بازاریابی اینترنتی – قدرت رسانه های اجتماعی

آیب تب ثّ حبل در ایٍ يٕرد فکز کزدِ ایذ کّ رطبَّ ْبی اجتًبػی چّ َٕع ٔة طبیت ْبیی ْظتُذ؟ در يٕرد فیض
ثٕک چغٕر؟ در يٕرد تٕیتز ٔ یب یٕتیٕة ْى فکز کزدِ ایذ !آیب ثّ تغییزات اطبطی در َحِٕء کظت ٔ کبرْبی
ایُتزَتی در جذة يؼتزی ٔ چگَٕگی طبسيبَذْی ثزقزاری تًبص ثب يخبعجیٍ فکز کزدِ ایذ؟
ثبیذ کًی فزاتز اس چٓبرچٕة ْب ٔ قٕاَیٍ ثبساریبثی طُتی فکز کُیذ ْ. Web0.2ب ٔ یب در ٔاقغ ٔة طبیت ْبی
رطبَّ اجتًبػی ثز اطبص گفتگٕ ٔ تؼبيم کبر يی کُُذ .ثبیذ ثذاَیذ کّ ثبساریبثی ایُتزَتی فقظ يحذٔد ثّ ثبساریبثی
ایًیم ًَی ػٕد .ايزٔسِ قغبر رطبَّ ْبی اجتًبػی دائًًب در حبل حزکت اطت ٔ ظبْزاً ػًب ًَی خٕاْیذ
ال يی داَیذ در چّ يٕردی صحجت يی کُى.
ایظتگبِ خٕد را تزک ًَبییذ! فکز کُى کبي ً
يغًئُبً ػجبرت رطبَّ ْبی اجتًبػی را ایٍ رٔسْب سیبد ػُیذِ ایذ ايب گبْی أقبت تؼخیص ،ػُبطبیی ٔ تصًیى
گیزی در يٕرد چگَٕگی اطتفبدِء ثٓتز ٔ ادغبو قذرت ٔة طبیت ْبی رطبَّ اجتًبػی در اطتزاتژی ثبساریبثی
ایُتزَتی ػًب ثب يؼکم رٔثزٔ يی ػٕد .
در ػیٍ حبل ثبیذ ثذاَیذ کّ اطتفبدِ اس رطبَّ ْبی اجتًبػی ،ػجکّ ْبی اجتًبػی ٔ تؼبيالت اجتًبػی ثّ ْیچ
ٔجّ اػتجبِ َجٕدِ ٔ ثزػکض آیُذِ رٔػُی در ثبساریبثی ایُتزَتی ٔ کظت ٔ کبر آَالیٍ ثزای ػًب رقى خٕاْذ سد.
ثبیذ اس ایٍ پتبَظیم کًبل اطتفبدِ ٔ ثٓزِ ٔری را ثجزیذ .در يٕرد ایٍ يظئهّ ثیؼتز فکز کُیذٔ ...ة طبیت فیض
ثٕک در حبل حبضز ثیغ اس  022يیهیٌٕ کبرثز داػتّ کّ ایٍ آيبر کبيالً ػگفت اَگیش اطتٔ .ة طبیت تٕیتز َیش
 022يیهیٌٕ کبرثز دارد.
ایٍ پتبَظیم را تصٕر کُیذیک َبو تجبری ایجبد کزدِ ٔ یک حظبة کبرثزی در فیض ثٕک ٔ یب تٕیتز ایجبد ًَبییذ .ثب ایجبد صفحّء پزٔفبیم تبٌ
يی تٕاَیذ ثّ صٕرت رٔساَّْ ،فتگی ٔ یب يبْیبَّ پیغبو ،اعالػبت ٔ يغبنت ٔ اخجبر خٕد را ثب يیهیٌٕ ْب کبرثز در

