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ــتند  ــن هس ــای آنالی ــواع بازاریابی ه ــن ان ــی از برتری ــبکه های اجتماع ــی ش بازاریاب

ــم  ــه می خواهی ــن مقال ــتند. در ای ــترش هس ــعه و گس ــال توس ــال در ح ــر س ــه ه ک

ــم. ــی کنی ــوزه را بررس ــن ح ــد ای ــرات جدی ــم اندازی از تغیی چش

ــی  ــای مختلف ــا و بخش ه ــی در حوزه ه ــی اینترنت ــد، بازاریاب ــه می دانی ــور ک همانط

ــای  ــق کانال ه ــن از طری ــاغل آنالی ــن مش ــترها و صاحبی ــت. وب مس ــان اس در جری

ــت  ــاری خــود در بســتر اینترن ــرای پیشــرفت و توســعه فعالیت هــای تج ــون ب گوناگ

ــن  ــدا چنی ــاید در ابت ــه ش ــی ک ــبکه های اجتماع ــانه ها و ش ــد. رس ــتفاده می کنن اس

ــن  ــی از بزرگتری ــه یک ــاال ب ــت، ح ــود نداش ــروزی وج ــدار ام ــه مق ــا ب ــی در آن ه هدف

ــده اند. ــل ش ــن تبدی ــب وکارهای آنالی ــرای کس ــد ب ــب درآم ــای کس کانال ه

همــه اســتراتژی ها و کانال هــای کســب درآمــد در بســتر اینترنــت بــه صــورت مــداوم 

در حــال تغییــر و یــا بهتــر اســت بگوئیــم تکامــل یافتن هســتند. مــا در مدیــروب بارها 

ــزد  ــی را گوش ــبکه های اجتماع ــا ش ــی ب ــه بازاریاب ــت مقول ــف اهمی ــاالت مختل در مق

کــرده و راهکارهــای مختلفــی از آن هــا را بــرای شــما بازگــو کرده ایــم. در ایــن مقالــه 

قصــد داریــم تــا بــه بررســی آخریــن تغییــرات و ترندهــای ایــن مبحــث بپردازیــم و 

ببینیــم در ســال جدیــد میــالدی چــه اســتانداردهایی اولویــت بیشــتری پیــدا کــرده و 

ــد. چــه چیزهایــی در بحــث بازاریابــی شــبکه های اجتماعــی تغییــر پیــدا کرده ان
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فرامــوش نکنیــد کــه کســب وکارهای موفــق هیچوقــت اجــازه نمی دهنــد کــه 

تجارتشــان از آخریــن بروزرســانی ها عقــب بمانــد و همیشــه ســعی مــی  کننــد تــا از 

ــه از وب  ســایت مدیــروب قــرار اســت بــه  تغییــرات جدیــد آگاه باشــند. در ایــن مقال

چشــم انداز فعلــی و آینده نگرانــه موضــوع رســانه های اجتماعــی بپردازیــم.

ــف،  ــازمان های مختل ــق س ــات موث ــا و اطالع ــی، پیش بینی ه ــات مال ــق گزارش طب

ــزی  ــد چی ــرف ش ــی ص ــبکه های اجتماع ــال 2019 در ش ــه در س ــی ک ــه تبلیغات هزین

نزدیــک بــه 80 میلیــارد دالر در طــول یــک ســال بــود. بــا پیشــرفته تر شــدن ابزارهــا و 

ــا 102  ــم در ســال 2020 ت ــن رق ــی می شــود ای ــی، پیش بین توســعه شــبکه های اجتماع

میلیــارد دالر و تــا پایــان ســال 2024 بــه نزدیکــی 150 میلیــارد دالر برســد!

چنیــن ارقــام حیرت انگیــزی نشــان می دهنــد کــه نــه تنهــا شــرایط فعلــی رســانه های 

ــرایط  ــن ش ــه ای ــت، بلک ــی اس ــیار عال ــن بس ــب وکارهای آنالی ــرای کس ــی ب اجتماع

ــن  ــد از ای ــر می خواهی ــر خواهــد شــد. اگ ــر و بهت ــز بهت ــش رو نی طــی ســال های پی

شــرایط آگاه شــوید و همــگام بــا ترندهــای روز ایــن شــبکه ها قــدم برداریــد، توصیــه 

می کنیــم حتمــًا مــواردی کــه در ادامــه بازگــو می کنیــم را بــه خوبــی مطالعــه کــرده و 

روی آن هــا فعالیــت کنیــد تــا تجــارت شــما هــم بــه یکــی از موفق ترین هــا در زمینــه 

ــه می شــود  خــود در شــبکه های اجتماعــی تبدیــل شــود. مــواردی کــه در ادامــه گفت
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نــه فقــط صرفــًا بــرای کســانی کــه بخــش عمــده فعالیت هــای اقتصــادی خــود را در 

ــه  ــه ب ــت ک ــرادی اس ــام اف ــرای تم ــه ب ــد، بلک ــام می دهن ــی انج ــبکه های اجتماع ش

نوعــی بــا ایــن رســانه ها ســر و کار دارنــد. لیســت  زیــر، درحقیقــت ترندهــای ســال 

جــاری در مــورد شــبکه های اجتماعــی هســتند.

