
 

 

 شما یبه اشتراک گذاردن محتوا یبرا یعال یروش ،یاجتماع یشبکه

ند با مخاطبشان هست ایرابطهکه در پی فرصتی برای ایجاد چنان  اندکردهبرندهایی را عرضه  ،اجتماعی هایهشبک

ثبت بزرگ و م تأثیریعمیق،  ایرابطهکه تا به حال دیده نشده است. توانایی شما در ایجاد ارتباط با افراد جدید و 

اجتماعی تنها و تنها یک چیز است: مشارکت و ایجاد ارتباط. برندهایی  هایهشبکبرند شما خواهد گذاشت. هدف  در

 پیروز هستند که چنین هدفی را دنبال کنند.

 در ساخت برندتان تواندمیاجتماعی  هایهشبک ابزارهایدر این خصوص وجود ندارد که چگونه  ایهیچ پاسخ قطعی

برندتان به شدت آسیب خواهد دید. ذکر  ،نادرست باشداجتماعی  هایهشبکباشد. اگر رویکرد شما نسبت به  مؤثر

این نکته مهم است که این کار حق کسانی است که نسبت به آن تعهد داشته باشند. این کار به رانندگی شباهت 

در حالت مستی یا چشم بسته رانندگی کنید باید  خواهیدمیاما اگر  ؛همه رانندگی یاد بگیرند کنممیدارد. توصیه 

ین اجتناب نمایید زیرا ضرر ا این کارپس از  ؛اید نکردهدرست استفاده  ،مفید واقع شود توانستهمیچه از آن بدانید

 کار بیشتر از منفعتش است.

برند را نابود واقع خواهد شد و در غیر این صورت  مؤثراین کار برای افرادی که به درستی از آن استفاده کنند 

در مورد تعهدی هشدار دهیم که هنگام  خواهیممیجا قصد نداریم با شما بجنگیم بلکه خواهد ساخت. در این

از راهکار برندسازی خود، نسبت به انجام آن متعهد  ایمؤلفهاجتماعی به عنوان  یهشبکبر روی  گذاریسرمایه

 درصد به آن پایبند نیستید از این راهکار استفاده نکنید. 011. اگر شویدمی

 مفهوم زیادی نخواهد داشت« اجتماعی» یواژه ،به طور متوسط فعال نباشید ایسانهراگر در 

 نندکنمی روزبههم  باریکو حتی  گذردمیوقت  هاهفتهکه  ام دیده. افرادی را شودنمیاما  ؛این کار باید انجام شود

. منظورم این نیست که باعث آزار کنندنمیشکایت دارند که چرا پاسخی از جانب مخاطبشان دریافت  وقتآنو 

. کنیممیبه راحتی شما را فراموش  موردنظرتاناجتماعی  یهشبکخود از  جزئیاما بدانید در طی غیبت  ؛شوید

به زندگی ما وارد شوید و از ما دوباره  توانیدمی ترسخت ،ه اجتماعی غیبت داشته باشیدشبکهرچه بیشتر در 

 به شما توجه کنیم. مجدداًبخواهید تا 

چرا هنوز بسیاری افراد و برندها وجود  است،افراد با یکدیگر  تعامل ،اجتماعی یفعالیت رسانه یاگر حوزه ،بنابراین

با  هاآنخود را بدون برقرار ساختن ارتباط با مردم وارد بازار نمایند؟ در عوض  وکارکسبتا  اند تالشدارند که در 

 که با مخاطب خود ارتباطی داشتهبدون آن سازندمیخود را یکی پس از دیگری منتشر  هایپیام صرفاًاین کارشان 

ید از اشماست و نبوای روشی عالی برای به اشتراک گذاردن محت ،اجتماعی یهشبکباشند. توجه داشته باشید که 

آن است. مخاطب شما « اجتماعی»اجتماعی کلمه  هایهشبکر یگرچه کلیدواژه .چنین کاری ترس داشته باشید

شده و  گردانرویمردم از شما  ،باشد طرفهیک کامالًبا شما تماس داشته باشد. اگر مکالمه شما  خواهدمی



