لینکدین چطور میتواند به افزایش ترافیک وبسایت شما کمک
کند
معمــوال ً در ایــران لینکدیــن را بهعنــوان محلــی بــرای شناســایی و جــذب نیــرو انســانی
بــرای ســازمانها میشناســند؛ امــا صــد البتــه میتــوان از ایــن رســانه اجتماعــی
بــرای جــذب ترافیــک بــه وبســایت اســتفاده نمــود.
ممکــن اســت شــما هــم ازجملــه افــرادی باشــید کــه در وبســایت یــا وبــاگ خــود
ً
حتمــا دوســت داریــد افــراد
مقــاالت خوبــی درزمینــه کســبوکارتان مینویســید.
بیشــتری ایــن مقــاالت را بخواننــد .لینکدیــن میتوانــد خیلــی در ایــن زمینــه بــه
شــما کمــک کنــد.
اگــر زمینــه فعالیــت شــما  B2Bباشــد یــا بــه عبارتــی خدمــات و محصوالتی برای ســایر
کســبوکارها داریــد ،لینکدیــن را بهشــدت بــه شــما توصیــه میکنیــم .لینکدیــن
مکانــی ایــدهآل بــرای برقــراری ارتبــاط بــا بــازار ،ایجــاد روابــط و جــذب ترافیــک بــه
وب ســایت شــما اســت .بــا داشــتن بیــش از  500میلیــون کاربــر در سراســر جهــان،
لینکدیــن بــه یکــی از ملزومــات اجتماعــی کســبوکارها بــرای ایجــاد و گســترش
شــبکه ارتباطــی تبدیــل شــده اســت.
در ایــن مقالــه  10راهــکار بــرای افزایــش نــرخ بازگشــت لینکدیــن و جــذب ترافیــک
بیشــتر بــرای وب ســایت یــا وبــاگ شــما ارائــه میکنیــم .بــا مــا همــراه باشــید...

 .1پروفایل خود را تکمیل کنید

اولیــن برداشــتی کــه از شــما در لینکدیــن میشــود پروفایــل شــما اســت .ســعی کنیــد
ایــن برداشــت تــا حــد امــکان خــوب باشــد.
بوکار خــود بســازید .صفحــه مربــوط
پروفایــل شــرکتی خــود را بــا نــام برنــد کســ 
بــه کس ـبوکار شــما بایــد شــخصی ،حرف ـهای باشــد و طــوری باشــد کــه در ذهنهــا
بمانــد .بــرای ایــن کار بهتــر اســت از تصویــر بنــر در ایــن صفحــه اســتفاده کنیــد .در
ایــن تصویــر از نــام برنــد خــود اســتفاده کنیــد امــا بــه صورتــی شخصیســازی شــده
باشــد .از لوگــو کسـبوکار خــود در لینکدیــن اســتفاده کنیــد تــا برنــد شــما شناســایی
شــود و اعتمــاد بیشــتری بــرای مخاطبیــن شــما بــه وجــود بیایــد .داســتان کوتاهــی
دربــاره پیشــینه کس ـبوکار خــود در بخــش دربــاره مــا تعریــف کنیــد.
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پروفایــل شــخصی خــود را تکمیــل کنیــد .فرقــی نمیکنــد کــه بازاریــاب محتــوا باشــید
یــا یــک نویســنده وبــاگ ،صاحــب یــک کســبوکار کوچــک یــا مدیــر فــروش یــا
مدیرعامــل .مهــم ایــن اســت کــه شــما هســتید کــه میخواهیــد از لینکدیــن بــرای
گســترش شــبکه ارتباطــات خود اســتفاده کنیــد .در لینکدین اشــخاص حقیقــی جایگاه
خــود را دارنــد و قطعـ ً
ـا بهتــر میتــوان بــا یــک شــخص واقعــی ارتبــاط برقــرار نمــود
تــا یــک کس ـبوکار .پــس بهتــر اســت پروفایــل شــخصی خــود را بهصــورت خالصــه
و حرفــهای و درعینحــال شخصیســازی شــده تکمیــل کنیــد و تصویــری از چهــره
خــود کــه حرفـهای و صمیمــی باشــد قــرار دهیــد .لینــک وبــاگ و وبســایت را هــم
در پروفایــل شــرکت و هــم در پروفایــل شــخصی خــود قــرار دهیــد.
بــا مثالــی ســعی میکنیــم مطلــب را بهتــر توضیــح دهیــم .بهعنــوان نمونــه پروفایــل
شــرکتی  HootSuiteدر لینکدیــن ،هــم شــخصی اســت و هــم خیلــی خــوب در ذهــن
میمانــد .از تصویــر لوگــو نیــز در آن اســتفاده شــده اســت .تصویــر بنــر بهنوعــی
خوشآمــد گویــی اســت و هــم بســیار کاربــردی .چــرا کــه ایــن تصویــر ،یــک مشــتری
را در حــال اســتفاده از خدمــات آنهــا نشــان میدهــد.

