چگونه اسرتاتژی شبکه های اجتامعی خود را بهبود دهیم؟
داشــن اسـراتژی در شــبکه های اجتامعی موضوع مهمی محســوب می شود و بدون آن منی توان نتایج عالی از شبکه
های اجتامعی کسب کرد!
شــبکه هــای اجتامعــی یکــی از ارکان اصلــی ارتباطــات در قــرن  21بــه شــار میرونــد و کس ـبوکارهای مختلــف
میتواننــد از پتانســیل هــای قدرمتنــد آن بـرای ارتقــا کار خود کمــک بگیرند.
هنگامی که از شــبکه های اجتامعی به درســتی اســتفاده کنید ،به شــا در ارتباط با مشــریان ،گســرش کســب و کار
و حتــی ارتباطــی پایــدار بــا مشــریان فعلــی شــا کمــک خواهــد کــرد .البتــه نبایــد فرامــوش کنیــد کــه در عیــن
حــال ایــن شــبکه هــا ممکــن اســت گمـراه کننــده نیــز باشــند.
آیــا انتشــار یــک مطلــب در فیس بوک ،توییرت یا اینســتاگرام دشــوار اســت؟ به خودی خود انتشــار یــک مطلب در این
شــبکهها کار ســختی نیســت اما باید توجه کنید که کســب و کار شــا نیاز به یک اسـراتژی شــفاف در این زمینه دارد
تــا مطمــن شــوید کــه زمــان را هــدر نــداده اید یــا در بدتریــن حالت ،ســهوا ً باعــث ایجاد اثــری منفی بر کســب و کار
خــود نشــده اید.
چند نکته را با هم مرور می کنیم تا بتوانید اسرتاتژی شبکه های اجتامعی خود را بهبود ببخشید

اهداف خود را بشناسید

هامنطور که برای آغاز یک کســب و کار اولین قدم تعیین نوع و شــکل فعالیت اســت ،در شــبکه های اجتامعی نیز
نیاز اســت بدانید می خواهید چه نتیجه ای کســب کنید.
شــبکه های اجتامعی چه نقشــی در اهداف کســب و کار شــا دارند؟ آیا می خواهید نام تجاری خود را معرفی کنید؟
با مشــریان بالقوه ارتباط داشــته باشــید؟ یا می خواهید وفاداری خود را به مشــریانتان نشــان دهید؟
یــک یــا دو هــدف اصلــی را بـرای کار خــود در نظــر بگیریــد و بــا توجــه بــه ایــن اهــداف در شــبکه هــای اجتامعــی
مخصــوص کســب و کارتــان عمــل کنیــد .اگر مــی خواهید هم زمــان چندین هدف را بــا هم به دســت بیاورید احتامل
دســت نیافنت به همه آن ها بیشرت می شود.

اهدافی را انتخاب کنید که قابل اندازه گیری هستند.

اهدافــی را انتخــاب کنیــد کــه بتوانیــد در طــی زمــان آنهــا را مــورد بررســی قـرار دهیــد .اهــداف موفــق اهدافــی
هســتند کــه مشــخص ،قابــل انــدازه گیــری ،قابــل دســتیابی ،مرتبــط و مبتنــی بــر زمــان باشــند .ب ـرای مثــال اگــر
هــدف شــا افزایــش دسرتســی بــه مشــریان بالقوه اســت ،باید در هــر هفته مشــریان جدیــدی را جذب کنیــد .یا اگر
مترکــز شــا بــر روی شــناخته تــر شــدن کارتــان اســت بایــد بــه دنبــال افزایــش بازدیــد در شــبکههای اجتامعی باشــید.
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چگونه اسرتاتژی شبکه های اجتامعی خود را بهبود دهیم؟
رصف نظــر از هــدف ،زمــان را فرامــوش نکنیــد .حتی اگر ســاالنه  75درصد کســب و کار شــا شــناخته شــده تر باشــد
بایــد توجــه کنید که بهرتین اهــداف نیز تاریخ انقضا دارند.

