 15نکته برای افزایش محبوبیت در شبکه های اجتامعی
شــبکههای اجتامعــی طرفــداران بســیاری را در جوامــع آنالیــن بــه خــود اختصــاص دادهانــد و اکنــون فعالیــت در این
شــبکهها برای مدیر وب ســایت امری اجتناب ناپذیر اســت ،در این مقاله  15روش رسیع برای افزایش محبوبیت در
شــبکههای اجتامعی را بیان میکنیم .محبوبیت در شــبکههای اجتامعی باعث منایش بیشــر برند شام ،بهبود رتبه وب
ســایتتان در موتورهــای جســتجو و برقـراری ارتبــاط بهــر بــا مخاطب میشــود.

 -1یک صفحه اختصاصی برای وب سایت خود ایجاد کنید

بـرای حضــور در شــبکههای اجتامعــی از پروفایــل شــخصی اســتفاده نکنیــد ،برخــی افـراد بــا ایــن تصــور کــه پروفایل
شــخصی را میتــوان رسیعتــر رشــد داد بــا ایــن دیــدگاه کــه دیگـران را بــه لیســت دوســتان خــود اضافــه میکننــد از
پروفایــل شــخصی بانــام کســب و کارشــان بـرای فعالیــت در شــبکه اجتامعــی میکننــد ،بهــر اســت از یــک صفحــه
اختصاصــی کــه امــکان پســندیده شــدن را داشــته باشــد اســتفاده کنیــد .پروفایلهــای شــخصی محدودیتهایــی
دارنــد کــه ممکــن اســت در آینــده بـرای شــا مشــکالتی را ایجــاد کننــد ماننــد محدودیــت تعــداد دوســتان در برخــی
شــبکههای اجتامعی! اگر هدفتان بزرگ اســت و متایل به راهاندازی یک صفحه با محبوبیت باال رادارید بهرتین روش
ایجــاد یــک صفحــه تجــاری اختصاصــی اســت.

 -2عکس پروفایل و کاور زیبا طراحی کنید

در هنــگام طراحــی صفحــه تجــاری در شــبکههای اجتامعــی بــه دو قســمت عکــس پروفایــل و کاور اهمیــت زیــادی
بدهیــد ،شــا بــا ایــن دو عکــس در دنیــای اجتامعــی مطــرح میشــوید و آنهــا نشــاندهنده شــخصیت و برنــد شــا
هســتند .ســعی کنیــد برنــد خــود را در عکس پروفایل منایــش دهید و در عکــس کاور خدماتی را که ارائــه میدهید را
معرفــی کنیــد و مــواردی را بنویســید کــه افـراد را ترغیــب بــه الیــک و دنبــال کردن شــبکه شــا مناید.

 -3اطالعات بخش درباره ما را تکمیل کنید

هــر صفحــه تجــاری دارای بخشــی بانــام دربــاره مــا اســت کــه میتوانیــد در آن بخــش اطالعــات مربــوط بــه کســب
و کارتــان و همچنیــن خدماتــی کــه ارائــه میدهیــد را درج منایید .حتـاً در این قیمت اطالعات متــاس و همچنین وب
ســایت خودتــان را اضافــه مناییــد ،ایــن موضــوع باعــث میشــود بــه صفحــه خــود اعتبــار بدهیــد و متــاس مخاطــب با
خودتــان را نیــز ســادهتر کنیــد.
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 -4مطالب مفید و منظم منترش کنید

پــس از ایجــاد یــک صفحــه تجــاری بــروز نگهداشــن آن مهمترین کاری اســت کــه باید انجــام دهید ،با انتشــار مطالب
مفیــد و کاربــردی در زمینــه تخصصــی خودتــان بــا مخاطبیــن در ارتباط باشــید و ســعی کنیــد از انتشــار پیاپی مطالب
تبلیغاتــی خــودداری کنیــد ،بــا انتشــار مطالــب صوتــی و تصویــری میتوانیــد ارتبــاط بهــری بــا مخاطــب برقـرار کنید.