 .2شبکه ارتباطاتی خود را بسازید

بــه دنبــال کســانی در لینکدیــن بگردیــد کــه آنهــا را میشناســید .میتــوان لینکدیــن
را ابــزاری مــدرن بــرای نگهــداری کارتهــای ویزیــت دانســت .لینکدین بســتر مناســبی
بــرای برقــراری ارتبــاط بــا مخاطبیــن و گســترش شــبکه ارتباطــات فراهــم میکنــد.
برای گسترش شبکه لینکدین ،با افرادی ارتباط بگیرید که:
• با آنها کار میکنید یا قبالً باهم کار میکردید
• هممدرسهای بودهاید

2

www.modireweb.com

لینکدین چطور میتواند به افزایش ترافیک وبسایت شما کمک
کند
• جزو مخاطبین ایمیل شما هستند
• آنها را از گروههای لینکدین میشناسید
• به شما توسط مخاطبین فعلیتان معرفی شدهاند
• بهصورت آفالین در رویدادها مالقات کردهاید
• با شما در سایر رسانههای اجتماعی ارتباط دارند
• مشتریان شما هستند
• شرکا تجاری شما هستند
هــر چــه ارتباطــات ( )Connectionsبیشــتری داشــته باشــید ،افــراد بیشــتری بــه روز
رســانیهای شــما را در لینکدیــن میبیننــد.
توصیــه میکنیــم وقتــی در حــال ســاخت شــبکه ارتباطــی خــود در لینکدیــن هســتید
از یادداشــتی شخصیســازی شــده اســتفاده کنیــد.
بیشتر بدانید 10 :ویژگی که یک وب سایت خوب باید داشته باشد

 .3برای جذب ترافیک باید فعال باشید

اگــر میخواهیــد ترافیــک از لینکدیــن بــرای وب ســایت خــود جــذب نماییــد بایــد
فعــال باشــید؛ بهعبارتدیگــر بهطــور مرتــب روی لینکدیــن پســت قــرار دهیــد.
چنــد بــار در هفتــه وضعیــت خــود را بهروزرســانی کنیــد .ایــن کار باعث میشــود چهره
بوکاری کــه
صمیمــی شــما یــا لوگــو شــرکتتان بهصــورت مرتــب توســط شــبکه کسـ 
ســاختهاید دیــده شــود .هــر چــه بیشــتر توســط شــبکه ارتباطاتــی خــود دیــده شــوید،
اعتمــاد بیشــتری در آنهــا ایجــاد میکنیــد .بدیــن ترتیــب بهمــرور زمــان احتمــال