 

 

وضعیتامنیتاطالعاتدرشبکههایاجتماعیجدیترمیشود

 Facebook ــه ــر اینک ــی ب ــری مبن ــه خاطــر داشــته باشــید، در ســال 2018 خب ــر ب اگ

ــه  ــع ب ــی از مناب ــود را در برخ ــر خ ــون کارب ــه 87 میلی ــک ب ــخصی نزدی ــات ش اطالع

اشــتراک گذاشــت )یــا بهتــر اســت بگوئیــم بــه فــروش رســاند(، منتشــر شــده بــود. 
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مدتــی بعــد خبرگــذاری NBC گزارشــی تهیــه کــرد کــه در آن نشــان مــی داد فیســبوک 

ــه رو شــده اســت. ــه اعتمــاد کاربرانــش روب ــا افــت 66 درصــدی در زمین ب

بــا انتشــار ایــن خبــر، شــورای اتحادیــه اروپــا مقــررات موســوم بــه »مقــررات عمومــی 

حفاظــت از داده« یــا The General Data Protection Regulation کــه بــه اختصار 

GDPR خوانــده می شــود را بروزرســانی کــرد و طــی آن شــبکه های اجتماعــی را 

موظــف بــه فعالیت هــای شــفاف کــرد. در ایــن مقــررات ذکــر شــد کــه اگــر کمپانــی 

خاصــی از ایــن الگوهــا پیــروی نکنــد، از فعالیــت آن کمپانی در ســطح تمام کشــورهای 

ــه بعــد، حفره هــای امنیتــی رســانه های  اروپــا جلوگیــری خواهــد شــد. از آن زمــان ب

اجتماعــی بــا ســرعت خیلــی بیشــتری رفــع شــد و امنیــت اطالعــات کاربــران بــه یکــی 

ــی تبدیــل شــد. از اولویت هــای اصل

ــون  ــم قان ــکا ه ــده آمری ــاالت متح ــال 2020 ای ــرا، در س ــن ماج ــال از ای ــد از دو س بع

ــه  ــرد ک ــع ک ــور وض ــطح کش ــام Consumer Privacy Act را در س ــا ن ــابهی ب مش

ــل  ــا تبدی ــم کمپانی ه ــت جرائ ــه لیس ــران ب ــی کارب ــم خصوص ــض حری ــی آن، نق ط

ــا ایــن تفاســیر بایــد گفــت کــه حــاال دیگــر مثــل ســال های گذشــته خبــری  شــد. ب

ــخصی در  ــم ش ــات و حری ــاال از اطالع ــم ب ــارف در حج ــتفاده های غیرمتع از سوءاس

شــبکه های اجتماعــی وجــود نــدارد. البتــه کــه هنــوز هــم خیلــی از افــراد بــه طریقــی 
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ــن  ــا زود ای ــر ی ــا دی ــد، ام ــن شــبکه ها فعالیــت می کنن ــن در ای ــن قوانی ــا نقــض ای ب

ــد. ــد ش ــی خواه ــت منته ــه بن بس ــا ب فعالیت ه

ــه  ــانه ها، بلک ــن رس ــازندگان ای ــئولین و س ــرای مس ــط ب ــه فق ــاال ن ــررات ح ــن مق ای

 Consumer Privacy و GDPR .ــود ــز می ش ــا نی ــال در آن ه ــراد فع ــام اف شــامل تم

 The Digital Millennium یــا DMCA در کنــار قوانیــن از پیــش تعییــن شــده Act

ــن شــبکه ها بســیار  ــن ای ــران و مخاطبی ــرای کارب Copyright Act حــاال شــرایط را ب

بهتــر و امن تــر کرده انــد.