 -5فرهنگ شبکههای اجتامعی را رعایت کنید

شــبکههای اجتامعی دارای محیط دوســتانه اســت و افراد برای برقراری ارتباط با یکدیگر و اطالع از وضعیت دوســتان
خــود و یــا رسگرمــی و گذرانــدن وقــت بــه آن مراجعــه میکننــد ،اگــر میخواهیــد بــه نتایــج خــوب برســید حت ـاً
براساس همین رشایط با مخاطبین ارتباط برقرار کنید ،سعی کنید خیلی راحت و دوستانه مطالب خودتان را بنویسید
و پیوســته بــا انتشــار لینکهــای مختلــف افـراد را ترغیــب بــه کلیــک و خــارج شــدن از شــبکههای اجتامعــی نکنیــد.

 -6به نظر مخاطبین احرتام بگذارید

هــر شــخصی کــه بـرای مطالــب شــا نظــری درج میکنــد بـرای آن وقت گذاشــته اســت و شــا بایــد برای آن شــخص
احـرام قائــل باشــید ،بهــر اســت تــا میتوانیــد پاســخ نظـرات را بدهیــد؛ البته خیلــی از نظـرات جهت تشــکر و انرژی
دادن بــه نویســنده درج میشــود و نیــازی بــه پاســخ نــدارد ،امــا اگــر ســوالی پرســیده شــد ســعی کنیــد آن را
بیپاســخ نگذاریــد.

 -7از وب سایت خود به صفحات شبکههای اجتامعی لینک بدهید

خیلی از افراد عالقهمند به مطالب وب ســایت شــا هســتند اما منیدانند که شــا در شــبکههای اجتامعی نیز فعال
هســتید ،حتامً از وب ســایت خود به صفحات شــبکه اجتامعی خودتان لینک بدهید و صفحات خود را به مخاطبین
وب ســایتتان معرفی کنید و از آنها بخواهید که شــارا در شبکههای اجتامعی دنبال کنند.

 -8برای افراد دنبال کننده شبکههای اجتامعی تفاوت قائل شوید

میتوانیــد برخــی مطالــب را فقــط در شــبکههای اجتامعــی منتــر کنیــد ،مطالــب کوتــاه و خواندنــی را بــه شــکل
یــک مطلــب کوتــاه قـرار دهید و در وب ســایتتان آنهــا را قرار ندهید ،حتامً به این موضوع اشــاره کنیــد که برخی از
مطالب فقط در شــبکههای اجتامعی منترش میشــوند و در ســایت قرار نخواهند گرفت .این موضوع کاربران ســایت
را بــه دنبــال کردن شــا در شــبکههای اجتامعی ترغیــب میکند.
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 -9اتصال شبکههای اجتامعی به یکدیگر

شــاید ندانیــد کــه اکــر شــبکههای اجتامعــی قابلیت اتصــال به یکدیگــر رادارنــد ،بهعنوان مثال شــا میتوانید شــبکه
اجتامعــی فیــس بــوک  ،توییــر  ،اینســتاگرام را بــه هــم متصــل کنیــد و بــا انتشــار یــک مطلــب در اینســتاگرام ایــن
مطالــب بهصــورت اتوماتیــک در دو شــبکه دیگــر ق ـرار گیــرد ،موضــوع جالــب ایــن اســت کــه مطالــب طــوری
منترش میشــوند که مشــخص میگردد از طریق شــبکههای دیگر انتشــار یافتهاند و همین موضوع باعث میشــود که
مخاطبیــن بتواننــد شــارا در شــبکههای دیگــر نیــز بیایند و در آنجا نیز شــارا دنبــال کنند.

 -10از سیستمهای انتشار اتوماتیک استفاده نکنید

ســایتهای زیــادی هســتند کــه بــا اســتفاده از فیــد  RSSســایت مطالــب وب ســایت شــارا بهصــورت اتوماتیــک
پس از انتشــار در شــبکههای اجتامعی نیز منترش میکنند ،شــاید در ابتدا به نظر خوب برســد و کار شــارا بهعنوان
مدیــر وب ســایت راحــت کنــد ،امــا پــس از مدتــی صفحــه شــا در شــبکههای اجتامعــی تبدیــل بــه یک صفحــه پر از
لینکهــای زشــت و نامفهــوم میشــود و تعــداد زیــادی از مخاطبیــن دنبــال کــردن صفحــه شــارا متوقــف میکننــد.

