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رهش ّ راسُای سیادی داػتَ ّ ُوچٌیي درتارٍ آى تاّرُای غلظ ّ سیادٍ گْیی ُایی ًیش ّجْد دارد.  اجتماعی ٌای رساوً زاریابیبا
هؼوْالً ایي تاّرُای غلظ ّ درّغیي تْطظ افزادی کَ تَ ُیچ ّجَ داًغ ػلوی در هْرد تاساریاتی رطاًَ ُای اجتواػی ّ چگًْگی 

رایج تزیي "تاّرُای درّغیي" هؼوْل ّ تزخی اس پاطخ ُا ّ راُکارُا تزای  کارکزد آى ًذارًذ، گظتزع هی یاتذ. در ایي هقالَ تزخی اس
  .سهاى هْاجَ تا آًِا ارائَ ػذٍ اطت

 

 .کىىذ ومی استفادي اجتماعی ٌای رساوً از تجاری ٌای شرکت مخاطبیه و مشتریان- 
 

اًَ ُای اجتواػی را هتؼجة هی طاسد. تزخی ایي جولَ یک افظاًَء رایج اطت ّ ُوچٌاى تظیاری اس افزاد حزفَ ای در تاساریاتی رط
اس ػزکت ُای تجاری ّ کظة ّ کارُای آًالیي اصالً اس تاساریاتی رطاًَ ُای اجتواػی اطتفادٍ ًوی کٌٌذ. تا ایي حال آًِا تَ داػتي 

  .داًغ ػادات رطاًَ ُای اجتواػی هؼتزیاى خْد تْجَ هی کٌٌذ
 

ِتزیي راٍ پیذا کزدى آًِا، پیْطتي تَ آًِا ّ آپلْد لیظت ایویل هؼتزیاى هی تاػذ. اگز اگز هؼتزیاى در ػثکَ ُای اجتواػی تاػٌذ، ت

٪ اس لیظت هخاطثیي ػوا در 02ُیچ کض ّاقؼاً در آى ػثکَ ُا ًثاػذ، ػزکت هی تْاًذ اس اطتفادٍء آى اجتٌاب ًوایذ. اها اگز حذاقل 
 .اطتفادٍ کزدٍ ّ درگیز تاساریاتی رطاًَ ُای اجتواػی در آى ػْدػثکَ ُا ّجْد دارد، ػزکت ػوا تایذ اس آى ػثکَ ُای اجتواػی 

 
 .بگویىذ شما تجاری شرکت مورد در بذی چیسٌای است ممکه مردم- 

 

تَ ُز حال در هْرد کظة ّ کارُا حزف ُای ًاهزتْط سیاد هی سًٌذ. تٌِا تفاّت ایي اطت کَ در صْرت ػذم حضْر در ػثکَ ُا ّ رطاًَ 
  .کت ًوی تْاًذ اس هیشاى تشرگی هؼکل خْد آگاٍ گزددُای اجتواػی، آى ػز

 
هتخصصیي تاساریاتی رطاًَ ُای اجتواػی هی تْاًٌذ در هْرد هؼکالت کظة ّ کارُای آًالیي ّ ػزکت ُای تجاری کَ ُفتَ ُا ّ هاٍ 

  .ی رطاًَ ُا قزار تگیزًذُا در هْرد رطاًَ ُای اجتواػی دارًذ را تَ راحتی تزرطی ّ هطالؼَ کٌٌذ تا سهاًی کَ در جزیاى اصل
 



 

 

تٌِا راٍ هْاجَ تا ایي هْرد کَ افزاد در هْرد رطاًَ ُای اجتواػی تذگْیی هی کٌٌذ ایي اطت کَ در خْد جزیاى رطاًَ ُای اجتواػی 

 .قزار تگیزیذ

 

 
 

 

 ویستىذ جریان اصلی مسیر اجتماعی ٌای رساوً- 

 

ًیوی ار جوؼیت آى. تؼذاد تظیار کوی اس رطاًَ ُا تا   تقزیثاً تَ اًذاسٍء –هیلیْى کارتز فیض تْک ّجْد دارد  072در ایاالت هتحذٍ آهزیکا 

  (رّسًاهَ کَ الثتَ هیشاى اطتفادٍ اس رّسًاهَ رّ تَ کاُغ اطت )غیز اس تلْسیْى، رادیْ ّ  ایي حذ فزاگیز ُظتٌذ

 

تا ًادیذٍ گزفتي فزصت ُای هْجْد در تاساریاتی رطاًَ ُای اجتواػی هاًٌذ فیض تْک، آى ُن تَ دلیل اػتقادات اػتثاٍ هثل ایي تاّر 

ػظوی اس تاسار ُذفوٌذ خْد را اس دطت کَ رطاًَ ُای اجتواػی جشء هظیزُای اصلی تاساریاتی ًیظت، در ّاقغ ػزکت ُا تخغ ا

