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ــدرت  ــرداری از ق ــره ب ــرای به ــا ب ــن گزینه ه ــی از مؤثرتری ــر یک ــی در توییت بازاریاب

ــن  ــب، روش تدوی ــن مطل ــت. در ای ــی اس ــتای بازاریاب ــی در راس ــبکه های اجتماع ش

ــه کمــک آن هــا  اســتراتژی بازاریابــی توییتــری و نکاتــی را شــرح خواهیــم داد کــه ب

می توانیــد موفقیــت بیشــتری را در ایــن شــبکه اجتماعــی پرتکاپــو و محبــوب کســب 

کنیــد.

آیــا در برنامه هــا و اســتراتژی های بازاریابــی خــود جایــی بــرای بازاریابــی در توییتــر در 

نظــر گرفته ایــد؛ یــا اینکــه بــی توجــه بــه قابلیت هــا و قــدرت ایــن شــبکه اجتماعــی، 

از بهــره بــرداری از آن در راســتای پیشــرفت کســب وکار خــود غافــل مانده ایــد؟

ــا  ــی نداشــته اید ی ــر در بازاریاب ــرای اســتفاده از توییت ــی ب ــه مدون ــون برنام ــر تاکن اگ

اینکــه بــه دنبــال تقویــت بازاریابــی خــود در ایــن شــبکه اجتماعــی محبــوب هســتید، 

مطالعــه ایــن مطلــب بــرای شــما راهگشــا خواهــد بــود؛ امــا پیــش از آنکــه بــه ســراغ 

ذکــر نــکات و مراحــل بازاریابــی در توییتــر برویــم، بهتــر اســت کمــی بیشــتر بــا توییتــر 

و نقــاط قــوت آن آشــنا شــویم.

 

توییتر چیست؟

توییتــر یــک سیســتم ارســال پیــام کوتــاه اســت کــه امــکان فرســتادن پیــام )توییــت( 

تــا 280 کاراکتــر )140 کاراکتــر تــا 7 نوامبــر ســال 2017( را فراهــم می کنــد.

هــر توییــت می توانــد حــاوی یــک لینــک )بــه یــک پســت وبالگــی، فایــل PDF یــا 

1

https://modireweb.com


بازاریابی در توییتر؛ چگونه با استفاده از توییتر برای کسب و کارمان 
بازاریابی کنیم؟

www.modireweb.com

هــر چیــز دیگــری( و یــک عکــس یــا ویدئــو باشــد. از آنجایــی کــه می تــوان از طریــق 

هــر تصویــر، مفاهیــم متعــددی را بــه مخاطــب انتقــال داد، بنابرایــن محدودیــت 140 

کاراکتــری بــرای بازاریابــی در توییتــر آن قدرهــا هــم دســت و پاگیــر نخواهــد بــود.

ــو )Subscribe( یــا دنبــال کننــد و شــما نیــز  ــران توییتــر می تواننــد شــما را فال کارب

ــردن، امــکان مشــاهده، پاســخ و  ــال ک ــن دنب ــد. ای ــال کنی ــد دیگــران را دنب می توانی

ــا دنبال کنندگانتــان )ریتوییــت( را فراهــم مــی آورد. ــه اشــتراک گــذاری توییت هــا ب ب
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توییتر چه امتیازاتی دارد؟

بــه دلیــل محدودیــت تعــداد کاراکتــر و کوتاهــی پیام هــا، توییتــر در گــروه ابزارهــای 

میکروبالگینــگ )ماننــد تامبلــر و Plurk( قــرار می گیــرد. توییتــر نقاط اشــتراک بســیاری 

بــا شــبکه های اجتماعــی پرطرفــدار امــروزی، ماننــد فیس بــوک، پینترســت، لینکدیــن 

و همچنیــن یوتیــوب دارد؛ امــا از امتیازاتــی در مقابــل هــر کــدام از آن هــا بهــره می بــرد 

کــه آن را نســبت بــه بقیــه متمایــز می کنــد:

ــاوت  ــن تف ــا ای ــتند؛ ب ــی هس ــای فیس بوک ــد پیام ه ــا مانن ــوک: توییت ه • فیس ب

کــه برخــالف فیس بــوک کــه عوامــل متعــددی را بــرای نمایــش پســت ها بــه 

ــر  ــد توییت ــرد، هــر توییــت در فی ــا برگــه در نظــر می گی ــر ی دنبال کننده هــای هــر کارب

ــود؛ ــر می ش ــدگان ظاه ــال کنن ــه دنب هم

ــه  ــد اینســتاگرام و پینترســت امــکان ب ــر نیــز همانن • اینســتاگرام و پینترســت: توییت

اشــتراک گــذاری تصاویــر و ثبــت نظــر بــرای تصاویــر ارســالی را فراهــم می کنــد؛ امــا 

امکانــات و پتانســیل آن بــرای شــکل گیری یــک گفتگــوی منســجم و توســعه بحــث 

در مقایســه بــا قابلیــت ارســال نظــر در اینســتاگرام و پینترســت بســیار بیشــتر اســت.

 )status update( لینکدیــن: توییــت بــه پســت های به روزرســانی وضعیــت •

لینکدیــن شــباهت دارد؛ امــا رویکــرد لینکدیــن مبتنــی بــر روابــط حرفــه ای و اعتمــاد 
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یــا موافقــت دوطرفــه اســت؛ در حالیکــه توییتــر امــکان دنبــال کــردن همــه، از جملــه 

ــتریان  ــرار دادن مش ــدف ق ــرای ه ــت ب ــن قابلی ــد. ای ــم می کن ــز فراه ــا را نی غریبه ه

ــردی اســت. بالقــوه بســیار کارب

• یوتیــوب: علیرغــم اینکــه امــکان ایجــاد کانــال مجــزا بــرای ویدئوهــا وجــود نــدارد، 

ــورد  ــوی م ــه ویدئ ــا ب ــد ی ــال کنی ــو ارس ــود ویدئ ــای خ ــد در توییت ه ــا می توانی ام

نظرتــان لینــک بدهیــد.

