ــی حرف ــبکه های اجتماع ــا و ش ــه از گروه ه ــی ک هنگام

ــن  ــا ای ــن اســت؛ ب ــه ذهــن می رســد ســایت لینکدی ــه ب ــزی ک ــن چی ــم، اولی می کنی

وجــود، در هنــگام برنامــه ریــزی و تدویــن اســتراتژی بازاریابــی شــبکه های اجتماعــی 

ــه امــکان بازاریابــی در لینکدیــن توجــه می کنیــم. ایــن در حالــی اســت  ــه نــدرت ب ب

کــه لینکدیــن یــک شــبکه اجتماعــی قدرتمنــد بــا بیــش از 645 میلیــون کاربر از سراســر 

ــش  ــد نق ــب می توان ــتراتژی های مناس ــتفاده از اس ــورت اس ــه در ص ــت ک ــان اس جه

قابــل توجهــی در برندســازی و رشــد برنــد داشــته باشــد.

در واقــع، لینکدیــن را می تــوان شــبکه اجتماعــی رابطه هــای حرفــه ای دانســت؛ جایــی 

ــم ســازان ســازمان های مختلفــی  ــوه متخصــص و تصمی ــو از مشــتریان بالق ــه ممل ک

اســت کــه می تواننــد بــه رشــد برنــد و پیشــبرد اهــداف کســب وکار شــما کمــک کننــد.
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در این مطلب به سراغ مبحث مهم بازاریابی در لینکدین می رویم تا در پایان:

• با بازاریابی در لینکدین و اصول و ظرایف آن آشنا شوید؛

• بتوانیــد محتــوای هدفمنــد و اســتراتژیکی را تولیــد کنیــد کــه باعــث تقویــت جایــگاه 

کســب وکار شــما در حــوزه فعالیتتــان می شــود؛

• بتوانیــد عملکــرد خــود را ارزیابــی کــرده و درصــد موفقیــت اقداماتتــان را مشــخص 

کنیــد.

بــا ایــن اطالعــات و دانســته ها می توانیــد یــک اســتراتژی هدفمنــد بــرای بازاریابــی 

در لینکدیــن تدویــن کنیــد کــه در نهایــت بــه موفقیــت کســب وکار شــما ختــم خواهــد 

ــا  ــد ی ــاده بوده ای ــن نیفت ــی در لینکدی ــر بازاریاب ــه فک ــون ب ــر تاکن ــن اگ ــد؛ بنابرای ش

اینکــه بــه دنبــال تقویــت بازاریابــی کســب وکار خــود و رشــد برندتــان در ایــن شــبکه 

اجتماعــی حرفــه ای هســتید در ادامــه ایــن مطلــب بــا مــا همــراه باشــید.

- یک صفحه شرکتی )Company Page( برای کسب وکار خود بسازید

ــی در لینکدیــن ابتــدا الزم اســت کــه یــک صفحــه اختصاصــی  ــرای شــروع بازاریاب ب

بــرای کســب وکار خــود ایجــاد کنیــد. بــه ایــن منظــور ابتــدا بایــد در لینکدیــن ثبــت 

نــام کنیــد و ســپس از بــاالی صفحــه، بــا کلیــک بــر روی عکــس پروفایلتان به قســمت 

 Create Company Page انتهایــی منویــی کــه بــاز می شــود مراجعــه کــرده و گزینــه

را انتخــاب نماییــد:
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سپس در صفحه بعدی باید نوع کسب وکارتان را مشخص کنید:
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ــات  ــد اطالع ــه بای ــود ک ــاز می ش ــه ای ب ــب وکار، صفح ــوع کس ــاب ن ــس از انتخ پ

کنیــد: وارد  آن  در  را  کســب وکارتان 
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در ایــن قســمت می توانیــد تصویــر پروفایلتــان را نیــز بارگــذاری کنیــد کــه در 

قســمت های بعــد بیشــتر دربــاره آن توضیــح خواهیــم داد. دقــت کنیــد کــه تکمیــل 

ــت.  ــروری اس ــتاره دار ض ــمت های س قس

 

ــت زده و روی  ــه را عالم ــن صفح ــع پایی ــاری، مرب ــمت های اجب ــل قس ــس از تکمی پ

ــد. ــک کنی ــه Create Page کلی دکم
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پــس از ایجــاد Company Page یــا برگــه شــرکتی می توانیــد بــا اســتفاده از گزینــه 

Page Admins در منــوی Admin Tools در ســمت راســت بــاالی صفحــه، امــکان 

مدیریــت آن را بــرای کارکنــان یــا مســئوالن دیگــر شــرکت فعــال کنیــد.

 

- اهداف خود از بازاریابی در لینکدین را مشخص کنید

پیــش از ادامــه کار الزم اســت کــه هدف هــای خــود از بازاریابــی در لینکدیــن را دقیقــًا 

ــی  ــد تعییــن اهــداف، شناســایی اهــداف کل ــه از فرآین ــد. اولیــن مرحل مشــخص کنی

شــرکت اســت. بــه عنــوان نمونــه،

• آیا می خواهید مشتریان راغب بیشتری تولید کنید؟

• آیا به دنبال جذب ترافیک بیشتری به سایت خود هستید؟

• آیا می خواهید میزان به اشتراک گذاری محتوا را افزایش دهید؟

• آیا در پی کسب اعتبار در حوزه فعالیتتان هستید؟

 

لینکدین چگونه می توانید در تحقق اهداف کسب وکارتان به شما کمک کند؟

پــس از آنکــه اهــداف کلــی کســب وکار را مشــخص کردیــد بایــد بررســی کنیــد کــه 

لینکدیــن چگونــه می توانــد در تحقــق آنهــا نقشــی داشــته باشــد. در ایــن مرحلــه بایــد 

ــام موجــود، لینکدیــن در تحقــق  ــق آمــار و ارق ــر طب ــه خاطــر داشــته باشــید کــه ب ب

برخــی از اهــداف، عملکــرد بســیار بهتــری دارد:
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• تولیــد مشــتری راغــب: بازدیدکننــدگان لینکدیــن در مقایســه بــا بازدیدکنندگان ســایر 

