بازاریابی اینترنتی – رمس موفقیت در فیس بوک

يی خٕاْى یک طزی اس اطزار يٕفقیت در فیض تٕک را تا ػًا در يیاٌ تگذارو .تایذ تذاَیذ کّ ایٍ ٔب طایت
رٔع تظیار يُاطثی تزای بازاریابی اینترنتی ٔ تزٔیج کظة ٔ کار ایُتزَتی ػًا يی تاػذ .ایٍ ٔب طایت در
عٕل دٔ طال گذػتّ در ٔاقغ يُفجز ػذِ ٔ در حال حاضز تثذیم تّ قذرت فٕق انؼادِء ایُتزَت ػذِ اطت.
تا تیغ اس  5/2يیهیارد جظتجٕ در ياِ ٔ تیغ اس  066يیهیٌٕ کارتز ،جای تؼجة َیظت کّ تظیاری اس افزاد در ایٍ
فضا تالع تزای تاساریاتی ایُتزَتی ًَایُذ .تا اطتفادِ اس ایٍ َٕع تزافیک تایذ تظیار ْٕػًُذاَّ ایٍ تزافیک را تّ
طًت خٕد حزکت دادِ تا تالػٓای ػًا تزای کظة ٔ کار آَالیٍ تاٌ تّ حذاکثز خٕد تزطذ.
تؼالِٔ ایٍ طایت در حال حاضز طادِ تزیٍ ٔ ْذفًُذ تزیٍ َٕع تثهیغات کهیکی PPCرا کّ تا تّ حال دیذِ ایذ را
ارائّ يی ًَایذ .تا ٔجٕد تؼذاد کًی اس ایٍ اطزار فیض تٕک ،يی تٕاَیذ تزخی اس تکُیک ْا را کؼف کزدِ ٔ اس آَٓا
تزای ْذفًُذ طاسی افزاد ٔ کارتزاٌ تّ يُظٕر کظة ٔ کار ایُتزَتی خٕد اطتفادِ ًَاییذ.
ُْگايی کّ افزاد تّ یک يجًٕػّ يی پیَٕذَذ تّ آَٓا گفتّ يی ػٕد تا تّ فیض تٕک تزَٔذ ٔ کظة ٔ کار
ایُتزَتی آَٓا را تزٔیج ًَایُذ .افزاد تّ ایٍ گزِٔ ْا پیٕطتّ ٔ تؼذادی اس دٔطتاٌ خٕد را تّ صفحّء خٕد اضافّ يی
کُُذ ٔ ػزٔع تّ ارطال يغانة ٔ یا نیُک ْا کزدِ ٔ در يٕرد آَٓا تّ تحث يی پزداسَذ ٔ يی گٕیُذ چّ فزصت فٕق
انؼادِ ٔ یا چّ عزح ْای تأرَکزدَی ػزکت فزاْى کزدِ اطت .ایٍ رٔع دقیقًا کار کزدِ ٔ ػًهی اطت.
افزاد در ٔب طایت فیض تٕک اغهة يؼاػزت يی کُُذ .کارتزاٌ در ایٍ ٔب طایت دٔطت َذارَذ تٕطظ نیُک ْای
ارطانی دیگزاٌ تزای پیٕطتٍ تّ آَٓا تًثاراٌ ػَٕذ .در فیض تٕک تّ ایٍ کار ْزسِ َگاری يی گٕیُذ کّ کارتزاٌ
اصالً ایٍ ػًم را دٔطت َذارَذ .ػًا تایذ تذاَیذ کّ چگَّٕ افزاد را در يٕقؼیتی قزار دْیذ کّ در ٔاقغ تّ چیشی کّ
ػًا تّ آَٓا ارائّ يی کُیذ ػالقّ َؼاٌ دُْذ.