بــا توجــه بــه چنیــن قابلیت هایــی کــه توییتــر را بــه آمیــزه ای از امکانــات ســودمند و 

کاربــردی ســایر شــبکه های اجتماعــی تبدیــل می کنــد، اســتفاده از توییتــر در بازاریابــی 

می توانــد مزایــای عمــده ای را بــرای کســب وکار در بــر داشــته باشــد؛ در عیــن حــال، 

بازاریابــی در توییتــر مســتلزم برنامه ریــزی و انجــام اقدامــات هدفمنــد و حســاب شــده 

اســت؛ بنابرایــن بــرای بازاریابــی در توییتــر پیــش از هــر چیــزی بــه یــک اســتراتژی 

مــدّون نیــاز خواهیــد داشــت.

 

چگونه یک استراتژی بازاریابی در توییتر تدوین کنیم؟

یــک اســتراتژی هدفمنــد و بــا برنامه، شــالوده ای اســت کــه موفقیــت شــما در بازاریابی 

توییتــری بــه آن وابســته خواهــد بــود. در واقــع، ایــن اســتراتژی همــان چیــزی اســت 

کــه باعــث تمایــز عملکــرد تأثیرگذارتریــن برندهــا در مقایســه بــا حســاب های کاربــری 
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شکســت خــورده در توییتــر می شــود. در غیــاب یــک برنامــه واضــح و شــفاف و بــدون 

ــد فقــط وقــت و  ــه تحقــق آن اهــداف کمــک می کنن درک اهــداف و اقداماتــی کــه ب

ــه بررســی  ــت ب ــه نوب ــی ک ــالوه، هنگام ــه ع ــرد. ب ــد ک ــف خواهی ســرمایه خــود را تل

ــی  ــات اثربخش ــرای اثب ــخصی ب ــار مش ــز معی ــد نی ــرد می رس ــی عملک ــج و ارزیاب نتای

اقدامــات خــود در اختیــار نخواهیــد داشــت. در چنیــن شــرایطی توجیــه صــرف منابــع 

مالــی و انســانی بیشــتر بــرای بازاریابــی در توییتــر دشــوار خواهــد بــود.

بــه خاطر داشــته باشــید کــه بــه ازای هر ســاعتی که بــرای تحقیــق و تدوین اســتراتژی 

صــرف می کنیــد، ده هــا ســاعت بــه فرآینــد تحقــق اهــداف کســب وکار خــود ســرعت 

می بخشــید. بــا ایــن مقدمــه، الزم اســت کــه اقدامــات زیــر را انجــام بدهیــد:

 

- موفقیت را تعریف و اهدافتان را مشخص کنید

بــرای آغــاز بازاریابــی در توییتــر بایــد پاســخ بــه ایــن ســؤال مهــم را مشــخص کنیــد 

ــوان  ــه عن ــد؟« ب ــر فعالیــت می کنی ــا اهدافــی در توییت ــا چــه هــدف ی کــه »چــرا و ب

ــر  ــوارد زی ــد م ــب وکار، مانن ــده کس ــداف عم ــت از اه ــک فهرس ــد ی ــه، می توانی نمون

تهیــه کنیــد:

• تولید مشتری راغب و افزایش فروش؛

• تقویت وفاداری مشتریان؛

• افزایش آگاهی نسبت به برند و محصوالت آن؛
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• کاهش هزینه های پشتیبانی از مشتریان؛

ســپس اهــداف جزئــی دقیــق و قابــل سنجشــی را از دل ایــن هدف هــای عمــده بیــرون 

بکشــید. از ایــن طریــق، ارزیابــی پیشــرفت و اثبــات موفقیــت آســان تر خواهــد شــد. 

بــه عنــوان نمونــه، اگــر هــدف عمــده را »جــذب مشــتریان راغــب بســیار خــوب« در 

نظــر بگیریــد، هــدف جزئــی شــما می توانــد چنیــن چیــزی باشــد: »اســتفاده از توییتــر 

بــرای جــذب 30 ثبــت نــام در فهرســت ایمیــل مارکتینــگ در هــر مــاه«.

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بایــد بــرای ارزیابــی و ثبــت وضعیــت کنونــی عملکــرد 

ــود در  ــرد خ ــد عملک ــق می توانی ــن طری ــد. از ای ــت بگذاری ــز وق ــب وکارتان نی کس

راســتای تحقــق اهــداف تعییــن شــده را بــه طــور دقیــق مشــخص کــرده و ثمربخشــی 

اســتراتژی و کســب نتایــج ملمــوس و قابــل ســنجش را اثبــات نماییــد.
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- درباره رقبا تحقیق کنید

یکــی از اقدامــات بســیار مهــم و ضــروری در راســتای تدویــن یک اســتراتژی مؤثــر برای 

بازاریابــی در توییتــر، جمــع آوری اطالعــات دربــاره نقــاط قــوت و ضعــف رقباســت. بــه 

منظــور تحقیــق دربــاره رقبــا:

• رقبای خود در توییتر را شناسایی کنید؛

• دنبال کننده های آن ها را بررسی کنید؛

• پروفایل هایی که توسط رقبا در توییتر دنبال می شوند را بررسی نمایید؛

• تعداد پست ها و میزان تعاملی که دریافت کرده و می کنند را ارزیابی کنید؛

• بررســی کنیــد کــه اکنــون و در گذشــته چــه اقدامــات خاصــی در ایــن شــبکه اجتماعی 

ــام داده اند؛ انج

ــی  ــد را ارزیاب ــاده کرده ان ــه پی ــتراتژی هایی ک ــا و اس ــذاری برنامه ه ــزان تأثیرگ • می

کنیــد؛

ســپس فرصت هــای پیــش رو و خألهایــی کــه شــما می توانیــد پــر کنیــد را شناســایی 

کــرده و در اســتراتژی بازاریابــی توییتــری خــود لحــاظ نمایید.

 

- مخاطب هدف خود را شناسایی کنید

ــه  ــز باشــد؛ ب ــرای همــه کــس، همــه چی ــد ب ــد و نبای ــر نمی توان ــد شــما در توییت برن

ــال جذبشــان هســتید را مشــخص کنیــد و  ــه دنب ــارت دیگــر، بایــد افــرادی کــه ب عب
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اســتراتژی خــود را بــه نحــوی تدویــن نماییــد کــه بــرای آن هــا ارزش آفریــن باشــد، 

ــر و  ــات هدفمندت ــد اقدام ــق، می توانی ــن طری ــر. از ای ــران توییت ــه کارب ــًا هم ــه لزوم ن

مؤثرتــری را انجــام بدهیــد کــه باعــث ترغیــب کاربــران هــدف بــه تعامــل و در نهایــت 

ــد شــما خواهــد  ــداری از برن ــه مشــتری و ایجــاد حــس طرف ــل شــدن آن هــا ب تبدی

شــد.