 -11تشویق کاربران در ایمیلهای خربنامه

اگــر در وب ســایت خودتــان خربنامــه داریــد و بهطور پیوســته بـرای آنها آخریــن مطالب خودتــان را منترش میکنید،
آنهــا را تشــویق بــه دنبــال کــردن شــا در شــبکههای اجتامعی کنیــد .در این بخش هم میتوانید با پیشــنهاد انتشــار
مطالب خاص فقط در شــبکههای اجتامعی ،کاربران را تشــویق به دنبال کردن صفحات خودتان کنید.

 -12استفاده از انتشار اتوماتیک مطالب در آینده

جدیــدا ً شــبکههای اجتامعــی امکانی را فراهم کردهاند که شــا میتوانید با اســتفاده از آنیــک مطلب رو کامل آماده
کنیــد و در هنــگام انتشــار بـرای آن تاریــخ و زمانــی در آینــده را تعییــن کنیــد تــا آن مطلــب دقیقـاً در هــان زمــان
بهصــورت اتوماتیــک منتــر شــود .با اســتفاده از این امکان شــا میتوانید یــک روز در هفتــه و درزمانی کمرت از یک
ســاعت برای کل روزهای هفته آینده مطلب قرار داده و تاریخ انتشــار تعیین کنید و صفحات شــا هرروز بهصورت
اتوماتیک بروز رسانی شود.

 -13استفاده از هشتگ ها

شــا میتوانیــد در هنــگام انتشــار مطالب خود در شــبکههای اجتامعی آنهــا را با کلامت کلیدی مربــوط به محتوای
مطلــب تــگ کنیــد ،همچنیــن میتوانیــد کلــات داخل یک مــن را نیز با قـرار دادن «  #قبل از کلــات به تگ تبدیل
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کنید .این موضوع باعث میگردد که افراد دیگر با جســتجوی آن کلامت در شــبکههای اجتامعی مطالب شــارا پیدا
کننــد و محبوبیــت مطالــب تــان افزایــش مییابــد.

 -14دعوت کردن دوستان خودتان در شبکههای اجتامعی

اگــر یــک صفحــه تجــاری ســاختهاید ،حتـاً یــک پروفایــل شــخصی هــم داریــد و در پروفایلتــان دوســتان شــا نیــز در
لیســت دوســتان حضــور دارنــد ،اگــر بــا حســاب کاربــری خودتــان وارد صفحــه تجاریتــان شــوید ،بــا قســمتی مواجــه
میشــوید بانــام دعــوت از دوســتان کــه به شــا این امــکان را میدهد بــا فرســتادن دعوتنامه به دوســتان خودتان از
آنهــا بخواهیــد صفحــه شــارا دنبــال کننــد.

 -15تبلیغات در شبکههای اجتامعی

تبلیغات در شــبکههای اجتامعی به دو صورت ممکن اســت ،در حالت اول شــا با پرداخت مبلغ بهطور مســتقیم در
بخش تبلیغات شــبکه اجتامعی موردنظرتان میتوانید به منایش بیشــر صفحات خود در آن شــبکه اجتامعی بپردازید
کــه بــا توجــه بــه پرداخــت ارزی و دردرسهــای آن کمــی ســخت بــه نظــر میرســد ،امــا در حالــت دوم شــا میتوانید
صفحاتــی را کــه در آن شــبکه اجتامعــی حضــور دارنــد و بــه حــوزه کاری شــا مربــوط میشــوند را بیابیــد و ســپس با
برقـراری ارتبــاط بــا مدیـران آن صفحــات و پرداخــت مبلــغ مربوطــه ،از آنهــا بخواهید تا صفحه شــارا بــه مخاطبین
خود پیشــنهاد دهند .خیلی از مواقع افراد زیادی هســتند که این کار را بدون هزینه برای شــا انجام میدهند.
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