
 

 

 های اجتماعیبازاریابی شبکه

 های مقاله:سرفصل

 های اجتماعیوجود آمدن بازاریابی شبکهتاریخچه به 
 تعریف بازاریابی شبکه های اجتماعی (SMM)  
 انواع بازاریابی شبکه های اجتماعی 
 مزایای بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
 چارچوب استراتژیک بازاریابی شبکه های اجتماعی 
 های اجتماعی مناسب بر اساس اهداف تجاریهای اجتماعی و انتخاب شبکهبازنگری کانال 

 های اجتماعیوجود آمدن بازاریابی شبکهتاریخچه به

مانند های سنتی دیگر ها،تبلیغات به روشکاربران آن های اجتماعی و افزایش دامنهبا گسترش رسانه
های تبلیغاتی برخالف گذشته دیگر تمایلی ها و حتی آژانسگذشته اثربخش نیستند. امروزه شرکت

ها برای چندان دور، شرکتهای نهآنکه در سالزیاد بپردازند حال ندارند تا برای تبلیغات سنتی هزینه
ها و مجالت ات در روزنامههای تبلیغاتی یا تبلیغتبلیغات تلویزیونی به شکل آگهی بازرگانی، برنامه

های که در حال حاضر افراد به سرویسکردند؛ درصورتیزیادی صرف می عمومی و تخصصی هزینه
خبری و ویدیوئی آنالین تمایل بسیار زیادی دارند و کمتر به تماشای تلویزیون یا خواندن مجالت 

 .است شدت کاسته شدهپردازند؛ درنتیجه از مخاطبان تبلیغات سنتی بهمی



 

 

کردند که بازاریابی در شبکه های بازاریابی تصور می های اجتماعی، فعاالن حوزهپیش از رونق رسانه
وتاب آن سپری خواهد شد و عمر آن کوتاه خواهد زودی تبای نوظهور است که بهاجتماعی پدیده

های برداریکاله کردند این حوزه، مسیر پرخطری است که کاربران را در معرضها تصور میبود. آن
ها را به خود جلب کرد، بوک نگاهکه فیس ۴۰۰۲دهد، اما از سال ای قرار میهرمی و شبکه

 . شده و گسترش یافتندهای بازاریابی شبکه های اجتماعی بیشتر و بیشتری تدویناستراتژی

  (SMM) تعریف بازاریابی شبکه های اجتماعی

تماعی مختلف و تولید های اجاستفاده از شبکه (Social Media Marketing) SMM به معنای ساده
 .محتوا در آنها برای تحقق اهداف بازاریابی و فروش است

 تعریف بازاریابی شبکه های اجتماعی

گیری از تر توضیح دهیم باید بگوییم بازاریابی شبکه های اجتماعی به معنای بهرهاما اگر بخواهیم کامل
های اجتماعی برای برقراری ارتباط با مخاطبان، برندسازی، افزایش فروش و حتی افزایش پلتفرم

سایت است. در این سیستم شما درگیر انتشار بهترین محتوا، شنیدن حرف های فالوئرها و افیک وبتر
شوید.مهمترین رسانه های اجتماعی که های تبلیغاتی میتعامل با آنها، تحلیل نتایج و اجرای کمپین

، یوتیوب و این روزها کاربرد زیادی دارند شامل فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، لینکدین، پینترست
 .چت هستنداسنپ



 

 

 انواع بازاریابی شبکه های اجتماعی

بندی بازاریابی شبکه های اجتماعی انواع مختلفی دارد. ولی به طور کلی این راهکار در چهار دسته
 : شودبندی میاصلی تقسیم

 سازی اجتماعی )فیسبوک و لینکدین(شبکه 
  )میکروبالگینگ )توییتر و تامبلر 
 اری تصویر )اینستاگرام، اسنپ چت، پینترست(گذاشتراکبه 
 گذاری ویدیو )یوتیوب، فیسبوک الیو، پریسکوپ و ویمئو(اشتراکبه 

 دیجیتال مارکتینگ آنالین:بیشتر بخوانید

 مزایای بازاریابی در شبکه های اجتماعی

 مخاطبان زیاد 
 نارتباط بهتر با مشتریا 
 امکان اشتراک گذاری 
 افزایش وفاداری مشتریان 
 استفاده از دیدگاه مشتری 
 تبلیغات همسان و کاربر پسند 
 برقراری روابط عمیق، بلند مدت و دوسویه با مخاطبان 
 تحلیل رقبا و یادگیری از آنها 
 افزایش ترافیک ورودی برای سایت 
 اثرگذاری رو سئو و بهبود رتبه در موتورهای جستجو 
 دریافت اطالعات مخاطبان و فالوئرها 
 بهبود اعتبار برند 
 هزینه و اثربخشی خوب 
 تبدیل شدن به منبع محتوا 
 رفتارشناسی مشتری 
 افزایش آگاهی از برند 

http://nasv.ir/%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/
http://nasv.ir/%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/


 

 

 

 چارچوب استراتژیک بازاریابی شبکه های اجتماعی

شناسایی و ابلهای قشده است که با کنترل محرکامروزه این نوع بازار یابی به علمی کاربردی تبدیل
های های اجتماعی شکافکند. رسانهگیری موجود در بازار، نیازهای مهندسین و تجار را رفع میاندازه