 

- تعداد حساب های توییتری مورد نظر را مشخص کنید

ــتید  ــا هس ــق آن ه ــال تحق ــه دنب ــه ب ــی ک ــب وکار و اهداف ــدازه کس ــه ان ــته ب بس

ــا  ــرای بخش ه ــه ب ــا اینک ــد؛ ی ــتفاده کنی ــری اس ــاب توییت ــک حس ــد از ی می توانی

ــوارد  ــانی و م ــع انس ــروش، مناب ــتیبانی، ف ــالً پش ــرکت )مث ــف ش ــای مختل و کارکرده

ــد. ــتفاده نمایی ــی اس ــری متفاوت ــاب های کارب ــابه( از حس مش

 
ــا بازاریابــی در دیگــر شــبکه های اجتماعی تــان  -  بازاریابــی در توییترتــان را ب

همســو کنیــد

در بســیاری از مــوارد شــاهد آن هســتیم کــه گروه هــای کاری مختلــف کســب وکار، عمالً 

ــی  ــن وضعیت ــه چنی ــد ک ــر احســاس کردی ــد. اگ ــه صــورت مجــزا از هــم کار می کنن ب

بــرای تیــم بازاریابــی شــبکه های اجتماعــی شــما پدیــدار شــده، تــا می توانیــد موانــع 

ــن  ــد. در ای ــهیل کنی ــم را تس ــا ه ــف ب ــای مختل ــاط گروه ه ــرده و ارتب ــرف ک را برط
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راســتا الزم اســت کــه اســتراتژی بازاریابــی در توییتــر را بــه اســتراتژی کلــی بازاریابــی 

شــبکه های اجتماعــی شــرکت پیونــد بزنیــد تــا بــا بهــره بــرداری از ســوابق و اطالعــات 

ــد اســتراتژی  شــبکه های اجتماعــی دیگــری کــه در آن هــا فعالیــت داشــته اید، بتوانی

بهتــری را بــرای بازاریابــی توییتــری خــود تدویــن نماییــد.

 

- در توییتر منحصر به فرد باشید

بــا وجــود اینکــه ارســال یــک پســت یکســان در همــه شــبکه های اجتماعــی ممکــن 

ــما  ــع ش ــه نف ــر و ب ــه مؤث ــت ک ــردی نیس ــن رویک ــا ای ــت، ام ــان تر اس ــه آس و البت

ــه  ــات و جامع ــی خصوصی ــه هــر شــبکه اجتماع ــه خاطــر داشــته باشــید ک باشــد. ب

کاربــری خاصــی دارد؛ بنابرایــن اگرچــه اســتفاده از یــک اســتراتژی واحــد بــرای همــه 

شــبکه های اجتماعــی ماننــد یــک راه میانبــر بــه نظــر می رســد، امــا بــدون تردیــد بــا 

کاهــش تعامــل و بــازده، بــرای شــما هزینــه زا خواهــد بــود. در نتیجــه، الزم اســت کــه 

از اســتراتژی خــاص و متمایــزی بــرای بازاریابــی توییتــری خــود اســتفاده کنیــد کــه 

منحصــر بــه فــرد، نویــن و متفــاوت باشــد.
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مراحل و نکات قابل توجه برای بازاریابی در توییتر

ــم  ــکات مه ــی ن ــه برخ ــه ب ــا توج ــر، ب ــی در توییت ــتراتژی بازاریاب ــن اس ــس از تدوی پ

ــرد  ــد عملک ــی می توانی ــبکه اجتماع ــن ش ــا ای ــب ب ــاص متناس ــات خ ــام اقدام و انج

بســیار بهتــری را از برنامه هــای خــود شــاهد باشــید. در اینجــا بــه مهم تریــن مراحــل 

ــم. ــد اشــاره می کنی ــرار بدهی ــد مــد نظــر ق ــه بای ــی ک و نکات

 

1- برند خود را به نمایش بگذارید

تجربــه مخاطــب هــدف از برنــد شــما در توییتــر در وهلــه نخســت بــا توجه به حســاب 

کاربــری و پروفایــل شــما شــکل می گیــرد. از طریــق ایــن بخــش می توانیــد داســتان 
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کســب وکار خــود را در جامعــه مجــازی توییتــر روایــت کنیــد و ماهیــت برندتــان را بــه 

ــش بگذارید. نمای

ــده همــان فضــا و  ــر دربردارن ــه حضــور شــما در توییت ــن منظــور الزم اســت ک ــه ای ب

ــه  ــود ب ــد خ ــی از برن ــبکه های اجتماع ــایر ش ــایت و س ــه در وب س ــد ک ــی باش حس

نمایــش گذاشــته اید. از ایــن طریــق بــه کســب وکار خــود هویــت می دهیــد و 

ــام کاربــری و تصاویــری  می توانیــد اعتمــاد ایجــاد کنیــد. در همیــن راســتا بایــد از ن

ــان در موقعیت هــای دیگــر  ــد و ســبک و ســیاق حضورت ــا برن اســتفاده نماییــد کــه ب

ــد. ــگ باش هماهن

 

نام کاربری خود در توییتر را انتخاب کنید

نــام کاربــری انتخابــی شــما تأثیرگذارتریــن معــرف برندتــان در توییتــر خواهــد بــود. 

ــا  ــرد و تنه ــرار می گی ــد ق ــال می کنی ــه ارس ــی ک ــه توییت های ــار هم ــام در کن ــن ن ای

ــر اســت. ــان در توییت روش شناســایی شــما و برندت

بــرای نــام کاربــری در توییتــر می توانیــد از اســم خودتــان )بهتریــن گزینــه بــرای افــراد 

ــی  ــور اصل ــان مح ــا تخصصش ــد ی ــرادی کار می کنن ــورت انف ــه ص ــه ب ــی ک متخصص

کســب وکار آن هاســت( یــا نــام کســب وکارتان اســتفاده کنیــد. ترجیحــًا از بــه کار بــردن 

عالئــم مختلــف غیــر الفبایــی خــودداری کنیــد تــا بــه خاطــر ســپردن نــام کاربــری و 

ــود. ــان تر ش ــپ آن آس تای
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ــبیه و  ــام ش ــک ن ــدارد از ی ــود ن ــب وکارتان وج ــام کس ــاب ن ــکان انتخ ــه ام چنانچ

ــد. ــتفاده کنی ــر اس ــب دیگ متناس

 

تصویر پروفایل مناسب انتخاب کنید

در پروفایــل حســاب کاربــری خــود در توییتــر می توانیــد از دو تصویــر مختلف اســتفاده 

کنیــد کــه در راســتای بــه تصویــر کشــیدن و روایــت داســتان برنــد خــود بایــد از هــر 

دو بهــره بــرداری نماییــد. بــرای بارگــذاری ایــن تصاویــر بایــد بــه قســمت Profile در 

تنظیمــات حســاب کاربــری خــود )Settings( مراجعــه کنیــد.

