رشد اجتماعی  :برندهای مطرح چگونه موفق شده اند؟
همالِ ای تِ للن  :گشی استیي – استشاتژیست ClickZ
دس اتتذای سال  9002هیالدی ،دس ساصهاًی وِ دس آى هطغَل واس تَدم ضاّذ یه هطتشی جذیذ تا دسخَاستی
تاصُ تَدین .یه ضشوت تَلیذ آتٌثات تشای ساُ اًذاصی صفحِ فیسثَن ًیاصهٌذ ووه تَد .ایي هَسدی جذیذ تشای
ها تَد .دس آى صهاى ،ضثىِ اجتواػی فیسثَن ساهاًِ خَد سا دس اختیاس ّوگاى (ٍ ًِ فمظ داًص آهَصاى دس
هذسسِ ای خاظ) ٍ تؼذادی اص تشًذّای تجاسی لشاس دادُ تَد .تمشیثاً یىی اص هطتشیاى آى صهاى ها ًیض صفحِ
فیسثَن خَد سا ساُ اًذاصی وشدُ تَد اها ایي لثیل افشاد خَدضاى تا لشاسدادى تصاٍیش ٍ تشٍصسساًی سٍیذادّای
فیسثَویطاى صفحِ خَد سا هذیشیت هی وشدًذ.
اها هَسدی وِ دس تاال اص آى یاد وشدم هتفاٍت تَد ،دس حمیمت خَاستِ ایي هطتشی لسوتی اص یه استشاتژی
ػشضِ ٍ ًوایص یه فشٍضگاُ صًجیشُ ای هلی تَد تا اص ایي تشًذ وِ لذیوی ّن تٌظش هی سسیذ حوایت ٍالؼی ٍ
سیطِ ای وٌذ .ایي ایذُ هی خَاست وِ اص ضثىِ اجتواػی فیسثَن تشای گشد ّن آٍسدى گشٍُ تضسگی اص عشفذاساى
هتؼْذ وِ فؼاالًِ اص هحصَالت ایي ضشوت حوایت هی وشدًذ استفادُ وٌذ .ایذُ سادُ ای وِ ٌّگام ػشضِ
هحصَالت دس فشٍضگاُ ّای صًجیشُ ای دس ضثىِ ّای اجتواػی ًیض تِ تثلیغ آى پشداختِ هی ضذ تا عشفذاساى
تتَاًٌذ دس ایي صفحِ تِ حوایت اص هحصَل هَسد ػاللِ ضاى تپشداصًذ.
اهشٍصُ ایي هَضَع تشای ضشوت ّای هختلفً ،وایٌذگی ٍ هطتشیاى تىشاس ضذُ است ،ػشضِ هحصَالت دس ضثىِ
ّای اجتواػی تِ فیسثَن ختن ًوی ضَد تلىِ ّضاساى واًال استثاعی دیگش وِ ّوگی جضئی اص یه سساًِ
اجتواػی تِ ّن پیَستِ ّستٌذ تِ تشًذّای تجاسی ایي اهىاى سا هی دٌّذ تا تا هطتشیاى خَد دس استثاط تَدُ ٍ
هغالة خَد سا اًتمال دٌّذ.
دس آى صهاى تِ ایي ًتیجِ سسیذُ تَدم وِ دستاسُ سسیذى تِ اّذاف هطتشیاى سشدسگن ّستن ،هی داًستن وِ
هشدم جْت استثاط تا یىذیگش ٍ ًاضشاى تشای تشٍصسساًی هَضَػاتطاى ٍ خشدُ فشٍضاى تشای ػشضِ هحصَل دس
فشآیٌذ فشٍش  ،چگًَِ اص سساًِ ّای اجتواػی استفادُ هی وٌٌذ اها فىش ًوی وشدم وِ تشًذّای تجاسی ًیض هی
تَاًٌذ دس لفسِ ّای صفحات فیسثَن جا تگیشًذ ٍ ػشضِ ضًَذ.

تا ایي ٍجَد پس اص گزضت  5سال ،فىش هی وٌن تِ گضیٌِ ّای صیادی دست یافتِ این ،تؼذاد اًذوی هشجغ ساٌّوا
جْت آهَصش ًحَُ ػولىشد یه تشًذ دس سساًِ ّای اجتواػی ٍجَد داسد ایي هَاسد اگشچِ لاًَى ًیستٌذ اها تِ
رّي اًساى خغَس هی وٌٌذ .پذیذُ سساًِ ّای اجتواػی آى لذس لذیوی ًطذُ است وِ تتَاًذ لَاًیي تسیاس
صیادی داضتِ تاضذ.
پست های  Facebookهمچون تبلیغات مجالت هستند.
