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فیســبوک ( )Facebookبهعنــوان پرمخاطبتریــن شــبکه اجتماعــی ،یکــی از برتریــن
بســترها بــرای کســبوکارها اســت .در ایــن مقالــه بــه معرفــی و بررســی مقولــه
بازاریابــی بــا فیســبوک ( )Facebook Marketingپرداختــه میشــود.

وقتــی اســم شــبکههای اجتماعــی بــه گــوش میرســد ،چنــد رســانه اصلــی از جملــه
اینســتاگرام ،توئیتــر ،لینکدیــن ،پینترســت و صدالبتــه فیســبوک در ذهنهــا تداعــی
میشــود .درحالیکــه شــاید هنــوز خیلــی از افــراد اطالعــات و آمــار دقیقــی از ایــن
شــبکهها در دســت ندارنــد ،شــاید بهتــر باشــد بدانیــد برخــاف چیــزی کــه بــه نظــر
میرســد ،ایــن اینســتاگرام نیســت کــه پرمخاطبتریــن شــبکه اجتماعــی جهــان
اســت .رســانه اجتماعــی  Facebookبــا اختــاف قابلتوجهــی نســبت بــه دیگــر
شــبکهها در صــدر لیســت قــرار دارد .جالبتــر اینکــه فیســبوک از زمانــی کــه فعالیــت
حرف ـهای خــود را آغــاز کــرد و بــه ایــن جایــگاه رســید هنــوز هیــچ شــبکه اجتماعــی
دیگــری موفــق نشــده تــا بــه محبوبیــت فعلــی آن برســد.
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ایــن محبوبیــت مثالزدنــی باعــث شــد تــا فیســبوک خیلــی ســریع بــه بســتری فعــال
بــرای فعالیتهــای تجــاری تبدیــل شــود .بایــد گفــت کــه فیســبوک اولیــن شــبکه
اجتماعــی جهــان بــود کــه در آن حجــم زیــاد تبــادالت اقتصــادی صــورت پذیرفــت .از
شــروع ایــن اتفــاق طولــی نکشــید کــه فیســبوک رسـ ً
ـما پلتفــرم تبلیغاتــی و حرفـهای
خــود بــرای کس ـبوکارهای آنالیــن را رونمایــی کــرد و بعــد از آن ایــن رســانه بهطــور
رســمی بــه بزرگتریــن شــبکه اجتماعــی جهــان تبدیــل شــد.

بیشــتر از یــک دهــه از محبوبیــت فیســبوک گذشــته و ایــن رســانه بــا اینکــه رقبــای
قدرتمنــد زیــادی پیــدا کــرده ،امــا همچنــان در حــال حکمرانــی در دنیــای رســانههای

2

www.modireweb.com
www.takbook.com

بازاریابی در فیسبوک؛ سکوی پرتاب کسبوکارها در سطح جهانی

اجتماعــی بــه ویــژه در بخــش تجــاری آنهــا اســت .طــی ســالهای اخیــر نــرخ
تأثیرگــذاری  Facebookدر بحــث معامــات تجــاری بیســابقه بــوده و همیــن
مســئله ســبب شــد تــا عم ـاً یــک بازاریابــی منحصــر بهفــرد بهعنــوان بازاریابــی بــا
فیســبوک ( )Facebook Marketingشــکل بگیــرد .کمپانــی فیســبوک در ســالهای
گذشــته تــاش زیــادی کــرد تــا خدمــات تبلیغاتــی و تجــار یاش را گســترش دهــد و
حــاال بــه جایگاهــی رســیده کــه حتــی در زمینــه تبلیغــات یــک رقیــب خیلــی جــدی
بــرای گــوگل بــه حســاب م ـیرود.