تصویــر اصلــی پروفایــل شــما در توییتــر یــک تصویــر مربــع شــکل اســت کــه در کنــار 

هــر توییتــی کــه ارســال می کنیــد قــرار می گیــرد. در ایــن قســمت می توانیــد لوگــوی 

شــرکت یــا تصویــر چهــره خودتــان را قــرار بدهیــد.

ــب وکار و  ــوان کس ــری از عن ــام کارب ــرای ن ــک ب ــب وکارهای کوچ ــی از کس ــه: برخ نکت

ــرای تصویــر پروفایــل از عکــس صاحــب کســب وکار اســتفاده می کننــد. ایــن روش  ب

ــل  ــر و قاب ــانی واقعی ت ــخصیت انس ــما ش ــازی ش ــری مج ــاب کارب ــه حس ــد ب می توان

اعتمادتــری بدهــد.

تصویــر دیگــری کــه می توانیــد در پروفایــل خــود قــرار بدهیــد، یــک تصویــر بزرگ تــر 

ــِدر پروفایــل )Profile Header( اســت. در اینجــا نیــز  ــا ِه ــوان تصویــر کاِور ی ــا عن ب

مشــابه بــا فیس بــوک، تصویــر هــدر در بــاالی صفحــه پروفایــل شــما قــرار می گیــرد. 
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ایــن تصویــر نیــز بایــد هدفمنــد و روایتگــر داســتان یــا موضوعــی در رابطــه بــا برنــد 

شــما باشــد.

ضمنــًا می توانیــد از طریــق قســمت Display رنــگ دکمه هــا و پــس زمینــه پروفایــل 

ــر  ــما هماهنگ ت ــد ش ــوی برن ــا و لوگ ــا فض ــا ب ــد ت ــر بدهی ــز تغیی ــود را نی ــر خ توییت

شــود.

 

 

2- اطالعات پروفایل خود را تکمیل کنید

ــرای کســب وکار شــما یــک ضــرورت محســوب می شــود.  ــر ب ــل توییت ــل پروفای تکمی

ــد  ــل وارد می کنی ــف پروفای ــای مختل ــه در بخش ه ــی ک ــات و جزئیات ــه اطالع هم
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بــه درک بهتــر مخاطــب از ماهیــت کســب وکار و تکمیــل داســتان برنــد شــما کمــک 

خواهــد کــرد.

در این راستا از تکمیل سه بخش مهم زیر در قسمت Edit Profile غافل نشوید:

• موقعیــت جغرافیایــی در بخــش Location: از ایــن طریــق، محل فعالیت کســب وکار 

خــود را بــرای مخاطبــان مشــخص می کنیــد. بــا ارائــه جزئیــات بیشــتر در ایــن بخــش، 

عــالوه بــر آســان تر شــدن ارتبــاط حضــوری، زمینــه ایجــاد اعتمــاد بیشــتری را فراهــم 

ــد. می آوری

ــک آدرس  ــد ی ــمت می توانی ــن قس ــش Website: در ای ــایت در بخ • آدرس وب س

ــد. اگرچــه معمــوالً آدرس وب ســایت در  ــه اشــتراک بگذاری ــران ب ــا کارب ــی را ب اینترنت

ایــن بخــش قــرار داده می شــود؛ امــا بهتــر اســت کــه یــک صفحــه فــرود اختصاصــی 

بــرای توییتــر در وب ســایت خــود طراحــی کنیــد و آدرس آن را در ایــن قســمت بگذارید 

تــا بتوانیــد اطالعــات متناســب تری را در اختیــار کاربــران توییتــر قــرار بدهیــد.

• قســمت Bio: در ایــن بخــش بایــد در 160 کاراکتــر، خــود و کســب وکارتان را معرفــی 

کنیــد. از بیــان اهــداف و آمــال خــود صــرف نظــر کــرده و روی منافــع و مزایــا تمرکــز 

ــه در  ــته هایی ک ــه نوش ــانی ب ــخصیت انس ــی ش ــزودن اندک ــا اف ــالوه، ب ــه ع ــد. ب کنی

ــد  ــه ای می توانی ــای کلیش ــن از متن ه ــه گرفت ــد و فاصل ــرار می دهی ــمت ق ــن قس ای

بــه پروفایــل خــود زندگــی ببخشــید.
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3- دنبال کردن کاربران دیگر را آغاز کنید

ــا  ــته ها ی ــترک نوش ــر، مش ــر توییت ــک کارب ــردن ی ــال ک ــا دنب ــو )follow( ی ــا فال ب

ــدا الزم  ــوص در ابت ــه خص ــه ب ــید ک ــته باش ــت داش ــوید. دق ــای او می ش توییت ه

ــختگیری  ــوده و س ــر ب ــد ریزبین ت ــال می کنی ــه دنب ــرادی ک ــاب اف ــه در انتخ ــت ک اس

ــد. ــه خــرج بدهی بیشــتری ب

بــرای دنبــال کــردن یــک کاربــر توییتــر کافــی اســت کــه پروفایــل وی را پیــدا کــرده و 

روی دکمــه Follow کلیــک کنیــد. 

 

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه توییتــر نیــز هماننــد اینســتاگرام دربــاره تعــداد افــرادی 

کــه در کوتــاه مــدت دنبــال می کنیــد بســیار حســاس اســت؛ بنابرایــن مراقــب باشــید 

و عجلــه نکنیــد تــا مبــادا بــه خاطــر رفتــاری کــه از دیــد توییتــر مشــکوک بــه نظــر 

می رســد، حســاب کاربــری کســب وکارتان در همــان هفتــه اول بــه حالــت تعلیــق در 

بیایــد و برنامــه شــما بــرای بازاریابــی در توییتــر تحــت تأثیــر قــرار بگیــرد.

