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معرفــی کتاب در زمینــه تجارت آنالین )آنالین مارکتینگ(
یکــی از زمینــه هــای جــذاب بــرای تالیــف کتــب مختلــف و انجــام جســتجو و تحقیقــات، 

دنیــای مجــازی و فضــای اینرتنــت اســت. جذابیــت ایــن حــوزه بــا همراهــی دنیــای پــول 

و تجــارت دوچنــدان مــی شــود، چــرا کــه پــول مقولــه ای بســیار دوســت داشــتنی بــرای 

همــه افــراد اســت و موضوعــات حــول محــور آن هرچیــزی را بــرای انســان جــذاب مــی 

کنــد.

در ایــن قســمت بــر آن شــدیم تــا بــا معرفــی کتــب مختلــف در زمینــه تجــارت آنالیــن کــه 

دو حــوزه هیجــان انگیــز پــول و اینرتنــت را بــه هــم وصــل مــی کننــد، شــام را در تحقــق 

بخشــیدن بــه رویاهایتــان در فضــای مجــازی بیشــرت یــاری کنیــم.

کتاب تجــارت الکرتونیک از ابتدا تا انتها 
ایــن کتــاب کــه بــه قلــم نویــد زراعتــی بــه رشــته تحریــر در آمــده اســت، شــام را در راه 

انــدازی یــک کســب و کار اینرتنتــی از صفــر تــا صــد یــاری مــی کنــد. در ایــن کتــاب مــی 

ــل  ــوارد عام ــه در بســیاری م ــل رســاندن خطاهــای خــود ک ــه حداق ــرای ب ــه ب ــد ک آموزی

شکســت ایــن نــوع از کســب و کار هــا نیــز هســتند، بهــرت اســت چــه اقداماتــی انجــام 

دهیــد ضمــن ایــن کــه نبایــد اشــتباهات ســایرین را تکــرار کنیــد.

کســب درآمد از اینرتنت_اینستاگرام
کســب درآمــد از طریــق اینرتنــت بــه یکــی از شــیوه هــای معمــول تجــارت در ســال هــای 

اخیــر بــدل شــده اســت. از گذشــته تــا بــه امــروز کــه کامپیوترهــای غــول آســا بــه ابــزار 

هــای دســتی کوچــک تغییــر شــکل داده انــد، شــیوه هــای تجــارت در اینرتنــت نیــز بــه 

ــه اشــرتاک  ــرای ب ــف ب ــش آپ هــای مختل ــور و پیدای ــا ظه ــرده اســت. ب ــر ک شــدت تغیی

ــن فضاهــا،  ــران ای ــزون کارب ــت و گســرتش روز اف ــل هــا در اینرتن ــب و فای گذاشــن مطال

امــروزه شــیوه هــای کســب درآمــد در اینرتنــت هــم دگرگونــی هــای فراوانــی پیــدا کــرده 

ــه داشــن کامپیوترهــای غــول آســا و ســاعت هــا گشــت و  ــازی ب اســت. دیگــر مــردم نی

گــذار در فضــای مجــازی را ندارنــد و بــا یــک کلیــک بــر روی تلفــن همــراه کوچــک خــود 

ــی  ــدا م ــاز داشــته باشــند، دســت پی ــات نی ــات، کاال و خدم ــه از اطالع ــه هــر آنچــه ک ب

ــد از  ــک هــای کســب درآم ــن تکنی ــا جدیدتری ــد ب ــاب شــام مــی توانی ــن کت ــد. در ای کنن

ــا  ــی در رسارس دنی ــای اجتامع ــبکه ه ــن ش ــوب تری ــی از محب ــه یک ــق اینســتاگرام ک طری

اســت، آشــنا شــوید. ایــن کتــاب نوشــته حمیدرضــا علــی میرزایــی اســت.

