
 

 

 های مختلف برای ارتباط با مخاطباناستفاده از کانال

چقدر مخاطبین شما با برندتان رابطه دارند؟ هرچقدر ارتباطشان با شما بیشتر باشد، همان اندازه هم بیشتر برند 

 .شما در معرض دید بوده و بیشتر به شما اعتماد خواهند کرد

که  هاییانالجا نکته این است که اجازه دهید مردم طبق شرایط خودشان با شما رابطه داشته باشند و از کدر این

های ارتباطی را دوست نداشته باشید، اگر از دوست دارند، استفاده نمایند هرچند ممکن است شما آن کانال

 .های گروهی ملحق شویدهای اجتماعی متنفرید؛ اما مخاطبین شما عاشق آن هستند، بهتر است به رسانهرسانه

کنند، استفاده کنید و هر ها استفاده میهایی که آنشبکه ها وهر جا که مشتریان احتمالی شما هستند و از کانال

ی، های اجتماعتوانید بر روی یک روش ارتباط تکیه کنید. رسانهکنند پاتوق کنید. نمیها پاتوق میجا که آن

مردم های ارتباط با ها، مقاالت و ویدئوها همگی تنها تعداد کمی از کانالها، سخنرانیها، کتابها، وبالگایمیل

 .های بسیار زیادی داریدهستند. شما گزینه

توانید به توانید برای ارتباط به یک کانال متکی باشید یا نمیو کار، عدد یک است. شما نمی بدترین عدد در کسب

یک روش برای تولید و فروش متکی باشید. یک بعدی بودن خطرناک است. به خصوص اگر آن یک بعد چیزی 

 .کار شما به آن متکی است، پس سریعتر به فکر تغییر آن باشیدو  است که کل کسب

لیغاتی و کار خود را بر پایه کانال تببرای نمونه تغییر مقررات گوگل استرس بسیار زیادی را به افرادی که کل کسب 

انجام  افراد روز و شب و به صورت اتوماتیک فروش بودند، وارد ساخت. این پرداخت به ازای کلیک بنا نموده

دادند، سپس یک روز گوگل مقررات خود را عوض کرد و یک باره دیدند که فروششان به سرعت متوقف شد. می

و کارشان بسیار شکننده و بر یک روش متکی  در نتیجه مجبور شدند همه کارها را دوباره انجام دهند زیرا کسب

 .بود

گونه نسازید. کسی که خودش را در هر کار خود را نیز اینو  توانید با یک پایه بسازید، پس کسبشما میز را نمی

ای محدود به یک کانال کند موفق نخواهد شد. توصیه مناسب این است که هر چیزی را حداقل از طریق دو زمینه

 های اجتماعی به عنوان کانال ارتباطی استفاده کنید، حداقل از دوخواهید از رسانهکانال ایجاد کنید. اگر شما می

ایمیل در  ها از طریقفرستید، با آنهای خبری میشبکه نظیر فیس بوک و توییتر استفاده کنید. اگر به مردم نامه

 .ارتباط باشید. انجام دادن هر چیزی از دو طریق متمایز، بهتر از تکیه کردن بر یک راه خاص است

تر کنند بیشراد برای ارتباط با شما استفاده میهایی که افبهترین راه برای ارتباط با مردم وجود ندارد. هرچه راه

 .تر مشتری شما خواهند شد. هرچه قدر با افراد بیشتر در ارتباط باشید بهتر استتر و محتملباشد سریع

ک ها نیز با شما در ارتباط نخواهند بود. یباید به افراد برای ارتباط با شما دلیل ارائه کنید. اگر این کار را نکنید آن

ا از ههای مختلف است. آنها در کانالکل عمومی برای بسیاری از برندها، ارائه نکردن دلیل برای ارتباط با آنمش



 

 

ش کنند، راستاستفاده می "های اجتماعی ما را الیک کنیددر شبکه"و  "ی مرا چک کنیدخبرنامه"جمالتی مانند 

که مردم با شما در ارتباط باشند. چرا باید خودشان  را بخواهید این یک روش نادرست است هیچ دلیلی وجود ندارد

 را اذیت کنند و چه سودی برایشان دارد؟

مردم همواره دنبال منافع خودشان هستند و هرگز متوقف نشده و نخواهد شد. اگر بتوانید به طور شفاف این سود 

 .ایداید در آن صورت شما برندههرا برایشان تولید کنید و اجازه دهید بدانند که چه کاری برایشان انجام داد

اند، بنابراین دلیلی ندارد که های رسانه اجتماعی کامالً مشابهاگر همه محتویات ایمیل، خبرنامه، وبالگ و کانال

های موجود را از هم جدا کنید. برای مثال برای افرادی های مختلف در ارتباط باشند. کانالمردم با شما در کانال

ه ها ارائه کنید کدار خواهد بود، دلیلش را به آنی شما نیز معنیخوانند، اگر گرفتن خبرنامهرا میکه وبالگ شما 

 .هر دو را بررسی کنند

سایت، چندین رسانه اجتماعی وجود دارد که جهت هایی عالی هستند؛ اما برای وبهای اجتماعی کانالرسانه

د، باید خودتان را در جایی قرار دهید که مخاطبین شما آنجا توانید از آن استفاده کنیارتباط با مخاطبین می

 .هستند

حتماً یک کانال را به عنوان کانال اصلی انتخاب کنید که نقطه قوت شما در آن است و جایی است که شما بیشتر 

 چه اتفاقی های دیگرتان نیز در کنار آن رشد کنند.تر هستید. اما اجازه دهید کانالدر آن فعالیت نموده و راحت

افتد اگر برای مثال گوگل، ورد پرس یا فیس بوک نابود شوند؟ فناوری و ابزار همیشه در حال تغییرند. امروز می

 طور دائمی با مخاطبین در بیش از یک کانال در ارتباطهستند و فردا نه. پس به این نکته توجه داشته باشید که به

 .های مختلف ارائه دهیدط با شما در مکانها ارزش واقعی برای ارتباباشید و به آن

 