نکتــه: تجربــه توییتــری شــما تحــت تأثیــر افــرادی قــرار خواهــد داشــت کــه دنبــال 

ــک  ــتن ی ــرای داش ــن ب ــد؛ بنابرای ــال می کنن ــما را دنب ــه ش ــرادی ک ــه اف ــد و ن می کنی

ــت نظــر  ــد دق ــال می کنی ــه دنب ــرادی ک ــر در انتخــاب اف ــا توییت ــر از کار ب ــه بهت تجرب

بیشــتری داشــته باشــید.
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بــه طــور کلــی بــرای بازاریابــی در توییتــر، گروه هــای زیــر گزینه هــای مناســبی بــرای 

دنبــال شــدن هســتند:

• مشتریان؛

• شرکای تجاری، تأمین کننده ها، پیمانکاران و خرده فروشان؛

• رقبا یا همکاران؛

• سازمان های بازرگانی یا تخصصی حوزه فعالیت شما؛

• کسب وکارهای محلی؛

• کســب وکارهایی کــه توســط افــرادی کــه می شناســید اداره می شــوند )شــبکه 

ــما(. ــه ای ش حرف

معمــوالً بــا آغــاز دنبــال کــردن کاربــران مــورد نظرتــان خواهیــد دیــد کــه تعــدادی از 

ــال کــردن حســاب کاربــری شــما می کننــد.  ــه دنب افــرادی کــه نمی شناســید شــروع ب

ــز  ــد تمرک ــال می کنی ــه دنب ــرادی ک ــد روی اف ــالً بای ــدارد و فع ــی ن ــای نگران ــن ج ای

داشــته باشــید.
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4- گفتگو را آغاز کنید

ــه  ــاظ ک ــن لح ــاوت دارد؛ از ای ــی تف ــبکه های اجتماع ــایر ش ــا س ــر ب ــو در توییت گفتگ

همــه چیــز در آن مختصــر و مفیــد اســت و بــه عنــوان یــک شــبکه اجتماعــی ســریع و 

ــران خــود دارد. ــرای کارب ــی ب پرتکاپــو جذابیــت فراوان
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پیــش از آغــاز گفتگــو و مشــارکت در بحث هــا ابتــدا کمــی صبــر کنیــد و نوشــته های 

دیگــران را بخوانیــد تــا بــا فضــای حاکــم بــر توییتــر آشــنا شــوید. ســپس هــرگاه کــه 

احســاس کردیــد حرفــی بــرای گفتــن داریــد وارد گفتگــو شــوید.

بــه منظــور شــروع گفتگــو بــرای بازاریابــی در توییتــر بایــد بــا 5 نــوع پســتی کــه در 

ایــن شــبکه اجتماعــی گذاشــته می شــود آشــنایی داشــته باشــید:

• توییــت: پیامــی کــه بــه طــور معمــول و بــا اســتفاده از دکمــه Tweet بــرای دنبــال 

ــد. ــدگان خــود منتشــر می کنی کنن

ــن  ــود. ای ــال می ش ــر ارس ــت دیگ ــک تویی ــه ی ــخ ب ــه در پاس ــی ک ــا پیام • Reply ی

یــک پیــام عمومــی اســت کــه در آن شناســه کاربــری طــرف مقابــل ذکــر می شــود و 

در فهرســت صفحــه خانگــی )قســمت Home( دنبــال کننــدگان وی و شــما نیــز ظاهــر 

ــش  ــمت mentions در بخ ــق قس ــخ، از طری ــر پاس ــا ه ــالوه، ب ــه ع ــد. ب ــد ش خواه

ــود. ــانی می ش ــالع رس ــب اط ــه مخاط ــز ب Notifications نی

ــراه  ــک @ هم ــام از ی ــک پی ــه در ی ــری: هــر گاه ک ــر شناســه کارب ــا ذک • Mention ی

بــا یــک شناســه کاربــری دیگــر اســتفاده کنیــد، آن فــرد را ِمنِشــن کرده ایــد. تفــاوت 

منشــن بــا مــورد قبلــی در ایــن اســت کــه در اینجــا بــه توییــت طــرف مقابــل پاســخ 

نمی دهیــد.

• پیــام مســتقیم )DM یــا Direct Message(: پیامــی کــه بــه صــورت خصوصــی و از 

طریــق بخــش Messages بــرای یــک کاربــر دیگــر ارســال می کنیــد. دقــت کنیــد کــه 
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در تنظیمــات پیــش فــرض پروفایل هــای توییتــر، امــکان ارســال پیــام بــرای افــرادی 

کــه دنبــال نکرده ایــد وجــود نــدارد.

• ری توییــت )Retweet یــا RT(: پیامــی کــه یــک فــرد دیگــر توییــت کــرده و شــما 

ــد. ــه اشــتراک می گذاری ــدگان خــود ب ــال کنن ــا دنب آن را ب

 

5- هوشمندانه تر، حرفه ای تر و حساب شده تر بنویسید

ــر،  ــل ارســال در توییت ــه پســت های قاب ــواع پنج گان ــر ان ــس از آشــنایی و تســلط ب پ

نوبــت بــه آن می رســد کــه بــه ایــن ســؤال مهــم پاســخ بدهیــد کــه »بــرای بازاریابــی 

در توییتــر، دربــاره چــه چیــزی بایــد مطلــب بنویســم؟«

پاســخ بــه ایــن ســؤال بــرای هــر کســب وکاری متفــاوت خواهــد بــود؛ امــا به طــور کلی 

بایــد بهتریــن تعــادل را بیــن آنچــه کــه مخاطــب هــدف بــه دنبــال آن اســت و آنچــه 

کــه باعــث پیشــرفت کســب وکارتان می شــود ایجــاد کنیــد. بیشــتر کســب وکارها بــا 

تمرکــز بــر منافعــی کــه محصــوالت و خدماتشــان بــرای کاربــران بــه ارمغــان مــی آورد 

می تواننــد بــه ایــن نقطــه مطلــوب دســت پیــدا کننــد. در ایــن راســتا بایــد اطالعــات 

ســودمندی را در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار داده و بــه سؤاالتشــان پاســخ بدهیــد 

تــا از دیــد آن هــا بــه عنــوان یکــی از اعضــای ارزشــمند جامعــه ای کــه دنبــال می کننــد 

ــتریان  ــذب مش ــرای ج ــی ب ــای ابتدای ــن گام ه ــی از مهم تری ــن یک ــوید. ای ــداد ش قلم

ــد محســوب می شــود. جدی

19

https://modireweb.com


بازاریابی در توییتر؛ چگونه با استفاده از توییتر برای کسب و کارمان 
بازاریابی کنیم؟

www.modireweb.com

نوشــتن یــک پیــام تیتــر ماننــد بــرای توییتــر محتــاج هنــر، مهــارت و تجربــه اســت. 