جذب دیذگاِ ْای ػًا تٕطظ اطزار فیض تٕک يی تٕاَذ ػًا ٔ کظة ٔ کار ایُتزَتی ػًا را ْذفًُذتز کزدِ ٔ

تّ تٓتز ػذٌ َتیجّء تالػٓای ػًا کًک تیؼتزی ًَایذ .اتتذا تایذ تٕجّ افزاد را تّ خٕد جهة ًَاییذ .تایذ اجاسِ
دْیذ تا در يٕرد ػًا ٔ ػخصیت ػًا تذاَُذ .تایذ تا کايم کزدٌ پزٔفایم ػزٔع کزدِ ٔ اجاسِ دْیذ افزاد ػًا را
تؼُاطُذ ٔ تذاَُذ کّ ػًا تًایم تّ اَجاو چّ کارْایی داریذ.

چُذ ػکض اس خٕدتاٌ ،خإَادِ ٔ دٔطتاَتاٌ ارطال ًَاییذ ٔ طپض ػزٔع تغ ارطال يغانة ٔ نیُک ًَاییذ .ايا در
ارطال نیُک ْایی کّ تزای ػًا ػاَض تاساریاتی آَالیٍ ایجاد يی کُذ ٔ یا فزصتی تزای جذب افزاد تّ گزِٔ
ػًا يحظٕب يی ػٕد ،سیادِ رٔی ًَُاییذ.
Statusیا ٔضؼیت خٕد را تّ عٕر يزتة تّ رٔس رطاَی ًَاییذ تا افزاد تذاَُذ کّ در حال اَجاو چّ کارْایی ْظتیذ
ٔ چّ ٔضؼیتی داریذ .طؼی کُیذ درتارِء سَذگی حزفّ ای ٔ ػخصی خٕد صحثت کُیذ تا افزاد تذاَُذ سَذگی ػًا
چگَّٕ يی گذردُْ .گايی کّ ایٍ کارْا را اَجاو دادیذ در ٔاقغ ػزٔع تّ جذب افزاد کزدِ ٔ يی تٕاَیذ
درخٕاطتٓای خٕد تزای گزفتٍ تؼذاد دٔطتاٌ تیؼتز را ارطال ًَاییذ.
یکی دیگز اس راسْای فیض تٕکی يٍ ایٍ اطت کّ طؼی کُیذ افزادی کّ ػالقًُذی آَٓا ػثیّ تًایالت ػًاطت
را يٕرد ْذف قزار دادِ ٔ جذب ًَاییذْ .ذفتاٌ َثایذ فقظ ایٍ تاػذ کّ تؼذاد افزاد ٔ دٔطتاَتاٌ را سیاد کُیذ .ػالِٔ
تز ایٍ ْز سياٌ کّ ػًا درخٕاطت دٔطتی ارطال يی ًَاییذ ٔ آٌ فزد درخٕاطت ػًا را قثٕل يی کُذَ ،ثایذ
ًْشياٌ نیُکی ارطال کُیذ کّ تّ گزِٔ ػًا تپیَٕذد.
ال تزای افزاد خٕػایُذ َثٕدِ اطت .تایذ تز رٔی ایٍ يٕضٕع تیؼتز کار
گاْی دیذِ او کّ ایٍ اتفاق افتادِ ٔ اص ً
کُیذ کّ اتتذا افزاد را ػُاختّ ٔ ػزٔع تّ ایجاد یک ارتثاط تا آَٓا ًَاییذ .تّ دَثال اَتقادات ٔ پیؼُٓادات تاػیذ ٔ
طؼی کُیذ در صٕرت َیاس افزاد تّ ْزگَّٕ کًک تّ آَٓا تزای اَجاو کار یاری دْیذ .افزاد تظیاری در فیض تٕک
ٔجٕد دارَذ کّ در حال تالع تزای تاساریاتی ایُتزَتی ٔ تزٔیج کظة ٔ کار ایُتزَتی خٕد ْظتُذ ايا در ایٍ راِ
َتیجّء خیهی خٕتی َذاػتّ اَذ .پض طؼی کُیذ ًْیؼّ " ارسع" ارائّ کُیذ.
