اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟

یکــی از روش هــای مرســوم تبلیغــات در شــبکه هــای اجتماعــی مطــرح اســتفاده از
اینفلوئنســر هــا مــی باشــد ،بــا کســب اطالعــات کافــی دربــاره اینفلوئنســر مارکتینــگ
مــی توانیــد مخاطبــان بســیار زیــادی را بــه خــود عالقــه منــد کنیــد و در شــبکه هــای
اجتماعــی شــهرت پیــدا کنیــد
اینفلوئنســر مارکتینــگ ( )Influencer marketingیــک روش بازاریابــی اســت کــه از
افــراد شــناخته شــده در حوزههــای کاری مختلــف بــرای رســاندن پیغــام برنــد بــه بــازار
اســتفاده میشــود .درواقــع شــما در ایــن روش بــه افــراد تأثیرگــذار یــا اینفلوئنســرها
( )influencersمبلغــی را پرداخــت میکنیــد کــه محصــول یــا خدمــات شــما را بــه
شــکل غیرمســتقیم بــرای مشــتر یها تبلیــغ کننــد .اینفلوئنســر مارکتینــگ معمــوال بــا
اشــکال دیگــری از بازاریابــی یعنــی بازاریابــی شــبکههای اجتماعــی و بازاریابــی محتــوا
همــراه اســت .بازاریابــی شــبکههای اجتماعــی از ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه بتوانــد
پیغــام اینفلوئنســرها را بــه سراســر جهــان برســاند .اهمیــت بازاریابــی محتــوا نیــز بــاال
اســت و ایــن محتــوا یــا توســط خــود اینفلوئنســرها نوشــته میشــود یــا برنــد ،متــن
مــورد نظــر خــود را در اختیــار آنهــا قــرار میدهــد .نکت ـهای کــه بایــد بــه آن توجــه
شــود ایــن اســت کــه اگرچــه بازاریابــی شــبکههای اجتماعــی و بازاریابــی محتــوا
بخشــی از اینفلوئنســر مارکتینــگ هســتند ،امــا بــا یکدیگــر متــرادف نیســتند.
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تفاوت اینفلوئنسر مارکتینگ و بازاریابی دهانبهدهان چیست؟

برخــی معتقدنــد اینفلوئنســر مارکتینــگ و بازاریابــی دهانبهدهــان (تأثیــر گرفتــن
مــردم از حــرف افــرادی کــه قبــول دارنــد) یکســان اســت امــا تفــاوت عمــدهای میــان
ایــن دو روش بازاریابــی وجــود دارد .اینفلوئنســر مارکتینــگ یعنــی اســتفاده از افــراد
شــناخته شــده بــرای تحــت تأثیــر قــرار دادن طرفدارانشــان .در حالــی کــه بازاریابــی
دهانبهدهــان از طریــق برقــراری ارتبــاط واقعــی میــان افــراد انجــام میشــود .بنابراین
میتــوان اینگونــه نتیجهگیــری کــرد کــه تمــام روشهــای اینفلوئنســر مارکتینــگ
شــامل بازاریابــی دهانبهدهــان اســت امــا بازاریابیهــای دهانبهدهــان لزومــا
اینفلوئنســر مارکتینــگ نیســتند.

آیا اینفلوئنسر مارکتینگ همان بازاریابی مبتنی بر طرفداران است؟

بازاریابــی مبتنــی بــر طرفــداران ( )Advocate marketingنیــز مشــابه اینفلوئنســر
مارکتینــگ نیســت .در بازاریابــی مبتنــی بــر طرفــداران از مشــتر یهای وفــادار برنــد
درخواســت میشــود کــه تجربــه خــوب اســتفاده از برنــد را بــا دیگــران بــه اشــتراک
بگذارنــد کــه معمــوال از طریــق نوشــتن نظــر در ســایت ،اپلیکیشــن یــا شــبکههای
اجتماعــی انجــام میشــود .درواقــع هیــچ پرداختــی در ایــن روش انجــام نمیشــود و
تمرکــز اصلــی روی پیــدا کــردن مشــتر یهای وفــادار اســت .در حالی کــه در اینفلوئنســر
مارکتینــگ ،افــراد تأثیرگــذار لزومــا مشــتری یــک برنــد نیســتند و در ازای پــول یــا
محصــوالت رایگانــی کــه دریافــت میکننــد بــرای برنــد تبلیغــات انجــام میدهنــد.