بــرای خلــق چنیــن پیامــی، روش هــای مختلــف بیــان یــک مطلــب را امتحــان کنیــد و 

ببینیــد کــه کدام یــک بیشــترین میــزان تعامــل و واکنــش را دربــردارد. بــا توجــه بــه 

تعــداد محــدود کاراکترهایــی کــه در اختیــار داریــد، الزم اســت کــه هــر کلمــه ای بــرای 

رســاندن پیــام شــما بــاری را بــر دوش داشــته باشــد.

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه در بلندمــدت، کیفیــت آنچــه کــه بــه اشــتراک می گذاریــد 

)و نــه لزومــًا کمیــت آن( بــه رشــد تعــداد دنبــال کننــدگان شــما کمــک خواهــد کــرد. 

بــا رشــد تعــداد مخاطبانتــان الزم اســت کــه یــک برنامــه رســانه ای بــرای بازاریابــی 

در توییتــر تدویــن کنیــد. برنامــه رســانه ای شــما گفتگوهــای توییتری تــان را بــر روی 

ــوه  ــتریان بالق ــذب مش ــرای ج ــاص ب ــور خ ــه ط ــه ب ــد ک ــز می کن ــی متمرک موضوعات

ــال  ــه احتم ــی ک ــن زمان های ــا تعیی ــه ب ــن برنام ــالوه، ای ــه ع ــده اند. ب ــی ش طراح

فعالیــت مخاطبــان هــدف شــما بیشــتر اســت و تدویــن برنامــه زمانــی ارســال توییت 

بــه رشــد تعامــل و افزایــش فعالیــت کاربــران کمــک خواهــد کــرد.

6- به وب سایت و وبالگ خود ترافیک روانه کنید

ــزار بســیار مناســب بــرای هدایــت ترافیــک بــه وب ســایت و وبــالگ  توییتــر یــک اب

ســایت محســوب می شــود. بــه ایــن منظــور، بایــد توییــت خــود را حــول محــور یــک 
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لینــک تنظیــم کنیــد و پیامــی بنویســید کــه بتوانــد مــردم را بــه کلیــک بــرای دریافــت 

اطالعــات بیشــتر متقاعــد کنــد.

توجــه داشــته باشــید کــه همــه لینک هــا بــه طــور خــودکار بــا اســتفاده از ســرویس 

ــر را  ــک، 23 کاراکت ــر لین ــر ه ــداد کاراکت ــارغ از تع ــوند و ف ــاه می ش ــر کوت t.co توییت

اشــغال خواهنــد کــرد؛ حتــی اگــر تعــداد کاراکتــر لینــک شــما از ایــن رقــم کمتــر باشــد.

 
ــد  ــان پیون ــای اینترنتی ت ــایر فعالیت ه ــه س ــود را ب ــری خ ــت توییت 7- فعالی

بزنیــد

اکنــون کــه بازاریابــی در توییتــر را آغــاز کرده ایــد، وقــت آن رســیده کــه آن را بــه یکــی 

ــور  ــن منظ ــه ای ــد. ب ــل کنی ــت تبدی ــود در اینترن ــب وکار خ ــور کس ــای حض از مؤلفه ه

می توانیــد از روش هــای زیــر کمــک بگیریــد:

ــب  ــد. در اغل ــرار بدهی ــان ق ــایت و وبالگت ــود را در س ــری خ ــاب توییت ــک حس • لین

ــت  ــه فهرس ــر ب ــک توییت ــردن لین ــه ک ــکان اضاف ــوا ام ــت محت ــتم های مدیری سیس

ــا وبــالگ ظاهــر می شــود  ــا پاییــن وب ســایت ی ــاال ی شــبکه های اجتماعــی کــه در ب

بــه آســانی وجــود دارد. توجــه کنیــد کــه امــکان قــرار دادن دکمــه فالــو نیــز از طریــق 

ــر وجــود دارد. ســایت پابلیــش توییت

ــان  ــایت و وبالگت ــه وب س ــود را ب ــری خ ــای توییت ــن )Timeline( پیام ه ــم الی • تای

اضافــه کنیــد. یکــی دیگــر از مــواردی کــه بــا مراجعــه بــه زیردامنــه پابلیــش توییتــر 
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ــا فهرســتی از پســت هایی  ــن ی ــم الی ــد، تای ــه کنی ــه ســایت خــود اضاف ــد ب می توانی

ــد گفتگوهــا  ــق می توانی ــن طری ــه اشــتراک گذاشــته اید. از ای ــر ب ــه در توییت اســت ک

ــرار بدهیــد  ــدگان ســایت ق ــد بازدیدکنن و تعامــالت خــود را مســتقیمًا در معــرض دی

ــال کــردن و تعامــل  ــه دنب ــر دریافــت بازدیــد بیشــتر بتوانیــد آن هــا را ب ــا عــالوه ب ت

بیشــتر ترغیــب کنیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه توییت هایــی کــه بــه اشــتراک 

می گذاریــد بایــد باعــث رشــد کســب وکار و تقویــت بازاریابــی شــما در توییتــر شــود؛ 

بنابرایــن در انتخــاب آن دســته از توییت هایــی کــه از ایــن طریــق در ویتریــن ســایت 

ــد ســختگیر باشــید؛ ــرار می دهی خــود ق

ــران  ــرای کارب ــر را ب ــوای ســایت و وبــالگ خــود در توییت ــه اشــتراک گــذاری محت • ب

تســهیل کنیــد. بــا درج لینــک بــه اشــتراک گــذاری از طریــق توییتــر در زیــر مطالــب 

ــرار دادن متــن مــورد نظــر  ــا اســتفاده از ســایت پابلیــش و ق ــن ب ســایت؛ و همچنی

بــرای ارســال مســتقیم بــه توییتــر می توانیــد احتمــال بــه اشــتراک گــذاری محتــوا در 

توییتــر توســط مخاطبــان خــود را افزایــش بدهیــد.