در ایــن مقالــه از وبســایت مدیــروب قــرار اســت شــما را بــا ایــن شــبکه اجتماعــی
قدرتمنــد بیشــتر آشــنا کنیــم و بــه بررســی جوانــب مختلــف بحــث بازاریابــی بــا
فیســبوک بپردازیــم .امــا بهتــر اســت قبــل از اینکــه وارد ایــن بحث شــویم کمی بیشــتر
بــا ماهیــت فیســبوک و تاریخچــه آن آشــنا شــویم .شــاید جالــب باشــد کــه بدانیــد
خیلــی از مــردم همانطــور کــه از کمپانیهایــی مثــل گــوگل فقــط یــک نــام ســاده
شــنیدهاند ،در مــورد فیســبوک نیــز همینطــور فکــر میکننــد و آن را فقــط و فقــط
یــک شــبکه اجتماعــی ســاده میداننــد .مــا میخواهیــم بــه شــما بگوئیــم کــه چــرا
فیســبوک جــزو مهمتریــن کانالهــای کســب بازدیــد و درآمــد بــرای کس ـبوکارهای
آنالیــن اســت.
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نکتــه مهــم :از جایــی کــه فیســبوک محبوبیــت و کاربــرد زیــادی در ایــران نــدارد،
مباحــث مطــرح شــده در ایــن مقالــه در مقیــاس جهانــی هســتند .مخاطــب اصلــی
ایــن مقالــه شــرکتها و کســبوکارهای ایرانــی هســتند کــه نــه در داخــل ،بلکــه
در حــال فعالیــت در ســطح جهانــی هســتند و محصــوالت و خدمــات خــود را بــرای
مشــتریان خارجــی ارائــه میکننــد .چنیــن تجارتهایــی درآمــد خــود را از ریــال بــه
دالر تغییــر داده و درآمدهــای قابلتوجهــی دارنــد .مسـ ً
ـلما فیســبوک میتوانــد یکــی
از برتریــن ابزارهــای چنیــن کســبوکارهایی باشــد تــا بتواننــد از طریــق آن ،یــک
کانــال معتبــر و قدرتمنــد بــرای معرفــی و فــروش محصــوالت خــود در کشــورهای
دیگــر داشــته باشــند.

نگاهی به تاریخچه Facebook
فیســبوک بــرای اولیــن بــار بــه عنــوان یــک پــروژه دانشــگاهی در فوریــه  2004کلیــد
خــورد .در آن زمــان مــارک زاکربــرگ ( )Mark Zuckerbergکــه دانشــجوی دانشــگاه
هــاروارد بــود همــراه بــا چنــد نفــر از هماتاقیهــای دانشــگاه از جملــه Eduardo
 Severin ، Andre McCollumو  Chris Hughesایــن پــروژه را راهانــدازی کردنــد.
آنهــا در ابتــدا وبســایتی ایجــاد کردنــد و آن را بــه شــکل یــک انجمــن درآوردنــد.

در شــروع فقــط دانشــجویان دانشــگاه هــاروارد قــادر بــه عضویــت در آن بودنــد امــا
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چنــد مــاه بعــد فیســبوک اجــازه داد تــا دانشــجویان دیگــر دانشــگاههای آمریــکا و
کانــادا نیــز در آن عضــو شــوند .در نهایــت در ســپتامبر  2006ایــن شــبکه اجتماعــی
بــرای افــراد سرتاســر دنیــا کــه یــک آدرس ایمیــل فعــال داشــتند و ســن آنهــا نیــز
بــاالی  13ســال بــود در دســترس قــرار گرفــت .در حالــی کــه ایــن پــروژه دانشــگاهی
بیشــتر از حــد انتظــار بــا اســتقابل روب ـهرو شــد ،مــارک زاکربــرگ تصمیــم گرفــت تــا
آن را بــه صــورت حرف ـهای توســعه دهــد .بــه همیــن خاطــر او از ادامــه تحصیــل در
دانشــگاه صرفنظــر کــرد و تمــام وقــت خــود را روی برنامهنویســی و گســترش
فیســبوک گذاشــت.

مــارک زاکربــرگ قبــل از اینکــه روی پــروژه فیســبوک فعالیــت کنــد ،یــک پــروژه
انحصــاری بــه نــام  FaceMashراهانــدازی کــرده بــود کــه درحقیقــت اولیــن نســخه
آزمایشــی فیســبوک بــود .ایــن پــروژه خیلــی ســاده و بیشــتر شــبیه بــه یــک بــازی
تحـتوب بــود .امــا همیــن ایــده ســاده باعــث شــد تــا زاکربــرگ بــه فکــر توســعه آن
بیافتــد .درحالــی کــه پــروژه اصلــی کام ـاً بــه آدرس  Facebook.comتغییــر پیــدا
کــرد ،امــا بــا ایــن حــال در ســال  2010زاکربــرگ از طریــق فــروش دامنــه FaceMash.
 comمبلــغ خوبــی بــه دســت آورد .او ایــن دامنــه را بــا قیمــت بیشــتر از  30هــزار دالر
بــه فــروش رســاند تــا ســرمایهای مناســب بــرای توســعه هرچــه بیشــتر فیســبوک بــه
دســت بیــاورد.
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البتــه گفتنیســت کــه در ســال  2004و زمانــی کــه پتانســیل بــاالی ایــن رســانه بــرای
خیلــی از ســرمایهگذاران پدیــدار شــد ،آقــای  Peter Thielکــه یــک ســرمایهگذار
خطرپذیــر ( )Venture Capitalistبــود بــا ســرمایهگذاری مبلغــی بــه ارزش  500هــزار
دالر روی ایــن اســتارتآپ ،باعــث شــد تــا فیســبوک یــک شــروع جنجالــی داشــته
باشــد.

