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ثب ظٕٓر ْ web.2ب در دَیبی يدبزی در زيبٌ خٕد ٔ ثّ َٕثّء خٕد ثٓتریٍ يی ثبغُذ .ثب ایٍ حبل ُْگبو
اضتفبدِ از  web.2در ثبزاریبثی ایُترَتیْ ،یچ چیس يٕثرتر از رضبَّ ْبی اختًبعی ًَی ثبغذ .در عیٍ
حبل ثب ٔخٕد گسیُّ ْبی يٕخٕد ثرای ثطیبری از ثبزاریبثبٌ ایُترَتی ثبثت غذِ کّ تٕیتر یکی از ثٓتریٍ راِ
حم ْبی ارضبل ٔ دریبفت پیغبو ْبی تجهیغبتی ثیٍ افراد ٔ يػتریبٌ در ضرتبضر خٓبٌ يی ثبغذ.
ثهّ ایٍ ًْبٌ خبیی اضت کّ ثب ٔرٔد ثّ آٌ ثّ عُٕاٌ ثبزاریبة ایُترَتی يی تٕاَذ فعبنیت کُیذ .ثب اضتفبدِ
از ْر یک از ایٍ قجیم يُبثع ثّ راحتی يی تٕاَیذ يحصٕالت ٔة ضبیت خٕد را در يعرض دیذ ارائّ ًَبییذ.
ًْچُیٍ ایٍ رٔظ ْبی ثبزاریبثی غجکّ ْبی اختًبعی ثّ ٔیژِ تٕیتر ،از ثٓتریٍ رٔظ ْب ثرای درخػیذٌ
"پر َٕر" کطت ٔ کبر ایُترَتی غًب ٔ آَچّ ارائّ يی کُیذ ،يحطٕة يی غٕد.


چرا تٕیتر!
در ایُدب ثرخی از آيبرْب ثّ غًب کًک خٕاْذ کرد تب درک ثٓتری از اثسار تٕیتر داغتّ ثبغیذ:
1ثیع از  111يیهیٌٕ کبرثر ثجت غذِ در تٕیتر ٔخٕد دارد.ٔ2ة ضبیت ْبی رضبَّ ْبی اختًبعی ثّ طٕر يیبَگیٍ ثب ْ 311سار کبرثر در رٔز در حبل رغذْطتُذ.
3ثّ غیر از کبرثراٌ تٕیتر ،حذٔد 181يیهیٌٕ ثبزدیذکُُذِء يُحصر ثّ فرد  ٔ hitآيبر ٔة ضبیت را ثّصٕرت يبْیبَّ ثبال يی ثرَذ.
ال آة دْبٌ غًب را ْى ثّ راِ اَذاختّ! ایٍ طٕر َیطت!؟ فقط تصٕر کُیذ حذاقم ثّ
ایٍ اعذاد احتًب ً
عُٕاٌ يثبل  ٪1از ایٍ کبرثراٌ تٕیتر ثّ ضًت ٔة ضبیت غًب ْذایت غٕد کّ ایٍ يقذار يعبدل
ْ 111سار کبرثر يی ثبغذ .ازایٍ تعذاد حتی اگر  ٪1از کبرثراٌ (َ 111فر) از غًب خریذ کردِ ٔ
يعبيهّ اَدبو غٕد ،در پبیبٌ يبِ ثًقذار قبثم تٕخٓی ضٕد خٕاْیذ داغت.

عالِٔ ثر ایٍ يذیریت ٔ اضتفبدِ از تٕیتر رَٔذ ثطیبر ضبدِ ای داردًّْ .ء کبری کّ ثبیذ اَدبو دْیذ
ایٍ اضت کّ پیغبو تجهیغبتی خٕد را ْر زيبٌ کّ يی خٕاْیذ در تٕیتر ارضبل یب  tweetکُیذ .ایٍ
رٔظ را ثب َٕغتٍ يطبنت ٔ ارضبل ثّ ٔثالگ ٔ یب داغتٍ يٓبرت ْبی الزو ثرای َٕغتٍ يقبالت
يقبیطّ ٔ ايتحبٌ کُیذ  – tweetکردٌ قطعًب کبر غًب را راحت تر خٕاْذ کرد .ایٍ طٕر َیطت؟
عالِٔ ثر ایٍ َیبزی ثّ پرداخت یک ضکّ ْى َیطت! در ٔاقع يی تٕاَیذ در ضرتبضر دَیب پیغبو خٕد
را ارضبل کردِ ٔ ْیچ چیس در اَتٓب َپردازیذ .