 

 

ر زیرا اصالح تصویر برند د ؛و زمانی که این اتفاق بیفتد روند حرکت شما متوقف خواهد شد کنندمی فراموشتان

 است. غیرممکن تقریباًاذهان مردم کاری 

از ه ک اید کردهو با فرد کودنی صحبت  ایدداشتهبه این راه فکر کنید: آیا تا به حال در جمعی اجتماعی حضور 

تا حد  گردیممی ایبهانه! ما به دنبال ایمداشته ایتجربههمه ما چنین حرف زدن در مورد خودش دست برندارد؟ 

 تا بقیه روز را با او چشم در چشم نشویم. کنیممیبتوانیم  هر کاریممکن از چنین فردی دوری کنیم و 

دانید ب ،اریدند ایمحاورهبا مخاطب خود  گاههیچو  دهیدمینکته اینجاست: اگر پیام دادن تنها کاری باشد که انجام 

 .سازیدمیهمان فرد مثال باال هستید و مردم را از خود دور 

را موفقیت شما  تواندمی، ”گرددمیاجتماعی با مشارکت مشخص  یهشبکموفقیت “درک مفهوم این جمله که 

نید و ارتباط برقرار ک هاسازندهبا مشتریان احتمالی و  هارسانهبا استفاده از این  .تضمین نماید. چگونه؟ به سادگی

 د این کار در موردیروابط خود را با مشتریان فعلی افزایش دهید. به خاطر داشته باش ،از طریق مشارکت آنالین

تید. در تعامل هس هاآنبرای ایجاد اعتبار برای کسانی است که با  هاییراهبلکه در خصوص یافتن  ،خود شما نیست

ن کمتر خواهد شد و بیشتر به ای "چیزی برای گفتن ندارید"که از این تاننگرانی ،دزمانی که این کار را انجام دادی

 در تماس هستید. هاآنبه افرادی کمک نمایید که با  توانیدمیفکر خواهید کرد که چگونه 

ا ا برونگرت دهدمیهمیشه کار راحتی نیست اما اینترنت این قدرت را به ما  شناسیدنمیصحبت کردن با کسی که 

اجتماعی همیشه صحبت و ارتباط خود را به افرادی مشخص محدود نکنید و به دنبال افراد  یشبکهباشیم. در 

 تعامل برقرار سازید و این روش را همچنان ادامه دهید. هاآنجدیدی باشید و با 

اما  ؛دکننمیمحصول خود دارید و مشتریان بالقوه نیز با شما صحبت  یدار با سازندههمین حاال هم ارتباطی رابطه

ه نداشته باشید و ب هاآن؟ اگر محصوالت خود را به مشتریان بفروشید و دیگر توجهی به کنیدمیآیا شما گوش 

 هایحرفبه  . اگر رقیبی بیشتر از شمااید آوردهدخل خود را  ،کنید وگوگفت هاآنسراغ افراد جدیدتر بروید و با 

 کدام یک را انتخاب موقع خرید مردم کنیدمیفکر  وقتآن ،مخاطبانش گوش دهد و بیشتر مشارکت داشته باشد

تا  دهدمیاجتماعی این فرصت را در اختیار شما قرار  یشبکه؟ باید بهترین بازی خود را ارائه دهید. کنندمی

 ود تثبیت نمایید. این فرصت را از دست ندهید.فعالیت خ یموقعیت خود را به عنوان مرجعی در حوزه

 وانیدتمیاشتباهی که  ترینبزرگباشید.  زدههیجانباید به خاطر آن  رسدمیاجتماعی  یشبکهزمانی که نوبت 

 ،باشدو مهیج ن کنندهتحریکنشان دهید. اگر پیامتان  حوصلگیبیکسالت و  ،مرتکب شوید این است که از خود

 لهحوصبیدوست ندارد با افراد  کسهیچنخواهد داشت و فرصت بزرگی را از دست خواهید داد.  اینتیجه تالشتان

خود را نشان دهید و  خواهیدمی. اگر کندمیدر مورد روابط آنالین نیز صدق  ،و کسل ارتباط داشته باشد. این

