
 

 

 بازار فخر فروشان ن،ینکدیل

کشور جهان گرد  022میلیون کاربر را از حدود  645ترین شبکه تخصصی جهان است که بیش بزرگ ،لینکدین

ایجاد فرصت کسب منافع اقتصادی برای  ،اندازی که این شرکت برای خود ترسیم کرده استهم آورده است. چشم

ایجاد ارتباط میان ''ماموریت خود را  ،نیروی کاری است که در سراسر جهان پراکنده شده است. لینکدین

کوشد بستری فراهم کند تا فعالیت این متخصصان اعالم کرده است و می ''افزاییگیری هممتخصصین برای شکل

 آمیز باشد.تر و موفقیتسازنده

و در سال توسعه یافت هافمن در طول یک یگذاری شد. ایدهو توسط رید هافمن بنیان 0220در سال  ،لینکدین

نون اکار سریعی را تجربه کرده است و همرشد بسی ،لینکدین سایت لینکدین رونمایی شد.از وب 0222می  6

، دفاتر در کشورهای مختلف ایجاد کرده است. موفقیت لینکدین به سیلیکون ولیاش در عالوه بر دفتر مرکزی

کرد و نهایتا این مایکروسافت بود که توانست های تکنولوژی را به خود جلب ای چشمگیر بود که توجه غولگونه

 این کسب و کار را تملک کند.

و  تبلیغات یدر نظر گرفته شده است. پرداخت حق عضویت، هزینهکسب درآمد متنوعی برای لینکدین های راه

ه ک های کسب درآمد لینکدین هستندشود، از جمله راههمچنین خدماتی که برای جذب نیروی انسانی ارائه می

خدمات لینکدین را که  ،در ادامه های آموزشی آنالین را هم به آن اضافه کرد.دوره یبایستی درآمد حاصل از ارائه

 :کنیمشود، بررسی میها ارائه میبه اشخاص و شرکت

 پروفایل شخصی

یرد گرار میای شخصی بسازید. اطالعاتی که در این صفحه قدهد تا برای خود صفحهلینکدین به شما اجازه می

توان آن را مشابه شود که میها را شامل میها، مقاالت و تاییدیهها، تحصیالت، مهارتمواردی مانند سوابق فعالیت

امر فراهم این امکان انشار محتوا و یا مقاالت از طریق پنلی مخصوص  ،آنالین دانست. عالوه بر این ییک رزومه

امکان برقراری ارتباط با دیگر متخصصان و همچنین  ،خصی اهمیت داردهای شچه درباره پروفایلشده است. آن

 یهایی است که در پی تامین نیروی انسانی هستند. داشتن شبکههای شخصی به شرکتدادن توانمندینشان

نظر د بتوانهای شما ارتباط با متخصصین هنگامی مفید خواهد بود که مهر تایید ایشان بر توانمندی یگسترده

 گران را به شما جلب نماید.دی

شتن نیاز به دا ،هاکه برای برخی دسترسیمنبعی برای درآمدزایی لینکدین هستند، چنان ،های شخصیپروفایل

 ندگاناطالعات بیشتری در خصوص بازدیدکن ،هاای و پرداخت هزینه دارید. در این نوع پروفایلپروفایل حرفه

دسترسی بیشتری به مشاغل مرتبط با  کنید.کسب می ،اید دیده شدهدر آن تان و جستجوهایی که صفحه شخصی

کنید. امکان را نیز کسب می تخصصتان خواهید داشت و اطالعاتی نظیر حدود حقوق و دستمزد مشاغل یحوزه



 

 

 نهای آموزشی آنالیمندی از دورهبرقراری ارتباط مستقیم با افرادی که در حال جذب نیروی انسانی هستند و بهره

  ای است. های شخصی حرفهدر پروفایلاز دیگر مزایای ارائه شده 

 ی لینکدینهاگروه

م گرد ه، های مشترکی دارندمندییا عالقه کنندفضایی هستند که افرادی که در یک حوزه فعالیت می ,هاگروه

افراد با فعالیت در این وجود داشته و های شغلی فرصت گذاری محتوا وامکان اشتراک ،هاروهدر این گآیند. می

 توانند ضمن برقراری ارتباطات تجاری، خود را به عنوان خبره به دیگران معرفی نمایند.ها میگروه

 لینکدین در تبلیغات

هایشان را بازتاب داده و خود را به متخصصین دهد تا فعالیتها قرار میفرصتی در اختیار شرکت ،ایجاد پروفایل

با استفاده از سرویس  محتوای منتشر شده (Promote) ارتقای امکان .نمایند های مرتبط معرفیحوزه

Linkedin Ads ها قرار ها ابزار مناسبی است که برای موارد تبلیغاتی مورد استفاده شرکتدر این پروفایل

بران ها به کارمناسبی برای مدیریت کمپین هایدسترسی ،اشبوردی که لینکدین طراحی کرده استد گیرد.می

 دهد.می

 فروش در لینکدین

دهد که آن را به شما این امکان را می Saleافراد خاصی طراحی شده است، سرویس اگر محصولی دارید که برای 

وانید تدر این سرویس می تان هستند.که با احتمال بیشتری مشتری محصولهایی ارائه نمایید به افراد یا شرکت

دهد، هایی که خود لینکدین به شما پیشنهاد میتری انجام داده و همزمان با افراد و شرکتجستجوهای دقیق

 ارتباط برقرار کنید.

 جذب نیروی انسانی

توانید مشاغل مورد نیاز خود را تعریف کرده و به اطالع با استفاده از راهکار جذب نیروی انسانی لینکدین می

ها مندان به همکاری را بررسی کرده و بهترین. سپس خواهید توانست اطالعات مربوط به عالقهمتخصصان برسانید

 را برای کسب و کارتان برگزینید.

 ایارائه و دریافت خدمات حرفه

در واقع یک سیستم  Profinderدهد. خدمت ای پوشش میای از خدمات را به صورت حرفهلینکدین دسته

با  ات های مشابه قرار دارد. لینکدین کوشیده استکه در سطح بسیار باالتری از پلتفرم دسترسی به فریلنسرهاست

گیرنده به افرادی متصل شود های آن را به طور دقیق تعریف کند تا خدمتنوع خدمت و ویژگی ،هاییایجاد گزینه

 که مشخصا توانایی ارائه خدمت مورد نظر وی را دارند.