چطٕر تٕیتر يی تٕاَذ فرٔظ ٔة ضبیت غًب را ثبال ثجرد!
رٔظ ْبی زیبدی ثرای افسایع فرٔظ ٔ ثبزاریبثی ایُترَتی از طریق تٕیتر ٔخٕد دارد .یکی از راِ
ْبیی کّ تٕیتر اَدبو يیذْذ ایٍ اضت کّ ترافیک ثّ ضًت ٔة ضبیت غًب ْذایت يی کُذ .تصٕر
کُیذ پیغبيی را در تٕیتر ارضبل کردِ ایذ کّ نیُک آٌ در ٔة ضبیت غًب َیس ٔخٕد دارد .ضپص
صذْب طرفذار غًب آٌ را در پرٔفبیم خٕد(  re-tweetدٔثبرِ ارضبل) کردِ اَذ .
در ایٍ صٕرت آدرش ٔة ضبیت غًب يبَُذ راکت يٕغکی ثّ صٕرت آَالیٍ پخع خٕاْذ غذ.
ًْچُیٍ ثطیبری از افراد ثّ ٔة ضبیت غًب يراخعّ کردِ ٔ رَکیُگ ٔة ضبیت غًب َیس در يٕتٕر
خطتدٕ افسایع يی یبثذ .ثُبثرایٍ ٔة ضبیت غًب ثرای افرادی کّ از تٕیتر اضتفبدِ ًَیکُُذ َیس
قبثم رٔئیت خٕاْذ ثٕد( .یک تیر ٔ دٔ َػبٌ)
راِ دیگری کّ ثرای افسایع ترافیک ٔة ضبیت غًب ٔخٕد دارد (يٕخت ثٓجٕد فرٔظ يی غٕد) کّ
اغٕا کردٌ طرفذاراٌ ٔ پیرٔاٌ ٔة ضبیت غًب يی ثبغذْ .رکطی خذيبت رایگبٌ را دٔضت دارد ٔ
ْر کبری ثرای دریبفت آٌ اَدبو يی دْذ .ثب  tweetکردٌ یک رقبثت ٔ یب يطبثقّ ٔ یب حراج ،کبرثراٌ
زیبدی ثرای ثذضت آٔردٌ ایٍ يٕقعیت ثّ صٕرت آَالیٍ يجبرزِ يی کُُذ تب قجم از ْر کص دیگری
چیس يُبضجی را کّ غًب ارائّ يی کُیذ ،ثذضت ثیبٔرَذ.

ًْچُیٍ ثب گرفتٍ  feedbackاز طرفذاراٌ ٔ پیرٔاَتبٌ يی تٕاَیذ يیساٌ فرٔظ خٕد را افسایع دْیذ.
در ْر زيبَی ثبیذ از پیرٔاٌ اختصبصی خٕد ثخٕاْیذ کّ پیػُٓبدات ٔ اَتقبدات ضبزَذِء خٕد را ثّ
غًب ارائّ کُُذ .ثب اضتفبدِ از ایٍ رٔظ قبدر خٕاْیذ ثٕد تب َقبط ضعف ٔ قذرت يحصٕل خٕد را
ارزیبثی ًَبییذ .از ایٍ رٔ تٕاَبیی ایدبد یک راِ حم ثرای ثٓجٕد ٔ رفع َقبط ضعف ٔ تًرکس ثر َقبط
قٕت يحصٕالت ٔ یب خذيبت ٔة ضبیت خٕد را خٕاْیذ داغت.
راِ ْبی دیگر ثطیبری يبَُذ پیرٔی از رٔغٓبی دیگر ثبزاریبثبٌ ایُترَتی در راضتبی ترٔیح یکذیگر
ٔخٕد داردًْ ،چُیٍ پیذا کردٌ افراد ٔ پیٕضتٍ آَٓب ثّ کطت ٔ کبر ایُترَتی غًب يی تٕاَذ کًک
خٕثی ثرای تجهیغ يحصٕالت غًب ثبغذ .صرف َظر از آَچّ غًب اَتخبة يی کُیذ ،يی تٕاَیذ
يطًئٍ ثبغیذ کّ يی تٕاَیذ در يذت زيبٌ کٕتبْی حدى زیبدی پٕل َقذ ثّ خیت ثسَیذ.
ثُبثرایٍ اگر غًب عالقًُذ در تطٓیم فرآیُذْبی يٕخٕد در ثبزاریبثی غجکّ ،ثبزاریبثی ایُترَتی ٔ
کطت ٔ کبر ایُترَتی خٕد ْطتیذ ،تًبيی چیسی کّ َیبز داریذ ،یک حطبة کبرثری در تٕیتر ٔ چُذ
پیغبو تجهیغبتی يٕثر در آٌ يی ثبغذ .پص از اَدبو ایٍ کبر ًّْ چیس را ثّ آٌ يرغک آثی کٕچک
ثطپبریذ!
پرداخت ارائّ دُْذِ راِ كبرْبي تدبرت انكترَٔیك ٔ فرٔظ يدبزي
ْى اكٌُٕ ثراي يػبٔرِ رايگبٌ تًبش حبصم فريبئیذ:
121- 88411412