شــبکه های اجتماعــی 277 درصــد بیشــتر بــه مشــتری راغــب یــا لیــد )Lead( تبدیــل 

ــوند؛ می ش

• اســتخدام و جــذب نیــروی انســانی: شــبکه اجتماعــی لینکدیــن یکــی از منابــع مهــم 

تأمیــن نیــروی انســانی باکیفیــت و توانمنــد محســوب می شــود؛

ــبکه ای از  ــاد ش ــه ایج ــر پای ــن ب ــای لینکدی ــد: بن ــه برن ــبت ب ــی نس ــش آگاه • افزای

روابــط حرفــه ای ســاخته شــده کــه می توانــد بــا در معــرض نمایــش قــرار دادن برنــد 

شــما در جمــع ایــن افــراد توانمنــد بــه رشــد معروفیــت و شــهرت آن کمــک کنــد؛

ــه ای خــود، امــکان انتشــار  ــای تخصصــی و حرف ــا مبن ــن ب ــار: لینکدی • افزایــش اعتب

ــوای مناســب  ــران را فراهــم آورده کــه در صــورت اســتفاده از محت ــرای کارب ــوا ب محت

ــن  ــدی ای ــد. در قســمت های بع ــار کســب وکار کمــک کن ــش اعتب ــه افزای ــد ب می توان

مطلــب بــه شــرح روش تهیــه چنیــن مطالبــی خواهیــم پرداخــت.

ــد  ــاب کرده ای ــن انتخ ــی در لینکدی ــرای بازاریاب ــه ب ــی ک ــا اهداف ــدف ی ــه ه ــته ب بس

ــا را  ــه آنه ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــبکه اجتماع ــن ش ــتفاده از ای ــوه اس ــد نح می توانی

ــه؟ ــا چگون ــد. ام ــی کنی ــز ارزیاب ــداف را نی ــق آن اه ــد تحق ــرده و رون ــخص ک مش

 

پیگیری نرخ تبدیل ناشی از لینکدین در گوگل آنالیتیکس

پیــش از تعییــن تعــداد مشــتری راغــب هــدف، بایــد وضعیــت فعلــی یــا نــرخ مبــدأ 
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را مشــخص کنیــد. بــه ایــن منظــور، وارد گــوگل آنالیتیکــس شــوید، Acquisition و 

ســپس Social را انتخــاب کنیــد:

 

 

در قســمت Social، ابتــدا Conversions و پــس از آن LinkedIn را انتخــاب نماییــد. 

در ایــن بخــش بایــد تاریــخ را تنظیــم کــرده و اطالعــات تبدیــل انجــام گرفتــه در طــول 

شــش مــاه گذشــته را جمــع آوری کنیــد:

 

8

https://modireweb.com


بازاریابی در لینکدین و راهکارهایی که کمک می کند در این شبکه 

اجتماعی دیده شوید

www.modireweb.com

 

بــرای نظــارت بــر ایــن داده هــا بایــد بــرای هنگامــی کــه تبدیــل بــه مشــتری راغــب 

ــالً  ــد؛ مث ــا هــدف تعییــن کنی ــرد در گــوگل آنالیتیکــس یــک Goal ی صــورت می پذی

اگــر یــک مشــتری بالقــوه یــک فــرم تمــاس را در ســایت شــما پــر کنــد و ایــن فــرد بــا 

یــک کلیــک از صفحــه لینکدیــن شــما وارد صفحــه فــرم شــده باشــد، در ایــن حالــت 

یــک مشــتری راغــب تولیــد شــده اســت.

ــده  ــه ش ــر گرفت ــما در نظ ــرد ش ــار عملک ــا معی ــا ی ــوان مبن ــه عن ــش ب ــن بخ ــار ای آم

ــوان  ــه عن ــد. ب ــر می کن ــانی امکان پذی ــه آس ــت و ب ــا دق ــد را ب ــد رش ــن درص و تعیی

مثــال، اگــر فــرض را بــر ایــن بگیریــم کــه در طــول شــش مــاه گذشــته 1000 مشــتری 

راغــب را تبدیــل کرده ایــم و حــاال بــه دنبــال افزایــش 25 درصــدی مشــتریان راغــب 

هســتیم، بایــد 250 مشــتری راغــب بیشــتر در طــول شــش مــاه آینــده جــذب کنیــم.
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بــه عــالوه، لینکدیــن نیــز ابــزاری موســوم بــه Lead Gen Forms بــه معنــی فرم هــای 

تولیــد مشــتری راغــب را در اختیــار عالقمنــدان قــرار داده کــه در واقــع یک روش ســاده 

و کارآمــد بــرای جمــع آوری اطالعــات مشــتریان عالقمنــدی اســت کــه بــه پروفایــل 

ــد. ــه می کنن شــما مراجع

 

تعیین میزان ترافیک دریافتی از لینکدین

ــز از  ــن را نی ــی از لینکدی ــک دریافت ــزان ترافی ــد می ــل، می توانی ــرخ تبدی ــر ن ــالوه ب ع

ــد. ــوگل آنالیتیکــس مشــاهده کنی ــق گ طری

بــه ایــن منظــور بــه قســمت Acquisition مراجعــه نماییــد و All Traffic را انتخــاب 

کنیــد. از بخــش All Traffic، Referrals را انتخــاب نمــوده و آنقــدر پاییــن برویــد تــا 

LinkedIn را پیــدا کنیــد:

 

 

10

https://modireweb.com


بازاریابی در لینکدین و راهکارهایی که کمک می کند در این شبکه 

اجتماعی دیده شوید

www.modireweb.com

ــن  ــه از ســمت لینکدی ــی ک ــد مجمــوع تعــداد بازدیدکنندگان ــن نمــودار می توانی در ای

وارد وب ســایت شــما شــده اند و همچنیــن درصــد آنهــا در مقایســه بــا ســایر منابــع 

را مشــاهده کنیــد.