دلیل نامگذاری Facebook
واژه  Facebookکــه درواقــع از کلمــات جداگانــه Faceو  Bookتشــکیل شــده ،یــک
لغــت ابداعــی بــود کــه بــه معنــی نمایــش عکــس اشــخاص اســت .در آن زمــان هدف
اصلــی از ســاخت ایــن وبســایت ایجــاد یــک جامعــه مجــازی بــرای برقــراری ارتبــاط
بیــن دانشــجویان دانشــگاه هــاروارد بــود .از جایــی کــه عکــس و تصویــر پروفایــل
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اعضــا ســمبل اصلــی ایــن ســایت بــود ،نــام فیســبوک بهتریــن انتخــاب بــرای ایــن
پــروژه بــه نظــر میرســید.

ارزش و جایگاه فعلی Facebook
رونــد تصاعــدی پیشــرفت و محبوبیــت فیســبوک آنقــدر ســریع بــود کــه شــاید در
تاریــخ بــه عنــوان یــک رکــورد ثبــت شــده باشــد .تنهــا بعــد از  4ســال از راهانــدازی
ایــن شــبکه اجتماعــی ،در نیمــه دوم ســال  2018تعــداد کاربــران ایــن شــبکه از مــرز 100
میلیــون نفــر عبــور کــرد .ایــن رقــم تــا پایــان ســال  2009بــه بیــش از  300میلیــون نفــر
رســید و چنــد مــاه بعــد یعنــی در اوایــل ســال  2010تعــداد کاربــران فعــال فیســبوک
بــه بیشــتر از  400میلیــون نفــر افزایــش پیــدا کــرد .ایــن رونــد بــه همیــن شــکل و بــا
مقیــاس خیرهکننــدهای ادامــه پیــدا کــرد تــا اینکــه در نهایــت بــا شــروع ســال 2017
میــادی ،فیســبوک بــا ثبــت رکــورد باورنکردنــی  1میلیــارد و  860میلیــون کاربــر ،بــه
پرمخاطبتریــن شــبکه اجتماعــی جهــان تبدیــل شــد! بــا توجــه بــه آخریــن گزارشــات
فیســبوک ،ایــن رســانه اجتماعــی در حــال حاضــر بیشــتر از  2.5میلیــارد کاربــر در
ســطح جهــان دارد .ایــن یعنــی نزدیــک بــه یکســوم جمعیــت کرهزمیــن عضــو ایــن
رســانه هســتند!

فیســبوک بعــد از ســال  2010عمـاً یکــی از بزرگتریــن کمپانیهــای دیجیتالــی و یکــی از
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ســودآورترین تجارتهــای آنالیــن شــد .سیاس ـتهای حرف ـهای و تصمیمــات حیاتــی
باعــث شــد تــا فیســبوک مســیر موفقیــت خــود را بــا ســرعت خیلــی بیشــتری طــی
کنــد .یکــی از بزرگتریــن و مهمتریــن اتفاقــات دنیــای دیجیتــال نــه فقــط بــرای ایــن
کمپانــی بلکــه بــرای دنیــای تکنولــوژی ،خریــداری شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام توســط
ایــن شــرکت در ســال  2012بــود .در آوریــل ســال  2012ایــن شــرکت بــا مبلــغ  1میلیــارد
دالر رســانه اجتماعــی اینســتاگرام کــه دو ســال از راهاندازی آن گذشــته بــود را خریداری
کــرد و از پتانســیل نهفتــه ایــن شــبکه محبــوب بــه نفــع خــود اســتفاده کــرد.

امــا صبــر کنیــد ،خبــر عجیبتــری کــه هرکســی را شــکه میکنــد ایــن اســت کــه
فیســبوک بعــد از اینســتاگرام بــه ســراغ محبوبتریــن پیامرســان جهــان یعنــی
واتـساپ رفــت .در ســال  2014ایــن شــرکت اعــام کــرد کــه کمپانــی  WhatsAppرا با
مبلــغ باورنکردنــی  19میلیــارد دالر تصاحــب کــرده اســت! ایــن مبلــغ خیرهکننــده کامـاً
توســط داراییهــای از پیــش کســب شــده فیســبوک جم ـعآوری شــد .چنیــن چیــزی
نشــان میدهــد فیســبوک طــی ســالهای فعالیــت خــود چقــدر ســودآوری داشــته
اســت .امــا یــک پــروژه دانشــگاهی ســاده چطــور بــه یــک کمپانــی عظیــم و پولســاز
تبدیــل شــد؟ پاســخ بــه ایــن ســؤال در چنــد بخــش نهفتــه اســت امــا مهمتریــن
چیــزی کــه فیســبوک را بــه ایــن جایــگاه رســاند ،سیســتم تبلیغاتــی هوشــمند آن
بــوده اســت کــه نــه تنهــا بــرای خــود کمپانــی ســودآور بــوده ،بلکــه بــرای مخاطبیــن

