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بازاریابــی ویروســی ( )Viral Marketingنوعــی بازاریابــی اســت کــه در آن پیــام
تبلیغاتــی بــه صــورت دهــان بــه دهــان ( )Word of Mouthدر میــان مخاطبــان
پخــش میشــود .در ادامــه بــه توضیحــات کامــل تــری دربــاره ایــن موضــوع خواهیــم
پرداخــت
در بازاریابــی ویروســی ،همانطــور کــه ویــروس از شــخصی بــه شــخص دیگــر منتقــل
میشــود ،در ایــن نــوع بازاریابــی تبلیــغ محصــوالت یــا خدمــات برنــد نیــز از یــک
شــخص بــه شــخص دیگــر منتقــل میشــود .در دنیــای اینترنــت همــه چیــز کمــی
متفاوتتــر اســت و بازاریابــی ویروســی بــه تکنیکــی از بازاریابــی گفتــه میشــود
کــه در آن یــک برنــد از خدمــات شــبکههای اجتماعــی ،ایمیــل و ســایر تکنولوژ یهــا
بــرای تبلیغــات خــود اســتفاده میکنــد .بــا توجــه بــه همــه گیــر شــدن اینترنــت
میتــوان اینطــور نتیجهگیــری کــرد کــه ایــن روش یکــی از راههــای قدرتمنــد
بازاریابــی محســوب میشــود.
تــا بــه حــال بــرای همــه ما پیــش آمــده اســت کــه نتوانیــم بیــن چنــد فیلم ســینمایی
یــا رســتوران یــک مــورد را انتخــاب کنیــم .در چنیــن شــرایطی معمــوال بــه بخــش
نظرهــا مراجعــه کــرده و بــا خوانــدن پیشــنهاد دیگــران اقــدام بــه تصمیمگیــری
میکنیــم .یــا زمانــی کــه یکــی از دوســتانمان از کیفیــت محصولــی راضــی اســت مــا
نیــز نســبت بــه خریــدن آن محصــول تشــویق میشــویم .ایــن مــوارد نمونههایــی
از بازاریابــی ویروســی هســتند و امــروزه بــه لطــف شــبکههای اجتماعــی ایــن نــوع
بازاریابــی بیــش از پیــش قــوی شــده اســت .طبــق تحقیقــات صــورت گرفتــه کاربــران
فعــال توییتــر کــه حداقــل یــک شــرکت را دنبــال کردهانــد  59درصــد بیشــتر از دیگــران
تمایــل دارنــد کــه خدمــات آن شــرکت را بــه دیگــران توصیــه کننــد.

استراتژ یهای بازاریابی ویروسی

بــرای اینکــه یــک محتــوا بتوانــد ماننــد ویــروس بــه ســرعت در میــان مخاطبــان
منتشــر شــود ،بایــد موضــوع جالبــی داشــته باشــد و بــه آســانی بــه اشــتراک گذاشــته
شــود .همچنیــن بایــد طــوری طراحــی شــده باشــد کــه بتوانــد حــق مطلــب را بــه
طــور خالصــه بیــان کنــد .محتواهایــی کــه موضــوع آموزشــی یــا ســرگرمی دارنــد
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معمــوال موفقتــر هســتند و بــه ســرعت در فضــای مجــازی پخــش میشــوند .در
ادامــه بــه معرفــی تکنیکهایــی میپردازیــم کــه بــر موفقیــت بازاریابــی ویروســی
تأثیرگــذار هســتند:

 -1مخاطبان مناسب را هدف قرار دهید

اولیــن گام بــرای راهانــدازی کمپیــن بازاریابــی ویروســی ایــن اســت کــه ببینیــد
مخاطبــان هــدف شــما چــه کســانی هســتند و در کــدام شــبکههای اجتماعــی بیشــتر
فعالیــت میکننــد .هیــچ تبلیغــی خــود بــه خــود ویروســی نمیشــود و بایــد عــاوه
بــر جذابیــت ،پیغــام صحیحــی را بــه دیگــران منتقــل کنــد .بــه همیــن دلیــل اســت که
انتخــاب یــک کانــال صحیــح بــرای تبلیغــات اهمیــت بیشــتری پیــدا میکنــد زیــرا
میتوانــد پیغــام شــما را بــه دســت مخاطبــان مناســب برســاند .بهعنــوان مثــال
اگــر مخاطبــان هــدف شــما خانمهــای مجــرد بیــن  18تــا  24ســال هســتند شــبکه
اجتماعــی پینترســت محــل مناســبی بــرای تبلیغــات شــما اســت زیــرا  80درصــد
کاربــران ایــن شــبکه اجتماعــی را خانمهــای جــوان تشــکیل میدهنــد.

2

www.modireweb.com

بازاریابی ویروسی چیست؟

 -2ویدئو تهیه کنید

یکــی از تکنیکهــای موثــر در بازاریابــی ویروســی ویدئــو اســت زیــرا مخاطبــان را بــا
محصــوالت و خدمــات درگیــر میکنــد .یــک ویدئــوی آموزشــی یــا ســرگرمکننده تهیــه
کنیــد و در ســایتهایی ماننــد یوتیــوب یــا ســایر ســایتهای بــه اشــترا کگذاری
ویدئــو منتشــر کنیــد .زمانــی کــه ویدئــوی شــما از نظــر شــخصی جالــب و مفید باشــد
آن را بــا دوســتانش نیــز در میــان خواهــد گذاشــت و بــه ایــن ترتیــب ممکــن اســت
در سراســر اینترنــت منتشــر شــود .هرقــدر یــک ویدئــو جنبــه آموزشــی یــا ســرگرمی
بیشــتری داشــته باشــد ،پرطرفدارتــر خواهــد بــود.

 -3خدمات یا محصول ارزشمندی را رایگان عرضه کنید

چــه کســی بــدش میآیــد کاال یــا خدمــات بــا ارزشــی را مجانــی دریافــت کنــد؟
«رایــگان» یکــی از قدرتمندتریــن کلمههــا در دنیــای بازاریابــی اســت .بــه همیــن دلیــل
در بســیاری از کمپیــن بازاریابــی ویروســی ،برنــد بــرای جلــب توجــه مخاطبــان خــود
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اقــدام بــه عرضــه رایــگان کاال یــا محصــوالت میکنــد .بــا انجــام ایــن کار شــاید
نتوانیــد همیــن امــروز یــا فــردا بــه ســود مــورد نظــر خــود برســید امــا مطمئن باشــید
کــه توجــه دیگــران بــه برنــد شــما جلــب میشــود و در آینــده نزدیــک نتیجــه آن را
خواهیــد دیــد.
ایــن تکنیــک چگونــه روی مخاطــب تأثیــر میگــذارد؟ کلمــه «رایــگان» باعــث جلــب
توجــه مخاطــب میشــود و زمانــی کــه بــه وبســایت یــا فروشــگاه شــما مراجعــه
کنــد توجهــش بــه مابقــی اجنــاس نیــز جلــب خواهــد شــد .همچنیــن مطمئــن باشــید
کــه ایــن موضــوع را بــا دوســتان و اعضــای خانــواده نیــز در میــان خواهــد گذاشــت.
فرامــوش نکنیــد کــه بــرای بــه دســت آوردن چیــزی بایــد ابتــدا بــرای آن خــرج کنیــد.