بیشتر بخوانید :هفت ترفند برای بازاریابی با نظرات مشتریان

اجزای اصلی اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟

از آنجایــی کــه ممکــن اســت هــر اینفلوئنســر روشهــای خــودش را بــرای ارائــهی
تبلیغــات داشــته باشــد ،بنابرایــن یکســری مــوارد خــاص حتما بایــد پیــش از راهاندازی
کمپیــن اینفلوئنســر مارکتینــگ رعایــت شــوند:
 -1پیــدا کــردن اینفلوئنســرهایی کــه در زمینــه محصــول یــا خدمــات شــما فعالیــت
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میکننــد .پیــدا کــردن ایــن افــراد میتوانــد بــا جســتجوی ســاده در اینترنــت یــا از
طریــق ســایتهای مخصــوص ایــن کار انجــام شــود
 -2ترتیب دادن کمپین بازاریابی از طریق اینفلوئنسرهای پیدا شده
 -3ترتیــب دادن دومیــن کمپیــن بازاریابــی بــرای اینفلوئنســرها و بــا هــدف آگاهســازی
تعــداد بیشــتری از مشــتر یها
 -4زیــر نظــر داشــتن پارامترهــا بــرای رســیدن بــه میــزان فــروش دلخــواه یــا جــذب
تعــداد فالوئرهــای مــورد نظــر

هدف از اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟

افزایــش اعتبــار بــازار ،افزایــش مکالمــات پیرامــون یــک برنــد و افزایــش میــزان
فــروش محصــول و خدمــات از جملــه اهــداف مختلــف یــک بازاریــاب بــرای اســتفاده
از اینفلوئنســر مارکتینــگ هســتند .بــه همیــن دلیــل ارزیابــی ایــن نــوع بازاریابــی از
طریــق اندازهگیــری معیارهــای متفــاوت انجــام میشــود .اینفلوئنســر مارکتینــگ
مزایــای زیــادی بــرای برنــد شــما دارد:
 -1قــرار گرفتــن در معــرض دیــد عمــوم :اینفلوئنســرها قادرنــد از طریــق کانالهــای
شــبکه اجتماعــی خــود تبلیغــات برنــد را بــه میلیونهــا مصرفکننــده نشــان دهنــد.
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 -2محتــوای اصیــل :اینفلوئنســرها محتواهــای اصیــل و تأثیرگــذاری را بــرای بازاریابــی
محتــوای برنــد تولیــد میکننــد.
 -3اعتمــاد مصرفکننــده :اینفلوئنســرها رابطـهی عمیقــی بــا طرفــداران خــود دارنــد و
ایــن افــراد بــه عقایــد اینفلوئنســر مــورد نظــر خــود اعتقــاد دارنــد.

چگونه کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ موفق برگزار کنیم؟

حــال کــه بــا مفاهیــم اولیــه اینفلوئنســر مارکتینــگ آشــنا شــدید بــه معرفــی راههایــی
بــرای برگــزاری یــک کمپیــن موفــق اینفلوئنســر مارکتینــگ میپردازیــم و مثالهایــی
از نمونههــای موفــق آن را بررســی میکنیــم .امــا ابتــدا بهتــر اســت پاســخ یکســری
ســوالها را مشــخص کنیــم.