چگونه کلیک ها را به مشــرتی تبدیل کنیم؟
کتــاب حــارض بــرای شــام رسمایــه ارزشــمندی اســت؛ اگــر قصــد افزایــش درآمــد از طریــق 

ــید.  ــته باش ــی را داش ــدار نهای ــه خری ــا ب ــل آنه ــایت خــود و تبدی ــه س ــران ب جــذب کارب

رشــد و گســرتش کســب  وکارهــای اینرتنتــی رقابتــی بــه وجــود آورده کــه تنهــا راه بقــا در 

آن جــذب و حفــظ کاربرانــی اســت کــه بــه شــام وفــادار هســتند. تصــور اغلــب صاحبــان 

ــام راه  ــک مت ــش ترافی ــران و افزای ــذب کارب ــه ج ــت ک ــن اس ــی ای ــب  وکارهای ــن کس چنی

اســت؛ در حالــی کــه هدایــت ترافیــک جــذب شــده و تبدیــل آن بــه مشــرتی اســت کــه 

بــه افزایــش درآمــد منجــر مــی شــود. ایــن کتــاب ترجمــه آزاد از کتــاب »کلیــک هــا بــه 

ــا اســت  ــی دنی ــان اینرتنت ــن بازاریاب ــق تری مشــرتیان« نوشــته دوان فارســرت، یکــی از موف

ــه کار در رشکــت هایــی همچــون Microsoft و MSN را نیــز داشــته اســت. کــه تجرب
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Brian Clark برایان کالرک
ــی  ــرای خیل ــئو  ب ــوزه س ــام در ح ــن ن ــاید ای ش

کــه  بگوییــم  بایــد  امــا  نباشــد؛  آشــنا  هــا 

علیرغــم ایــن موضــوع برایــان کالرک بــا ســاخت 

یکــی   COPYBLOGGER موفــق  وبســایت 

ــامر  ــه ش ــه ب ــن عرص ــاالن ای ــن فع ــم تری از مه

مــی آیــد. اگــر در زمینــه تولیــد محتــوا، بــالگ 

طریــق  از  یابــی  بــازار  یــا  و  نویســی 

شــبکه هــای اجتامعــی فعــال هســتید 

از  قــوی  بســیار  احتــامل  بــه 

 COPYBLOGGER وبســایت

بــرای دریافــت نــکات و یــا 

اســتفاده  هــا  راهنامیــی 

کالرک  برایــان  کنیــد.  مــی 

یــک نویســنده قــوی اســت 

و  یکــی از کارهــای فــوق 

ه  د لعــا ای کــه او در وبســایت خــود ا

انجــام داده اســت، فهرســت 

بازاریابــان  از  دقیــق  بنــدی 

و نویســندگان بــزرگ در ایــن 

زمینــه اســت کــه هــر فــرد جویــای 

اطالعاتــی بــا رس زدن بــه آن می تواند 

اطالعاتــی مفیــد و در خــور کســب منایــد.

وبســایت  گــذار  بنیــان  کالرک  برایــان 

رســانه  عامــل  مدیــر  و   COPYBLOGGER

اســت  بــاور  ایــن  بــر   COPYBLOGGER

کــه ایــن روزهــا بــه راحتــی منــی تــوان بــر 

رس گــوگل کاله گذاشــت و بــا تکنیــک هــای 

قــوی  سیســتم  دســت  از  همچنــان  قدیمــی 

گــوگل رهایــی پیــدا کــرد. گــوکل رسســختانه 

ــی و  ــوای کپ ــه محت ــر گون ــا ه ــت ت ــر اس منتظ

محتوایــی کــه بــا تقلــب از دیگــران نوشــته 

شــده اســت را پیــدا کنــد و آن را از بیــن بــربد.

فـرد موفـق در زمینه تجـارت آنـالین
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موفق بازاریابی تکنیک های 
آنالین

بــا گســرتش اینرتنــت در متــام جنبــه های 

زندگــی، امــروزه داشــن اطالعــات کافــی 

از حــوزه آی تــی و ارتبــاط آن بــه دنیــای 

تجــارت و پــول، نوعــی ســواد پایــه ای به 

حســاب مــی آیــد کــه یکــی از ملزومــات 

ــی اگــر کســی  ــز هســت. یعن زندگــی نی

تــوان حضــور و رقابــت در ایــن فضــا 

ــی ســواد  ــه نوعــی ب را نداشــته باشــد ب

اســت و احتــامل آســیب خــوردن تجارت 
او بســیار بــاال اســت. 