ــروز  ــه ام ــا ب ــر ت ــه شــما اگ ــن اســت ک ــن صحبت هــا و گزارشــات ای ــری ای نتیجه گی

زیــاد بــه بحــث امنیــت اطالعــات و حریــم خصوصــی و همچنیــن بحــث کپی رایــت 

ــد کار  ــورد رون ــی در م ــک تجدیدنظــر کل ــر اســت ی ــد، بهت ــت نمی دادی ــوا اهمی محت

ــاری  ــال ج ــی در س ــبکه های اجتماع ــات در ش ــت اطالع ــید. امنی ــته باش ــود داش خ

ــتر  ــی در بس ــا فعالیت ــوا ی ــر محت ــده و ه ــل ش ــخت گیرانه تر از قب ــتر و س ــیار بیش بس

ایــن رســانه ها کــه بــه نقــض یکــی از ایــن مقــررات و قوانیــن مربــوط شــود، منجــر 

بــه حــذف آن محتــوا، جریمــه و یــا حــذف اطالعــات کلــی صفحــات و پروفایل هــای 

شــما خواهــد شــد.
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ویدئوهایالیوواستوریهابیشازپیشکارآمدخواهندبود

مســلمًا یکــی از ترندهــای ســال 2020 میــالدی ادامــه محبوبیــت اســتوری ها و 

ویدئوهــای الیــو در ســال های گذشــته اســت. اســتوری ها در ســال های اخیــر 

آنقــدر محبــوب شــدند کــه حــاال بــه یکــی از بخش هــای اصلــی و جداناپذیــر برتریــن 

 TikTok و حتی Facebook ، Instagram ، YouTube شــبکه های اجتماعی از جمله

ــز  ــون WhatsApp نی ــان هایی همچ ــه پیام رس ــی ب ــتوری ها حت ــدند. اس ــل ش تبدی

رســیده اند.

ــال  ــتوری ها در س ــت اس ــد محبوبی ــرعت رش ــه TechCrunch، س ــزارش مجل ــه گ ب

2018 بیشــتر از 15 برابــر ســرعت رشــد پســت های معمولــی بــود. آمــار و نتایــج ارائــه 

شــده از گزارشــات مختلــف همگــی نشــان می دهنــد کــه بیشــترین مخاطبیــن ایــن 

6

https://modireweb.com


چشم انداز بازاریابی با شبکه های اجتماعی در سال 2020

www.modireweb.com

ــان  ــع نوجوان ــل زد درواق ــند. نس ــا Gen Z می باش ــل زد ی ــخاص نس ــتوری ها اش اس

ــتر از  ــی بیش ــی خیل ــبکه های اجتماع ــه در ش ــتند ک ــال تری هس ــم سن وس ــراد ک و اف

ــتند. ــا هس ــتوری ها و الیوه ــه اس ــوط ب ــای مرب ــال فانتزی ه ــه دنب ــن تر ب ــراد مس اف

نتایــج حاکــی از ایــن اســت کــه محتــوای ویدئویــی اســتوری ها و الیوهــا فرصت هــای 

ــتری های  ــوور و مش ــذب فال ــور ج ــه منظ ــب وکارها ب ــرای کس ــاده ای ب ــیار فوق الع بس

ــه  ــتاگرام ک ــتوری های اینس ــژه اس ــه وی ــتوری ها ب ــت. اس ــم آورده اس ــتر فراه بیش

ــط  ــه فق ــد، ن ــون دارن ــای گوناگ ــا فرمت ه ــنجی ب ــل نظرس ــی مث ــای جذاب قابلیت ه

ــه  ــتند، بلک ــن هس ــا مخاطبی ــازنده ب ــل س ــاد تعام ــرای ایج ــی ب ــیار عال ــی بس راه

ــای  ــا، نقده ــم، ایده ه ــات مه ــت اطالع ــرای دریاف ــردی ب ــدت کارب ــه ش ــی ب ابزارهای

ــق مخاطبیــن، رویکردهــا و نیازهــای روزمــره مشــتریان اســت. ــد، عالئ هدفمن

راه هــای زیــادی بــرای جذاب تــر کــردن اســتوری ها وجــود دارد کــه بــه یمــن ابزارهــا و 

ــده  ــه و مجذوب کنن ــتوری های خالقان ــاخت اس ــی، س ــبکه های اجتماع ــای ش ویژگی ه

ــرای  ــی ب ــش فن ــه دان ــازی ب ــر نی ــما دیگ ــی ش ــت. حت ــده اس ــر ش ــی راحت ت خیل

ــد  ــبکه ها می توانی ــن ش ــی ای ــای داخل ــا ابزاره ــد و ب ــز نداری ــا نی ــش ویدئوه ویرای

ــد. ــا انجــام دهی ــرای ســاخت اســتوری های زیب ــی ب کارهــای متنوع
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ــته  ــال گذش ــی دو س ــن یک ــز در همی ــو نی ــای الی ــذاری ویدئوه ــر، برگ ــرف دیگ از ط

ــه  ــو ب ــای الی ــا ویدئوه ــق ب ــب وکارهای موف ــت. کس ــوده اس ــب ب ــیار پرمخاط بس

صــورت دوره ای، ارتبــاط کالمــی نزدیکــی بــا مخاطبیــن خــود کــه همیشــه بــه دنبــال 

چنیــن نــوع ارتباطــی هســتند برقــرار کــرده و از نظــرات و پیشــنهادات آن هــا اســتفاده 

می کننــد.