 -4احساسات مخاطب را برانگیزید

بازاریابــی ویروســی  100درصــد بــا احساســات در ارتبــاط اســت .بنابرایــن برانگیختــن
احساســات مخاطــب موثرتریــن تکنیــک بازاریابــی ویروســی اســت .امــا چگونــه
میتــوان ایــن کار را انجــام داد؟
•یک محتوای دوست داشتنی یا منزجرکننده تولید کنید
•در آن واحد یا زرنگ باشید یا خنگ
•دیگران را خوشحال کنید یا عصبانی
•پیغــام احساســی بازاریابیهــای ویروســی بایــد بــه انــدازهای قــوی باشــد کــه
بتوانــد ســریع توجــه مخاطــب را جلــب کنــد.
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 -5در شبکههای اجتماعی فعالیت داشته باشید

واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن روزهــا یــک برنــد بــا عــدم فعالیــت در شــبکههای
اجتماعــی ماننــد فیســبوک ،توییتــر ،لینکدیــن و ...نمیتوانــد بــه موفقیتهــای
بــزرگ دســت پیــدا کنــد .زمانــی کــه افــراد تأثیرگــذار یــک صنعــت محصولــی را
تبلیــغ میکننــد ،مخاطبــان بیشــتری را بــه ســمت یــک برنــد جــذب خواهنــد کــرد.
اینفلوئنســرهای صنعــت خــود را پیــدا کنیــد و محصــول یــا خدمــات خــود را در اختیــار
آنهــا قــرار دهیــد .ســپس از آنهــا بخواهیــد کــه در صــورت تمایــل تجربــه خــود را با
مخاطبــان در میــان بگذارنــد .ایــن افــراد فالوئرهــای زیــادی دارنــد و بــه دیــده شــدن
برنــد شــما کمــک میکننــد .همچنیــن اگــر محصــول شــما توســط افــراد متخصــص و
باتجربــه توصیــه شــود تأثیــر خوبــی روی مخاطبــان خواهــد داشــت.
بیشتر بخوانید :اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟

 -6کار غیرمنتظره انجام دهید

اگــر میخواهیــد توجــه مخاطبــان را جلــب کنیــد بایــد یــک کار غیرمنتظــره و جدیــد
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انجــام دهیــد .مــردم زمانــی کــه احســاس کننــد ســوژه یــک کار قدیمــی اســت هرگــز
ســراغ آن نخواهنــد رفــت .بــزرگ و جالــب نشــان دادن یــک محصــول کاری اســت کــه
همــه برندهــا بــرای تبلیــغ محصــوالت خــود انجــام میدهنــد .بــه فکــر ایدههــای
جدیــد باشــید.

 -7با استفاده از مقاله بازاریابی کنید

اگــر در مقالــه نویســی مهــارت داریــد از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــد زیــرا مقــاالت
ارزشــمند نیــز ممکــن اســت بــا ســرعت در میــان دیگــران پخــش شــده و همهگیــر
شــوند .ناگفتــه نمانــد کــه مقالههــا بایــد موضــوع ســرگرمکننده یــا آموزشــی جالبــی
داشــته و مطابــق اصــول نگارشــی نوشــته شــده باشــند .همچنیــن میتوانیــد بــا
اســتفاده از نرمافزارهــای مخصــوص بــرای مقالههــای خــود ویدئــو تهیــه کنیــد.

ً
واقعا آن را بخوانند
مطالعه بیشتر :چطور محتوایی بنویسیم که افراد
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 -8قابلیت اشترا کگذاری را افزایش دهید

دوری کــردن از افــراد ســرماخورده ،لمــس نکــردن چشــم ،دهــان و بینــی و شســتن
مرتــب دسـتها از جملــه نصیحتهایــی هســتند که بــرای جلوگیــری از ســرماخوردگی
توصیــه میشــوند .درواقــع ویروسهــا زمانــی منتشــر میشــوند کــه شــرایط انتقــال
آنهــا میــان افــراد مهیــا شــده باشــد .بــه همیــن ترتیــب در بازاریابــی ویروســی نیــز
پیغــام یــا محتــوای شــما بایــد راحتتــر دانلــود شــده و بــه اشــتراک گذاشــته شــود.
ایــن روزهــا دکمــه توییــت کــردن در اکثــر وبســایتها قــرار دارنــد و کاربــران
میتواننــد داخــل هــر ســایتی کــه هســتند محتــوای مــورد نظــر را در پروفایــل توییتــر
خــود منتشــر کننــد .شــما نیــز میتوانیــد ایــن قابلیــت را در وبســایت خــود اضافــه
کنیــد .همچنیــن فرامــوش نکنیــد هرقــدر محتــوا ســادهتر باشــد قابــل فهمتــر اســت
و دیگــران تمایــل بیشــتری بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن آن خواهنــد داشــت.
مطالعــه بیشــتر )SMM( :بازاریابــی در شــبکه هــای اجتماعــی چگونــه مارا بــه هدفمان
می رســاند؟