یک دیگز اس اطزار فیض تٕکی يٍ ایجاد ٔ ارائّ خذيات رایگاٌ يی تاػذ .در ٔاقغ ػًا در اتتذا تزای اْذاف خٕد
گزْٔی را ایجاد يی ًَاییذ .طؼی کُیذ گزِٔ ْایی تا تؼذاد اػضای َ 066فز یا تیؼتز را پیذا کزدِ ٔ تّ آَٓا
تپیَٕذیذ .طپض فؼال تزیٍ اػضای آٌ گزِٔ ْا را ػُاطایی ًَٕدِ ٔ یا کظاَی کّ آخزیٍ يغانة را ارطال کزدِ
اَذ را پیذا کزدِ ٔ تزای يغانة آَٓا َظز ارطال ًَاییذ.
ایٍ کار تّ آَٓا يی فًٓاَذ کّ ػًا ٔاقؼاً يغانة آَٓا را خٕاَذِ ایذ ٔ طپض درخٕاطت دٔطتی خٕد را ارطال
ًَاییذ .اگز پذیزفتّ ػذیذ اس آَٓا تخٕاْیذ تّ ػًا تگٕیُذ کّ چگَّٕ کارْا را پیغ تزدِ اَذ ٔ تّ دَثال feedback
تاػیذ .انثتّ در ًْاٌ سياٌ نیُک ػضٕیت تزایؼاٌ ارطال َکُیذ ٔ ػزٔع تّ ایجاد ارتثاط ًَٕدِ ٔ اػتًاد آَٓا را
جهة ًَاییذ .اگز ًْیؼّ تزای افزاد ارسع تگذاریذ ،تّ عٕر عثیؼی تًایم پیذا يی کُُذ کّ ػًا را تؼُاطُذ ٔ تّ

احتًال سیاد تّ ػًا خٕاُْذ پیٕطت.
تّ خاعز داػتّ تاػیذ فیض تٕک یک ػثکّء اجتًاػی اطت ٔ تایذ اس آٌ تزای ایجاد ارتثاط تا افزاد جذیذ در
راطتای ْذف تاساریاتی آَالیٍ خٕد اطتفادِ ًَاییذ .تایذ طؼی کُیذ تا اضافّ کزدٌ افزاد در گزِٔ ْای يزتثظ تّ
تاساریاتی ػثکّ ای تپزداسیذ .تا آَٓا در تًاص تاػیذ ٔ اس آَٓا تپزطیذ کّ چگَّٕ کظة ٔ کار ایُتزَتی خٕد را پیغ
يی تزَذ .اس آَٓا تخٕاْیذ تزخی يظائم يؼتزکی کّ ػًا ْى درگیز آَٓا ْظتیذ را تّ اػتزاک تگذارَذ.
تایذ تؼخیص دْیذ کّ اگز در حال تاساریاتی ٔ تزٔیج کظة ٔ کار ایُتزَتی خٕد ْظتیذًْ ،یؼّ تایذ اس افزاد
تخٕاْیذ تا ػاَظی تزای ػًا قائم تاػُذ ،ايا تایذ آَٓایی را ػُاطایی کزدِ ٔ تّ طزاؽ آَٓایی تزٔیذ کّ تًایم
تّ کًک کزدٌ دارَذ .اعالػات تیؼتزی در يٕردػاٌ کظة کُیذ ٔ تزای آَٓا ارسع تگذاریذ .تایذ تذاَیذ فیض تٕک
ًْچُاٌ در حال رػذ اطت ٔ تایذ تزای رطیذٌ تّ يٕفقیت در کظة ٔ کار ایُتزَتی خٕد حذاکثز اطتفادِ را اس آٌ
تثزیذ.
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