از دیگــر کاربردهــای یــک ویدئــوی الیــو، ایجــاد اعتمــاد و زمینه ســازی اطمینــان بــرای 

مخاطبیــن شماســت. ایــن اعتمــاد می توانــد بــه پایه گــذاری اعتبــار برنــد شــما منجــر 

ــه شــما  ــن تصــور ک ــا ای ــد ب ــو شــما را می بینن ــه ویدئوهــای الی شــود. مشــتریانی ک

ــود  ــن خ ــا مخاطبی ــتقیم ب ــاط مس ــه ارتب ــه ب ــتید ک ــر هس ــد معتب ــا برن ــرد ی ــک ف ی

اهمیــت می دهــد، خیلــی راحــت و بهتــر بــه شــما و کســب وکارتان اعتمــاد می کنــد. 

ســعی کنیــد در ویدئوهــای الیــو خــود تــا حــد امــکان پاســخ کامنت هــای کاربــران را 

بدهیــد تــا ایــن اعتمادســازی بیــش از پیــش ایجــاد شــود.
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بازخوردهایبیشترباپستهایویدئویی

بــه جــز ویدئوهــای الیــو و ویدئوهــای اســتوری، مطمئــن شــوید کــه بــه انــدازه کافــی 

ــا  ــی ی ــت های ویدئوی ــد. پس ــرمایه گذاری کرده ای ــز س ــی نی ــت های ویدئوی روی پس

ــه طــور کل تولیــد محتــوای ویدئویــی یکــی از برتریــن ترندهــای کلیــت بازاریابــی  ب

ــتراک  ــه اش ــی ب ــانه های اجتماع ــی از آن در رس ــش اعظم ــه بخ ــد ک ــن می باش آنالی

ــه  ــر و ارائ ــاط مؤث ــراری ارتب ــرای برق ــب ب ــی مناس ــا راه ــوند. ویدئوه ــته می ش گذاش

اطالعــات ضــروری بــه مخاطبیــن اســت. ســال های ســال اســت کــه مشــاهده ویدئــو 

بــرای کاربــران همیشــه نســبت بــه مطالعــه یــک متــن ارجعیــت داشــته اســت. ایــن 
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مــورد حداقــل در شــبکه های اجتماعــی بــه ایــن صــورت بــوده و هنــوز هــم بــه همیــن 

شــکل ادامــه دارد.

ــاد  ــد کــه اشــتراک گذاری ویدئوهــا در رســانه های اجتماعــی چقــدر زی فرامــوش نکنی

ــد،  ــوی خــوب بســازید و آن را منتشــر کنی ــر یــک ویدئ ــود. اگ و تأثیرگــذار خواهــد ب

شــانس اینکــه آن ویدئــو بیــن صدهــا، هــزاران و شــاید میلیون هــا نفــر بــه اشــتراک 

ــه  ــی ک ــار موثق ــات و آم ــی از اطالع ــر برخ ــت زی ــود دارد. در لیس ــود وج ــته ش گذاش

ــن و شــبکه های  ــرای کســب وکارهای آنالی ــا ب ــد ویدئوه ــه تولی ــق در زمین ــراد موف اف

ــم. ــو می کنی ــد را بازگ ــه کرده ان ــتند ارائ ــت داش ــی فعالی اجتماع

نزدیــک بــه 90 درصــد از بازاریاب هــای ویدئویــی می گوینــد ROI یــا همــان 	 

ــت. ــی اس ــیار عال ــا بس ــار ویدئوه ــا انتش ــرمایه ب ــت س بازگش

بیــش از 83 درصــد از افــراد فعــال و موفــق در ایــن حــوزه معتقدنــد کــه ویدئوهــا 	 

ــن و  ــه مخاطبی ــرویس ها ب ــوالت و س ــد محص ــی هدفمن ــرای معرف ــن راه ب بهتری

تبدیــل آن هــا بــه مشــتری هســتند.