 -9کتاب الکترونیکی تهیه کنید

کتابهــای الکترونیــک یکــی از تأثیرگذارتریــن راههــای بازاریابــی ویروســی هســتند.
ســاختن ایــن کتابهــا ســاده اســت و مخاطبــان زیــادی را درگیــر خواهــد کــرد.
مطمئنــا اگــر کتــاب الکترونیکــی جنبــه آموزشــی یــا ســرگرمکننده داشــته باشــد
بــا ســرعت در میــان مــردم پخــش خواهــد شــد .اگــر مهــارت نویســندگی نداریــد
میتوانیــد از کتابهــای الکترونیکــی دیگــران اســتفاده کــرده و درصــدی از فــروش
خــود را بــه آنهــا بپردازیــد.
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 -10خبرنامه بسازید

خبرنامههــا نــه تنهــا نــام کســبوکار و برنــد شــما را در میــان مشــترکین برجســته
میکننــد بلکــه امــکان ویروســی شــدن محتــوا را نیــز افزایــش میدهنــد .بنابرایــن
همیشــه در پایــان خبرنامههــا از خواننــدگان بخواهیــد کــه مطالــب شــما را بــا دیگــران
بــه اشــتراک بگذارنــد.

 -11تکرار کردن را فراموش نکنید

پیغامــی کــه تنهــا یــک بــار منتشــر شــود خیلــی زود از ذهنهــا خــارج خواهــد
شــد .تصــور کنیــد محتــوای جالــب و غیرمنتظــرهای تولیــد کردهایــد کــه توانســته
اســت توجــه مخاطبــان زیــادی را جلــب کنــد .احتمــاال پیــش خودتــان فکــر میکنیــد
کارتــان بــه پایــان رســیده اســت و دیگــر نیــازی بــه کار اضافــه نیســت .امــا ایــن تــازه
آغــاز ماجــرا اســت .حــال کــه توانســتهاید توجــه دیگــران را جلــب کنیــد بایــد وارد
عمــل شــوید .یکــی از راهحلهــا ایــن اســت کــه بازاریابــی ویروســی را ادامــه دهیــد.
بهعنــوان مثــال زمانــی کــه مــردم تبلیغــات یــک شــرکت بیمــه را میبیننــد ،بعــد از
مدتــی آن را فرامــوش خواهنــد کــرد امــا زمانــی کــه بــه فاصلــه چنــد روز بعــد تبلیــغ
متفاوتــی بــا پیغــام مشــابه را مشــاهده کننــد آن را بــه یــاد خواهنــد آورد .بنابرایــن
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تولیــد یــک ســری پیغامهــای ویروســی قــدرت تأثیرگــذاری کمپیــن تبلیغاتــی شــما
را افزایــش خواهــد داد.
اتفاقــات و جریاناتــی کــه در یــک بــازه زمانــی در جامعــه مطــرح میشــوند تأثیــر
زیــادی روی تعییــن موضــوع بازاریابــی ویروســی میگذارنــد .بنابرایــن تکنیکهــای
ایــن نــوع بازاریابــی همــواره در حــال تغییــر اســت .امــا مــوارد بررســی شــده در ایــن
مقالــه کمــک میکننــد کــه یــک کمپیــن بازاریابــی ویروســی تأثیــر بیشــتری روی
مخاطبــان داشــته باشــد.
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