 بشناسیم. ا رامکان را برایمان فراهم کنید تا شمتوجه مردم را به خود جلب نمایید این ا



 

 

. معدود نمایندمیبرند خود را مدیریت  ی اجتماعی،هاهشبککه شاهد باشیم همه مردم از طریق  رسدفرامیروزی 

دیدن مردمی است که از  ،دهدمیاجتناب کنید. چیزی که ذهن مرا آزار  هاآنافرادی هستند که بخواهید از 

. باید به این درک برسیم که وقتی از رسانه اجتماعی برای دکننمیاجتماعی برای گله و شکایت استفاده  هایرسانه

ه تا این رسانه بد به نظر برسد. همه ب شویممیاغلب باعث  ،کنیممیشکایت و مطرح ساختن مشکالتمان استفاده 

اضافه کنیم. رسانه اجتماعی جایی نیست  هاآندیگر نباید مشکل خودمان را هم به  .کافی مشکل دارند یاندازه

منفی ارتباط داشته باشد. وقتی تمام مدت مشغول  هایآدمدوست ندارد با  کسهیچه در آن گله و شکایت کنید. ک

و راضی باشد. کمتر به دیگران حمله کنید  حالخوش تواندنمیکه  رسیدمیآدمی به نظر  ،گله و شکایت هستید

ودتان را خ یاول جلوه ،را در هم بکوبید ایفهحرو به خاطر داشته باشید که دفعه بعد که تصمیم گرفتید کسی یا 

 دشوار کالس خود را حفظ کنید. هایموقعیت. پس رفتاری موجه داشته باشید و در ایدکرده بخرا

ی را اروککسببرندی بسازید یا  خواهیدنمیسیاست است. اگر  ،دیگری که باید در مورد آن محتاط باشید یحوزه

تان را رونق دهید قبل از وکارکسببرند یا  خواهیدمیاما اگر ؛ پس از خودتان یک فرد نادان نسازید ،بیندازیدراه 

ویی طوری که گ کوبیدمیخود را  جمهوررئیسدوباره فکر کنید. وقتی  ،را وسط بکشید هاسیاسیکه پای تمام آن

 ادامه دهید طورهمین. اگر ر ناتوان هستیدکه چه قد دهیدمیهمه مخاطبانتان با شما موافق هستند در واقع نشان 

 نیمی از مخاطبین را با خود همراه سازید. ایدتوانستهبدانید تنها  ،و طرف سیاسی را که مخالفش هستید بکوبید

گویند فیلتری دارند؟ باید در رسانه اجتماعی این فیلتر و می کنندمیچه فکر که بین آن شناسیدمیآیا افرادی را 

 باشید. را داشته

زیرا دوست ندارند با نظرهای منفی مواجه شوند. بهتر است خود را  ؛برخی برندها از رسانه اجتماعی هراس دارند

تغییر دهید و خود را آماده کنید تا در مورد نقایص و معایب محصوالت یا خدمات خود نظرهایی بشنوید. به جای 

دانید چه چیز باید اصالح شود و چه چیز باید بهبود د. حال میبازخوردها را دریافت کنی ،روی گرداندن از این کار

برند  وانیدتمی ،ایدکردهیابد. با گوش کردن به سایرین و فراهم آوردن این امکان که تمام دنیا بدانند چه قدر تغییر 

 بهتری بسازید.

ستیم. اجتماعی ه هایشبکهون که دیگر بازاریابی و ثروت در انحصار برندهای شرکتی بزرگ نیست، این را مدیاین

 .طرفداران زیادی را جمع کنند و توجه مخاطب مورد نظرشان را به خود جلب نمایند توانندمیبرندهای شخصی 

 به مرحلهاجتماعی  هایرسانهواقع شود. مردم از طریق  مؤثرداشتن مداومت و مشارکت است تا  ،این کار یالزمه

 و خودتان باشید.داشته ه در بهترین دید قرار بگیرید. شوخی و سرگرمی پس همیش بینندمیشما را  مرحله

 