حــدود 87 درصــد از همیــن افــراد می گوینــد تولیــد محتــوای ویدئویــی در 	 

شــبکه های اجتماعــی ترافیــک وب ســایت ها را بــه مقــدار قابــل توجهــی افزایــش 

می دهــد.
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خریدوفروشدررسانههایاجتماعیچندبرابرشدهاست

افــراد نســل زد یــا همــان نوجوانــان بــرای خریدهــای خــود حداقــل 3 برابــر حالــت 

ــی  ــبکه های اجتماع ــد، در ش ــت می گذارن ــن وق ــگاه های آنالی ــه در فروش ــادی ک ع

ــبکه های  ــا در ش ــا و فروش ه ــن خریده ــم ای ــترین حج ــد. بیش ــرف می کنن ــان ص زم

اجتماعــی بصــری همچــون Instagram و Snapchat انجــام می شــود و ایــن مســئله 

نشــان می دهــد کــه عکــس و ویدئــو چقــدر در افزایــش فــروش یــک محصــول یــا 

ســرویس تأثیــر دارنــد.

ــازی هایی  ــر یکپارچه س ــه خاط ــال 2020 ب ــه س ــد ک ــوزه معتقدن ــن ح ــان ای کارشناس

کــه در ایــن مــورد صــورت گرفتــه، جهشــی نســبتًا بــزرگ نســبت بــه ســال های اخیــر 

11

https://modireweb.com


چشم انداز بازاریابی با شبکه های اجتماعی در سال 2020

www.modireweb.com

دارد. تحقیقــات نشــان می دهنــد کــه بیــش از 42% از افــراد بیــن 18 الــی 34 ســاله بــه 

صــورت مســتمر از طریــق رســانه های اجتماعــی خریدهــای خــود را انجــام می دهنــد. 

ایــن رقــم نســبت بــه ســال 2019 تقریبــًا 10 درصــد افزایــش داشــته اســت.

ــای  ــا و تبلت ه ــا موبایل ه ــان ب ــان و نوجوان ــه ی جوان ــا هم ــن روزه ــه ای ــی ک از جای

هوشــمند خــود وقــت می گذراننــد، آن هــا زمــان بیشــتری را در رســانه های اجتماعــی 

صــرف می کننــد. از جایــی کــه رابــط کاربــری ایــن شــبکه ها در موبایل هــا بــه مراتــب 

ــه  ــود ک ــی می ش ــت، پیش بین ــا اس ــکتاپی آن ه ــخه های دس ــر از نس ــر و راحت ت بهت

ایــن رونــد رو بــه رشــد در ســال جــاری و ســال های آتــی بیشــتر و بیشــتر شــود.
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هوشمصنوعیدرزمینهخدماتمشتریانحرفاولراخواهدزد

ــم و  ــزو عل ــی را ج ــتیارهای صوت ــا و دس ــا ربات ه ــل م ــال قب ــد س ــن چن ــا همی ت

ــات  ــه خدم ــه ارائ ــش، فرضی ــا پی ــتیم. از مدت ه ــه می دانس ــای آینده نگران فناوری ه

پشــتیبانی بــه مشــتریان از طریــق هــوش مصنوعــی در ذهــن بشــر وجــود داشــت امــا 

هیچوقــت آنطــور کــه می بایســت مســیری بــرای آغــاز حرفــه ای ایــن مســئله شــکل 

نگرفــت. امــا حــاال در عصــر مــدرن و طــی ســال های اخیــر کم کــم ایــن خواســته بــه 

ــن  ــاید بزرگتری ــلمًا ش ــد. مس ــن می باش ــق یافت ــال تحق ــی در ح ــت نیافتن ــر دس ظاه

ــرای هوش هــای مصنوعــی، اســتفاده از آن هــا در  ــن اهــداف مطــرح شــده ب و بهتری

ــد. ــارت می باش تج

ــد  ــه رون ــتیم ک ــادی هس ــمند زی ــتم های هوش ــدن سیس ــه ش ــاهد عرض ــروزه ش ام

کســب وکارها را بــه مراتــب آســان تر از قبــل کرده انــد. یکــی از جذاب تریــن و 

کاربردی تریــن ایــن سیســتم های هوشــمند، خدمــات پشــتیبانی آنالیــن بــرای 

 )Chatbots( ــت ــای چ ــژه ربات ه ــه وی ــف ب ــای مختل ــق ابزاره ــتریان از طری مش

ــی  ــتیارهای صوت ــابه از دس ــخه هایی مش ــی نس ــه نوع ــه ب ــا ک ــد. چپ بات ه می باش

مثــل Google Assistant ، Siri ، Cortana یــا Amazon Echo هســتند، طــی چند 

ســال اخیــر تکامــل زیــادی پیــدا کرده انــد. اولیــن حضــور ایــن ربات هــا در صفحــات 