بــرای تعییــن Goal یــا هــدف دقیقــًا بایــد از همــان روشــی کــه بــرای رشــد مشــتریان 

راغــب ذکــر شــد اســتفاده کنیــد. بنابرایــن، داده هــای شــش مــاه گذشــته را بررســی 

نمــوده و یــک درصــد رشــد منطقــی را بــه عنــوان هــدف تنظیــم کنیــد.

 

پیگیری تعداد به اشتراک گذاری های محتوا

بــرای مشــاهده تعــداد بــه اشــتراک گذاری های محتــوا، از منــوی Analytics در 

بــاالی صفحــه پروفایــل کســب وکار خــود، گزینــه Updates را انتخــاب کنیــد. ســپس 

ــی Shares را انتخــاب نماییــد.  ــورد یعن در قســمت Metric، ششــمین م
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ــاه  ــش م ــول ش ــذاری در ط ــتراک گ ــه اش ــزان ب ــن می ــدف، میانگی ــن ه ــرای تعیی ب

گذشــته را محاســبه کــرده و بــا توجــه بــه آن، یــک درصــد رشــد منطقــی را در نظــر 

ــد. بگیری

 

استفاده از لینکدین برای افزایش اعتبار کسب وکار

ــر و  ــب وکار معتب ــک کس ــوان ی ــه عن ــب وکارتان را ب ــگاه کس ــد جای ــه می توانی چگون

ــوای  ــد محت ــور بای ــن منظ ــه ای ــد؟ ب ــت کنی ــود تثبی ــت خ ــوزه فعالی ــه ای در ح حرف

بیشــتر و باکیفیت تــری در لینکدیــن منتشــر کنیــد )در ادامــه بــه ایــن مبحــث خواهیــم 

ــا گروه هــای حرفــه ای لینکدیــن باشــید. ــال افزایــش تعامــل ب ــه دنب ــا ب پرداخــت( ی

در عیــن حــال بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید کــه تعامــل بــا یــک گــروه یــا ارســال 

ــد؛  ــد ش ــما نخواه ــار ش ــش اعتب ــث افزای ــودکار باع ــور خ ــه ط ــتر ب ــت های بیش پس

بلکــه الزم اســت کــه محتــوای نوشــته ها و تعامــالت شــما آموزنــده، تأمــل برانگیــز و 

بدیــع باشــد.

ــار  ــق آن اعتب ــوان از طری ــه بت ــدارد ک ــود ن ــی وج ــاخص خاص ــه ش ــود اینک ــا وج ب

کســب وکار را بــه طــور دقیــق مشــخص کــرد، امــا بــا نظــارت بــر شــاخص هایی ماننــد 

ــم  ــن حج ــتراک گذاری ها و همچنی ــه اش ــدگان و ب ــال کنن ــداد دنب ــد تع ــزان رش می

ــار کســب وکار آگاه  ــت نســبی رشــد اعتب ــم از وضعی ــه می توانی تعامــالت انجــام گرفت

شــویم.
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چــرا چنیــن شــاخص هایی می تواننــد نمایانگــر اعتبــار کســب وکار شــما باشــند؟ زیــرا 

افزایــش تعامــل مخاطــب بــا محتــوا نشــان دهنــده ایــن واقعیــت اســت کــه محتوای 

شــما از دیــد مخاطــب ارزشــمند و معتبــر بــوده اســت.

امــا چگونــه می توانیــد وضعیــت ایــن ســه شــاخص را پیگیــری کــرده و حــول محــور 

آنهــا هــدف تعییــن کنیــد؟ 

بــه ایــن منظــور کافــی اســت کــه بــه منــوی Analytics پروفایــل کــه در بــاال بــه آن 

اشــاره شــد مراجعــه کنیــد. بــا انتخــاب Followers می توانیــد میــزان رشــد تعــداد 

ــذاری و  ــتراک گ ــه اش ــزان ب ــد می ــاب Updates می توانی ــا انتخ ــا، و ب دنبال کننده ه

مجمــوع تعامــالت انجــام شــده را مشــاهده نماییــد.

ــه  ــا هفت ــرای تعییــن هــدف، می توانیــد میانگیــن رشــد پســت ها در شــش مــاه ی ب

گذشــته را در نظــر بگیریــد و هــدف خــود را بــر اســاس همیــن معــدل تعییــن کنیــد.

 

- مخاطب خود را مشخص کنید

پــس از ایجــاد صفحــه اختصاصــی و تعییــن اهــداف، در ایــن بخــش از برنامــه ریــزی 

ــرا  ــم؛ چ ــز می کنی ــدف تمرک ــب ه ــناخت مخاط ــر ش ــن ب ــی در لینکدی ــرای بازاریاب ب

ــوای متناســب و  ــم محت ــان نداشــته باشــیم، نمی توانی ــر شــناختی از مخاطبم ــه اگ ک

کارآمــدی را بــرای ارائــه بــه وی تولیــد کنیــم.

نکتــه مهمــی کــه بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــید ایــن اســت کــه لینکدیــن یــک 
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شــبکه اجتماعــی حرفــه ای و عمدتــًا B2B اســت؛ بنابرایــن نمی توانیــد همــان محتوایی 

ــن  ــد را در لینکدی ــر می کنی ــر منتش ــی دیگ ــبکه های اجتماع ــوک و ش ــه در فیس ب ک

ــه  ــد ک ــت کنی ــید. دق ــته باش ــی را داش ــه خاص ــت نتیج ــار دریاف ــد و انتظ ــی کنی کپ

مخاطــب شــما در لینکدیــن یــک مخاطــب خــاص اســت کــه نیازهــا و ســالیق خــاص 

خــودش را دارد.

