نقش رسانه های اجتماعی در تجارت
تغییزی کِ رسبًِ تصَیزی در ًحَُ تفکز ٍ استبًذاردّبی اهزٍسی سًذگی هب گذاشتِ است ثسیبر ػویك
هی ثبشذ .ثبیذ ًمش ثشرگی کِ رسبًِ اجتوبػی در ّز ضویٌِ ای اس سًذگی هب هی گذارد ثذٍى در ًظز
گزفتي کیفیت ،اهکبًبت ٍ سطح خذهبتی کِ ارائِ هی کٌذ را ثپذیزین .ثب ٍجَد آى کِ ثیشتز هزدم استفبدُ
اس رسبًِ ّبی اجتوبػی را ثزای همبصذ تؼبهلی ٍ ارتجبطی آغبس کزدُ اًذ ّن اکٌَى ثِ ػلت تمبضبی سیبدی
کِ اس دًیبی تجبرت دریبفت کزدُ جبیگبّی رفیغ در تجبرت کست ًوَدُ است.

رسانه های اجتماعی برای مقاصد تجاری
اس ٌّگبهی کِ ٍاحذ ّبی تجبری شزٍع ثِ استفبدُ اس رسبًِ ای اجتوبػی کزدًذ سهبى سیبد گذشتِ است.
ثذٍى شک شجکِ ّبی اجتوبػی ٍ کبًبل ّبی هشبثِ در جْت پیشجزد ػزضِ طیف گًَبگًَی اس اثشارّب،
کبرثزدّب ٍ تَسؼِ دٌّذُ ّب را در اختیبر آًبى گذاشتِ اًذ .اس آًجب کِ رسبًِ ّبی اجتوبػی هی تَاًٌذ
تَسط هیلیَى ّب کبرثز ٍ هتمبضیبى ارسشوٌذ ثِ طَر ّوشهبى هَرد استفبدُ لزار گیزد ،کٌتزل کزدى
هخبطجیي ّذف را ثزای تجبر ثسیبر سبدُ کزدُ است ٍ صبحجبى ثبسار تمزیجبً ثِ ّوِ اّذاف ّوچَى
هذیزیت ثزًذ ٍ سبخت تصَیز اس آى ،کبهالً دست یبفتِ اًذ.
رسانه های اجتماعی به عنوان ابسار بازاریابی
آًچِ کِ رسبًِ ّبی اجتوبػی ثزای تجبر ٍ ثبساریبثبى اًجبم هی دٌّذ فزاّن سبسی ثْتزیي ٍ هَثزتزیي سکَ
جْت ثیبى اّذافشبى است .آًْب هی تَاًٌذ ثِ راحتی ثب کبرثزاى ٍ هشتزیبى ارتجبط ثزلزار کٌٌذ .در
دستزس ثَدى اثشارّبی کن ّشیٌِ اختیبر ثیشتز در ثبساریبثی ثزًبهِ ّبیشبى را فزاّن هی سبسد تب ثتَاًٌذ
فٌبٍری هٌبست را ثب اخالق اجتوبػی تزکیت کٌٌذ .توبهی ایي کبرثزدّب ثز اسبس سبختبر ایٌتزًتی ثب تلفي
ّوزاُ است کِ ثْتزیي ػزضِ را در اختیبر ػوَم هزدم لزار هی دّذ.

نگاهی اجمالی به نقش رسانه های اجتماعی در تجارت
 ارائِ ثْتزیي سکَ جْت ارتجبط جبهغ ٍ هَثز ثب هصزف کٌٌذگبى ّذف
 رسبًِ ّبی اجتوبػی در تجبرت ٍ در خلك هخبطجیي هَرد ًظز ٍ داًستي اًتخبة ّب ٍ ًیبس رٍساًِ
آى ّب کوک هی کٌٌذ.
 در رسبًِ ّبی اجتوبػی ّیچ لبًَى هلشم کٌٌذُ ٍ دست ٍ پبگیزی ٍجَد ًذارد .ثزاحتی هی تَاًٌذ
آى چِ کِ شغل شوب در جبهؼِ احتیبج دارد را جستجَ کٌیذ.
 راُ ّبی ثسیبر کن ّشیٌِ ٍ هَثز در سهیٌِ کست ثبالتز رًٍذ تغییز ٍ تحَالت ،تَلیذ اصلی ،خلك
درآهذّبی ثسیبر ثبال ٍ جذة تزافیک ثبالی صفحبت ایٌتزًتی ثزای ٍة سبیت تجبری هشبغل شوب
را ارائِ هی دّذ.
 رسبًِ ّبی اجتوبػی ثزای شوبر ثیشوبر هشتزیبى ٍ کبرثزاى ایٌتزًتی ثسیبر ٍالغ گزا ثَدُ است.
ثٌبثزایي تجلیغبت ثزای هشبغل ثزاحتی آى ّب را هتؼصت هی سبسد .آى ّب ثِ پیشِ تجبرت شوب
اتکب هی کٌٌذ ٍ ثِ هَفمیت ٍة سبیت تجبری شوب هی ًگزًذ.
 حتی آى دستِ اس هشتزیبى ػبدی شوب کِ ًوی داًٌذ هی تَاًٌذ سیز چتز تجبری شوب لزار ثگیزًذ
ًیش ثِ سَی شوب جذة هی شًَذ.
 ثزخی اس درگبُ ّبی رسبًِ ّبی اجتوبػی ّوچَى  LinkedIn ٍ Twitter ،Facebookدر
ٍالغ ثِ خَثی خزیذ کبال اس هٌبثغ دیگز را ثزای هشبغل اًجبم هی دٌّذ .آى ّب ثبساریبثی ٍالؼی ٍ
هَثزی را هطبثك ثب کست ٍ کبر شوب اًجبم هی دٌّذ ٍ اثشارّبی تَسؼِ ایي شجکِ ّبی اجتوبػی
ثِ ػٌَاى یک اثشار جبدٍیی ثزای جذة هیلیَى ّب ًفز در یک سهبى ثِ کبر هی رًٍذ.
 رلبثت ّبی هَجَد ثزای ثبساریبثی در رسبًِ ّبی گزٍّی لیوتی کوتز را ثِ هشتزی پیشٌْبد هی
دٌّذ تب همذار ثیشتزی اس پَلشبى پس اًذاس شَد.

خالصِ  :هطوئٌبً ٌّگبهی کِ ثِ فکز ثبساریبثی اس طزیك رسبًِ ّبی اجتوبػی هی افتیذ تجبرت شوب تمَیت
خَاّذ شذ .صزف ًظز اس ػزضِ ثِ اًذاسُ هحصَالت ٍ خذهبت ،رسبًِ ّبی اجتوبػی هی تَاًٌذ تزافیک
صفحبت ٍة سبیت شوب ٍ رد ٍ ثذل شذى اطالػبت آى را افشایش دٌّذ.
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