رقابــت ســنگین در تجــارت آنالیــن و 

ــا،  ــن فض ــاد از ای ــای زی ــب درآمده کس

تــا  بــر آن داشــته اســت  بســیاری را 

حضــور خــود در ایــن کار را بســنجند و 

موفقیــت کســب و کار خــود را تخمیــن 

بزننــد. بایــد بدانیــد کــه تنهــا رصف 

خواســن و بــه صــورت اتفاقــی منــی 

تــوان کســب و کاری آنالیــن را ایجــاد 

کــرد و مثــره هــای موفقیــت آن را بهــره 

بــرداری کــرد. در ایــن مســیر بایــد از 

اصــول و شــیوه هایــی پیــروی کــرد کــه 

ــب و  ــت در کس ــده موفقی ــن کنن تضمی

کار مــورد نظــر شــام باشــند. اگرچــه کــه 

ممکــن اســت در هــر نوعــی از کســب 

جهــت  متفاوتــی  هــای  تکنیــک  وکار 

موفقیــت در فضــای مجــازی بــه وجــود 

بیاینــد، امــا قواعــد و اصــول کلــی وجــود 

دارد کــه مــی تواننــد بســیار مفیــد و 
ــند. ــده باش ــاری کنن ی
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1 تکنیــک اول شــناخت "نیــاز" بــازار 
ــدازه شــناخت  ــه ان ــز ب ــچ چی اســت؛ هی

بــازار هــدف منــی توانــد تضمیــن کننــده 

موفقیــت یــک کســب و کار اینرتنتــی 

مشــرتی  بدانیــد  کــه  زمانــی  باشــد. 

ــا و  ــد کاال ه ــد و بتوانی ــی خواه ــه م چ

ــد  ــه دهی ــاس آن ارائ ــر اس ــات را ب خدم

تــا حــدود زیــادی بــه هــدف خــود کــه 

ــد.هــامن فــروش بیشــرت اســت نزدیــک  شــده ای

و  ســازی"  دوم"برنــد  تکنیــک   2
ــا  ــت؛ ب ــب اس ــن مخاط ــدن در ذه مان

ســاخت یــک برنــد و طراحــی آن بــه 

صورتــی کــه در ذهــن و خاطر مشــرتیان 

باقــی مبانــد مــی توانید کســب و کاری را 

ایجــاد کنیــد کــه بقــاء آن تزلــزل ناپذیــر 

ــا املــان هــا و مولفــه  باشــد. برنــد هــا ب

هایــی کــه بــه همــراه خــود دارنــد یکــی 

ــر ســازی  ــن اصــول تصوی از اساســی تری

ــد. ــاده مــی کنن را در ذهــن پی

ســازی  "بهینــه  ســوم  تکنیــک   3
ــی  ــا زمان موتورهــای جســتجو" اســت؛ ت

بــه  نتایــج جســتجو  نتوانیــد در  کــه 

توانیــد  منــی  شــوید  دیــده  خوبــی 

انتظــار موفقیــت در کســب و کار خــود 

ــا  ــت ب ــرت اس ــس به ــید، پ ــته باش را داش

ــرص  ــت و منح ــا کیفی ــوای ب ــد محت تولی

بفــرد، ســایت خــود را در موتورهــای 

ایــن  از  تــا  کنیــد  ایندکــس  جســتجو 

طریــق بهــرت دیــده شــوید.

4 تکنیــک چهــارم "بازاریابــی  از 
طریــق شــبکه هــای اجتامعــی" اســت؛ با 

گســرتش تلفــن هــای همــراه و همــه گیر 

شــدن شــبکه هــای اجتامعی با دسرتســی 

ســاده تــر، بازاریابــی از ایــن طریــق مــی 

توانــد پتانســیل هــای زیــادی داشــته 

باشــد کــه اســتفاده صحیــح و بــه موقــع 

از آن هــا منجــر بــه موفقیــت در کســب 
و کار خواهــد شــد.
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چگونه می توان برندی موفق در اینرتنت 

پایه گذاری کرد؟

اخرتاعات در حوزه شبکه های اجتامعی، جهان را با تحوالت و 

دگرگونی های زیادی در قرن بیست و یکم مواجه کرده است. 

بازاریابی از طریق شبکه های اجتامعی فرصت های بالقوه زیادی را 

در اختیار صاحبان کسب و کار و مشرتیان قرار می دهد.