3

www.modireweb.com

لینکدین چطور میتواند به افزایش ترافیک وبسایت شما کمک
کند

اینکــه بــر لینــک وبســایت شــما کلیــک کننــد باالتــر م ـیرود .بهعــاوه ایــن اعتمــاد
میتوانــد باعــث ایجــاد مشــتریان بالقــوه شــود.
نگذاریــد شــبکه ارتباطیتــان شــما را بــه عنــوان اســپم بشناســند .بهتــر اســت بــرای
اینکــه مخاطبیــن شــما را بــاک نکننــد ،حدی بــرای قــرار دادن پســت در نظــر بگیرید.
ببینیــد چنــد بــار در هفتــه بهتــر اســت پســت بگذاریــد.
بــه مقــاالت خــود در وبســایت لینــک بدهیــد .از لینکدیــن بــرای بهبــود روابــط
اســتفاده کنیــد .مخاطبیــن را بــه برقــراری ارتبــاط از طریــق وبســایت یــا وبــاگ
خــود دعــوت کنیــد.
بــه مقــاالت دیگــران نیــز لینــک بدهیــد .اگــر هفتـهای دو یــا ســه مقالــه بــرای پســت
گذاشــتن نداریــد ،میتوانیــد از مقــاالت دیگــران نیــز اســتفاده کنیــد .بــرای مثــال از
اخبــار یــا پیشــتازان مشــهور در حــوزه کاری خــود پســت بگذاریــد.
بــرای نمونــه برایــان هانگیمــن ،نویســنده معــروف وبــاگ و شــبکههای اجتماعــی،
عــاوه بــر مقــاالت خــود از مقــاالت دیگــری مثــل خبرهــای فــوری نیــز پســت قــرار
میدهــد .او بــرای ایــن نــوع پســتها یــک مقدمــه شــخصی اضافــه میکنــد.

 .4در گروههای هدفمند عضو شوید

یکــی از ویژگیهــای کلیــدی لینکدیــن گروههــا هســتند .بیــش از  1.5میلیــون گــروه
در لینکدیــن تشــکیل شــده اســت و  %81کاربــران لینکدیــن حداقــل در یکــی از ایــن
گروههــا عضویــت دارنــد.
ً
تقریبــا مطمئــن باشــید کــه
گروههــای بســیار متنوعــی در لینکدیــن وجــود دارد.
میتوانیــد گروهــی مناســب کــه بتوانیــد مقــاالت خــود را بــا آنهــا بــه اشــتراک
بگذاریــد پیــدا کنیــد.
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بــرای پیــدا کــردن گــروه ،روی ســربرگ « »Interestsکلیــک کنیــد و ســپس در منــو
ظاهرشــده « »Groupsرا انتخــاب نماییــد .بــه دنبــال موضوعــات بگردیــد .لینکدیــن
نیــز بــه شــما بــر اســاس پروفایــل و فعالیتهــای شــما ،چنــد گــروه پیشــنهاد میکنــد.
وقتــی گروههایــی را کــه بــه آنهــا عالقــه داریــد پیــدا نمودیــد ،ابتــدا خــوب آنهــا را
بررســی کنیــد .تعــداد اعضــاء و فعالیتهــا را در نظــر بگیریــد .اگــر گــروه عمومی باشــد
میتوانیــد از نــوع پس ـتها بفهمیــد کــه آیــا بــه درد کس ـبوکار شــما میخــورد یــا
خیــر .عضــو گروههایــی شــوید کــه موضــوع و دغدغــه آنهــا واقعــی اســت.
بیشتر بخوانید 10 :روش ثابت شده افزایش درآمد از طریق شبکه های اجتماعی