چرا برند شما به اینفلوئنسر مارکتینگ احتیاج دارد؟

مصرفکننــدگان بیشــتر از تبلیغــات برنــد بــه توصیههــای شــخص ســوم در مــورد
اســتفاده از یــک محصــول یــا خدمــات اعتمــاد میکننــد .همچنیــن ایــن واقعیــت
را بایــد قبــول کــرد کــه انســانها بــه حرفهــای یــک دوســت مشــترک بیشــتر از
حرفهــای یــک غریبــه اعتمــاد دارنــد مخصوصــا زمانــی کــه صحبــت از خریــدن یــک
محصــول جدیــد بــه میــان میآیــد .ایــن دوســت مشــترک در بازاریابــی همــان
اینفلوئنســر یــا فــرد تأثیرگــذار اســت کــه برنــد را بــه مشــتر یهای هــدف پیونــد
میدهــد .زمانــی کــه چنیــن شــخصی بــرای برنــد شــما تبلیــغ میکنــد ،نــه تنهــا
مخاطبــان خــود را نســبت بــه برنــد شــما عالقهمنــد میکنــد بلکــه شــبکه مخاطبــان
را نیــز تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .وفــاداری مخاطبــان بــه اینفلوئنســر مــورد نظــر
باعــث افزایــش ترافیــک ســایت شــما شــده و درنتیجــه نــه تنهــا تعــداد فالوئرهــای
شــبکههای اجتماعــی بــاال مــیرود بلکــه فــروش محصــوالت نیــز افزایــش پیــدا
خواهــد کــرد.
مطالعــه بیشــتر )SMM(:بازاریابــی در شــبکه هــای اجتماعــی چگونــه مارا بــه هدفمان
می رســاند؟
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ایــن روزهــا روشهــای ســنتی بازاریابــی در حــال از بیــن رفتــن هســتند و اینفلوئنســر
مارکتینــگ بــه یکــی از تأثیرگذارتریــن راههــای جــذب مشــتری تبدیــل شــده اســت.
مصرفکننــدگان بیلبوردهــای تبلیغاتــی را نمیبیننــد و تبلیغــات تلویزیــون را
نمیشــنوند .آنهــا خودکفــا هســتند و دوســت دارنــد خودشــان در مــورد برنــد مــورد
نظــر تحقیــق کــرده و بــه توصیههایــی شــخصی کــه قبــول دارنــد اعتمــاد کننــد.

اینفلوئنسرها چگونه به موفقیت یک برند کمک میکنند؟

ایــن افــراد بــرای شــما محتــوا تولیــد میکننــد و شــما را بــه فالوئرهــای وفــادار خــود
پیشــنهاد میدهنــد .آنهــا در مکالمــات مرتبــط بــا محصــول یــا خدمــات شــما
شــرکت میکننــد و تعــداد طرفدارانتــان را افزایــش میدهنــد .بنابرایــن شناســایی و
جــذب آنهــا بــه ســمت برنــد پیــش از اینکــه رقبــا ایــن کار را انجــام دهنــد موفقیــت
را تضمیــن خواهــد کــرد.

اســتراتژ یهای تأثیرگــذار در اینفلوئنســر مارکتینــگ ،مرتبطتریــن
اینفلوئنســرها را شناســایی کنیــد:

یکــی از مهمتریــن نکاتــی کــه بایــد رعایت کنیــد این اســت که زمینــه کاری اینفلوئنســر
بایــد بــا محصــول یــا خدمــات برنــد شــما مرتبــط باشــد .امــروزه ســایتهایی وجــود
دارنــد کــه بــه برندهــا کمــک میکننــد بــر اســاس محــل اقامــت ،موضــوع فعالیــت
یــا ســایر ویژگیهــا اینفلوئنســر مــورد نظــر خــود را پیــدا کننــد.

با اینفلوئنسرها ارتباط برقرار کنید:

ســعی کنیــد پیــش از درخواســت دادن بــرای تبلیــغ ،بــا اینفلوئنســر مــورد نظــر ارتبــاط
برقــرار کنیــد .ارســال یــک پیغــام ســاده در فیســبوک یــا توییتــر کمــک میکنــد کــه
برنــد شــما مــورد توجــه ایــن افــراد قــرار بگیــرد.

بگویید که چه چیزی از آنها میخواهید:

قالــب محتــوای مــورد نظــر خــود را در اختیــار اینفلوئنســر قــرار دهیــد و بــه او بگوییــد
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کــه ترجیــح میدهیــد ایــن محتــوا بــه صــورت متــن ،عکــس ،ویدئــو یــا فایــل صوتــی
تهیه شــود.

دسترسی به محتوا را آسان کنید:

اینفلوئنســرها معمــوال محتــوا را در وبــاگ یــا شــبکههای اجتماعــی خــود بــه اشــتراک
میگذارنــد .پیــش از انتشــار محتــوا کمــی تحقیــق کنیــد و ببینیــد مخاطبــان هــدف
شــما از کــدام شــبکهی اجتماعــی بیشــتر اســتفاده میکننــد و ســپس محتــوا را در
آنجــا انتشــار دهیــد .نکتـهای کــه نبایــد فرامــوش کنیــد ایــن اســت کــه گاهــی اوقات
ممکــن اســت اینفلوئنســرها در یــک شــبک ه اجتماعــی خــاص فعالیــت نداشــته باشــند.
بنابرایــن پیــش از انتخــاب آنهــا ایــن موضــوع را نیــز مــورد توجــه قــرار دهیــد.