پیدا کردن اسرتاتژی های موثر بواسطه بازاریابی شبکه های 

اجتامعی یکی از اساسی ترین و مهم ترین قدم هایی است که در 

ساخت یک برند موفق در اینرتنت تاثیر گذار است. برای این که 

یک برند موفق در اینرتنت بسازید باید از قواعدی پیروی کنید که 

متضمن ماندگاری شام در ذهن مخاطبان باشد.

اولین مسیر انجام تحقیقات الزم در بازار هدف است؛ برای این که 

به خوبی در فضای اینرتنت شناخته شوید در ابتدا باید مخاطبان 

خود را بشناسید، پس از آن که برندی بر اساس نیاز مخاطبان خود 

ایجاد کردید، آن گاه می توانید نسبت به موفقیت آن در فضای 

مجازی و شبکه های اجتامعی اطمینان حاصل منایید.

سپس می توانید برای برند خود رنگ و آهنگی خاص در نظر 

بگیرید؛ این کار عالوه بر ماندگار کردن تصویر برند در ذهن 

مخاطب، با به کار انداخن سایر حواس می تواند او را بیش از پیش 

به خود درگیر مناید و این یکی از رشوطی است که ما برای موفقیت 

در کسب و کار آنالین به آن شدیدا نیاز داریم.

از ترکیب موزونی از شبکه های اجتامعی برای تبلیغات استفاده 

کنید؛ این کار جای پای شام را سفت کرده و امکان استفاده از 

حداکرث توان بالقوه شبکه های اجتامعی را می دهد، ضمن این که 

با این شیوه می توانید بین افراد بیشرتی به تبلیغات بپردازید.

شهرت و آوازه ای مجازی برای خود در فضای اینرتنت دست و پا 

کنید؛ اگر بتوانید با تولید یک کاالی جنجالی و یا خدماتی منحرص 

بفرد بیشرت دیده شوید، قطعا می توانید برند موفق تری داشته 

باشید. اگر برای ساخت این شهرت از افراد معروف و خوشنام و 

تبلیغات آن ها در صفحات شخصی شان بهره بگیرید که بی شک  

این کارتاثیری دوچندان بر شهرت و آوازه شام خواهد گذاشت.

ی محتوا
ویک
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2017 IBOUND

ایــن رویــداد بیــن املللــی یکــی از مهــم تریــن گردهامیــی هــای دنیــا در زمینــه دیجیتــال مارکتینــگ و بازاریابــی 

آنالیــن اســت. بــا جــذب ســالیانه بیــش از 10 هــزار نفــر بــه ایــن هامیــش مــی تــوان گفــت IBOUND  یکــی از 

مهــم تریــن اتفاقاتــی اســت کــه هرســاله در حــوزه بازاریابــی آنالیــن مــی افتــد. ایــن رویــداد در تاریــخ 25 تــا 28 

ســپتامرب ســال جــاری در شــهر بوســتون در آمریــکا برگــزار خواهــد شــد. یکــی از جاذبــه هــای ایــن کنفرانــس وجــود 

ســخرنانان مطــرح و درجــه یــک در زمینــه آنالیــن مارکتینــگ اســت کــه بــه عالقمنــدان ایــن حــوزه توصیــه مــی 

کنیــم آن را از دســت ندهنــد.

مهم ترین رویداد های خارجی در زمینه تجارت الکرتونیک

State of Search

ایــن کنفرانــس در مــاه اکتــرب هــر ســال در داالس آمریــکا برگــزار مــی شــود و مجموعــه ای از شــگفتی 

هــای حــوزه آنالیــن مارکتینــگ را در خــود گــردآوری کــرده اســت. ایــن هامیــش توســط متخصصیــن 

ــی آن  ــت و بزرگ ــر جذابی ــال ب ــر س ــود و ه ــی ش ــزار م ــال برگ ــی دیجیت ــئو و بازاریاب ــای س ــوزه ه ح

افــزوده مــی شــود. تاریــخ دقیــق ایــن گردهامیــی 9 و 10 اکتــرب 2017 اســت.