8

www.modireweb.com
www.takbook.com

بازاریابی در فیسبوک؛ سکوی پرتاب کسبوکارها در سطح جهانی

آن نیــز بســیار کاربــرد داشــته اســت .همیــن سیســتم هوشــمند و حرفــهای بــرای
خیلــی از کمپانیهــا و کس ـبوکارهای دیگــر نیــز ســودهای کالنــی داشــته اســت کــه
مجموعــه آن در قالــب یــک بازاریابــی جدیــد در دنیــای اینترنــت جــای گرفتــه اســت.

در ادامــه ایــن مقالــه قــرار اســت شــما را بــا مبحــث بازاریابــی بــا فیســبوک یــا
فیســبوک مارکتینــگ آشــنا کنیــم و بگوئیــم چــرا ایــن نــوع بازاریابــی در ســطح جهانــی
کاربــرد دارد.

بازاریابی در فیسبوک به چه معناست؟
مثــل هــر شــبکه اجتماعــی دیگــری کــه در زمینــه تجارتهــای آنالیــن فعالیــت دارنــد،
فیســبوک هــم ابزارهــا و راهکارهــای خیلــی خوبــی بــرای کســبوکار شــما تــدارک
دیــده اســت .اگرچــه ابزارهــای مهــم رســانههایی مثــل فیســبوک یــا توئیتــر بــرای
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تجارتهــای ایرانــی بــه صــورت کامــل دردســترس نیســت ،امــا بــاز هــم پتانســیل
بــاالی سیســتمهای ارتباطــی ایــن شــبکهها میتوانــد راهــی مناســب بــرای برقــراری
ارتبــاط بــا مخاطبیــن باشــد .امــا همانطــور کــه گفتــه شــد ،مخاطبــان ایــن مقالــه
کســبوکارهایی کــه در داخــل ایــران بــرای مشــتریان ایرانــی فعالیــت میکننــد
نیســت.

دالیــل زیــادی وجــود دارنــد کــه کاربــران را مجــاب بــه ســاخت حســاب کاربــری در این
شــبکه کردهانــد کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا ،سیســتم عضویــت و ذخیرهســازی
پروفایــل روی ســرورهای ابــری ایــن کمپانــی اســت .خیلــی از شــرکتهای نرمافــزاری
و باز یســازی بــا بهرهگیــری از سیســتم جامــع و تکاملیافتــه فیســبوک بــرای
مخاطبیــن خــود شــرایطی فراهــم کردهانــد کــه آنهــا بــا کمــک حســاب کاربــری
فیســبوک خــود از امکانــات آنهــا اســتفاده کننــد.

چنیــن حرکتــی پیشتــر توســط کمپانــی گــوگل پیادهســازی شــده بــود و از طریــق
آن مــردم بــه جــای اینکــه در اپلیکیشــنها یــا ســایتهای مختلــف اقــدام بــه پــر
کــردن فــرم ثبــت نــام و ایجــاد حســاب کاربــری کننــد ،خیلــی راحــت و بــا یــک کلیــک
بــه کمــک حســاب کاربــری گــوگل خــود ایــن کار را انجــام میدادنــد .حــاال فیســبوک
هــم چنیــن قابلیتــی را در اختیــار شــرکتها و مخاطبینشــان قــرار داده اســت .خیلــی
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از باز یهــای آنالیــن موبایلــی امــروزی از فیســبوک بــه جــای ســاخت حســاب کاربــری
مجــزا اســتفاده کردهانــد کــه ایــن امــر باعــث شــده تــا راحتــی کار کاربــران دوچنــدان
شــده و آنهــا نیــازی بــه صــرف وقــت بــرای ســاخت و تأییــد حســاب کاربــری جدیــد
نداشــته باشــند.

بــا ایــن تفاســیر بایــد گفــت کــه فیســبوک حــاال یــک رســانه بینالمللــی در ســطح
اینترنــت اســت و داشــتن یــک حســاب کاربــری در این رســانه بــه نوعــی اجتنابناپذیر
شــده اســت .بــا درنظــر گرفتــن ایــن واقعیــت ،میتــوان فهمیــد کــه چــرا نزدیــک بــه
 3میلیــارد نفــر در ایــن شــبکه اجتماعــی حســاب کاربــری دارنــد .حــال بــا این شــرایط
بــه نظــر شــما یــک شــبکه بــا ایــن حجــم از مخاطــب نمیتوانــد بســتری فوقالعــاده
بــرای شــما و تجارتتــان باشــد تــا از طریــق آن محصــوالت یــا خدمــات خــود را بــه
طیــف وســیعی از کاربــران مســتعد تبدیــل شــدن بــه مشــتری معرفــی کنیــد؟