طزاطز جٓبٌ در یک نحظّ ثّ اػتزاک ثگذاریذ .پیغ اس ایٍ ْزگش چُیٍ اثشار جبيؼی در سيیُّء ثزقزاری ارتجبط ثب
تٕدِء ػظیًی اس افزاد ثزای فزٔع يظتقیى يحصٕالت ٔ یب اَتؼبر اخجبر ٔجٕد َذاػتّ اطت .
رطبَّ ْبی اجتًبػی ثّ فضبی يجبسی آيذِ اَذ َّ ،تُٓب ثزای ایُکّ در ایٍ فضب ثًبَُذ ثهکّ آیُذِء چگَٕگی
ثزقزاری ارتجبعبت در ایُتزَت را َیش رقى يی سَُذًْ .چُیٍ چگَٕگی ایجبد فزصت ْبی جذیذ در کظت ٔ کبر آَالیٍ
ٔ چگَٕگی ثبساریبثی ایُتزَتی َبو ْبی تجبری در جٕايغ يهی ٔ ثیٍ انًههی را ایجبد يی ًَبیذ.
رطبَّ ْبی اجتًبػی ،ثٓیُّ طبسی ٔة طبیت ٔgoogle.comگٕگم اخیزًا تغییزات جذیذ در انگٕریتى خٕد را اػالو کزدِ اطت .ایٍ تغییزات ثّ صٕرتی اطت کّ ثز اطبص يیشاٌ
افشایغ تؼبيم ثبْ web0.2ب ٔ رطبَّ ْبی اجتًبػی ،يیشاٌ َتبیج رتجّ ثُذی (رَکیُگ) ٔة طبیت ػًب َیش افشایغ
خٕاْذ داػت .افشایغ تبکیذ گٕگم ثز اًْیت حضٕر رطبَّ ْبی اجتًبػی ثّ يؼُی ایٍ اطت کّ ایٍ يٕضٕع
ثیغ اس ًْیؼّ حبئش اًْیت ػذِ ٔ ثبیذ در اطتزاتژی ْبی ثبساریبثی آَالیٍ خٕد حتًبً اس رطبَّ ْبی اجتًبػی
اطتفبدِ ًَبییذ.
در حبل حبضز رطبَّ ْبی اجتًبػی ثخؼی اس اطتزاتژی ثٓیُّ طبسی ٔة طبیت در يٕتٕرْبی جظتجٕ ٔ تقزیجبً
اکثز کًپیٍ ْبی ثبساریبثی ایُتزَتی اطت .ايب ضزٔری اطت کّ فؼبنیت ْبی ػًب ثبیذ ثیغ اس یک ػالقّء
يُفؼالَّ در ایٍ ايز ثبػذ .در ٔاقغ فقظ ثّ ػُٕاٌ یک ثک نیُک ثبنقِٕ ثّ آٌ َگبِ َکُیذ؛ ثهکّ ثّ ػهت ٔجٕد دالیم
سیبدی ،ػجکّ ْبی اجتًبػی ثزای کظت ٔ کبر ایُتزَتی ،تؼبيالت ػخصی ،افشایغ قبثهیتٓب ثزای درک يؼتزی ٔ
انجتّ قزار گزفتٍ در يؼزض دیذ يخبعجبٌ ثبنقِٕ کّ اکثزاً سيبٌ خٕد را درچُیٍ ٔة طبیت ْبیی صزف يی کُُذ،
ثظیبر يُبطت يی ثبػذ.

گٕگم در حبل حبضز قبدر ثّ تؼخیص گفتگْٕب ،فؼبنیت ْبی َبو ْبی تجبری ٔ یب ػخصی ٔ حتی کهًبت کهیذی
ثّ صٕرت يظتقیى در ٔة طبیت ْبی رطبَّ اجتًبػی يی ثبػذ .گٕگم دقیقبً ایٍ فؼبنیت ْبی ػًب را ثّ ػُٕاٌ
ايتیبس يثجت تؼخیص دادِ ٔ ثّ ٔطیهّء ثٓجٕد رتجّ ثُذی ٔة طبیت تبٌ ،ػًب را تؼٕیق خٕاْذ کزد .ثب کًی
اختالف سيبَی ،طبیز يٕتٕرْبی جظتجٕی اصهی َیش انگٕریتى خٕد ثزای ارائّ خذيبت يؼبثّ ثّ رٔس رطبَی
خٕاُْذ کزد.
ثّ عٕر خالصّ ثبیذ ثگٕیى کّ ثیغ اس ْز سيبٌ دیگزی ثظیبر يٓى اطت کّ در اطتزاتژی ْبی ثبساریبثی ایُتزَتی
خٕد اس رطبَّ ْبی اجتًبػی ،يبَُذ طئٕ کّ اس اًْیت خبصی در ػًهکزد ٔة طبیت ْب دارد اطتفبدِ کزدِ ٔ آٌ
را ثّ رطًیت ثؼُبطیذ.
کهیذ عالیی ثزخی اس ایٍ ٔة طبیت ْبی رطبَّ اجتًبػی چیظت؟قذرت رطبَّ ْبی اجتًبػی ثّ دنیم گظتزدگی ٔ تحت پٕػغ قزار دادٌ عیف ٔطیؼی اس ٔة طبیت ْب سیبد
اطت ٔ ػًب يی تٕاَذ ثّ صٕرت اطتزاتژیکی ٔ ثب کًی تالع آٌ را ثّ یک اثشار ثبساریبثی ایُتزَتی در کظت ٔ کبر
آَالیٍ ػًب تجذیم کُیذ .یک نیُک يؼتزک ثیٍ ایٍ ٔة طبیت ْبٔ ،ة طبیت ػًبطت کّ قبدر ثّ تؼبيم ٔ
ثزقزاری ارتجبط ثب دیگز ثبسدیذکُُذگبٌ يی ثبػذ.
در ایُجب ثزخی اس ًََّٕ ْبی ٔة طبیت ْبی اجتًبػی يٓى را ثّ ػًب يؼزفی يی کُیى:
 -1فیض ثٕک  www.facebook.comتقزیجًب  022يیهیٌٕ کبرثز
 -0تٕیتز  www.twitter.comتقزیجًب  022يیهیٌٕ کبرثز
3- www.bebo.comتقزیجًب  102يیهیٌٕ کبرثز
4- www.myspace.comتقزیجًب  122يیهیٌٕ کبرثز
5- www.friendster.comتقزیجًب  02يیهیٌٕ کبرثز
6- www.hi5.comتقزیجًب  02يیهیٌٕ کبرثز
0- www.xanga.comتقزیجًب  32يیهیٌٕ کبرثز
0- www.livejournal.comتقزیجبً  10يیهیٌٕ کبرثز
0- www.stumbleupon.comتقزیجًب  11يیهیٌٕ کبرثز
12- www.tumblr.comتقزیجًب  12يیهیٌٕ کبرثز
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