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توییتــر بــه عنــوان یکــی از پــر مخاطــب تریــن شــبکه هــای اجتماعــی حــال حاضــر،
جایگاهــی مناســب بــرای ارتقــاء تجــارت و بازاریابــی مــی باشــد .ایــن رســانه اجتماعی
ابزارهــای قدرتمنــدی بــرای بــه اشــتراک گــذاری و معرفــی محصــوالت و ســرویس
هــای هــر تجارتــی دارد .در ادامــه برخــی از مهمتریــن نــکات کســب موفقیــت در
توییتــر را بررســی مــی کنیــم.
شــبکه اجتماعــی توییتــر طــی ســال هــای اخیــر بــه محبوبیــت چشــم گیــری دســت
پیــدا کــرده اســت .در واقــع حضــور و پیشــرفت ایــن رســانه باعــث شــد تــا رقابــت
در ایــن حــوزه بیــن غــول هــای ایــن صنعــت پــر تنــش و تنگاتنــگ شــود .فیســبوک ،
اینســتاگرام  ،اســنپ چــت  ،لینکدایــن  ،گــوگل پــاس  ،پینترســت و بســیاری دیگــر از
شــبکه هــای اجتماعــی رقیــب پــر قدرتــی بــه نــام توییتــر دارنــد کــه بــه خاطــر ویژگــی
هــای جذابــش بیشــتر مــورد توجــه افــراد مشــهور ،تجــارت هــا و ســلبریتی هــا قــرار
گرفتــه اســت.
تجــارت هــای موفــق و هوشــمند از فالوورهــای معمولــی مشــتریان وفــادار می ســازند.
بــی تردیــد یکــی از ابزارهــای آنالیــن و کارآمــد در ایــن زمینــه ،شــبکه اجتماعــی
 Twitterمــی باشــد .یکــی از مهمتریــن قابلیــت هایــی کــه توییتــر بــه ســبک نویــن
آن را معرفــی و بهینــه ســازی کــرد ،امــکان اطــاع رســانی ســریع و کوتــاه پیــام هــای
مهــم مــی باشــد .ایــن قابلیــت اصطالحـ ً
ـا  Microbloggingنامیــده مــی شــود .از این
ـتقیما پیغــام خــود را بــه مشــتریان برســانید .تقریبـ ً
ً
ـا اغلــب
طریــق مــی توانیــد مسـ
کاربــران نیــز ترجیــح مــی دهنــد از گشــت و گــذار در وب و شــبکه هــای اجتماعــی
خیلــی ســریع بــه هــدف خــود برســند.
ایــن یکــی از ابزارهــای کاربــردی توییتــر بــرای تجــارت هــا و مشــتریان مــی باشــد.
امــا قبــل از اینکــه بــه مرحلــه اســتفاده از ایــن ابزارهــا برســیم ،مــی بایســت فالوورهــا
و دنبــال کننــدگان خــود را در توییتــر افزایــش دهیــد .چــرا کــه از دیــدگاه تجــاری ،اگــر
دنبــال کننــده ای نداشــته باشــید ،اســتفاده از  Twitterو دیگــر شــبکه هــای اجتماعــی
مشــابه بــی اســتفاده و بــدون فایــده خواهــد بــود.
مقاله مرتبط 20 :روش برای افزایش دنبال کنندگان ( )Followersدر اینستاگرام
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مــا در ایــن مقالــه  5نکتــه مهــم و اساســی بــرای جــذب فالــوور در توییتــر را لیســت
کــرده ایــم .پــس اگــر شــما هــم در ایــن شــبکه فعالیــت تجــاری داریــد ،حتمـ ً
ـا راه
هــای زیــر را مطالعــه کــرده و مــد نظــر قــرار دهیــد.