معموال ً یک کسبوکار اینترنتی از فیسبوک به دو منظور کلی استفاده میکند :

 .1در اختیار داشتن یک صفحه به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ با مخاطبین
 .2اســتفاده از خدمــات و ابزارهــای تبلیغاتــی فیســبوک بــرای توســعه و افزایــش
بهــرهوری از فعالیتهــای تجــاری

11

www.modireweb.com
www.takbook.com

بازاریابی در فیسبوک؛ سکوی پرتاب کسبوکارها در سطح جهانی

فیســبوک شــرایطی را بــرای صفحــات تجــاری ( )Business Pagesفراهمســازی
کــرده اســت کــه بــا کمــک آن شــما بــه عنــوان صاحــب یــک تجــارت آنالیــن میتوانید
اقــدام بــه معرفــی محصــوالت ،جــذب مخاطبیــن و ترغیــب کاربــران بــرای تبدیــل
شــدن بــه مشــتری کنیــد.

از کجا شروع کنیم؟
قبــل از اینکــه بخواهیــد فعالیــت در فیســبوک را شــروع کنید بایــد بدانید که فیســبوک
بــه طــور کل در دو بخــش اصلــی بــه کاربــران اجازه ســاخت صفحــه را میدهــد .خیلی
از کاربــران در حالــت عــادی اقــدام بــه ثبتنــام در فیســبوک میکننــد و بــه اشــتباه
در همــان صفحــات عــادی اقــدام بــه اشــترا کگذاری محتــوا بــرای کسبوکارشــان
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میکننــد .پــس اگــر یــک صفحــه معمولــی در فیســبوک داریــد ،بایــد قبــل از هرچیــز
آن را بــه یــک صفحــه تجــاری تبدیــل کنیــد.

اســتانداردهای اصلــی و مراحــل ســاخت و راهانــدازی یــک صفحــه تجــاری در
: Facebook

 .1ساخت یک صفحه تجاری یا Facebook Business Page
بــرای ایــن کار ابتــدا میبایســت بــه آدرس https://www.facebook.com/
 pages/createمراجعــه کنیــد .بــا مراجعــه بــه ایــن قســمت میتوانیــد بــا کمــک
حســاب کاربــری کــه پیشتــر ایجــاد کــرده بودیــد وارد فیســبوک شــده و مراحــل
راهانــدازی صفحــه تجــاری را دنبــال کنیــد .اگــر تــا کنــون هیــچ اکانتــی در فیســبوک
نداشــتهاید میتوانیــد خیلــی راحــت از بخــش ثبتنــام بــه آدرس https://www.
 facebook.com/regاقــدام بــه ســاخت یــک حســاب کاربــری فیســبوک کنیــد.
بعــد از اینکــه بــه قســمت  Facebook Business Pageرفتیــد ،میبایســت نــوع
صفحــه تجــاری خــود را از بیــن دو حالــت  Business/Brandیــا Community/
 public figureمشــخص کنیــد .اگــر صاحــب یــک کس ـبوکار شــرکتی و یــک برنــد
خــاص هســتید بایــد گزینــه اول را انتخــاب کنیــد و اگــر یــک گــروه کاری یــا یــک
تجــارت تکنفــره ( )Public Figureهســتید بایــد گزینــه دوم را انتخــاب کنیــد.
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در نهایــت بایــد توضیحاتــی راجــع بــه نــوع کس ـبوکار و مشــخصات آن در بخــش
آخــر وارد کنیــد.

 .2اضافه کردن تصویر پروفایل
معمــوال ً اولیــن کاری کــه کاربــران بایــد بعــد از پــر کــردن فــرم ثبتنــام کننــد ،انتخــاب
یــک عکــس اصلــی بــرای پروفایــل اســت .در فیســبوک بــه جــز تصویــر پروفایــل کــه
میتوانــد عکــس اشــخاص یــا لوگــوی برنــد یــک شــرکت باشــد ،یــک بخــش بــرای
قــرار دادن تصاویــر کاور نیــز وجــود دارد .در ایــن قســمت میتوانیــد یــک بنــر یــا کاور
تأثیرگــذار طراحــی کنیــد.