 .خْاٌُذ داد

 

٪ آى تَ ًحْی در ُویي ػثکَ ُای اجتواػی ُظتٌذ. در ّاقغ تظیاری اس آًِا هی تْاًٌذ 69هیلیْى ًفز اس جوؼیت در ایي کؼْر  10اس 

اجتٌاب ًواییذ. تا ایي حال افزاد  اس تثلیغات در جزیاى ُای اصلی تثلیغات هاًٌذ ضثظ تزًاهَ ُای تلْسیًْی ّ حذف آگِی ُای تاسرگاًی

 .هی تْاًٌذ اس طزیق رّع ُای تاساریاتی رطاًَ ُای اجتواػی هاًٌذ تثلیغات فیض تْک دطتزطی پیذا کٌٌذ

 

ػالٍّ تز ایي هتخصصیي تاساریاتی ػثکَ ُای اجتواػی ُوچٌیي تَ طْر خاؽ هی تْاًٌذ تثلیغات ُذفوٌذ تزای هخاطثاى فیض تْک ّ 

  .ص طي، جٌظیت، راتطَ ّ یا ّضؼیت ػغلی ّ حتی هحل جغزافیایی آًِا ایجاد ًوایٌذکارتزاى تز اطا

 

طالی کَ  02تا  01طالَ ای کَ در فلْریذا سًذگی هی کٌٌذ را هْرد ُذف قزار دٌُذ ّ یا هزداى هجزد  02هثالً ػزکت ُا هی تْاًٌذ سًاى 

ی اصلی تثلیغات دیگز رطاًَ هی تْاًٌذ ایي ًتایج ُذفوٌذ را داػتَ در ػِز ُای تشرگ سًذگی هی کٌٌذ. تَ ًذرت جزیاى ُا ّ ػاخَ ُا

 .تاػٌذ

 

 باشذ ومی گیری اوذازي قابل اجتماعی ٌای رساوً بازاریابی وتایج- 

 

در ّاقغ هشیت تاساریاتی رطاًَ ُای اجتواػی تا کٌْى تیغ اس جزیاى اصلی تاساریاتی اطت ّ آى تَ راحتی هی تْاًذ تا اتشارُای تزرطی 

طاًَ ُای اجتواػی هتفاّت اًذاسٍ گیزی ػْد. ًَ تٌِا اس ایي اتشارُای تحلیلی هی تْاًذ تزرطی ًوایذ کَ کجا چیشی در هْرد کوپاًی ر

 .ػوا گفتَ ػذٍ، تلکَ هی تْاًذ احظاص آى پیام را ًیش دریافت ًوایذ کَ آى پیام هثثت، هٌفی ّ یا خٌثی اطت

 

ی تْاًٌذ تؼذاد تزافیک ّب طایت را ًیش تؼییي ًوایٌذ، اس چَ هزاحلی گذػتَ تا تَ آى تخغ اس اتشارُای تجشیَ ّ تحلیل ّب طایت حتی ه

طات ػوا ّارد ػذٍ اًذ، اس چَ صفحاتی ٌُگام ّرّد تَ طایت دیذى کزدٍ ّ آیا در آًجا خزیذ اًجام دادٍ یا خیز. ایي هْضْع ایٌچٌیي 

ساریاتی رطاًَ ُای اجتواػی هی تْاًذ تزافیک خاؽ ّب طایت را تزرطی هؼٌی هی ػْد کَ ًَ تٌِا تزرطی ّ ًظارت جْاًة هثثت تا



 

 

دیگز تثلیغات در رطاًَ ُای اصلی  –ًوایذ، تلکَ هی تْاًذ تؼییي کٌذ کَ چَ رطاًَ آًالیٌی تاثیز تیؼتزی در فزّع خْاُذ داػت 

 .قاتلیت ایي کار را ًخْاُذ داػت

 

اها ٌُْس کَ ٌُْسٍ حزف ُایی تی رتظ ّ تاّرُای  –طال اس قذهت آى هی گذرد  02 تیغ اس –تاساریاتی ایٌتزًتی یک رػتَ جذیذ ًیظت 

غلظ سیادی در ایي هْرد ّجْد دارد. تا سهاًی کَ ایي حزف ُا ّ ػقایذ ًادرطت ّجْد دارد ّ تاساریاتی رطاًَ ُای اجتواػی در تاساریاتی 

ثت تاساریاتی رطاًَ ُای اجتواػی تَ هثارسٍء خْد در ایي ًثزد تَ طٌتی تَ ػٌْاى یک کاًال تاساریاتی هْثز پذیزفتَ ػْد، جْاًة هث

                                      .صْرت هذاّم ّ رّساًَ اداهَ خْاُذ داد