 .1محتوای قابل ریتوئیت شدن بنویسید

اگــر خواهــان جــذب فالــوور بیشــتر در توییتــر هســتید ،بایــد محتوایــی بنویســید کــه
کاربــران را درگیــر کــرده و آن هــا را ســرگرم کنــد .هرچــه محتــوای شــما جــذاب تــر و
قابــل توجــه تــر باشــد ،کاربــران نیــز تمایــل بیشــتری بــرای مطالعــه آن هــا خواهنــد
داشــت .بــا توجــه بــه زمینــه کاری تجــارت شــما ،توئیــت هــای شــما مــی تواننــد
اطالعاتــی ،آموزشــی ،شــخصی و  ...باشــند امــا چیــزی کــه حتمـ ً
ـا بایــد در همــه ایــن
مــدل توئیــت هــا رعایــت شــود ،جــذاب بــودن و بــه نوعــی ســرگرم کننــده بــودن آن
هــا مــی باشــد.
اگــر محتــوای متــن پســت هــا و توئیــت هــای شــما چنیــن ویژگــی هایــی داشــته
باشــد ،قابلیــت  Retweetکــردن در توییتــر بــه کمــک شــما مــی آیــد .کاربــران مطالب
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جــذاب ،خواندنــی و بــا ارزش را بــه اشــتراک مــی گذارنــد .در توییتــر ایــن اشــتراک
گــذاری هــا اغلــب بــه صــورت ریتوئیــت ( )Retweetصــورت مــی گیــرد .ریتوئیــت
کــردن بــرای کاربــران بســیار ســاده اســت امــا ایــن فقــط ســاده بــودن ایــن قابلیــت
نیســت کــه مطالــب شــما را بــه اشــتراک بگــذارد؛ بلکــه مــاک اصلــی ،کیفیــت و
ارزش اشــتراک گــذاری آن مطلــب بــرای کاربــران خواهــد بــود.
ریتوئیــت شــدن پســت هــای شــما در دیگــر صفحــات توییتــر شــانس زیــادی بــرای
اضافــه شــدن فالوورهــای جدیــد بــه شــما در پــی خواهــد داشــت .بنابرایــن روی ایــن
موضــوع مهــم تمرکــز کنیــد تــا از ایــن قســمت بیشــترین ســود ممکــن را ببریــد.
ً
واقعا آن را بخوانند
مقاله پیشنهادی :چطور محتوایی بنویسیم که افراد

 .2یک بیوگرافی جالب و خواندنی بنویسید

اگــر نــام کاربــری ،نــام قانونــی و یــک بیوگرافــی معقــول نداشــته باشــید ،توییتــر
صفحــه شــما را در نتایــج جســتجوها قــرار نمــی دهــد .اگرچــه داشــتن حســاب کاربری
توییتــر اجبــاری نیســت ،امــا بیوگرافــی ( )Bioاولیــن بخشــی اســت کــه کاربــران و
فالوورهــای شــما بــه آن توجــه مــی کننــد تــا دربــاره شــما یــا برندتــان اطالعــات
کســب کننــد .بنابرایــن مطمئــن شــوید کــه بیوگرافــی شــما غنــی و شــامل اطالعــات
جــذب کننــده کافــی مــی باشــد.
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همچنیــن تصویــر پروفایلــی کــه روی حســاب کاربــری توییتــر خــود آپلــود مــی کنیــد
نیــز از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .تصویــر پروفایــل بایــد عکــس خــود شــما
باشــد .اگــر بازخــورد مناســب تــری مــی خواهیــد ،بهتــر اســت عکــس لوگــوی برنــد یــا
عکــس مناظــر را بــه عنــوان عکــس پروفایــل انتخــاب نکنیــد .فالوورهــای شــما مــی
خواهنــد کــه بــا یــک شــخص واقعــی در ارتبــاط باشــند نــه بــا یــک ربــات .عکــس
واقعــی شــما بــه جلــب اعتمــاد کاربــران کمــک مــی کنــد.
بیشتر بخوانید :چگونه صفحه درباره ما تاثیرگذار بسازیم؟
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 .3حضور خود در توییتر را از راه های دیگر به اطالع کاربران برسانید

آدرس یــا لینــک صفحــه توییتــر خــود را در مــکان هــای مختلــف منتشــر کنیــد .ایــن
مــکان هــا مــی توانــد امضــای ایمیــل شــما ،کانــال هــا و شــبکه هــای اجتماعــی
دیگــر ،در بخــش هــای مختلــف بــاگ شــما و همچنیــن در بخــش ارتبــاط بــا مــا در
وب ســایت شــما باشــد .بــا ایــن کار صفحــه رســمی خــود را در طیــف وســیع تــری
معرفــی مــی کنیــد و بدیهــی اســت کــه هــر چــه بیشــتر دسترســی کاربــران بــه توییتــر
شــما میســر باشــد ،پیــدا کــردن شــما و احتمــال اضافــه شــدن بــه فالوورهــای شــما
نیــز بــرای آن هــا راحــت تــر خواهــد بــود.