بــه ســایز تصاویــری کــه بــرای ایــن دو قســمت طراحــی میکنیــد دقــت کنیــد .بــرای
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عکــس پروفایــل بایــد یــک تصویــر مربعــی کــه ارتفــاع و عــرض آن همســایز باشــند
انتخــاب یــا طراحــی کنیــد .ســایز ایــن تصویــر بایــد حداقــل  180در  180پیکســل
باشــد .بــرای بخــش کاور هــم ســایز اســتاندارد در مرورگرهــای دســکتاپی  851در 315
پیکســل و در مرورگرهــای موبایلهــای هوشــمند  640در  360پیکســل اســت .ســایز
پیشــنهادی بــرای تایمالینهــای فیســبوک نیــز  1200در  628پیکســل اســت.
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 .3کامل کردن مشخصات صفحه
از بخش  Edit Page Infoمشخصات مهم را پر کنید:
• :Descriptionدر ایــن قســمت بایــد حداکثــر تــا  255کاراکتــر توضیحــات در مــورد
خالصــه فعالیتهــا و خدمــات ارائــه شــده و یــا معرفــی کوتــاه از برنــد خودتــان
نوشــته شــود.
• :Contact informationدر ایــن بخــش میتوانیــد راههــای ارتباطــی مثــل آدرس
وبســایت ،ایمیــل و یــا شــماره تمــاس خــود را درج کنیــد.
• :Extra optionsگزینـهای جداگانــه نیــز وجــود دارد کــه در آن میتوانیــد اطالعــات
بیشــتری مثــل ســاعات کاری ،بــازه قیمتــی محصــوالت و همچنیــن سیاســت حفــظ
حریمخصوصــی را درج کنیــد.

 .4ساخت نامکاربری فیسبوک یا آدرس صفحه
یکــی از مهمتریــن مــواردی کــه میبایســت در حیــن ســاخت و راهانــدازی یــک
صفحــه فیســبوک تجــاری بــه آن توجــه کــرد ،یوزرنیــم یــا نامکاربــری اســت .بــه ایــن
نامکاربــری بــه اصطــاح  Vanity URLنیــز گفتــه میشــود .حداکثــر تعــداد کاراکتــر
مجــاز بــرای انتخــاب یــک نامکاربــری در فیســبوک  50کاراکتــر اســت .ایــن نــام کاربری
همــان آدرس صفحــه شــما در فیســبوک خواهــد بــود .بــرای ثبــت کــردن نامکاربــری
فیســبوک خــود روی قســمت  Create Page @Usernameکلیــک کنیــد.
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برای انتخاب اسم به این دو نکته دقت کنید:
•بهتــر اســت بــرای انتخــاب نامکاربــری یــا از نــام برنــد خــود بــه صــورت التیــن
اســتفاده کنیــد از یــک نــام ســاده کــه قابلیــت جســتجوی راحــت را بــرای کاربــران
داشــته باشــد اســتفاده کنیــد.
•توصیــه میشــود نامکاربــری انتخابــی شــما همــان نامــی باشــد کــه در دیگــر
شــبکههای اجتماعــی هــم اســتفاده کردهایــد .بــا ایــن کار نــه تنهــا دسترســی و
بهخاطــر ســپردن آدرس صفحــات شــما آســانتر میشــود ،بلکــه پرســتیژ کاری
شــما نیــز بــه مقــدار زیــادی افزایــش پیــدا میکنــد.

 .5دکمه فراخوان به عمل ( )Call-to-actionرا اضافه کنید
قابلیــت فراخــوان بــه عمــل درحقیقــت یــک ابــزار کاربــردی بــرای آســانتر کــردن
ارتبــاط مؤثــر کاربــران بــا شــما اســت .ایــن قابلیــت راهــکاری جالــب بــرای رســاندن
اطالعــات مهــم بــه مخاطبیــن اســت و از جملــه برتریــن روشهــای فــروش محصوالت
یــا آشــنا کــردن مــردم بــا یــک برنــد اســت .مدیــروب در مقالـهای دیگــر بــه صــورت
کامــل بــه معرفــی ایــن مبحــث پرداختــه اســت .بــه شــما توصیــه میکنیــم از مطالعــه
ایــن مقالــه غافــل نشــوید.
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 .6تنظیمــات و بخشهــای مختلــف صفحــه  Facebookخــود را بررســی و
مــرور کنیــد
فیســبوک بــه جــز بخشهایــی کــه گفتــه شــد ،گزینههایــی فرعــی و جانبــی هــم
دارد کــه بــا کمــک آنهــا میتوانیــد تغییراتــی خــاص در صفحــه خــود ایجــاد کنیــد.
بهتــر اســت قبــل از نهایــی کــردن صفحــه ،نگاهــی بــه تمامــی ایــن بخشهــا بــه
خصــوص بخــش امنیــت و حریــم شــخصی بیاندازیــد و بــا راهکارهــا و پیشــنهادات
فیســبوک ،نــکات مهــم امنیتــی را روی صفحــه خــود اعمــال کنیــد.
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انواع محتوای قابل اشترا کگذاری در فیسبوک
حــاال کــه صفحــه تجــاری شــما در  Facebookراهانــدازی شــده ،وقــت آن رســیده
کــه بــه فکــر تولیــد محتــوا در ایــن رســانه باشــید .قبــل از اینکــه بخواهیــد بــدون
برنامهریــزی و یــا بــا اطالعــات کافــی اقــدام بــه ایــن کار کنیــد ،بهتــر اســت بدانیــد
چــه مــدل پســتها و محتواهایــی در فیســبوک قابــل اشــترا کگذاری اســت.