برای شناسایی مخاطب هدف خود باید به سؤاالتی از این قبیل پاسخ بدهید:

• مخاطب هدف من کیست؟

• با چه مشکالتی مواجه است؟

• در کجا و چه ابعادی با این مشکالت درگیر است؟

• در چه زمان یا زمان هایی این مشکالت را تجربه می کند؟

• چرا این مشکالت گریبانگیر وی شده است؟

 

- پروفایل لینکدین خود را تکمیل و بهینه سازی کنید

بــرای اینکــه بیشــتر دیــده شــوید و بتوانیــد نظــر مخاطبــان را بیشــتر و بهتــر جلــب 

کنیــد، الزم اســت کــه پروفایــل کامــل و جذابــی داشــته باشــید کــه همــه ابعــاد آن 

بــرای جلــب نظــر مخاطــب بهینــه ســازی شــده اســت.
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- تصویر پروفایل خود را تنظیم کنید

تصویــر پروفایــل شــما بایــد همــان لوگــوی کســب وکار و در ابعــاد مناســب لینکدیــن 

ــل  ــا 400 در 400 پیکس ــر ب ــن براب ــل لینکدی ــر پروفای ــتاندارد تصوی ــدازه اس ــد. ان باش

اســت.

 

- از یک تصویر کاور پروفایل )Cover Image( مناسب استفاده کنید

ــن  ــه لینکدی ــه صفح ــد ب ــمت کاور می توان ــب در قس ــر مناس ــک تصوی ــتفاده از ی اس

شــما شــخصیت ببخشــد. بــرای مثــال می توانیــد از تصویــر محــل کارتــان اســتفاده 

کنیــد.

 

- همه قسمت های پروفایل خود را تکمیل کنید

ــل  ــه پروفای ــر کاور صفح ــر تصوی ــه در زی ــکلی ک ــداد ش ــن م ــر روی آیک ــک ب ــا کلی ب

ــروری  ــات آن ض ــل اطالع ــه تکمی ــود ک ــاز می ش ــره ای ب ــرار دارد پنج ــب وکارتان ق کس

اســت. 
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از طریق این پنجره می توانید:

• در بخــش Page info تصویــر پروفایــل و نــام صفحــه را تغییــر بدهیــد و یــک تــگ 

الیــن )Tagline( 120 کلمــه ای بنویســید کــه دقیقــًا در زیــر لوگــوی شــما ظاهــر خواهــد 

؛ شد

• در قسمت Buttons یک دکمه برای نمایش در کنار دکمه فالو انتخاب کنید؛

• در قسمت Overview اطالعات تماس و توضیحات الزم را درج کنید؛

• در قسمت Location محل فعالیت کسب وکار خود را مشخص کنید؛

• در قســمت Hashtags تــا ســه هشــتگ اختصاصــی بــرای نوشــته های خــود ایجــاد 

؛ کنید

• در بخش Featured groups تا 10 گروه را به صفحه پروفایلتان اضافه کنید؛

• و از طریــق قســمت Manage Languages اطالعــات پروفایــل خــود را بــرای 

ــد. ــه کنی ــی ترجم ــتریان خارج ــان و مش ــه مخاطب ــش ب نمای
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قســمت تــگ الیــن و بخــش Overview کــه در قســمت About پروفایــل شــما ظاهــر 

می شــود از جملــه قســمت های مهــم بــرای بازاریابــی در لینکدیــن هســتند کــه بعضــًا 

ــی  ــن بخش هــا هــر یــک فرصت ــع، ای ــگاری می شــود. در واق ــا ســهل ان در مــورد آنه

بــرای تحــت تأثیــر قــرار دادن بازدیدکننــده و آغــاز یــک تعامــل محســوب می شــوند. 

 

 

تــگ الیــن )یــا هدالیــن( یکــی از اولیــن چیزهایــی اســت کــه در هنــگام بررســی برگــه 

 elevator لینکدیــن شــما بــه چشــم می آیــد. در واقــع، تــگ الیــن چیــزی شــبیه بــه

pitch یــا معرفــی آسانســوری اســت و بایــد در چنــد کلمــه هویــت کســب وکار شــما را 

نشــان بدهــد. در ایــن قســمت بایــد خالقیــت بــه خــرج بدهیــد و ســاده و مختصــر 
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بنویســید. توضیحــات و شــرح بیشــتر را می توانیــد در بخــش Overview قــرار بدهید؛ 

بــه عنــوان نمونــه:

• یــک معرفــی اجمالــی از شــرکت: هیــچ کــس بهتــر از شــما از کســب وکارتان شــناخت 

نــدارد؛ لــذا از فضــای موجــود بــرای معرفــی کســب وکار خــود بهــره بــرداری کنیــد. آیــا 

بیانیــه مأموریــت )mission statement( یــا ارزش هایــی داریــد کــه شــرکت شــما 

بــر مبنــای آنهــا اداره می شــود؟ بــه این گونــه مــوارد نیــز اشــاره کنیــد.

ــؤال  ــن س ــه ای ــد: ب ــه می کنی ــه عرض ــی ک ــوالت و خدمات ــاره محص ــی درب • اطالعات

ــران  ــه شــما را از دیگ ــد ک ــه در شــرکتتان چــه کاری انجــام می دهی ــد ک پاســخ بدهی

ــد؟ ــک کنی ــود کم ــتریان خ ــه مش ــد ب ــور می توانی ــد؟ چط ــز می کن متمای

ــتر  ــردم بیش ــاق م ــه اتف ــب ب ــت قری ــران: اکثری ــه دیگ ــا و توصی ــار موفقیت ه • آم

ــذا در ایــن  ــد؛ ل ــه تبلیغــات توجــه کننــد، بــه توصیــه دیگــران اعتمــاد دارن از آنکــه ب

بخــش می توانیــد نظــرات مثبــت مشــتریان قبلــی را نیــز ذکــر کنیــد. در صورتــی کــه 

ــد داشــته باشــد،  ــا خدمــات شــما تردی ــه اســتفاده از محصــوالت ی کســی نســبت ب

ــا مشــاهده تأییــد دیگــران متقاعــد خواهــد شــد. احتمــاالً ب

عــالوه بــر ایــن، از بــه کار بــردن کلمــات کلیــدی خــاص حــوزه فعالیتتــان نیــز دریــغ 

نکنیــد؛ چــرا کــه از ایــن طریــق احتمــال ظاهــر شــدن پروفایــل لینکدیــن شــرکت شــما 

در نتایــج جســتجوی مرتبــط در گــوگل بیشــتر خواهــد شــد. اگــر در مــورد انتخــاب 

کلمــات کلیــدی مناســب  تردیــد داریــد، می توانیــد صفحــه لینکدیــن کســب وکار خــود 

18

https://modireweb.com


بازاریابی در لینکدین و راهکارهایی که کمک می کند در این شبکه 

اجتماعی دیده شوید

www.modireweb.com

را بــه عنــوان ســایت ثانویــه ای در نظــر بگیریــد کــه در کنــار ســایت اصلــی، بایــد اصول 

ــد  ــدی وب ســایتتان می توان ــان کلمــات کلی ــذا هم ــد. ل ــاده کنی ــز پی ســئو را در آن نی

گزینــه مناســبی بــرای گنجانــدن در پروفایــل لینکدیــن شــما باشــد.