MozCon

ایــن هامیــش در تاریــخ 17 جــوالی بــه همــت Rand Fishkin برگــزار مــی شــود. در 

ایــن گردهامیــی ســخرنانان مطــرح بســیاری در زمینــه بازاریابــی آنالیــن و مقولــه ســئو 

بــه صحبــت خواهنــد پرداخــت.
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ضمــن عــرض ســالم و عــرض تربیــک بــه 

مناســبت حلــول مــاه مبــارک رمضــان، از 

شــام مــی خواهیــم کــه کمــی در مــورد  

خودتــان بــرای مــا بگوییــد.

ــه  ــید ب ــته نباش ــالم و خس ــرض س ــا ع ب

خواننــدگان عزیــز و ضمــن خوشــامد 

ــی  ــه شــام، مــن فهیمــه میرزای ــی ب گوی

توســعه  و  تحقیــق  تیــم  رسپرســت 

در مجموعــه ویکــی محتــوا هســتم. 

مــن مقطــع کارشناســی رو در رشــته 

ــی در دانشــگاه  ــع طبیع مهندســی مناب

تهــران خوانــدم و بــه جــرات مــی توانــم 

ــا  ــته ه ــته از رش ــن دس ــه ای ــم ک بگوی

علیرغــم ایــن کــه در جوامــع جهــان 

ســومی همچــون کشــور مــا بســیار 

مهجــور و ناشــناخته انــد، امــا بــه دلیــل 

گســرتدگی و چنــد وجهــی بــودن، ابعــاد 

زیــادی را در زندگــی در بــر مــی گیرند و 

از ایــن بابــت محــور و پایــه هــر چیــزی 

ــد. در  ــی آین ــه حســاب م ــه ب در جامع

مقطــع کارشناســی ارشــد بیشــرت بــه 

ــر  ــالوه ب ــه ع ــودم ک ــته ای ب ــال رش دنب

راضــی کــردن روح خــودم، امــکان ایجاد 

جایــگاه اجتامعــی و شــغل را برایــم 

فراهــم کنــد. ایــن بــود کــه بعــد از 

ــان دادم و در  کمــی تحقیــق کنکــور زب

رشــته زبــان انگلیســی گرایــش مرتجمــی 

دانشــگاه آزاد علــوم تحقیقــات پذیرفتــه 

ــم  ــه زندگی ــود ک ــس ب ــن پ ــدم. از ای ش

ــن  ــش از ای ــرد. پی ــی ک ــرات اساس تغیی

هــم در دوره کارشناســی کار ترجمــه 

انجــام مــی دادم امــا بــه دلیــل پراکنــده 

و تــک بعــدی بــودن کارهــا هیچوقــت 

نــگاه سیســتامتیکی بــه قضیــه نداشــتم 

و از منظــر علــم ترجمــه منــی توانســتم 

ــم. ــگاه کن ــه موضــوع ن ب

ــی از  ــا کم ــدور اســت ت ــرای شــام مق ب

ــد  ــاط رشــته تحصیلــی خــود و تولی ارتب

ــد؟ ــا بگویی ــرای م ــوا ب محت

ارتبــاط مســتقیم و صــد در صــدی میــان 

ترجمــه و تولیــد محتــوا وجــود دارد. 