 .4اشتراک گذاری کنید اما زیاده روی نکنید

همانطــور کــه گفتــه شــد ،مسـ ً
ـلما اشــتراک گــذاری مطالــب و توئیــت هــای شــما
یکــی از اصلــی تریــن راه هــای جــذب فالــوور در توییتــر مــی باشــد .ایــن کار را بــا
احتیــاط و بــا مدیریــت حرفــه ای انجــام دهیــد چــرا کــه اشــتراک گــذاری بیــش از
حــد درســت نتیجــه عکــس خواهــد داشــت! طبــق آمــار ،توئیــت هایــی کــه بیشــتر
از  10بــار در صفحــات مختلــف ریتوئیــت شــوند از حالــت توئیــت هــای جــذاب و
اطالعاتــی و خواندنــی بــه حالــت توئیــت هــای تبلیغاتــی و اســپم تبدیــل مــی شــوند.
اگــر تردیــد داریــد بهتــر اســت همیــن حــاال مطمئــن شــوید کــه کاربــران از هــر قشــری
کــه باشــند از تبلیغــات اســپم تنفــر دارنــد!
مطالــب  ،محتــوا و توئیــت هــای خــود را قربانــی اســپمینگ نکنیــد .بــا ایــن کار نــه
تنهــا همــان توئیــت شــما اســپم تلقــی مــی شــود ،بلکــه ممکــن اســت دیگــر توئیــت
هــای شــما نیــز توســط کاربــران بــه همیــن مــورد ربــط داده شــوند .بهتریــن راه کار
ایــن اســت کــه از بــه اشــتراک گــذاری تمــام توئیــت هــا و مطالــب خــود خــودداری
کــرده و فقــط توئیــت هایــی کــه ارزش اشــتراک گــذاری دارنــد را گلچیــن کنیــد.
توئیــت هــای منتخــب را نیــز بیــش از حــد مجــاز منتشــر نکنیــد.
شــما قــادر هســتید تــا بــا کمــک پلتفــرم هــای مدیریتــی شــبکه هــای اجتماعــی
همچــون  Bufferپســت هــا و مطالــب خــود را بــه صــورت حرفــه ای تــری منتشــر
کــرده و گســترش دهیــد .بــا ایــن پلتفــرم هــا همچنیــن مــی توانیــد در توییتــر پســت
هــا را زمــان بنــدی کنیــد تــا در زمــان هــای معیــن شــده بــه صــورت خــودکار منتشــر
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شــوند .اســتفاده از ایــن سیســتم نــه تنهــا وقــت کمتــری از شــما مــی گیــرد ،بلکــه
مدیریــت شــبکه هــای اجتماعــی شــما را ســازمان دهــی تــر کــرده و بهــره وری آن هــا
را سیســتماتیک خواهــد کــرد.

 .5شبکه سازی کنید

توییتــر ابــزاری عالــی بــرای ایجــاد شــبکه بــا دیگــر اعضــای فعــال در زمینــه کاری شــما
مــی باشــد .از ایــن طریــق رهبــران و افــراد موفــق در زمینــه کاری خــود را دنبــال کــرده
و از راه و روش هــای آن هــا بهــره منــد شــوید .همچنیــن اگــر آن هــا نیــز شــما را
فالــو کننــد ،شــما نیــز بــه عضــوی از ایــن گــروه بــزرگ ملحــق مــی شــوید .اگــر خــوش
شــانس باشــید و آدم هــای سرشــناس و موفقــی کــه شــما را فالــو کــرده انــد مطالــب
شــما را ریتوئیــت کننــد ،یــا نــام شــما را در صفحــات دیگــر قــرار دهنــد ( )Mentionو
یــا حتــی در زیــر توئیــت هــای شــما نظــر ارســال کننــد ،شــما بــه عنــوان یــک منبــع
مفیــد و بــا ارزش شناســایی مــی شــوید و همیــن امــر بــه شــما در جــذب فالــوور در
توییتــر ،بیشــتر کمــک مــی کنــد.
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در مقابــل نیــز شــما هــم مــی توانیــد توئیــت هــای همــکاران و افــراد فعــال در حــوزه
کاری خــود را ریتوئیــت کنیــد .بــا ایــن حرکــت همــکاری هــای دو و چنــد جانبــه مــی
کنیــد و بــه راحتــی یــک تبــادل مســتحکم از اطالعــات و فالوورهــا خواهیــد داشــت.
ایــن تعامــل همچنیــن بــه افزایــش محبوبیــت شــما هــم کمــک قابــل توجهــی مــی
کنــد.
بیشتر بدانید 15 :نکته برای افزایش محبوبیت در شبک ه های اجتماعی

شــبکه اجتماعــی  Twitterیکــی از موفــق تریــن شــبکه هــای اجتماعــی حــال حاضــر
مــی باشــد کــه بــا ســرعت زیــادی در حــال پیشــرفت و گســترش اســت .خیلــی از
کارشناســان ایــن زمینــه اعتقــاد دارنــد کــه بــا توجــه بــه پیشــرفت پــر ســرعت توییتــر
 ،امــکان اینکــه ایــن رســانه اجتماعــی بتوانــد بــر  Facebookغلبــه کنــد دور از انتظــار
نیســت .بــا ایــن تفاســیر ،فعالیــت در  Twitterبــرای هــر تجــارت آنالیــن و موفقــی
ضــروری مــی باشــد.
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