شبکههای اجتماعی کوچکتر را فراموش نکنید:

فیســبوک ،توییتــر و یوتیــوب تنهــا شــبکههای اجتماعــی نیســتند کــه بایــد مــورد
هــدف قــرار بگیرنــد .امــروزه اینســتاگرام نیــز بیــش از  800میلیــون کاربــر دارد و تعــداد
آنهــا روبــه افزایــش اســت .شــبکههای اجتماعــی کوچکتــری هــم هســتند کــه
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کمتــر مــورد توجــه قــرار میگیرنــد امــا میتواننــد تأثیــر فوقالعــاده زیــادی در
موفقیــت کمپیــن اینفلوئنســر مارکتینــگ داشــته باشــند.
بیشنر بخوانید 20:روش برای افزایش دنبال کنندگان ( )Followersدر اینستاگرام

نمونههایی از کمپینهای موفق اینفلوئنسر مارکتینگ
کمپین Daniel Wellington

ایــن برنــد از روش خالقان ـهی خاصــی بــرای کمپیــن اینفلوئنســر مارکتینــگ اســتفاده
نمیکنــد امــا توانســته اســت موفقیــت بزرگــی کســب کنــد .ایــن برنــد ســاعت
مچــی تولیــد میکنــد و روشهــای ســنتی بازاریابــی را کنــار گذاشــته اســت .روش
اینفلوئنســر مارکتینــگ ایــن برنــد بــه ایــن صــورت اســت کــه در ازای پرداخــت مبلغــی
از افــراد مشــهور میخواهــد کــه از برنــد او حمایــت کننــد .همچنیــن گاهــی اوقــات
هدایایــی بــرای اینفلوئنســرهای تــازه کار میفرســتد و از آنهــا میخواهــد در حالــی
کــه ســاعت را بــه دســت دارنــد از خودشــان عکــس بگیرنــد .ایــن برنــد بــا اســتفاده
از ایــن روش نــه تنهــا یــک محصــول بلکــه یــک ســبک زندگــی را رواج میدهــد .در
حــال حاضــر بیــش از  1.3میلیــون بــار از هشــتگ ایــن برنــد در شــبکههای اجتماعــی
اســتفاده شــده اســت و تعــداد فالوئرهــای آن بیــش از  3میلیــون نفــر اســت.

کمپین Sprite

ایــن برنــد بــا نزدیــک شــدن فصــل جدیــد مســابقات بســکتبال  NBAکمپیــن موفقــی
را بــا همــکاری دو اینفلوئنســر معــروف برگــزار کــرد .البتــه روش تبلیــغ ســنتی بــود و
ایــن دو نفــر در یــک ویدئــوی تبلیغاتــی کوتــاه همبــازی شــدند .ایــن ویدئــوی کوتــاه
بــه انــدازهای خنــدهدار بــود کــه تبدیــل بــه یکــی از ویدئوهــای پرطرفــدار شــبکههای
اجتماعــی شــد .برندهــا تــا زمانــی کــه از موضوعــات خنــدهدار مرتبــط بــا داســتان
برنــد اســتفاده کننــد میتواننــد در اینفلوئنســر مارکتینــگ موفــق عمــل کننــد.
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کمپین Mercedes Benz

بســیاری از برندهــای لوکــس ترجیــح میدهنــد احســاس خــاص و متفــاوت بــودن
را از طریــق اینفلوئنســر مارکتینــگ بــه مخاطبــان خــود منتقــل کننــد .در حالــی کــه در
دســترس بــودن نیــز یکــی دیگــر از ویژگیهایــی اســت کــه میتوانــد مخاطبــان
زیــادی مخصوصــا جوانترهــا را بــه برنــد جــذب کنــد .شــرکت بنــز یــک نمونــه خــوب
در اســتفاده از اینفلوئنســرها بــرای گفتــن داســتان برنــد اســت .ایــن برنــد بــا یــک
اینفلوئنســر معــروف اینســتاگرام همــکاری کــرد و یــک ویدئــوی  360درجــه تهیــه کــرد.
ایــن ویدئــو از زاویــه دیــد اینفلوئنســر در حــال رانندگــی بــا ماشــین بنــز فیلمبــرداری
شــده بــود و احســاس رانندگــی بــا ایــن ماشــین را بــه مخاطبــان منتقــل میکــرد .این
ویدئــو نشــان داد کــه لزومــی نــدارد در اینفلوئنســر مارکتینــگ همیشــه از تکنیکهــای
قدیمــی اســتفاده شــود و خالقیــت میتوانــد تأثیــر آن را چندیــن برابــر کنــد.
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