یکــی از بــزرگ تریــن چالــش هایــی کــه 

ــرو  ــا آن روب ــوا ب ــدگان محت ــد کنن تولی

هســتند نبــود اطالعــات کافــی در برخی 

از حــوزه هــا اســت کــه بــرای رفــع 

ایــن مســئله آن هــا ملــزم بــه اســتفاده 

ــی  ــتند. در ویک ــی هس ــع خارج از مناب

محتــوا هــم ایــن مســئله وجــود دارد و 

گاهــی در وبســایت های فارســی حــول 

ــی  ــی را من ــچ اطالعات ــک موضــوع هی ی

تــوان بــه دســت آورد؛ از ایــن رو اســت 

کــه بــه رساغ ســایت هــای خارجــی 

ــم. ــرب مــی روی معت

از  فارســی  محتــوای  تولیــد  اهمیــت 

نــگاه شــام چیســت؟

ــان  ــه زب ــلط ب ــه تس ــن ک ــل ای ــه دلی ب

خارجــی در بیــن بســیاری از اقشــار 

جامعــه جــا نیفتــاده اســت، رشکــت 

اطــالع  بــرای  محتــوا  تولیــد  هــای 

ــی  ــطح اطالعات ــردن س ــاال ب ــانی و ب رس

جامعــه، حــال در هــر زمینــه ای، ملــزم 

ــتند.  ــی هس ــوای فارس ــد محت ــه تولی ب

ــق  ــوان از طری ــی ت ــا را م ــن محتواه ای

اینرتنــت،  از  اطالعــات  گــردآوری 

تجربیــات شــخصی و یــا انتقــال از ســایر 

زبــان هــا تولیــد کــرد کــه البتــه تولیــد 

ــود را دارد. ــاص خ ــط خ ــدام رشای هرک

فکــر مــی کنیــد اســتفاده از منابــع 

ــدازه  ــه ان ــا چ ــی ت ــن امللل ــی بی اطالعات

مــی توانــد منجــر بــه ســاخت محتــوای 

»منحــرص بفــرد« و »بــا کیفیــت« شــود؟

خــب مســئله اصلــی در تولیــد اطالعات 

در دنیــا ایــن هســت کــه زبان انگلیســی 

اولیــن و مهــم تریــن زبــان دنیــا بــه 

حســاب مــی آیــد و بیــش تــر از 75 

درصــد مقــاالت و اطالعاتــی کــه در 

ــا از طریــق پژوهــش و تحقیــق بــه  دنی

ــه  ــند، ب ــی رس ــردم م ــی م چــاپ و آگه

رسپرست تیم تحقیق و توسعه ویکی محتوا

مصاحبه با فهیمه میرزایی

هامنطــور کــه مــی دانیــد در ایــن بخــش از ماهنامــه تخصصــی ویکــی محتــوا بــر آن هســتیم تــا ضمــن 

ــوا  ــی محت ــه ویک ــا و مجموع ــای آن ه ــی ه ــورد ویژگ ــه، در م ــن مجموع ــران ای ــا مدی ــه ای ب مصاحب

اطالعاتــی را بــه دســت بیاوریــم. پــس از مصاحبــه بــا رسکار خانــم نــدا حســینی مدیــر عامــل مجموعــه 

و خانــم فاطمــه بغــدادی مدیــر داخلــی ویکــی محتــوا ایــن بــار مــی خواهیــم مصاحبــه ای بــا خانــم 

فهیمــه میرزایــی رسپرســت تیــم تحقیــق و توســعه ویکــی محتــوا داشــته باشــیم و از ایشــان در مــورد 

زمینــه هــای کاری در ویکــی محتــوا و عالیقشــان ســواالتی را بپرســیم.
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ایــن زبــان نوشــته شــده انــد و همچنــان نیــز نوشــته مــی شــوند. 

ــان هــای دیگــر را  ــه زب ــوا ب ــدگان محت ــد کنن ــن موضــوع، تولی ای

بــه فکــر فــرو بــرد کــه بــا انتقــال مطالــب از زبــان هــای قدرمتنــد 

چــون انگلیســی، اقــدام بــه تولیــد محتــوای یونیــک کننــد؛ البتــه 

موضوعــی کــه بایــد مدنظــر قــرار بگیــرد ایــن اســت کــه در تولیــد 

محتــوا، انتقــال صددرصــد موضــوع محــور کار نیســت و شــخص 

مرتجــم تنهــا بــه برداشــت هــا و ترجمــه آزاد بــدون آســیب دیــدن 

بــه اطالعــات اصلــی و مطالــب صحیــح دســت مــی زنــد.

ــدان  ــا فق ــه ب ــی ک ــم در حــوزه های ــی کن ــر م ــن فک ــان م در پای

ــای  ــورس ه ــتفاده از س ــه اس ــزم ب ــتیم، مل ــرو هس ــات روب اطالع

ــد  ــق بای ــردآوری و تحقی ــه جــای گ ــی باشــیم و ب ــی م ــن امللل بی

بــه انتقــال مفاهیــم فکــر کنیــم. بــا توجــه بــه رشــد و گسرتشــی 

کــه در زمینــه هــای تحقیقاتــی و ایجــاد داده هــا در بیــن فارســی 

زبانــان مشــاهده مــی کنــم، بــه ایــن بســیار امیــدوارم کــه منابــع 

ــی  ــن امللل ــی و بی ــای اصل ــورس ه ــی از س ــه یک ــی روزی ب فارس

تولیــد داده تبدیــل شــوند. در حقیقــت هــدف مجموعــه ویکــی 

محتــوا نیــز رســیدن بــه چنیــن آرزویــی اســت.

