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قبل از شروع، اول از همه باید بدانید که با حضور در 
خود  از  هستید.  چه  دنبال  به  اجتماعی  شبکه های 
در شبکه های  باید  کار من  و  برای چه کسب  بپرسید: 

اجتماعی حضور داشته باشد؟

اجتماعی،  در شبکه های  با حضور  که  بپرسید  از خود 
می خواهید به چه کسانی دسترسی پیدا کنید. یک راه 
تهیه  نظر،  مورد  مخاطبین  شناسایی  برای  مناسب 
پروفایل شخصیتی (خصوصیات رفتاری و شخصیتی) از 

مشتریان احتمالی است.

همه  شبکه های اجتماعی موجود برای کسب و کار شما 
به  این بسترها یک هدف  از  نیستند. هر کدام  مفید 
خصوص را پوشش می دهد. تحقیق کنید که مخاطبان 
بیشتر  شبکه ها  این  از  یک  کدام  در  شما  نظر  مورد 

فعالیت دارند.

از روش ها و ابزار تحلیل داده ها برای سنجش عملکرد 
استفاده  اجتماعی  شبکه های  در  کار  و  کسب  حضور 
کنید. این داده های آماری مبتنی بر فعالیت کسب و 
کار شما در شبکه های اجتماعی، حاوی اطالعاتی عمیق 

در مورد عملکرد شماست.

تنها  اگر  حتی  یا  است  بزرگ  یا  کوچک  تیمتان  اگر 
مشغول فعالیت هستید، اقدامات اجرایی در راستای 
و  کرده  شناسایی  را  اجتماعی  شبکه های  در  فعالیت 

مسئول انجام هر فعالیت را مشخص کنید. 
گرافیک،  طراحی  محتوا،  تهیه  جمله  از  فعالیت هایی 

انتشار و دنبال کردن نظرات مخاطبین و ارتباط با آنها.

(اهداف  هوشمند  اهداف  الگوی  گرفتن  نظر  در  با 
با  و  مرتبط،  قابل سنجش، دست یافتنی،  مشخص، 
با  همراستا  هدف  چهار  تا  سه  مناسب)  زمان بندی 
هدف اصلی کسب و کار خود را برای حضور در 
شبکه های اجتماعی تعریف کنید.

کسب و کارهایی که دارای خدمات و یا محصوالت مشابه 
شما هستند را شناخته و بزرگ ترین رقیبتان را مشخص 
در  کار  و  کسب  آن  که  کنید  تحقیق  سپس  کنید. 
شبکه های اجتماعی دقیقا چه کاری را انجام می دهد، در 
کدام یک از شبکه های اجتماعی فعال است و به دنبال 
دست یافتن به چه چیزی است. حال که این اطالعات 
مهم را به دست آوردید، بهتر می توانید بر ویژگی هایی که 
کسب و کار شما را از آن ها متمایز می سازد، تمرکز کنید.

محتوای  انطباق  از  نظر،  مورد  بستر  انتخاب  از  پس 
تولیدی خود با چارچوب آن بستر، مطمئن شوید.

از برنامه ها، نرم افزارها و اپلیکیشن های متناسبی که 
به شما در فعالیت های مختلف از جمله برنامه ریزی 
برای انتشار محتوا در زمان مدنظر به صورت خودکار، و 
تحلیل و بررسی نتایج عملکرد کمک می کنند استفاده 
کنید.

بازنگری و سنجش مداوم روش ها، علت و اهداف 
تا  می کند  کمک  اجتماعی،  شبکه های  در  حضور 
بدانید چقدر به اهداف تعیین شده دست یافته اید. 
فراموش نکنید که استراتژی شما باید به طور مرتب 
بهبود و ارتقا یابد.
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