
 

 

 

 :های اصلی مقالهسرفصل

 مقدمه 
 بالگر کیست؟ 
 انواع بالگر 
 چگونه یک بالگر موفق شویم؟ 
 درآمد بالگرها به چه صورت است؟ 
 راهکارهای اساسی برای بالگر شدن 
 های یک بالگرویژگی 
 معرفی چند فشن بالگر معروف 

 :مقدمه

دهند که به طرق مختلفی انجاا  وکار را به خود اختصاص میتبلیغات بخش بسیار بزرگی از یک کسب
نظر ها نوشتن یا اصطالحا بالگ کردن است. از گذشته افارادی صااحبترین آنپذیرد. یکی از رایجمی

نقاد های محبوب و یاا در ااباب مجاالت چااپیض موتاوتات متناوتی را باه سایتها یا وبدر وبالگ
وکار امکاناات خاود را در اختیاار ایان افاراد اارار کشیدند. با پیشرفت این جریانض صاحبان کسابمی
ها به مخاطبان وفاادار آن بالگار یاا اینفلورنسار دادند تا یک نظر وااعی در مورد کاال یا خدمات آنمی



 

 

سعی داریم همه آنچاه داده شود که در شرایط مختلف تاثیرات مختلفی را هم داشت. ما در این مقابه 
 .باید در مورد بالگرها بدانید را در اختیارتان ارار دهیم

 بالگر کیست؟

ای بارای اساتفاده در تصر فضای مجازی اینترنتت جزو جدانشدنی زندگی امروزمان شده اسات. تاده
 .کنندبهینه از اینترنت محصوالت و خدماتشان را در این فضا تبلیغ یا بالگ می

تبلیغاات   مشاغول شبکه های اجتمااتی وال بالگر کیست باید بگوییم: به افرادی که دراما در جواب س
ترین روش گویند. در حال حاتر باالگ کاردن مرساو کنند بالگر میاز این راه کسب درآمد میاست و 

 .تبلیغ است

 :انواع بالگر

 بالگر مد و بباس Fashion blogger)) 
 های تفریحیبالگر مکان Travel blogger)) 
 بالگر خودرویی (Car influenster) 
 بالگر غذا (Food blogger)   
 ایانههای رایبالگر بازی (Video game blogger) 
 بالگر دکوراسیون (Interior blogger) 
 بالگر ااتصادی (Economy blogger) 
 های اجتماتیطنز کننده (Entertainment influenster)   

 چگونه یک بالگر موفق شویم؟

کاه ای بار ایان باوراناد های مخصاوص باه خاود را دارد. تادهبالگری نیز همانند کارهای دیگر سختی
ربط فعابیات مفهاو  و تصااویر بایهای اجتماتی و گذاشاتن مطاباب بیتوانند با استفاده از شبکهمی

 .کنندای داشته باشند و خود را بالگر فرض میحرفه

های اصوبی واردش شوید و بتوانید در آن موفق شوید از پردرآمدترین شرط آنکه با روشبالگر بودن به
 :پردازیم. ما در اینجا به بررسی تعدادی از اصول بالگرشدن میشودهای جهان محسوب میشغل

http://nasv.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
http://nasv.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/


 

 

 مشخص کردن هدفتان از بالگر شدن .1

همانند هرکاری شما در ابتدا باید تعیین هدف کنید. طبیعی است که اگر کاری را بادون هادف شاروع 
 .کنید نتیجه مثبتی نخواهد داشت.پس در اد  اول هدفتان را مشخص کنید

 مشخص کردن تمایزتان با سایر بالگرها .2

 .شودباید مشخص کنید که شما چه ویژگی خاصی دارید که سبب تمایز شما از دیگران می

 مشخص کردن حوزه فعالیتتان .3

 .ای توانایی و استعدادی که دارید را اراره کنیدخواهید در چه زمینهاز ابتدا باید مشخص کنید که می

 جام این کارمشخص کردن تداومتان در ان .4

اندازه کافی برای پست گذاشتن زمان بگذارید و اطالتااتی برای موفقیت در این مسیر الز  است که به
 .آوری کنیدرا که الز  دارید جمع

 درآمد بالگرها به چه صورت است؟

های کسب درآمد در این مسیر معرفی برندهای معتبر است به این صورت که تکس یکی از یکی از راه
خواهیاد کاه ایان محصاول را محصوالت آن برند را به اشتراک گذاشته و از فابوورهاا و طرفاداران می

هاا آنخواهناد باا خریداری نمایند. اببته پس از گذشت مدتی این برندها هساتند کاه از بالگرهاا می
 .همکاری کنند

 :راهکارهای اساسی برای بالگر شدن

 انتخاب پلتفرم مناسب: 

خواهید با آن تکس یا نوشته خود را اراره دهید انتخااب بعد از تعیین زمینه فعابیتتان پلتفرمی که می
های اجتمااتی تااوییترض تلگارا  و اینسااتاگرا  از محبوبیات زیااادی باین کاااربران ایراناای کنیاد. شاابکه

ها آزادی تمال ساایتتوانید اساتفاده کنیاد زیارا کاه وبها نیز میسایتچنین از وبوردارند. همبرخ



 

 

 .دهندبیشتری به شما می

 چگونه بالگر شویم

 
 مچگونه بالگر شوی

  فعال بودن: 

هاایی کاه برای موفقیت در این مسیر و افزایش تعداد طرفدارانتان فعابیتتاان را افازایش دهیاد و راه
 .شود را پیدا کنیدسبب جذب مخاطب می

 ایده گرفتن: 

ها ارتبااط داشاته ها ایده بگیرید. با آنتوانید از آنلوتراند و شما میافراد بسیاری هستند که از شما ج
 .ها ابها  بگیریدهای آنباشید و از طرح

 عکس گرفتن: 

 .های دیگران استفاده نکنیدسعی کنید تا حد امکان خودتان تکاسی کنید و از تکس



 

 

 ارتباط برقرار کردن: 

هره خودتان نیز تکاس بگذاریاد چاون ارتبااط از طریاق برای ایجاد ارتباط موثر با افراد بهتراست از چ
توانیاد اساتفاده کنیاد پاساد دادن باه چهره بسیار موثر است. راه دیگری که برای براراری ارتبااط می

 .نظرات کاربران است

 فعالیت روزانه و مداوم پست گذاشتن: 

ای از محصوالتتان را مشاهده کنند. این کار به افازایش های تازهسعی کنید مخاطبان شما هرروز پست
 .کنددنبال کنندگان شما کمک می

 :های یک بالگرویژگی

هایی هستند که معموال الز  اسات بالگرهاا داشاته باشاند تاا باه موفقیات ترین ویژگیموارد زیر مهم
ای متفااوت ز باید در نظر داشته باشیم که این موارد متناسب باا هار حاوزهبرسند. اببته این نکته را نی

 .است

 ظاهری آراسته 
 نشین و تاثیر پذیرصورتی دل 
 فن بیان خوب 
 نفساتتمادبه 
 توانایی متقاتد کردن دیگران 
 دارای انرژی و خالق 
 ایده پرداز 
 دارای روابط اجتماتی باال 

 :معرفی چند فشن بالگر معروف

 :های اینستاگرا  که در دوره فعابیتشان خیلی مفید و موثر توانستند کار کنندفشن بیوتی ترینمعروف

 صدف بیوتی .1
 هدی بیوتی .2
 ابناز گلرخ .3



 

 

 کیارا فرانی .4

 

  

 