 

- صدا و لحن برند را مشخص کنید

ــه در  ــه ای اســت ک ــن مســتلزم داشــتن یــک صــدا و لحــن حرف ــی در لینکدی بازاریاب

ــد. امــا منظــور از صــدا و لحــن چیســت؟ ــد آن را ایجــاد کنی اینجــا بای

ــف  ــت توصی ــک صف ــب ی ــه در قال ــت ک ــد اس ــخصیت برن ــان ش ــدا )voice( هم ص

می شــود و لحــن )tone( بســته بــه عوامــل و موقعیت هــای مختلــف، یــک چاشــنی 

ــد. ــه می کن ــد اضاف ــه صــدای برن خــاص ب

ابتــدا بــه مبحــث صــدای برنــد می پردازیــم. برنــد شــما چــه شــخصیتی دارد؟ آموزنــده 

و دانــش محــور اســت، یــا متفکــر، سیاســی و یــا قاطــع؟ بــرای تعییــن صــدای برنــد 

در لینکدیــن، از کارکنــان شــرکت بخواهیــد کــه هــر یــک ســه صفتــی کــه بهتــر برنــد 

ــان  ــری، از می ــکاری و همفک ــا هم ــد را بنویســند و ســپس ب ــف می کنن شــما را توصی

صفت هایــی کــه نوشــته شــده، ســه مــوردی کــه مظهــر برنــد شــما هســتند را انتخــاب 

کنیــد.

پــس از انتخــاب نهایــی ســه صفــت اصلــی، می توانیــد بــه ســراغ ایجــاد یــک لحــن 

ــه  ــی دارد؛ چــرا ک ــد شــما اهمیــت فراوان ــد. لحــن برن ــن بروی ــرای لینکدی مناســب ب
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ســبک و ســیاق صــدای برندتــان در لینکدیــن را مشــخص می کنــد. دقــت کنیــد کــه 

در هنــگام انتخــاب لحــن برنــد بایــد مخاطبــان خــود را نیــز در نظــر بگیریــد. بــرای 

نمونــه، اگــر قــرار اســت کــه لحــن کلــی صــدای برنــد شــما متواضعانــه باشــد، از دیــد 

متخصصانــی کــه بــه دنبــال برقــراری رابطــه بــا آنهــا در لینکدیــن هســتید چگونــه بــه 

نظــر خواهــد رســید؟ آیــا می خواهیــد تواضــع شــما حالــت حرفــه ای داشــته باشــد 

یــا اینکــه متواضــع، امــا هیجــان زده بــه نظــر برســید؟

در ایــن قســمت بــه جــای انتخــاب ســه صفــت، لحــن غالبــی را انتخــاب می کنیــد کــه 

اغلــب پیام هــای شــما در لینکدیــن بــا آن لحــن ارائــه خواهنــد شــد. بــه خاطــر داشــته 

باشــید کــه لحــن شــما هــر از چندگاهــی بســته بــه موقعیتــی کــه در آن پســت ارســال 

می کنیــد تغییــر خواهــد کــرد.

 

- یک استراتژی هدفمند و هوشمندانه برای تولید محتوا تدوین کنید

بی برنامگــی در تولیــد محتــوا و انتشــار پســت های بی هــدف، ســود خاصــی را بــرای 

ــه  ــزی ک ــوا و هــر چی ــذا محت ــراه نخواهــد داشــت. ل ــه هم ــن ب ــی در لینکدی بازاریاب

می خواهیــد در لینکدیــن منتشــر کنیــد بایــد بــر مبنــای اهــداف شــما تهیــه و تولیــد 

شــود.

عــالوه بــر کیفیــت محتــوا، نــوع و قالــب محتوایــی کــه بــه اشــتراک می گذاریــد نیــز 

اهمیــت دارد. بــه عنــوان نمونــه، می توانیــد مــواردی ماننــد مطالعــات مــوردی، مقاالت 
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تخصصــی، پســت های وبالگــی، مجموعــه اســالید، ویدئــو، و اینفوگرافیــک را منتشــر 

کنیــد کــه همگــی عملکــرد خوبــی در لینکدیــن دارنــد.

 

- جایگاه کسب وکار خود به عنوان یک برند تخصصی و حرفه ای را تثبیت کنید

اگــر می خواهیــد بــه یــک مرجــع معتبــر در حــوزه فعالیتتــان تبدیــل شــوید، لینکدیــن 

مــکان بســیار خوبــی بــرای شــکل گرفتــن ایــن مرجعیــت اســت. در عیــن حــال، بــه 

ــود و  ــاد نمی ش ــبه ایج ــک ش ــی ی ــی و توانای ــن خبرگ ــه ای ــید ک ــته باش ــر داش خاط

پذیــرش آن توســط دیگــران نیــز محتــاج برنامــه ریــزی و دقــت نظــر اســت.

 

- به حل مشکالت مخاطبان خود کمک کنید

ــار کســب وکار ایــن اســت کــه  ــات و تثبیــت اعتب ــرای اثب ــر ب یکــی از روش هــای مؤث

نشــان بدهیــد چطــور می توانیــد بهتــر از رقبــا مشــکالت خــاص مــردم را حــل کنیــد.