ــت راه  ــای چ ــن ربات ه ــرًا ای ــه اخی ــد ک ــت بدانی ــب اس ــا جال ــود. ام ــایت ها ب وب س

ــد. ــاز کرده ان ــم ب ــی ه ــبکه های اجتماع ــه ش ــود را ب خ
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اگرچــه کــه هنــوز ایــن فنــاوری جــای کار و پیشــرفت زیــادی دارد، امــا آمــار زیــر در 

ــد : ــال 2019 می باش ــا در س ــن ربات ه ــده ای ــت ش ــای ثاب ــورد مزای م

بیشــتر از 90% شــرکت ها و کمپانی هایــی کــه از Chatbots در رونــد دریافــت 	 

گزارشــات، پیشــنهادات و انتقــادات اســتفاده کردنــد از عملکــرد ســریع تر در پــردازش 

ایــن گزارشــات خبــر داده انــد.

حداقــل 56% از مشــتریان ترجیــح می دهنــد بــه جــای برقــراری تمــاس تلفنــی، از 	 

پیام هــای متنــی بــرای ارتبــاط بــا بخــش مشــتریان اســتفاده کننــد.

ــات و 	  ــه خدم ــوط ب ــش مرب ــای بخ ــه 30% از هزینه ه ــک ب ــت نزدی ــای چ ربات ه

ــد. ــش می دهن ــتریان را کاه ــتیبانی مش پش

ربات هــای چــت برخــالف نیروهــای انســانی می تواننــد در 24 ســاعت روز پاســخگوی 

ــه  ــه را ب ــن مکالم ــد چندی ــن می توانن ــا همچنی ــند. آن ه ــن باش ــه ای مخاطبی لحظ

صــورت همزمــان پشــتیبانی کــرده و پاســخ بدهنــد و بــدون لحظــه ای اســتراحت و 

توقــف، کار خــود را بــه صــورت منظــم انجــام دهنــد.

ــه اســتارت واقعــی اســتفاده از  ــد ک ــن باورن ــر ای ــه ب ــن زمین ــه ای ای کارشناســان حرف

ایــن نــوع از سیســتم های هوشــمند در اوایــل ســال 2019 زده شــد و ســال های بعــد 

ــد. ــا می باش ــن ربات ه ــی ای ــیل واقع ــدن پتانس ــکوفا ش ــال های ش از آن، س
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ــوع  ــن ن ــه ای ــی ک ــا و پلتفرم های ــی از ابزاره ــبکه های اجتماع ــیاری از ش ــک بس همین

ربات هــا را ارائــه می دهنــد پشــتیبانی می کننــد و قــرار اســت ایــن پشــتیبانی 

ــم در  ــی ه ــب وکارهای ایران ــی از کس ــی خیل ــد. حت ــته باش ــتری داش ــترش بیش گس

حــال تســت و آزمایــش ایــن بات هــا و فارسی ســازی آن هــا می باشــند. شــرکت های 

فنــی و مهندســی زیــادی هــم در ســطح کشــور در حــال فعالیــت بــرای توســعه چنیــن 

ــتند. ــتم هایی هس سیس

 

 

حضوربیشترمدیرانکسبوکارهادررسانههایاجتماعی

همانطــور کــه بارهــا و بارهــا اشــاره شــد، جلــب اعتمــاد مخاطبیــن و مشــتریان یکــی 

از مهم تریــن راه هــای پیشــرفت یــک کســب وکار می باشــد. بحــث اعتمــاد و اطمینــان 

از ســوی کاربــران در فضــای مجــازی بــه وضــوح دیــده می شــود و نتایــج حاصــل از آن 
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کــه تــا بــه امــروز بــه ثبــت رســیده اند بــه خوبــی ایــن مســئله را بــه صــورت شــفاف 

ــه تجارت هــای  ــدارد ک ــی ن ــی جــای تعجب ــن تفاســیر خیل ــا ای ــد. ب ــح می دهن توضی

مختلــف از راه هایــی خــاص بــرای ایــن مــورد قــدم بردارنــد.