 .5یک گروه مرتبط با کسبوکار خود ایجاد کنید

اگــر واقعـ ً
ـا گــروه مناســب خــود را پیــدا نکردهایــد ،یــا گــروه خاصــی بــرای مشــتریان
یــا شــرکای تجــاری خــود میخواهیــد ،یــک گــروه بــرای خــود بســازید.
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود کــه اگــر بخواهیــد ایــن مســیر را انتخــاب کنیــد باید
در شــروع اطالعــات گــروه را خودتــان بــه اشــتراک بگذاریــد .بهعــاوه بــرای کاهــش
اســپم در گــروه و داشــتن فضــای مناســب بــرای بحــث و تبادلنظــر ،بایــد قوانیــن
شــفافی بــرای اعضــا گــروه تدویــن کنیــد .پــس از همیــن حــاال آمادگــی گذاشــتن
زمــان بــرای انجــام ایــن کارهــا را داشــته باشــید.
کسـبوکار شــما میتوانــد از ایجــاد ایــن گــروه اســتفاده کنــد .ایــن کار باعــث افزایش
اعتمــاد در میــان شــبکه ارتباطاتــی شــما میشــود .بهعــاوه شــما خــود را بهعنــوان
یــک پیشــتاز در حــوزه کاری خــود معرفــی میکنیــد کــه توانســته عــدهای همفکــر را
بــرای تبــادل ایدههــا و نظــرات دورهــم جمــع کنــد.
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 .6با شبکه ارتباطی خود مشارکت کنید

درســت هماننــد هــر شــبکه اجتماعــی دیگــری هــر چــه شــما مشــارکت بیشــتری
داشــته باشــید روابــط بیشــتری میتوانیــد بســازید.
وقتــی در پســت خــود لینــک مقالــه قــرار میدهیــد از یــک ســؤال ،آمــار ،یــا نظــر
شــخصی نیــز اســتفاده کنیــد .بــا ایــن کار دلیلــی بــرای نظــر دادن ،الیــک کــردن یــا
اشــترا کگذاری پســت بــه دیگــران میدهیــد .وقتــی شــخصی در مــورد بهروزرســانی
شــما نظــر میدهــد حتمـ ً
ـا از او قدردانــی کنیــد .بــه نظــرات پاســخ دهیــد تــا مکالمــه
ادامــه پیــدا کنــد و روابــط خــود را بســازید.
لینکدیــن ابزارهایــی بــرای ایجــاد نظرســنجی نیــز دارد .از ایــن امــکان بــرای مشــارکت
بیشــتر ارتباطــات و اعضــا گــروه خــود اســتفاده کنیــد .یــک نظرســنجی بــرای عالقهمند
کــردن افــراد بــه مقــاالت خــود ایجــاد کنیــد .بــرای مثــال میتوانیــد یــک ســؤال
کوچــک بپرســید کــه در یکــی از پســتهای وبــاگ یــا وب ســایت بــه آن پاســخ
دادهایــد.
در گــروه خــود نیــز مشــارکت داشــته باشــید .هــر چــه مشــارکت بیشــتری در گــروه
داشــته باشــید ،احتمــال اینکــه اینفلوئنســر قویتــری شــوید بیشــتر خواهــد بــود.
وقتــی شــما اینفلوئنســر ارشــد گــروه باشــید افــراد بیشــتری پســتهای شــما را
میخواننــد.

 .7محتوا جذاب و مشارکتی بنویسید

البتــه کــه بــرای جــذب ترافیــک بــه وب ســایت خــود بایــد مقاالتــی بنویســید کــه
بــرای شــبکه لینکدیــن شــما جــذاب باشــد.
محتوایــی در وبســایت تولیــد کنیــد کــه بازدیدکننــده را بــه مشــارکت وادارد .بــرای
مثــال مســابقه و قرعهکشــی ترتیــب دهیــد تــا بــرای کلیــک کــردن انگیــزه ایجــاد
کنیــد .اگــر شــما شــرکتی بــا خدمــات  B2Bهســتید قرعهکشــی راهانــدازی کنیــد کــه
در آن یکــی از خدمــات شــما را بــه صــورت رایــگان بــه تعــدادی از شــرکتکنندگان
ارائــه دهــد .ایــن پســت را در لینکدیــن قــرار دهیــد .بســیاری از گروههــای لینکدیــن
بخشــی بــه نــام « »Promotionsدارنــد کــه کســبوکارها میتواننــد تخفیفــات و
پیشــنهادات ویــژه خــود را در آنجــا ارائــه کننــد.
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 .8پستهای وبالگ را با اشخاص حقیقی به اشتراک بگذارید