کنندگان و بازرگانان را برای انجام کنند و مصرفپر می وکارهابین مشتریان و کسبموجود در بازار را 
های اجتماعی، جه برای موفقیت در رسانهآورند. درنتیشخصی باهم بر سر میز مذاکره می مکالمه

 .محور کار خود را آغاز کنندبازاریابان باید با یک استراتژی بازاریابی مشتری

ترین اشتباهی که هر بازاریاب، تنهایی هدف نهایی برای بازاریابی نیست. بزرگهای اجتماعی بهرسانه
، این است که اهداف استراتژی کننده یا متخصص روابط عمومی ممکن است مرتکب شودتبلیغ
 .های اجتماعی خود را بسیار سطح پایین در نظر بگیردرسانه

های اجتماعی، در دام گیری سطح پایین رسانهها و معیارهای اندازهتوجه کنید که بر اساس سنجه
ر تفکر دستیابی سریع و آنی به اهداف آسان بازاریابی گرفتار نشوید. منطقی است که برند شما د

ها را خواهید آنهای اجتماعی حضورداشته باشد، زیرا بازار هدف شما در آنجاست و شما میرسانه
 .درگیر کنید

حال، گاهی دستیابی به دنبال کنندگان )فالوورها( و اهداف درگیرشدن مشتریان در تعداد خاصی بااین
بکه های اجتماعی آقای گونه است که متخصص بازاریابی شهای اجتماعی، هماناز بسترهای شبکه

 «.آغاز و پایان عنوان نقطههای اجتماعی بهنگاه به رسانه»گوید: جان گاترل می

کند، بلکه مدیران های اجتماعی شما را بسیار محدود میتنها برنامه استراتژیک رسانهاین کارها نه
کند که اساسًا برای چه باید به شما دستمزدی برای وکار را دچار تردید میسطح باال یا صاحبان کسب

 .های اجتماعی پرداخت کنندسازی استراتژی رسانهتدوین و پیاده

 

 



 

 

 

 های اجتماعی مناسب بر اساس اهداف تجاریهای اجتماعی و انتخاب شبکهبازنگری کانال

گذاری سپس بر اساس هدف .برمبنای اهداف تجاری تعیین شده موقعیت خود را رهبری کنید
 :موردنظر خود، موارد ذیل را دنبال کنید

 بازار هدف 
 های اجتماعیهای مربوط به بسترهای مختلف رسانهبرنامه 
 های اجتماعیهای ارزیابی شبکهصابزارها و شاخ 

های مختلف، ممکن است هرکدام از با توجه به یکسان نبودن اهداف و بازارهای هدف سازمان
های اجتماعی متفاوت، های رسانههای اجتماعی و کانالها به ابزارهای مختلف پشتیبانی شبکهسازمان

 .یابیسازی گرفته تا خدمات مشتری یا مشتریبرای دستیابی به اهداف خود نیاز داشته باشند؛ از آگاه

 های اجتماعیبازنگری کانال

تان و با در نظر گرفتن اهداف های اجتماعی برند تجاریهای فعلی شبکهایتان را با حسابهفعالیت
کنندگان یا درگیرشدن مشتریان را های ارزیابی آغاز نکنید. مثاًل افزایش تعداد دنبالباالتر برای شاخص

اید، یین کردهتازگی تعهای پیشین، دیگر برای اهدافی که بهمدنظر نداشته باشید. ممکن است کانال
 .مناسب نباشند و به دالیل بسیار متفاوتی ایجادشده باشند



 

 

 

آل باشند اما در های اجتماعی جدیدی ایجادشده که برای اهداف شما ایدههای رسانهشاید کانال
ها توجه نکرده بودید یا اینکه ممکن است مثاًل خدمت به مشتری در یک های قبلی هرگز به آنبرنامه

بازاریابی قرار داشته باشد، اما اکنون الزم دارید هردوی  های اجتماعی، جدا از مقولهرسانهافزار نرم
 .ها باهم ادغام شوندآن

 بندیجمع

ها زمان خود را های اجتماعی که ساعتبا توجه به حضور گسترده و بسیار زیاد کاربران در انواع شبکه
ها به عنوان ابزار بازاریابی و تبلیغات این پلتفرم توان ازکنند، نمیصرف تماشای محتوای مختلف می

 .غافل شد

تغییر و اصالح باشد. ای نیست که غیرقابلاستراتژی بازاریابی شبکه های اجتماعی شما به گونه
کردید قدر که گمان میها آنروید ممکن است متوجه شوید بعضی تاکتیکهمچنان که جلو می

کنید که به سرعت خود را با شرایط انطباق دهید و تغییرات الزم را به  اند. همواره تالشسودمند نبوده
 .استراتژی کلی خود اضافه کنید

توان یک نسخه واحد و همیشگی برای کسب و کارها پیچید. با همواره باید در نظر داشت که نمی
یلترینگ و روی کار آمدن شبکه های اجتماعی جدید و یا حذف رسانه های قبلی با عواملی همچون ف

 .آوری اطالعات از آنها باشیمموارد دیگر، نیاز است تا همیشه در حال رصد رفتار مخاطبین و جمع

 