ــب  ــن اغل ــم، تعامــالت لینکدی ــز اشــاره کردی ــالً نی ــه قب ــد کــه همانطــور ک توجــه کنی

B2B محــور اســت؛ بنابرایــن مخاطبــان هــدف شــما ماننــد مشــتریان عــادی نیســتند 

ــان دادن و  ــال، نش ــن ح ــد؛ در عی ــاعه باش ــق الس ــان خل ــیاری از تصمیماتش ــه بس ک

اثبــات نقــاط تمایزتــان در جلــب نظــر آنهــا بســیار مؤثــر خواهــد بــود.

امــا چطــور می توانیــد در چشــم مخاطبــان بالقــوه خــود متمایــز بــه نظــر برســید؟ بــه 

ایــن منظــور، بایــد بــه ســؤاالت زیــر پاســخ بدهیــد:
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• آیا در محتوا نشانی از درک مسئله موجود و احساس همدردی وجود دارد؟

ــد  ــک پیون ــتری ی ــفر مش ــد س ــوه در فرآین ــتری بالق ــت مش ــا موقعی ــوا ب ــا محت • آی

ــد؟ ــرار می کن ــی برق عاطف

• آیــا محتــوا یــک خــط از نقطــه »الــف« بــه »ب« رســم می کنــد کــه مشــکل مخاطــب 

را بــه راهــکار کســب وکار پیونــد بدهد؟

اگــر محتــوای شــما حداقــل بــه یکــی از پرســش های بــاال پاســخ مثبــت نمی دهــد، 

احتمــاالً بایــد دوبــاره از نــو شــروع کنیــد و ببینیــد کــه چگونــه می توانیــد بــه مخاطــب 

ــا بــه ایــن نتیجــه برســد کــه بایــد شــرکت شــما را بــرای حــل  خــود کمــک کنیــد ت

مشــکل خــود انتخــاب نمایــد.

 

 
- دانش خود را به رایگان به اشتراک بگذارید

ــه  ــود ب ــگاه خ ــت جای ــن و تثبی ــی در لینکدی ــی بازاریاب ــش اثربخش ــور افزای ــه منظ ب
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عنــوان یــک برنــد معتبــر بایــد بــرای بــه اشــتراک گــذاری رایــگان و بــی قیــد و شــرط 

دانشــی کــه در حــوزه فعالیتتــان داریــد آمــاده باشــید.

ــن  ــه ذه ــؤال را ب ــن س ــه نظــر نرســد و ای ــی ب ــن سیاســتی منطق ــاید چنی ــه ش البت

ــرای خودمــان نگــه داریــم؟  ــا نبایــد دانــش تخصصــی خــود را ب ــادر کنــد کــه آی متب

پاســخ اینکــه می توانیــد ایــن کار را انجــام بدهیــد؛ امــا ایــن روش بــه تقویــت اعتبــار 

ــد را  ــات برن ــد همــه اطالع ــوان و نبای ــه نمی ت ــرد. البت ــد شــما کمکــی نخواهــد ک برن

فــاش کــرد. بــه طــور کلــی، هنگامــی دانــش خــود را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذاریــد 

کــه:

ــه اشــتراک بگذاریــد کــه شــما  ــه ایــن معنــی کــه اطالعاتــی را ب • ابتدایــی اســت؛ ب

ــما  ــتریان ش ــه مش ــت ک ــزی نیس ــا چی ــد، ام ــی دارن ــان از آن آگاه و هم صنف هایت

ــند؛ ــته باش ــی از آن داش اطالع

ــًا مشــکلی را تجربــه می کننــد کــه می توانیــد روش حــل آن را  • مشــتریان شــما مرتب

بــه آنهــا نشــان بدهیــد. اساســًا چــرا هنگامــی کــه می توانیــد روش حــل یــک مشــکل 

دو هــزار تومانــی را آمــوزش بدهیــد بایــد وقتتــان را بــرای برطــرف کــردن آن تلــف 

کنیــد؟ از ایــن طریــق می توانیــد باعــث صرفــه جویــی در وقــت مخاطبــان خــود نیــز 

بشــوید و روی حــل مشــکالت بزرگ تــری تمرکــز کنیــد.

اما هنگامی نباید دانش خود را به اشتراک بگذارید که:

• جزئــی از اســرار شــرکت اســت. اگــر شــرکت یــا برنــد شــما روش محرمانــه ای بــرای 
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انجــام کاری دارد )مثــالً یــک دســتور پخــت اختصاصــی( نبایــد آن را برمــال کنیــد؛

• مخاطبانتــان را گیــج می کنــد. اگــر راهــکار شــما بی نهایــت پیچیــده اســت و اجــرای 

آن بــدون دانــش و مهــارت تخصصــی دشــوار خواهــد بــود، بایــد آن را بــرای خودتــان 

نگــه داریــد و از مشــتریان بخواهیــد تــا بــرای کمــک بــا شــما تمــاس بگیرنــد.

 

- ارزشمندترین محتوای ممکن را به اشتراک بگذارید

بــرای موفقیــت در بازاریابــی در لینکدیــن بایــد بهتریــن، باکیفیت تریــن و مفیدتریــن 

محتــوای ممکــن را در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار بدهیــد. چنیــن محتوایــی بایــد 

ــر را داشــته باشــد: ویژگی هــای زی

• بــر پایــه تحقیــق و بررســی نوشــته شــده باشــد. محتــوای باکیفیــت بــه تحقیقــات 

ــد؛ ــه می کن ــه روز تکی ــر و ب ــع معتب و مناب

ــرای  ــرد و ب ــه ف ــر ب ــد منحص ــن بای ــما در لینکدی ــوای ش ــد: محت ــده باش • آموزن

خوانندگانتــان ســودمند باشــد. اگــر محتوایــی را تولیــد و عرضــه می کنیــد کــه فقــط 

تکــرار مکــررات اســت اطالعــات خاصــی بــه مخاطــب نمی دهیــد و لــذا مطلــب شــما 

ارزشــی نخواهــد داشــت؛

ــان  ــات یکس ــر تحقیق ــودن آن ب ــی ب ــا متک ــب ب ــار مطل ــاید اعتب ــد: ش ــر باش • معتب

ــت  ــار کّلی ــه اعتب ــر ب ــوای معتب ــت. محت ــور نیس ــع اینط ــا در واق ــد، ام ــر برس ــه نظ ب

پســت های شــما اشــاره دارد و نــه تنهــا یــک پســت خــاص. بــه عبــارت بهتــر، هنگامی 
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ــه  ــا چ ــد، ت ــما را می بین ــه ش ــار یافت ــازه انتش ــته های ت ــی از نوش ــان یک ــه مخاطبت ک

انــدازه بــه صحــت و ســقم آن اعتمــاد دارد؟ بــرای کســب ایــن اعتبــار الزم اســت کــه 

همیشــه محتــوای قابــل اعتمــاد و متکــی بــر تحقیــق و منابــع معتبــر منتشــر کنیــد.