میتوانیــد بــا اســتفاده از امــکان ارســال پیــام توســط لینکدیــن ،بــرای شــبکه
ارتباطاتــی خــود پیامهایتــان را بفرســتید .از ایــن امــکان بــرای ارســال مقــاالت
مرتبــط بــرای اشــخاص حقیقــی کــه بــا آنهــا ارتبــاط داریــد ،اســتفاده کنیــد.
بــرای مثــال ،وقتــی در حــال برگــزاری یــک پیشــنهاد قرعهکشــی در وبــاگ هســتید
پیامــی بــرای اطالعرســانی ایــن موضــوع بــه شــبکه خــود بفرســتید.
درســت مثــل هــر کمپیــن ایمیــل مارکتینــگ پیــام خــود را شخصیســازی کنیــد.
نــام دریافتکننــده ایمیــل را بــه کار ببریــد و بــه آنهــا دلیلــی بــرای ترغیــب بــه
کلیــک کــردن روی لینــک بدهیــد .بهتــر اســت ایمیلهــا را دســتهبندی بکنیــد .اگــر
فهرســتی از مشــتریان و فهرســتی از همــکاران خــود داریــد ،ایمیلهــای جداگانــه
بــرای هدفگیــری هــر گــروه درســت کنیــد.
ممکــن اســت در حــال حاضــر ابــزاری بــرای ســاخت ایمیلهــای خبرنامــهای در
لینکدیــن نداشــته باشــید ،امــا میتوانیــد از امــکان ارســال پیــام در لینکدیــن بــرای
اطالعرســانی دورهای بــه مخاطبیــن خــود اســتفاده کنیــد .نکتــه حائــز اهمیــت ایــن
اســت کــه مراقــب باشــید بــا اســتفاده بیشازحــد از ایــن قابلیــت شــبکه خــود را
ً
ـتقیما بــرای اشــخاصی کــه بــه آنهــا ارتبــاط
اســپم نکنیــد .لینکهــای مقالــه را مسـ
ً
ـتقیما
دارد ارســال کنیــد .حتــی میتوانیــد لینــک وبــاگ یــا وبســایت خــود را مسـ
بهوســیله دکمــه اشــترا کگذاری لینکدیــن بــه اشــتراک بگذاریــد
بیشتر بدانید 11 :روش برای بهبود طبیعی رتبه وب سایت در موتورهای جستجو
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 .9اینفلوئنسرها را در لینکدین دنبال کنید

بخشــی بــا عنــوان اینفلوئنســرهای لینکدیــن وجــود دارد کــه بــه شــما امــکان پیــدا
کــردن ،دنبــال کــردن و یادگیــری از بهتریــن اینفلوئنســرها در حــوزه کاری شــما را
میدهــد.
امــا چطــور میتــوان از اینفلوئنســرها بــرای جــذب ترافیــک بــه وب ســایت خــود
اســتفاده کنیــد؟
فهرســتی از اینفلوئنســرها بــرای دنبــال کــردن تهیــه کنیــد .مقــاالت آنهــا را بــا شــبکه
ارتباطاتــی خــود بــه اشــتراک بگذاریــد .گرچــه ایــن کار بازدیــد مســتقیم بــرای وب
ســایت شــما نــدارد ،امــا شــما را بهعنــوان یــک پیشــتاز در زمینــه کار یتــان بــه دنبــال
کنندههــا نشــان میدهــد .ایــن کار شــهرت شــما را افزایــش میدهــد و در میــان
اعضــای شــبکه شــما اعتمــاد ایجــاد میکنــد کــه نهایتـ ً
ـا باعــث افزایــش ترافیــک وب
ســایت شــما خواهــد شــد.
در مقــاالت اینفلوئنســرها بــا دادن نظــر مشــارکت کنیــد .بــا گذاشــتن پیامهــای
هوشــمندانه در مقــاالت اینفلوئنســرها شــبکه خــود را توســعه دهیــد .ایــن مقــاالت پــر
خوانندهتریــن مقــاالت لینکدیــن هســتند .درنتیجــه بــا شــرکت در آنهــا کس ـبوکار
شــما بهتــر دیــده میشــود.
بهعــاوه میتوانیــد بــرای پســتهای بعــدی خــود از پســتهای محبــوب
اینفلوئنســرها ایــده بگیریــد .بــه پسـتهای اصلــی نیــز بکلینــک بدهیــد .میتوانیــد
بــا اســتفاده از «شــات اوت» پســت اصلــی را معرفــی کنیــد
بــرای نمونــه اگــر در حــوزه بازاریابــی شــبکههای اجتماعــی فعالیــت داریــد ،میتوانیــد
بوکارتان
گای کاوازاکــی را دنبــال کنیــد و وقتــی مقالــهای از ایــن فــرد دربــاره کســ 
دیدیــد بــا نوشــتن نظــری مناســب در آن مشــارکت کنیــد.