ًاهِ ای تَّیي آهیض خغاب تِ هي تْیِ وٌیذ ،تِ هي تگَییذ دایٌاسَس ،ػمة هاًذُ یا ّشچیض دیگش ،اػتشاف هی
وٌن وِ پست ّای  Facebookتیطتش ضثیِ تثلیغات هجالت ّستٌذ تا چیض دیگش ،آى ّا ثاتت ّستٌذ تِ
ًحَی وِ ًسثت تِ خَد اعالػات ّیچ جزاتیتی ًذاسًذ ٍ عَسی عشاحی ضذُ اًذ وِ دس ٍسظ هحتَای هَسد
هغالؼِ هخاعة پذیذاس هی ضًَذ .اها اوٌَى تا ٍالؼیتی سٍتشٍ ّستین وِ دٍست داضتنٍ .الؼیتی وِ هسیش آیٌذُ
سا ًطاى هی دّذ .یه هىتة تضسي دستاسُ ًحَُ ساخت تثلیغات چاپی ٍ ثشٍت ػظیوی دستاسُ ًحَُ ػولىشد ٍ
تاصخَسد ایي تثلیغات ٍجَد داسد هغالثی وِ ضاهل ػٌاٍیي تصشی اجثاسی ٍ تشویثی وِ تِ یىذیگش تسیاس هشتثظ
ّستٌذ هی ضَد ٍ دس صًذگی ٍالؼی تا هصشف وٌٌذُ دستاسُ احتیاجات ٍ توایالت اٍ سخي هی گَیٌذ .حال هی
تَاًن تگَین اگش هی خَاّیذ پستی ػالی دس فیسثَن داضتِ تاضیذ یه وتاب لذیوی هشتَط تِ  00سال پیص تا
ػٌَاى "ٍ "Ogilvy on Advertisingجَد داسد وِ تایذ آى سا هغالؼِ وٌیذ.
استثاط تا هطتشی هَلت ٍ صٍدگزس است.
تشای هَفمیت دس دستیاتی تِ هطتشیاًی ثاتت لذم تایذ ایي ًىتِ سا دس ًظش داضتِ تاضیذ  :هتفاٍت تَدُ ٍ تا
هطتشیاى دس استثاط تاضیذ .استثاط واًالی است وِ اص عشیك آى هحصَل ضوا ٍاسد سًٍذ صًذگی هطتشی هی ضَد،
تفاٍت ،هٌحصش تِ فشد تَدى هحصَل ضواست وِ تایذ تْتش اص ّش هحصَل ّن سدُ ای تاضذ .استثاط ّویطِ تایذ
دس صهاى هشتثظ تا خَدش اتفاق تیفتذ .هثالً اگش پیاهی دستاسُ خشیذ هَاد غزایی داسیذ هشتثظ تا ضخصی گشسٌِ
است یا اگش خَدسٍی جذیذ خَد سا تِ وسی وِ اخیشاً یه خَدسٍ خشیذُ است تثلیغ وٌیذ ّیچ استثاعی تشلشاس
ًىشدُ ایذ.

استثاط ّواًٌذ ضشتاى للة دس ًَساى است .اگش تٌظش هی سسذ وِ فشصتی تشای هشتثظ ضذى داسیذ تذیي هؼٌا وِ
چیضی وِ ّن دس استثاط تا تشًذ تجاسی ضواست ّن آًچِ دس دًیا داسد اتفاق هی افتذ تایذ تِ آى تَجِ وٌیذ ،ایي
دسسی است وِ اص تاصی هؼشٍف فَتثال آهشیىایی سَپش تاٍل ( )Super Bowlآهَختن .صهاًی وِ دس حیي تاصی
تشق سفت ،تشای صهاى ًسثتاً وَتاّی تشق ًذاضتین وِ  Oreoحولِ وشد .ثاًیِ ای پس اص ایٌىِ تشق ٍصل ضذ
اتفالی ًیفتادُ تَد اها لحظِ ای عالیی سا دس هساتمِ ضاّذ تَدین.
ارسال پست آغاز راه است
ٌّگاهی وِ گفتن پست ّای ّ Facebookوچَى تثلیغات چاپی ّستٌذ یه ًىتِ هْن سا اص للن اًذاختن  :آى
ّا ضثیِ تثلیغات چاپی تا لاتلیت اػجاصی جْت جزب هخاعة ّستٌذ .دس گزضتِ دٍس اص تثلیغات چاپی تشای
اًجام واسی اهَس تثلیغاتی هشدم استفادُ هی وشدین هثالً تیاى آًچِ وِ تذاى فىش هی وشدًذ .هطىل آى تَد وِ
تٌْا ساّی وِ هشدم هی تَاًستٌذ تفىشاتطاى سا تِ ها تگَیٌذ ًَضتي ٍ اسسال هغلة سٍی یه تىِ واغز ٍ یا
احتواالً تشلشاسی تواس تلفٌی تَد اها ّن اوٌَى آًچِ سا تذاى فىش هی وٌٌذ دس جایی وِ تِ آًاى اختصاظ داسد
تایپ هی وٌٌذ تا ّوِ هشدم تتَاًٌذ آًشا تثیٌٌذ.
تٌاتشایي تایذ تِ آى چِ وِ هی ًَیسین ٍ پست هی وٌین فىش وٌین وِ آیا ٍالؼاً یه آگْی است تشای دػَت تِ
تشلشاسی استثاط .ایي گضیٌِ ای است وِ هستلضم تىشاس است .دس فضای سساًِ اجتواػی استثاعات سا تیطتش اص
هحصَالت تفشٍش هی سساًین.
تؼْذ تِ تشلشاسی استثاط احتواالً تضسگتشیي تخطی است وِ آًشا "سضذ اجتواػی" هی ًاهین .استثاعی وِ ّوچَى
استثاعات وَدواى هی تَاًذ هَلت ٍ گزسا ٍ تش اساس توایالت وَتاُ هذت تاضذ اها استثاعاتی وِ ّوچَى افشاد
سضذ وشدُ هی ساصین وِ حذالل اسصضوٌذ ّستٌذ ٍ تش اساست توایالت تلٌذ هذت اًذ.
پرداخت
اسائِ دٌّذُ ساّىاسّای تجاست الىتشًٍیه
تشای هطاٍسُ سایگاى ٍ ّوىاسی تا پشداخت تواس حاصل ًوائیذ