یــک روش دیگــر بــرای بــه جریــان انداختــن تعامــل توییتــری از وبــالگ یا وب ســایت، 

ــق  ــن طری ــت. از ای ــان محتواس ــت در می ــک تویی ــازی ی ــا جاس ــردن ی embed ک

ــورد  ــب م ــد و آن را در مطل ــاب کنی ــد را انتخ ــه می خواهی ــی ک ــر توییت ــد ه می توانی

نظــر خــود قــرار بدهیــد. بــه ایــن منظــور، کافــی اســت کــه از منــوی باالیــی توییــت 
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ــرای شــما  ــد مربوطــه ب ــا ک ــد ت ــه Embed Tweet را انتخــاب کنی ــورد نظــر، گزین م

تولیــد شــود.

 

8- از قابلیت های موبایلی توییتر استفاده کنید

تقریبــًا بــا اســتفاده از هــر موبایلــی می توانیــد ارتبــاط خــود بــا مخاطبــان توییتری تان 

را همــواره حفــظ کنید:

• گوشــی های هوشــمند )اندرویــد، iOS( و وب ســایت موبایلــی توییتــر امــکان 

اســتفاده از توییتــر و مبادلــه پیــام را فراهــم می کننــد؛

ــا اســتفاده از پیامــک: فهرســت اپراتورهــا و کشــورهای  • گوشــی های غیرهوشــمند ب

پشــتیبانی شــده از طریــق ایــن لینــک قابــل مشــاهده اســت.

توییتــر امــکان اطــالع رســانی از طریــق ارســال push notification بــه گوشــی های 
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ــد منشــن  ــواردی مانن ــان م ــورًا در جری ــد ف ــا بتوانی ــرده ت ــز فراهــم ک هوشــمند را نی

شناســه، ریتوییــت یــا الیــک توییــت، دریافــت دنبــال کننــده جدیــد و دریافــت پیــام 

خصوصــی قــرار بگیریــد.

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه پاســخ و واکنــش ســریع در توییتــر اهمیــت فراوانــی 

دارد و لــذا بــا اســتفاده از ایــن قابلیــت همیشــه در جریــان آخریــن اتفاقــات حســاب 

کاربــری توییتــری خــود قــرار خواهیــد داشــت.

 

9- عکس و تصویر به اشتراک بگذارید

تصویــر در مقایســه بــا متــن بــرای مــردم جذابیــت بیشــتری دارد؛ بنابرایــن هــر جــا 

ــک  ــه ی ــًا ب ــن کار لزوم ــرای ای ــد. ب ــور کنی ــود را مص ــای خ ــکان دارد توییت ه ــه ام ک

ــد داشــت؛ بلکــه یــک گوشــی هوشــمند  ــاز نخواهی ــه ای نی ــا دوربیــن حرف عــکاس ی

بــه همــراه نــرم افــزار یــا اپ ویرایــش تصویــر در اغلــب مــوارد کفایــت خواهــد کــرد. 

ــا  ــز در توییت ه ــرک GIF نی ــر متح ــکان درج تصاوی ــی، ام ــر معمول ــر تصاوی ــالوه ب ع

وجــود دارد کــه در صــورت لــزوم می توانیــد از این گونــه تصاویــر نیــز اســتفاده کنیــد؛ 

فقــط مراقــب باشــید کــه حجــم تصویــر زیــاد نشــود.

ــه توییت هــای خــود اضافــه می کنیــد در بخــش  ــر و ویدئوهایــی کــه ب همــه تصاوی

ــز  ــان نی ــد و شــش مــورد آخــر آن هــا در صفحــه پروفایلت ــرار می گیرن ــری شــما ق گال

ــد  ــت می کنی ــه تویی ــری ک ــاب تصاوی ــر در انتخ ــت نظ ــا دق ــد. ب ــد ش ــر خواه ظاه
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ــن  ــه ویتری ــد ب ــدگان جدی ــرای بازدیدکنن ــوص ب ــه خص ــش را ب ــن بخ ــد ای می توانی

ــان تبدیــل کنیــد. برندت

 

10- ویدئو ارسال کنید

امــروزه بــه لطــف همه گیرتــر شــدن اینترنــت پرســرعت، عالقــه مــردم بــه مشــاهده 

محتــوای ویدئویــی باکیفیــت افزایــش پیــدا کــرده و لــذا از همیــن عالقــه می توانیــد 

بــرای روایــت داســتان برنــد یــا اهــداف گوناگــون مرتبــط بــا بازاریابــی در توییتــر بهــره 

بــرداری کنیــد.

بــرای قــرار دادن ویدئــو در توییتــر می توانیــد آن را مســتقیمًا از طریــق قســمت آپلــود 

تصویــر در توییتــر بارگــذاری نماییــد یــا اینکــه ابتــدا ویدئــوی مــورد نظــر را در یــک 

ســرویس دهنــده ویدئویــی دیگــر ماننــد یوتیــوب آپلــود کنیــد و ســپس لینــک ویدئــو 

را در توییــت خــود قــرار بدهیــد. از ایــن طریــق امــکان پخــش مســتقیم ویدئوهــا در 

ــر فراهــم می شــود. توییت
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11- دنبال کنندگان خود را در گروه های مختلف سازمان دهی کنید

بــا افزایــش تعــداد افــرادی کــه دنبــال می کنیــد، حفــظ تمرکــز بــر اطالعاتــی کــه هــر 

روز و هــر لحظــه بــه ســوی شــما ســرازیر می شــود دشــوارتر خواهــد شــد. بــا اســتفاده 

از قابلیــت لیســت ســازی در توییتــر و گــروه بنــدی دنبــال کننــدگان خــود می توانیــد 

بــه توییت هــا و اطالعــات دریافتــی خــود نظــم بدهیــد. بــه عنــوان نمونــه می توانیــد 

دنبــال کننــدگان خــود را بــه گروه هــای مشــتریان، مشــتریان بالقــوه، کســب وکارهای 

ــش و  ــام بخ ــراد اله ــی، اف ــا تخصص ــی ی ــازمان های بازرگان ــکار، س ــا هم ــی ی محل

دوســتان نزدیــک تقســیم کنیــد.