 

- موضوعات مورد عالقه مخاطبان هدف خود را منتشر کنید

اگــر مخاطــب شــما بــه محتوایــی کــه در لینکدیــن منتشــر می کنیــد عالقــه ای نداشــته 

ــه  ــن اســت ک ــدن آن وقــت بگــذارد؟ حــال، ســؤال ای ــرای خوان ــد ب باشــد، چــرا بای

چگونــه می تــوان موضوعاتــی کــه بــرای مخاطــب اهمیــت دارد را پیــدا کــرد.

ــه  ــد ب ــان می توانی ــه مخاطبانت ــورد عالق ــات مناســب و م ــردن موضوع ــدا ک ــرای پی ب

صفحــه  اینفلوئنســرهای حــوزه فعالیــت خــود در شــبکه های اجتماعــی مراجعــه کنیــد. 

عــالوه بــر ایــن، می توانیــد بــه گروه هــای فعــال لینکدیــن نیــز ســر بزنیــد و ببینیــد کــه 

چــه موضوعاتــی محبوب تــر و تعامــل برانگیزتــر بــوده اســت. اگــر می خواهیــد از روش 

ــان  ــود از مخاطبانت ــن خ ــه لینکدی ــد در صفح ــد می توانی ــتفاده کنی ــت تری اس سرراس

نظرســنجی کنیــد و از آنهــا بپرســید کــه بــه چــه موضوعاتــی عالقمنــد هســتند. بــه 

 Google یــا SurveyMonkey ایــن منظــور می توانیــد از ابزارهــای نظرســنجی ماننــد

ــه مــوارد  ــه، می توانیــد از ســؤاالتی شــبیه ب ــوان نمون ــه عن Forms کمــک بگیریــد. ب

زیــر اســتفاده کنیــد:
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• از کدام موضوعاتی که تاکنون منتشر کرده ایم بیشتر لذت می برید؟

• دوست دارید که بیشتر کدام موضوعات را پوشش بدهیم؟

ــا  ــرکت م ــا ش ــات ی ــوالت، خدم ــا محص ــه ب ــی در رابط ــه اطالعات ــب چ ــه کس • ب

عالقمندیــد؟

 

- یک برنامه زمانی برای انتشار محتوا تدوین کنید

ــت  ــال پس ــرای ارس ــب ب ــان مناس ــا زم ــه ب ــی در رابط ــوع و فراوان ــای متن توصیه ه

ــه مخاطــب شــما  ــز ب ــا در نهایــت همــه چی در شــبکه های اجتماعــی وجــود دارد؛ ام

بســتگی خواهــد داشــت.

ــرای  ــزان و زمــان مناســب ب ــوا، می ــا محت ــزان تعامــل خــود ب ــا می مخاطــب شــما ب

انتشــار را بــرای شــما مشــخص می کنــد. بــه عنــوان مثــال، اگــر پنــج بــار در روز پســت 

ــا ارســال ســه پســت در روز شــاهد  ــا ب ــد، ام ــت کنی ــش دریاف ــد و ســه واکن بگذاری

ــما  ــرای ش ــت در روز را ب ــب پس ــداد مناس ــان تع ــالً مخاطبت ــید، عم ــش باش ده واکن

مشــخص کــرده اســت.

ــف، بهتریــن  ــق و بررســی مختل ــای 14 تحقی ــر مبن ــی و ب ــه طــور کل ــن حــال، ب در عی

ــرار اســت: ــه ایــن ق ــرای ارســال پســت در لینکدیــن ب زمــان ب
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ــات، شــنبه و  ــن تحقیق ــان ای ــرای مخاطب ــل ب ــام تعطی ــه ای توجــه داشــته باشــید ک

یکشــنبه بــوده کــه بــا توجــه بــه تعطیــالت ایــران می تــوان ســه روز وســط هفتــه را 

ــه آزمایــش گذاشــت. ــه بوت ــوان روزهــای مناســب تر ب ــه عن ب
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- صفحه ویترین )Showcase Pages( بسازید

صفحــات ویتریــن در لینکدیــن هماننــد زیرمجموعه هــای صفحه شــرکتی شــما هســتند 

ــب وکار،  ــی از کس ــای خاص ــا بخش ه ــا ی ــتن زمینه ه ــش گذاش ــه نمای ــکان ب و ام

ماننــد پروژه هــای جــاری یــا یــک برنــد خــاص وابســته را فراهــم می کننــد. اعضــای 

لینکدیــن بــا توجــه بــه عالقــه خــود بــه یــک یــا چنــد ُبعــد خــاص از یــک شــرکت 

ــد. ــال کنن ــا را دنب ــن برگه ه ــد ای می توانن

بــرای ایجــاد یــک صفحــه ویتریــن، کافــی اســت کــه از منــوی Admin Tools، گزینــه 

ــات  ــه صفح ــه، ب ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــاب کنی Create a Showcase Page را انتخ

ویتریــن شــرکت Adobe توجــه کنیــد:
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- از سیستم تبلیغاتی لینکدین استفاده کنید

لینکدیــن یکــی از معــدود شــبکه هایی اســت کــه کاربرانــش اطالعــات واقعــی خــود 

را بــا تمــام جزئیــات در آن قــرار داده و مرتبــًا بــه روز می کننــد. در نتیجــه، لینکدیــن بــا 

ســاز و کار تبلیغاتــی خــود، عملکــرد اســتثنایی و بســیار دقیقــی در هــدف قــرار دادن 

کاربــران مناســب دارد. بنابرایــن بایــد امــکان اســتفاده از تبلیغــات لینکدیــن را نیــز در 

برنامــه خــود بــرای بازاریابــی در لینکدیــن مــد نظــر قــرار بدهیــد.