 .1محتوای متنی یا Status Post
مهمتریــن ،ســادهترین و در عینحــال پرکاربردتریــن نــوع اشــترا کگذاری محتــوا در
فیســبوک ،محتــوای نوشــتاری و متنــی اســت .در ایــن محتــوا هیــچ فرمــت خــاص،
لینــک ،عکــس ،ویدئــو و یــا فایلهــای دیگــری قــرار ندارنــد و فقــط متــن ســاده
نوشــته میشــوند .شــاید قبــاً ایــن جملــه را شــنیدید کــه تأثیرگــذاری در ســادگی
نهفتــه اســت .فیســبوک از جملــه رســانههای اجتماعــی اســت کــه ایــن جملــه را
معنــادار کــرده اســت.

جالــب اســت بدانیــد کــه بیشــترین نــوع محتــوای بــه اشترا کگذاشــته شــده در
فیســبوک توســط کمپانیهــای بــزرگ و یــا برندهــای شــخصی اســت و خیلــی از
آنهــا فقــط بــا نوشــتن یــک جملــه ســؤالی یــا خبــری ســاده ،واکنــش بســیاری از
مخاطبیــن را بــه همــراه داشــتهاند .یــک پســت حــاوی متــن شــاید راهــی بــرای
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ارجــاع مخاطبیــن بــه وبســایت و یــا تــاش بــرای تبدیــل کــردن مخاطبیــن بــه
مشــتری نباشــد امــا ســادهترین راه و بیدردســرترین آنهــا بــرای درگیــر کــردن
کاربــران بــا کســبوکار شماســت .معمــوال ً افــراد موفــق از ایــن مــدل پســتها بــه
شــکل یــک راه جالــب بــرای درگیــر کــردن مخاطــب و ترغیــب آنهــا بــرای کامنــت
گذاشــتن اســتفاده میکننــد.

 .2محتوای تصویری یا Photo Post
از جایــی کــه برخــاف متــون عــادی ،خیلــی از کاربــران حوصلــه مطالعــه متنهــا بــه
ویــژه نوشــتههای طوالنــی در شــبکههای اجتماعــی را ندارنــد ،عکسهــا راهــی عالــی
بــرای جلــب توجــه آنهــا بــه حســاب میرونــد .چنیــن چیــزی دقیقـ ً
ـا در شــبکههای
اجتماعــی دیگــر بــه خصــوص اینســتاگرام نیــز کاربــرد داشــته و نتیجــه مثبــت آن
تقریبـ ً
ـا در هــر رســانهای محســوس اســت .یــک پســت حــاوی عکــس (البتــه نــه یــک
عکــس معمولــی و ســطح پاییــن ،بلکــه یــک عکــس درگیرکننــده و جــذاب) بــه نســبت
یــک متــن نــرخ درگیرکــردن و جلــب توجــه بیشــتری را دارد.

بــا کمــک عکسهــا میتوانیــد در راحتتریــن و ســریعترین زمــان ممکــن
محصــوالت خــود را بــه مخاطبیــن نمایــش دهیــد .بــه خصــوص اگــر در طراحــی
آنهــا ســلیقه بــه خــرج داده باشــید ،میتوانیــد مطمئــن باشــید کــه مــردم عاشــق
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دیــدن تصاویــر جــذاب هســتند .همچنیــن نکتــه جالــب اینجاســت کــه اســتفاده از
متــن در تصویــر بــه مراتــب از متنهــای معمولــی عامهپســندتر اســت .امــا نبایــد بــه
اشــتباه متنهــای طوالنــی را در قالــب تصاویــر بــه مخاطــب نشــان دهیــم .بهتریــن
راهــکار ایــن اســت کــه خالصــه و چکیــدهای مهــم از متــن طوالنــی خــود را بــا کمــک
اســتراتژ یهای بازاریابــی محتــوا در متــن بگنجانیــد و ســپس مــردم را ترغیــب کنیــد
تــا توضیحــات کامــل را از بخــش  Descriptionمطالعــه کننــد.