ــا  ــد ت ــوده اســت و فکــر مــی کنی آرزوی شــام در کودکــی چــه ب

ــه آن نزدیــک شــدید؟ ــدازه ب چــه ان

بعــد از کمــی مکــث، مــی خندنــد و عنــوان مــی کننــد: واقعیــت 

ایــن اســت کــه رویــای کودکــی و نوجوانــی مــن قبولــی در رشــته 

داروســازی بــود، امــا بــه دلیــل بازیگوشــی هــا و شــیطنت هایــی 

کــه در مدرســه داشــتم ایــن امــکان برایــم فراهــم نشــد. در همین 

حیــن هــم عالقــه زیــادی بــه نوشــن داشــتم و مجموعــه بزرگــی 

از نوشــته هــای خــودم رو جمــع آوری کــرده بــودم. کتــاب مــی 

خوانــدم، تحقیــق مــی کــردم و ایــن بــود کــه بــه رشــته ترجمــه 

رســیدم. ترجمــه خوشــبختانه بــه دلیــل گســرتدگی کــه دارد و البته 

ــادی رو  ــور زی ــز هســت، جــای کار و مان ــو نی ــه بســیار ن ــن ک ای

بــرای مــی گذاشــته اســت.

 مــن در ایــن لحظــه خــدا رو شــاکرم کــه بــه مــن موهبــت هــای 

زیــادی داده اســت و ایــن امــکان رو بــرای مــن فراهــم کــرده تــا 

در رشــته ای ادامــه تحصیــل بــدم کــه احســاس مــی کنــم کمــی 

ذوق و اســتعداد در آن دارم. مرتجــم شــدن بــرای مــن رویایــی بود 

کــه در ســال هــای آخــر مقطــع کارشناســی در ذهنــم کلیــد خــورد 

ــه انجــام مــی دهــم علیرغــم متــام  و در حــال حــارض از کاری ک

ســختی هــا و پیچیدگــی هایــش لــذت بســیاری مــی بــرم.

ــتید  ــا گذاش ــار م ــود را در اختی ــای خ ــت گرانبه ــه وق ــن ک  از ای

سپاســگذارم.

ــه ویکــی  ــه مجموع ــی ب ــف فرمای ــه خاطــر ترشی ــن از شــام ب م

ــم. ــوا، تشــکر مــی کن محت
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چگونه محتوای تاثیرگذار و جذاب برای شــبکه های اجتـــاعی تهیه کنیم؟
ــداد  ــا تع ــه ب ــی ک ــر متن ــت، ه ــوع کیفی ــارغ از موض ــود و ف ــط ب ــا مرتب ــد واژه ه ــه کلی ــا ب ــئو تنه ــه س ــود ک روزگاری ب

زیــادی کلیــدواژه ســاخته مــی شــد مــی توانســت در موتورهــای جســتجو ایندکــس شــود. امــروزه الگوریتــم هــای ســازنده 

موتورهــای جســتجو پیچیــده تــر عمــل مــی کننــد و از ایــن رو مــی تواننــد محتــوای بــی کیفیــت را از انــواع محتوایــی کــه بــا 

فکــر تهیــه شــده اســت، تشــخیص دهنــد. اکنــون کــه Semantic SEO ایجــاد شــده اســت، عملکــرد موتورهــای جســتجو در 

تشــخیص محتــوای بــی کیفیــت بســیار قــوی تــر شــده؛ لــذا خــال ســاخت محتوایــی کــه از نظــر موتــور جســتجو بــا کیفیــت 

باشــد کامــال احســاس مــی شــود. در زمینــه تولیــد محتــوا بــرای شــبکه هــای اجتامعــی حساســیت ســئو برداشــته مــی شــود.