مشرتیان خود را بشناسید

شــبکه هــای اجتامعــی موفــق توانایــی ایــن را دارند که با مخاطبان مناســب ارتباط داشــته باشــند .برای انجــام این کار
بایــد بدانیــد کــه مــی خواهید چه محدوده ای از مخاطبان را جذب کنید .اگر کســب و کار شــا برای مردان رده ســنی
 18-25ســال جــذاب اســت ،بایــد توجــه کنیــد کــه مطالــب و تبلیغات شــا برای ایــن گــروه از افراد باشــد .پس وقتی
محصــوالت یــا خدمــات شــا مختص محدوده کوچکی از این رنج ســنی اســت؛ تبلیغــات برای متام افراد بین رده ســنی
 65-18ســال ،هــدر دادن هزینــه و زمــان اســت.

رقبای خود را فراموش نکنید

نکتــه جالــب در مــورد شــبکه هــای اجتامعــی این اســت که مــی توانید به صــورت نامحســوس رقبای خــود را زیر نظر
داشته باشید.
دو یا سه رقیب اصلی خود را انتخاب کنید و مطالب آن ها را بررسی کنید.
آیــا مطالــب آن هــا جــدی هســتند یــا طنــز؟ آنهــا چگونــه از پــس تفــاوت هــای فرهنگــی بــر مــی آینــد؟ آیــا دربــاره
محصــوالت دیگر نیز صحبت می کنند؟
بـرای مثــال اگــر کار شــا فــروش محصــوالت و تجهیـزات فنی اســت ،آیا رقبای شــا بــر روی عملکرد محصــوالت خود
مترکــز مــی کننــد یــا به صورت ســاده عکــس هایی خالقانــه از ویژگی هــای محصوالت را منتــر می کنند؟
بازخــورد مطالــب منتــر شــده را بررســی کنیــد .میزان الیکها ،نظرات یا اشـراک گــذاری مجدد آن مطلــب می تواند
نشــان دهنــده موفقیــت آن مطلــب باشــد .بــا ایــن بررســی هــا مــی توانیــد متوجــه شــوید کــه چــه نوعــی از مطالــب
و ســبکی برای شــبکه اجتامعی شــا و ارتقا کســب و کارتان مناســب اســت.
ســبک و شــیوه خــود را انتخــاب کنیــد .شــیوه ای را انتخــاب کنیــد کــه متناســب بــا مخاطبــان شــا باشــد و بتوانیــد
بــه راحتــی بــا آن فعالیــت خــود را آغاز کنید .فیس بوک ،توییرت و اینســتاگرام تنها شــبکه های اجتامعی فعال نیســتند.
اگــر بــه دنبــال رونــق کســب و کار خــود هســتید بهــر اســت لینکدیــن را فرامــوش نکنیــد؛ یا اگــر حوزه کاری شــا مد
و فشــن اســت ،بهرت اســت در پینرتســت نیز فعال باشــید ،البته اگر مخاطبین شام ایرانی هســتند در حال حارض بهرتین
گزینــه شــبکه اینســتاگرام اســت! بـرای افزایــش فالــور های خــود در شــبکه اجتامعی اینســتاگرام مقالــه  20روش برای
افزایش دنبال کنندگان ( )Followersدر اینســتاگرام را مطالعه کنید.
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چگونه اسرتاتژی شبکه های اجتامعی خود را بهبود دهیم؟
برنامه ای برای محتواهای خود داشته باشید.

در نهایــت همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه محتوایــی ارایــه کنیــد کــه درجــه اول باشــد .محتــوای تولیــدی شــا
همیشــه ارتبــاط مســتقیمی بــا کار شــا دارد و مــی توانیــد از آن ب ـرای انتقــال پیــام و هــدف خــود بــه مخاطبــان
اســتفاد ه کنیــد .تنهــا بــه فــروش محصــوالت خــود فکــر نکنید بلکــه توجه کنید کــه می توانیــد محصوالت خــود را به
زندگــی مشــریان خــود و مشــریان بالقــوه اضافــه منایید .با اســتفاده از فیلم هــا ،راهنام و دیگر آمــوزش های مختلف
بــه مشــریان خود آنچه کــه می توانیــد را ارایه کنید.
اگــر مــی خواهیــد کســب و کار خــود را وارد شــبکه هــای اجتامعــی کنیــد؛ یــا مــی خواهیــد بــه وســیله آن کارتــان را
توســعه داده و تعامالت بیشــری داشــته باشــید ،به نکات ذکر شــده توجه کنید تا کســب و کار شــا به هدف مورد
نظر برسد.
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