ــدا  ــترش پی ــی گس ــورت همگان ــه ص ــا و اســتراتژی هایی ب ــات ترنده ــی اوق ــا خیل ام

می کننــد و در ایــن حالــت دیگــر نــوع رفتــار یــا راهکارهــای مــورد اســتفاده یــک یــا 

چنــد کســب وکار خــاص مطــرح نیســت. درواقــع در چنیــن شــرایطی، یــک یــا چنــد 

ــتانداردهای  ــه اس ــی ب ــه نوع ــده و ب ــای روز ش ــزو ترنده ــاره ج ــه یکب ــد ب روش جدی

جدیــد در ایــن زمینــه تبدیــل می شــوند. یکــی از ایــن اتفاقــات جالــب کــه در چنــد 

ســال گذشــته در حــال گســترش بــوده، حضــور فعاالنــه مدیــران شــرکت ها بــه صــورت 

ــوده اســت. ــی ب ــرادی در شــبکه های اجتماع انف

ــا  ــان داده و ب ــردم نش ــن م ــود را در بی ــل خ ــک مدیرعام ــه ی ــته اینک ــاید در گذش ش

آن هــا در ارتبــاط باشــد چیــز خیلــی جالبــی بــه نظــر نمی رســید و بــه نوعــی پرســتیژ 

کاری یــک مدیــر را تحت الشــعاع قــرار مــی داد. امــا امــروزه ثابــت شــده کــه یکــی از 

برتریــن و مؤثرتریــن روش هــا بــرای جلــب اعتمــاد کاربــران ارتبــاط مســتقیم مدیرعامل 

ــای  ــتر مدیره ــه بیش ــت هرچ ــاهد فعالی ــر، ش ــن خاط ــه همی ــد. ب ــا می باش ــا آن ه ب

ــتیم. ــی هس ــانه های اجتماع ــف در رس ــب وکارهای مختل ــازمان ها و کس س
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چنیــن حضــوری نــه فقــط بــه منظــور تشــویق کــردن مخاطبیــن و تظاهــر بــه اهمیــت 

دادن، بلکــه راهــی عالــی بــرای مدیرهایــی اســت کــه بتواننــد عملکــرد کلــی خــود و 

کارمندانشــان را محــک زده و بازخــورد مســتقیم مخاطبیــن را در قبــال آن هــا ببیننــد. 

تجربــه نشــان داده کــه چنیــن چیــزی در همیــن یکــی دو ســال اخیــر باعــث شــده 

تــا مدیرهــا بــا ایــن شــیوه نــه تنهــا ایــرادات کار، کمبودهــا و نواقــص فعالیتشــان را 

ــه الی  ــیاری را از الب ــردی بس ــد و کارب ــای جدی ــد ایده ه ــه بتوانن ــوند، بلک ــه ش متوج

نظــرات و پیشــنهادات مشــتریان و مخاطبیــن بــه دســت بیاورنــد. چنیــن رویکــردی 

ــه مدیریــت بخش هــای  ــی ب ــه صــورت تعامل ــا یــک مدیرعامــل ب ســبب می شــود ت

ــت  ــه دس ــق ب ــن طری ــه از ای ــدی ک ــات مفی ــا اطالع ــردازد و ب ــود بپ ــه خ زیرمجموع

مــی آورد، مدیریــت خــوب خــود را انجــام دهــد.

از جملــه موفق تریــن مدیرعامالنــی کــه در ایــن حــوزه بــه شــهرت رســیده اند 

 John ــای ــه Airbnb ، آق ــل مجموع ــای Brian Chesky مدیرعام ــه آق ــوان ب می ت

Legere مدیرعامــل کمپانــی T-Mobile و یــا آقای Marc Benioff مدیرعامل شــرکت 

ــانه های  ــود در رس ــد خ ــه و هدفمن ــور فعاالن ــا حض ــه ب ــرد ک ــاره ک Salesforce اش

ــیده اند. ــادی رس ــتاوردهای زی ــه دس ــران ب ــا کارب ــتقیم ب ــل مس ــی و تعام اجتماع
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اینفلوئنسرمارکتینگبیشازگذشتهدرحالپیشرفتکردناست

سال هاســت کــه اینفلوئنســرها بــه بخــش جداناپذیــر رســانه ها و شــبکه های 

اجتماعــی تبدیــل شــده و حــاال حاالهــا قــرار نیســت جایــی برونــد. اینفلوئنســرها کــه 

حــاال رقــم خیره کننــده ای از بازاریابی هــای داخــل ایــن شــبکه ها بــر عهــده آن هاســت، 

هــر روزه بیشــتر و بیشــتر می شــوند و خیلــی از افــراد بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک 

ــد. ــالش می کنن ــی ت ــر واقع اینفلوئنس

ــوان  ــران نوج ــرها روی کارب ــر اینفلوئنس ــه تأثی ــد ک ــان می دهن ــات نش ــج تحقیق نتای

بی نظیــر اســت. بــه همیــن خاطــر شــاهد ارائــه تبلیغــات اسپانســری یــا اینفلوئنســری 

بســیاری در ایــن حــوزه هســتیم چــرا کــه بازگشــت ســرمایه از چنیــن نــوع بازاریابــی 