ــه  ــش در زمین ــش از پی ــی بی ــای اجتامع ــبکه ه ــده ش ــث ش ــا باع ــت ه ــراه و تبل ــن هم ــای تلف ــتگاه ه ــری دس ــه گی هم

ــد. ــدام کنن ــی اق ــای اجتامع ــبکه ه ــرای ش ــوا ب ــد محت ــرای تولی ــادی ب ــده زی ــوند و ع ــال ش ــی فع ــگ و بازاریاب مارکتین

شــبکه هــای اجتامعــی بــه دلیــل ســهولت در دسرتســی یکــی از جــذاب تریــن و در عیــن حــال پرکاربردتریــن اپلیکیشــن 

هــای ارتباطــی کاربــر محــور هســتند کــه امــکان انتقــال و بــه اشــرتاک گــذاری هــر گونــه داده را دارنــد. ایــن امــکان بــه آن 

هــا اجــازه مــی دهــد تــا بــه بســرتهای مناســبی بــرای تبلیغــات و فــروش تبدیــل شــوند.

 البتــه جــذب مخاطبــان وفــادار بــه شــبکه هــای اجتامعــی تــا حــدودی پیچیــده اســت و پیــدا کــردن ذائقــه کســانی کــه 

از طریــق ایــن شــبکه هــا بــه برقــراری ارتبــاط مــی پردازنــد تــا حــدودی ســخت بــه نظــر مــی آیــد. بنابرایــن در ســاخت و 

ایجــاد محتــوا بــرای ایــن دســته از افــراد بایــد بســیار هوشــمندانه عمــل کنیــم تــا در حیــن کار بــا ریــزش کاربــر و فالوئــر 

مواجــه نشــویم.

مهــم تریــن و اصلــی تریــن تکنیــک در بازاریابــی شــبکه اجتامعــی ایــن اســت کــه از گذاشــن مــن هــای بلنــد و خســته 

کننــده کــه از حوصلــه مخاطــب خــارج اســت، خــودداری کنیــم. اعضــای گــروه، کانــال و یــا پیــج بایــد بتواننــد بیشــرتین 

ومفیــد تریــن اطالعــات را بــا توجــه بــه موضــوع مــورد نظــر خــود در کــم تریــن زمــان ممکــن بگیرنــد. متــون و پســت هــای 

کوتــاه، دقیــق و مخاطــب پســند ایــن امــکان را بــه آن هــا مــی دهــد.

تکنیــک دوم اســتفاده از تصاویــر و اینفوگرافــی هــا اســت؛ اینفوگرافــی هــا بــا پتانســیل هــای باالیــی کــه در رســاندن حجــم 

زیــادی از اطالعــات دارنــد، بــه یکــی از محبــوب تریــن بخــش هــای یــک کانــال، پیــج و یــا گــروه تبدیــل شــده انــد. فقــط 

بایــد اســتفاده از رنــگ هــا و املــان هــای مناســب در طراحــی اینفوگرافــی را فرامــوش نکنیــد تــا بتوانیــد بهینــه تریــن نتیجــه 

ممکــن را از ایــن فرآینــد بگیریــد.

تکنیــک بعــدی اســتفاده از ویدئــو و انیمیشــن بــه منظــور برقــراری ارتبــاط بیشــرت بــا اعضــا اســت. ایــن امکانــات عــالوه 

بــر درگیــر کــردن قــوای بــرصی افــراد، شــنوایی آن هــا را نیــز تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد و از ایــن رو مــی تواننــد نقــش 

پررنــگ تــری را در فرآینــد محتواســازی بــرای شــبکه هــای اجتامعــی بــازی کننــد.

تکنیــک چهــارم برقــراری ارتبــاط بــا مخاطبیــن از طریــق ضبــط صــدای خــود و قــرار دادن آن در شــبکه هــای اجتامعــی 

ــان شــام و  ــاط می ــراری ارتب ــا برق ــدی شــام، ب ــوای تولی ــردن ذهــن مخاطــب در محت ــر ک ــر درگی ــن کار عــالوه ب اســت؛ ای

ــد. ــر مــی کن ــی را امکانپذی مشــرتیان، انجــام کارهــای بازرگان

بــه طــور کلــی تکنیــک هایــی کــه گفتــه شــد توانایــی آن را دارنــد تــا فرآینــد ســاخت محتــوا در شــبکه هــای اجتامعــی را 

بهبــود بخشــد، امــا بایــد توجــه داشــته باشــید کــه هــر بــازار خــاص بــا توجــه بــه نــوع مخاطــب خــود، تکنیــک هــای مجــزا 

و منحــرص بفــردی را بــرای ایــن کار مــی طلبــد.
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