8

www.modireweb.com

لینکدین چطور میتواند به افزایش ترافیک وبسایت شما کمک
کند

 .10دکمه اشترا کگذاری در لینکدین را فراموش نکنید

و بهعنــوان آخریــن نکتــه بــه شــما توصیــه میکنیــم حتمـ ً
ـا دکمــه بــه اشــترا کگذاری
لینکدیــن را بــرای پسـتهای وبســایت یــا وبــاگ خــود داشــته باشــید.
ایــن دکمــه کار خواننــدگان را بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن پســت شــما بــا شــبکه
ارتباطــی خودشــان آســانتر میکنــد .بهعــاوه دکمــه اشــترا کگذاری کار گذاشــتن
پســت در گروههــا را هــم راحــت میکنــد .درواقــع بــا یــک تیــر چنــد هــدف میزنیــد.
ً
حتمــا در طــول روز بــه
اگــر از دکمههــا بــرای اشــترا کگذاری اســتفاده میکنیــد
لینکدیــن ســر بزنیــد تــا پاســخ نظــرات و ســؤاالتی کــه از شــما پرســیده شــده را
بدهیــد .میتوانیــد از دکمــه بــه اشــترا کگذاری بــرای فرســتادن مســتقیم ایمیــل
لینکدیــن نیــز اســتفاده کنیــد.

جمعبندی

کســبوکارهای حرفــهای از لینکدیــن اســتفاده میکننــد .شــما هــم بــا ایجــاد
ارتباطــات مؤثــر ،شــبکهای کارآمــد بــرای خــود درســت کنیــد .در گروههــای مناســبی
عضــو شــوید و مشــارکت کنیــد .اطالعــات مرتبــط خــود را نیــز بــه اشــتراک بگذاریــد.
در نهایــت میتوانیــد از ایــن ده ترفنــد بــرای افزایــش ترافیــک وبســایت خــود
اســتفاده کنیــد .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه اکثــر کاربــران لینکدیــن افــرادی
متخصــص در حــوزه کاری خــود هســتند .بــه همیــن دلیــل ترافیکــی کــه از لینکدیــن
بــه وبســایت شــما هدایــت میشــود میتوانــد بســیار کارآمدتــر از شــبکههای
اجتماعــی دیگــر نظیــر فیسبــوک و اینســتاگرام باشــد.
آیــا از لینکدیــن بــرای گســترش شــبکه
در اینبــاره شــما چطــور فکــر میکنیــد؟ ِ
ارتباطــی خــود بهــره میگیریــد؟ ِآیــا از آن بــرای افزایــش ترافیــک کسـبوکار اینترنتــی
خــود اســتفاده میکنیــد؟ خوشــحال میشــویم شــما هــم نــکات و نظــرات خــود را
بــا مــا و دیگــران بــه اشــتراک بگذاریــد.
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