بــا ایجــاد هــر لیســت، توییت هــای اعضــای آن لیســت در یــک تایــم الیــن مجــزا بــه 

 )Private( یــا خصوصــی )Public( نمایــش در می آیــد. بــه عــالوه، امــکان عمومــی

کــردن لیســت ها نیــز وجــود دارد. هنگامــی کــه یــک لیســت عمومــی ایجــاد می کنیــد، 

بــا حــذف و اضافــه کــردن اعضــا بــه آن هــا اطــالع رســانی می شــود و هــر کســی نیــز 

می توانــد وارد لیســت شــما شــود. در لیســت های خصوصــی، همــه چیــز خصوصــی 

اســت و فقــط خودتــان می توانیــد اعضــا را تغییــر بدهیــد.

بــرای ایجــاد لیســت بایــد بــه منــوی جانبــی Lists در پروفایــل خــود مراجعــه کنیــد و 

بــرای مشــاهده لیســت ســایر کاربــران یــا کســب وکارهای رقیــب از منــوی کنــار دکمــه 

Follow، گزینــه View Lists را انتخــاب نماییــد. بــرای اضافــه یــا حــذف کاربــران از 

لیســت می توانیــد از گزینــه Add/remove from list در همــان منــو اســتفاده کنیــد. 
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توجــه داشــته باشــید کــه حتــی کاربرانــی کــه دنبــال نمی کنیــد را نیــز می توانیــد بــه 

لیســت های توییتــری خــود اضافــه نماییــد.

 

12- با استفاده از هشتگ، جامعه مخاطبانتان را گسترش دهید

ــدود  ــد مح ــال می کنن ــه دنب ــرادی ک ــان اف ــه هم ــردم ب ــب م ــری اغل ــه توییت تجرب

ــوای  ــردن محت ــدا ک ــت و پی ــن محدودی ــروج از ای ــرای خ ــن روش ب ــود. بهتری می ش

متناســب، اســتفاده از هشــتگ های مــورد عالقــه اســت. شــما نیــز بــه عنــوان کســی 

کــه بــه دنبــال بازاریابــی در توییتــر اســت بایــد در پســت های خــود از هشــتگ های 

متناســب و محبــوب اســتفاده کنیــد تــا در معــرض دیــد افــراد عالقمنــدی کــه شــما را 

دنبــال نکرده انــد قــرار بگیریــد. بــا کلیــک کاربــر بــر روی هشــتگ موردعالقــه اش، همــه 
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ــوند.  ــر می ش ــم ظاه ــر ه ــت س ــتند پش ــتگ هس ــاوی آن هش ــه ح ــی ک توییت های

ــبت  ــه مناس ــالً ب ــوب )مث ــا محب ــده ی ــد )Trend( ش ــتگ های تِرن ــتفاده از هش اس

کنفرانســی کــه در حــال برگــزاری اســت( می توانــد بــه رشــد کســب وکار شــما کمــک 

کنــد. بــرای پیــدا کــردن هشــتگ های مناســب عــالوه بــر اینکــه بایــد همیشــه پیگیــر 

ــار و رویدادهــای حــوزه فعالیــت خــود باشــید، می توانیــد از پســت های  آخریــن اخب

ــد  ــوص برن ــتگ های مخص ــد هش ــالوه، می توانی ــه ع ــد. ب ــک بگیری ــز کم ــا نی رقب

ــاره می توانیــد بــه  خودتــان را نیــز ایجــاد نماییــد. بــرای اطالعــات بیشــتر در ایــن ب

ــد. ــه کنی ــم مراجع ــر کرده ای ــتگ منتش ــاره هش ــر درب ــه پیش ت ــی ک مطلب

 

13- عملکرد بازاریابی توییتری خود را ارزیابی کنید

بــا پیــاده ســازی اســتراتژی بازاریابــی در توییتــر و اجــرای نکاتــی کــه ذکر شــد کار شــما 

ــا،  ــن در انته ــن فرآیندهــا و همچنی ــن اجــرای همــه ای تمــام نمی شــود؛ بلکــه در حی

بایــد عملکــرد همــه اقدامــات و کلیــت بازاریابــی توییتــری خــود را زیــر نظــر داشــته 

باشــید. بــه ایــن منظــور الزم اســت کــه تمامــی شــاخص هایی کــه در اهــداف جزئــی 

اســتراتژی خــود تعییــن کرده ایــد و میــزان تحقــق آن هــا را بررســی کنیــد و در صــورت 

عــدم بــازده مناســب، جــرح و تعدیــالت ضــروری را ِاعمــال نماییــد.

ــک  ــر کم ــردی زی ــای کارب ــد از ابزاره ــف می توانی ــاخص های مختل ــی ش ــرای ارزیاب ب

ــد: بگیری
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• ابــزار آنالیتیکــس توییتــر: ایــن ابزار بــه رایــگان در اختیار همــه حســاب های توییتری 

قــرار دارد و اطالعــات خوبــی را در رابطــه بــا تعامــل انجــام شــده بــا پســت های شــما 

نشــان می دهــد؛

ــا، لینک هــا،  ــرد توییت ه ــی از نحــوه عملک ــز اطالعات ــزار نی ــن اب • TweetReach: ای

ــد. ــان می ده ــا را نش ــا آن ه ــل ب ــزان تعام ــما و می ــتگ های ش ــا و هش کلیدواژه ه

• Twitonomy: ایــن ابــزار آمــار حســاب کاربــری خودتــان یــا هــر حســاب توییتــری 

دیگــر )مثــالً توییتــر رقبــا( را نمایــش می دهــد.

 

سخن پایانی

توییتــر بــه عنــوان یــک شــبکه اجتماعــی ســریع، پرتکاپــو و بــه روز، یکــی از بهتریــن 

گزینه هــا بــرای اســتفاده در بازاریابــی محســوب می شــود. در عیــن حــال، بازاریابــی در 

توییتــر نیــز مشــابه بــا هــر روش دیگــری از بازاریابــی مســتلزم برنامه ریــزی، داشــتن 

اســتراتژی و طــی مراحــل و توجــه بــه نــکات خاصــی اســت کــه در ایــن مطلــب بــه 

مهم تریــن آن هــا اشــاره کردیــم. ترکیــب نــکات بــاال بــا خالقیــت و نــوآوری می توانــد 

بــه آمیــزه موفقیــت آمیــزی تبدیــل شــود کــه باعــث افزایــش فــروش و رشــد روزافزون 

کســب وکار شــما خواهــد شــد.
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