بــرای هــر شــرکت یــا کســب وکاری بســیار عالــی بــوده اســت.
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در ســال 2019 شــاهد اوج پیشــرفت اینفلوئنســرها در رســانه های اجتماعــی بــه ویــژه 

ــم و ایــن رقــم در ســال 2020 بیشــتر و بیشــتر شــده  YouTube و Instagram بودی

ــود  ــرض خ ــه پیش ف ــب وکارها بودج ــه 60% از کس ــک ب ــال 2020 نزدی ــت. در س اس

بــرای تبلیغــات توســط اینفلوئنســرها را بــه مقــدار قابــل توجهــی افزایــش داده انــد و 

احتمــال اینکــه تعــداد بیشــتری از صاحبیــن مشــاغل همیــن تصمیــم را بگیرنــد بســیار 

زیــاد اســت.

 

 

هــدف از ایــن کار بــرای یــک کســب وکار ایــن اســت کــه ارتبــاط مؤثــر و هدفمنــدی 

بــا مخاطبیــن و کاربرانــی کــه مســتعد تبدیــل شــدن بــه مشــتری هســتند را برقــرار 

کننــد. اغلــب ایــن مشــتری ها می تواننــد در ســنین کمتــر و از افــراد نســل Z باشــند 

و همانطــور کــه اشــاره شــد، ایــن دســته از افــراد تأثیرپذیــری بســیار قابــل توجهــی در 
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مــورد اینفلوئنســرها دارنــد و چنیــن چیــزی راه خیلــی خوبــی بــرای کســب وکارها بــه 

ــه وســیله یــک  ــا تبلیغــات خــود را ب ــژه کســب وکارهای اینترنتــی فراهــم کــرده ت وی

واســطه )اینفلوئنســر( بــه صــورت هدفمنــد بــه مخاطبیــن خــود نشــان دهنــد.

نتیجهگیری

 TikTok ــی ــبکه  اجتماع ــی ش ــرفت باورنکردن ــب و پیش ــزش عجی ــا خی ــال 2019 ب س

ــی آســان نباشــد امــا ایــن شــبکه اجتماعــی  ــاور کردنــش خیل ــود. شــاید ب همــراه ب

ــی  ــای اصل ــه یکــی از رقب ــار در ســال 2016 منتشــر شــد، حــاال ب ــن ب ــه اولی ــی ک چین

ــتر از  ــه بیش ــن برنام ــال 2019، ای ــان س ــا پای ــت. ت ــده اس ــل ش ــه تبدی ــن زمین در ای

1.5 میلیــارد بــار دانلــود شــد و تعــداد کاربــران فعلــی و فعــال ایــن رســانه ویدئویــی 

ــد! ــان می باش ــطح جه ــر در س ــارد نف ــک میلی ــتر از ی بیش

تیک تــاک خیلــی ســریع بــه یــک بســتر بــرای تبلیغــات آنالیــن و اینفلوئنســر مارکتینگ 

تبدیــل شــد و باعــث شــد تــا شــبکه های دیگــر از حضــور آن حســابی احســاس خطــر 

ــت  ــن رســانه های در حــال رقاب ــه ای ــا هم ــه ســبب شــد ت ــن نکت ــًا همی ــد. دقیق کنن

روش هــا، راهکارهــا و ابزارهــای بیشــتری را بــه منظــور کســب محبوبیــت بیشــتر بــه 

کار ببرنــد تــا در ایــن میــدان رقابــت بــه صــورت فعــال حضــور داشــته باشــند.

نتایــج ایــن صحبت هــا ایــن اســت کــه حــاال شــبکه های اجتماعــی حقیقتــًا بیشــتر از 
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آنچــه کــه بــه نظــر می رســند بــه بســتری بــرای تبلیغــات و امــور تجــاری و اقتصــادی 

ــد و  ــبکه ها می باش ــن ش ــی در ای ــال جابه جای ــا دالر در ح ــده اند. میلیارده ــل ش تبدی

ســهم مشــاغل ایرانــی هــم از ایــن بــازار پــر تب و تــاب کــم نیســت. اگرچــه ایرانی هــا 

معمــوالً هیچوقــت بــه همــه ابزارهــای الزم بــرای فعالیــت در ایــن شــبکه ها دسترســی 

کامــل ندارنــد، امــا حتــی بــا در نظــر گرفتــن ایــن مســئله، هرچیزی کــه یک کســب وکار 

بــرای کســب موفقیــت بــه آن نیــاز دارد بــه نوعــی توســط ایــن شــبکه های اجتماعــی 

محیا شــده اســت.
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