لینکدیــن چندیــن راهــکار تبلیغاتــی مختلــف ارائــه می کنــد کــه بــه طــور خالصــه بــه 

ــم: ــا اشــاره می کنی آنه

• محتــوای اسپانســر شــده: بــا اســتفاده از ایــن ســرویس می توانیــد محتــوای تولیــدی 

خــود را در معــرض دیــد افــراد بیشــتری قــرار بدهید؛

ــری  ــط کارب ــف محی ــمت های مختل ــه در قس ــی ک ــات کلیک ــی: تبلیغ ــات متن • تبلیغ

ــوند؛ ــر می ش ــن ظاه لینکدی

• InMail اسپانســری: InMail سیســتم پیام رســانی داخلــی لینکدیــن اســت کــه امکان 

ارســال تبلیغــات متناســب بــا هــر کاربــر را فراهــم می کنــد. ایــن پیام هــا فقــط زمانــی 

ارســال می شــوند کــه کاربــر مــورد نظــر در لینکدیــن حضــور دارد و لــذا احتمــال دیــده 

شدنشــان بســیار زیاد اســت.

ــات  ــری را از اقدام ــیار بهت ــج بس ــد نتای ــات می توانی ــن تبلیغ ــرداری از ای ــره ب ــا به ب

ــد. ــب کنی ــن کس ــی در لینکدی ــتای بازاریاب ــود در راس خ
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- بــرای شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف، اطالعــات ابزارهــای تحلیلی را بررســی 
کنید

بــه منظــور تعییــن نقــاط قــوت و ضعــف و جــرح و تعدیــل اقدامــات و سیاســت هایی 

ــی و  ــار تحلیل ــته آم ــد پیوس ــد بای ــی گرفته ای ــن پ ــی در لینکدی ــرای بازاریاب ــه ب ک

اطالعــات تعامــالت انجــام گرفتــه در ایــن شــبکه اجتماعــی را زیــر نظــر داشــته باشــید. 

ــد از: ــار عبارتن ــن آم ــن ای مهم تری

• تعامــل یــا مشــارکت )Engagement(: میــزان و تعــداد الیک هــا، نظــرات یــا بــه 

اشــتراک گــذاری محتــوا؛

• تبدیــل )Conversion(: میــزان انجــام عمــل مــورد نظــر از ســوی مخاطــب؛ مثــالً 

ــی؛ ــرای دریافــت خبرنامه ایمیل ــام ب ــت ن ــا ثب ــد محصــول ی خری

• ترافیک: تعداد ورودی به سایت یا صفحه مورد نظر از لینکدین.

ــات  ــت اطالع ــرای دریاف ــت آورد؟ ب ــه دس ــا ب ــوان از کج ــات را می ت ــن اطالع ــا ای ام

ــد. ــتفاده کنی ــع اس ــد از دو منب ــن می توانی ــی لینکدی تحلیل

منبــع اول، ابــزار آنالیتیکــس لینکدیــن اســت کــه در قســمت مدیریــت برگــه لینکدیــن 

کســب وکار شــما قــرار دارد.
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هــر کــدام از ســه گزینــه منــوی آنالیتیکــس لینکدیــن، مجموعــه متفاوتــی از اطالعــات 

را در اختیــار شــما قــرار می دهــد:

ــی  ــای جمعیت ــات و ویژگی ه ــاهده صفح ــداد مش ــدگان(: تع • Visitors )بازدیدکنن

ــل کار؛ ــغل و مح ــد ش ــدگان، مانن بازدیدکنن

• Updates: شاخص های مرتبط با تعامل برای پست ها؛

ــای  ــا، ویژگی ه ــداد دنبال کننده ه ــد تع ــزان رش ــدگان(: می ــال کنن • Followers )دنب

ــوند. ــوب می ش ــما محس ــب ش ــه رقی ــرکت هایی ک ــا و ش ــی آنه جمعیت

روش دیگــر بــرای نظــارت بــر آمــار لینکدیــن، اســتفاده از گــوگل آنالیتیکــس اســت کــه 

بــه طــور مبســوط در ابتــدای ایــن مطلــب و در بخــش اهــداف بــه فرآینــد آن اشــاره 

. دیم کر
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سخن پایانی

ــن  ــه ای یکــی از بهتری ــک شــبکه اجتماعــی تخصصــی و حرف ــوان ی ــه عن ــن ب لینکدی

ــزی  ــه ری ــی از برنام ــا بســیاری از برندهــای ایران ــی اســت؛ ام ــرای بازاریاب مکان هــا ب

ــدرت  ــتفاده از ق ــا اس ــود ب ــد خ ــد برن ــت و رش ــن و تقوی ــی در لینکدی ــرای بازاریاب ب

ایــن شــبکه اجتماعــی بی نظیــر غفلــت کرده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه لینکدیــن 

فرصت هــای درخشــانی بــرای کســب و تثبیــت اعتبــار، ایجــاد یــک شــبکه ارتباطــی 

ــد  ــراد توانمن ــارت اف ــرداری از تخصــص و مه ــره ب ــن به ــد و همچنی ــد و کارآم هدفمن

ــر  ــن اگ ــدارد؛ بنابرای ــود ن ــری وج ــی دیگ ــبکه اجتماع ــچ ش ــه در هی ــم آورده ک فراه

شــما هــم تاکنــون برنامــه ای بــرای اســتفاده از لینکدیــن در راســتای پیشــبرد اهــداف 

کســب وکارتان نداشــته اید بــا توجــه بــه توضیحــات و مــواردی کــه در بــاال برشــمردیم 

ــب وکار  ــرفت کس ــد و پیش ــیر رش ــتوار در مس ــای اس ــا گام ه ــوید و ب ــت به کار ش دس

خــود قــدم برداریــد.

32

https://modireweb.com

