
 

 

 یاجتماع یهاشبکه یهاپست تیریمد دهیا یمعرف

استارتاپ همانطور که از نامش هم مشخص است، کسب وکاری است که از همان زمان  پائول گراهام از دیدگاه

وکارهایی هستند که دارای رشد ها، کسبحرکت میکند. در واقع استارتاپ (Up) به سمت اوج (Start) شروع

ها وکارهای دنیا استارتاپسودآورترین کسب های اخیر نیز مشاهده کردیم کهبسیار سریع هستند. در سال

ها را آشنا خواهید شد. ما این ایده ۸۵۰۲های سال مورد از برترین ایده ۰۵در این مجموعه مقاالت با  .بودند

ت. های جهانی اسی دیدی نسبت به برترین ایدهایم و تنها هدفمان ارائههای جهانی انتخاب کردهبراساس رنکینگ

های بسیاری با مخاطبان خارجی دارند، کاری از پیش ها برای مخاطبانی که تفاوتمسلما کپی کردن این ایده

 هرسان با اجتماعی هایشبکه هایپست مدیریت ایده معرفی با مقاالت مجموعه این ششم قسمت در نخواهد برد.

 .باشید همراه اکوموتیو

 های اجتماعیهای شبکهمدیریت پست 

 : بافری خارجینمونه

یر گها تبدیل به کاری وقتهای اجتماعی با کارکردهای مختلف، مشارکت در همه آنبا شیوع انواع و اقسام شبکه

ریح فهای اجتماعی فقط برای سرگرمی و تتر یعنی همین چند سال پیش شبکهکننده شده است. پیشو خسته

. از شوندهای اجتماعی هدفمندتر شده و به صورت گسترده برای اهداف بازاریابی استفاده میبود اما امروزه شبکه

های هجای تمامی شبکهای واسطی ایجاد شدند که کارشان مدیریت یکها زیاد شد برنامهوقتی که تعداد این شبکه

 .اجتماعی است

بوک، توییتر، لینکدین و گوگل پالس را های کاربری خود در فیسیست حساببااندازی بافر، میپس از نصب و راه

تشر ها منتوانید با تعیین زمان انتشار، مطالب خود را به ترتیب در این شبکهبه آن اضافه کرده و پس از آن می

سب با زمان مورد توانید متنابه صورت ساعتی، روزانه و هفتگی است که می Buffer بندی درنمایید. قابلیت زمان

 .نظر خود مطالب را به اشتراک بگذارید

ر، بوک )پیج، پروفایل و گروه(، توییتهای اجتماعی مانند فیستوانید پست شبکهبا استفاده از بافر می

 .لینکدین )پروفایل و پیج( و گوگل پالس )پیج( کسب و کار خود را مدیریت کنید

ها را های شبکه اجتماعی خود را مشاهده کرده و آنید وضعیت حسابتوانمی همواره با مراجعه به سایت بافر

آن  توانید بههای اجتماعی که میهایی چون محدود بودن تعداد شبکهمدیریت نمایید. طرح رایگان بافر محدودیت

الیت خود عتوانید بدون محدودیت به فاضافه کنید را دارد و در صورتی که اقدام به خرید این اپلیکیشن نمایید می

 .ادامه دهید



 

 

 .بندی شده استهای اجتماعی به صورت زمانها در شبکهترین مزیت بافر ارسال پستمهم

و  طور آمارهایی که قرار است در آینده ارسال شود و همینهای بهتر و دیدن پستریزیداشتن تقویم برای برنامه

 .باشدک و... نیز از امکانات مفید بافر میها و بازتاب اعمال کاربران مانند کلیک، الیآنالیز پست

Buffer انداز ما درکند: چشمگونه تعریف میویژن خود را این Buffer ترین و قدرتمندترین این است که ساده

در انگلستان شروع به کار کرد. وقتی این ایده به  ۸۵۰۵های اجتماعی را بسازیم. این استارتاپ در سال ابزار رسانه

مورد  یگذارانش رسید ابتدا یک لندینگ پیج ایجاد کردند تا میزان تمایل مردم به استفاده از ایده ذهن بنیان

النچ شد به فیچرهای محدودی تنها در توییتر  ۸۵۰۵ی آن که در نوامبر سال نظرشان مشخص شود. اولین نسخه

از این  Buffer اعالم شد و درآمدمیلیون نفر  5.۰حدود  ۸۵۰2شد. تعداد کاربران این سایت در سال محدود می

 .میلیون دالر گزارش شده است ۰1تعداد کاربر بیش از 

توانید یشود. از این به بعد حتی منکته دیگر در سایت بافر، پالگین و افزونه ایست که بر روی مرورگر شما نصب می

کنید  خواهید در توییتر منتشرید و میبینریزی کنید. مطلبی را در سایتی میگذاری های خود را نیز برنامهاشتراک

ولی تمایل دارید در ساعتی دیگر این اتفاق بیافتد، پس بر روی دکمه بافر در باالی مرورگر کلیک کنید و شبکه و 

 .ساعت مورد نظر را تعیین کنید

 رونگار ی:نمونه ایران

کار  های اجتماعی کسب وتوانید شبکههای اجتماعی ایرانی است که به کمک آن میریت شبکهرونگار پلتفرم مدی

خود را مدیریت کنید. رونگار در دوره چهارم شتاب دهنده آواتک به عنوان پلتفرم طراحی آنالین گرافیک فعالیت 

 .خود را آغاز کرد

ای شما هاجتماعی ارسال کنید، به صورتی که پست هایتوانید چند پست را بصورت زماندار در شبکهدر رونگار می

کنید بصورت اتوماتیک و بدون نیاز به حضور کسی در زمان آینده و در همان ساعت و تاریخی که شما انتخاب می

 های خود را به صورت همزمانتوانید پستبرای تأیید و آپلود منتشر خواهند شد. همچنین با استفاده از رونگار می

رسال بوک، لینکدین، پینترست و تامبلر اه اجتماعی مختلف از جمله اینستاگرام، تلگرام، توییتر، فیسشبک 2به 

 .کنید

 .توسط برادران دوقلوی علی و آزاد بهرامی شروع به کار کرده است 5۰این استارتاپ از آذر ماه سال 

 


