
۱
حذف اکانت های بالاستفاده

اجتماعی  شبکه های  در  بیشتری  کاربری  حساب های  چه  هر 
مختلف داشته  باشید، به همان مقدار مدیریت و رسیدگی به آنها 
سخت تر می شود. لذا در حذف اکانت های غیرفعال در شبکه های 
مختلف تردید نکنید. این کار به ارتقای بهره وری کمک می کند. 
فراموش نکنید مخاطبین شما همواره می دانند در چه شبکه هایی 

به شما دسترسی خواهند داشت.

هفت استراتژی کارآمد بازاریابی 
در ارتقای کارایی شبکه های اجتماعی

 مدرســـه
کارآفرینى
اجــتماعى

partoschool.org

۲
به کارگیری یک رویه چند مجرایی

حذف اکانت های اضافه به معنی نداشتن حساب کاربری در چند 
بستر مختلف نیست. داشتن حساب کاربردی در دو یا سه بستر 
متناسب به شما در زمینه ارتقای آگاهی رسانی، تعامل مستمر با 
افزایش  و  کار  و  کسب  شدن  دیده  دامنه  گسترش  مخاطبین، 

فروش کمک می کند.

برگزاری مسابقه و قرعه کشی۳
بودجه  و  برای جلب توجه است. اهداف  این یک روش جذاب 
الزم، شیوه های جذب  شرکت کننده در مسابقه، و شرایط مسابقه 

را مشخص کنید و از این ابزار موثر ترویج و تعامل بهره ببرید.

۴
بهره گیری از اینفلوئنسرها

۸۹ درصد از کسب   و کارها گزارش می دهند که بازگشت سرمایه 
بازاریابی  بقیه شیوه های  از  اینفلوئنسرها،  با  از طریق همکاری 
باالتر بوده است. ۴۰ درصد از مخاطبین معتقد هستند که حداقل 
خریداری  را  محصولی  اینفلوئنسر  یک  توصیه  دلیل  به  بار  یک 
کرده اند. ۲۸ درصد از مدیران بازاریابی معتقدند که همکاری با 
اینفلوئنسرها، سریع ترین راه جذب مشتریان آنالین بوده است.

۵
استفاده از محتوای تعامل برانگیز

با در نظر گرفتن موارد زیر می توانید شانس تولید محتوایی که 
منجر به تعامل مشتریان بالقوه با شما شود را باال ببرید:
متنوع سازی در نوع محتوای تولیدی (عکس، فیلم، 

روایت و...)
انتخاب عنوان های توجه برانگیز برای محتوای تولیدی

ارایه سند و منبع برای راستی آزمایی و ارایه لینک
تدوین داستان های روایی

Call to Action ایجاد فرآیند و یا دکمه اقدام

۶
تعامل با کامنت گذاران

تعامل مستقیم با مخاطبین و پاسخ دادن به سواالت و نظرات 
آنها در شبکه های اجتماعی، بسیار مهم و کلیدی است. هرچه 
میزان تعامل کسب و کار و مخاطبین در فضای کامنت ها باالتر 
رود، محتوای تولید شده به طور خودکار از سوی شبکه اجتماعی 

به تعداد مخاطبین بیشتری توصیه می شود.

۷
تدوین هویت کسب و کار

در ادامه مسیر، تعیین خصوصیات و یک هویت منحصر به فرد 
برای کسب و کار الزامی است. هر چه شما در تثبیت هویت خود 
لحاظ  از  کم  کم  نیز  مخاطبین  باشید،  داشته  استمرار  و  تداوم 
روحی و عاطفی با کسب و کار شما احساس نزدیکی می کنند و 
اطمینان  قابل  نشان  یک  عنوان  به  برایشان  کارتان  و  کسب 

شناخته می شود.