بهتــر اســت ســاخت و بــه اشــترا کگذاری تصاویــر در شــبکههای اجتماعــی همچــون
فیســبوک را جــدی بگیریــد .اگــر بــه دنبــال ایــن هســتید کــه بــا ایــن تصاویــر ذهــن
مخاطــب را درگیــر کنیــد و آنهــا را تشــویق بــه دنبــال کــردن صفحــه خــود کنیــد،
بهتــر اســت خالقیــت ،کیفیــت و مــدرن بــودن را تلفیــق کنیــد .حتــی اگــر دســتی در
طراحــی نداریــد ،میتوانیــد یــک گرافیســت اســتخدام کنیــد و یــا از فریلنســرها بــرای
ســاخت ایــن تصاویــر اســتفاده کنیــد .یــک راهــکار جالــب و ســادهتر نیــز وجــود دارد
و آن هــم ســاخت یــک قالــب پیشفــرض بــرای تمــام تصاویــر اســت و در هــر بــار
اشــترا کگذاری عکــس جدیــد ،صرفـ ً
ـا متــن داخــل آنهــا تغییــر پیــدا میکنــد.
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 .3محتوای ویدئویی یا Video Post
درســت مثــل محتــوای تصویــری ،در فیســبوک میتــوان محتــوای ویدئویــی نیــز بــه
اشــتراک گذاشــت کــه از قضــا فیســبوک جــزو پرطرفدارتریــن شــبکههای اجتماعــی در
ایــن زمینــه اســت .اشــترا کگذاری ویدئــو در ســرورهای قدرتمند و پرســرعت فیســبوک
خیلــی راحــت اســت و در ضمــن ،بازخوردهــای بســیار خوبــی هــم دارد .کمپانیهــای
بــزرگ از ویدئوهــای کوتــاه بــرای معرفــی محصــوالت خــود بــه شــکل تیزر در فیســبوک
اســتفاده میکننــد .بــا ایــن کار آنهــا نــه فقــط باعــث میشــوند کــه مشــتریان از
دیــدن ویدئوهــای طوالنــی خســته نشــوند ،بلکــه آنهــا را ترغیــب میکننــد تــا بــرای
کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد آن محصــول وارد وبســایت شــما شــوند.

درســت مثــل اینســتاگرام کــه ویدئوهــا در قســمت  Feedبــه صــورت خــودکار پخــش
میشــوند ،فیســبوک نیــز بــه همیــن صــورت اســت .پــس حتــی اگــر چنــد ثانیــه از
ویدئــوی شــما توســط یــک کاربــر دیــده شــود ،شــانس اینکــه توجــه او بــه پســت و
صفحــه شــما جلــب شــود زیــاد خواهــد بــود .امــا شــرط ایــن مســئله ســاخت تیزرهــا
و ویدئوهــای باکیفیــت و مجذوبکننــده اســت.

خــود فیســبوک هــم توصیــه میکنــد کــه از ویدئوهــای کوتاهتــر بیشــتر اســتفاده
شــود .امــا ایــن بدیــن معنــی نیســت کــه فیســبوک جایــی بــرای ویدئوهــای بلنــد
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نــدارد .فیســبوک پیشــنهاد داده کــه از ویدئوهــای طوالنــی بــرای نمایــش یک داســتان
کامــل اســتفاده کنیــد و بــازه زمانــی مناســب بــرای آن را حداقــل  1دقیقــه و حالــت
ایــدهآل را چیــزی بیــن  3الــی  5دقیقــه اعــام کــرده اســت.

فرامــوش نکنیــد یکــی از برتر یهــای پســتهای تصویــری یــا ویدئویــی امــکان
اشــترا کگذاری آنهــا توســط کاربــران اســت .نتایــج نشــان داده کــه تقریبـ ً
ـا  %60از
مخاطبینــی کــه از ویدئوهــا و تصاویــر شــما در فیســبوک اســتقبال کــرده و آنهــا را
الیــک کردهانــد ،اقــدام بــه اشــترا کگذاری آنهــا بیــن دوســتان خــود در فیســبوک
و حتــی رســانههای دیگــر کردهانــد.
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 .4ویدئوهای الیو یا Live Video
در چنــد ســال اخیــر شــاهد اضافــه شــدن قابلیــت ویدئوهــای زنــده ()Live Videos
در شــبکههای اجتماعــی بودیــم .بــرای مــا ایرانیهــا در ایــن زمینــه اینســتاگرام
حــرف اول را میزنــد امــا شــاید جالــب باشــد کــه بدانیــد در ســطح بینالمللــی و بــه
خصــوص در کشــورهای غربــی ،ایــن فیســبوک و یوتیــوب هســتند کــه در ایــن زمینــه
رقابــت تنگاتنگتــری دارنــد.

درســت مثــل الیــو اینســتاگرام و یوتیــوب ،الیــو فیســبوک هــم ویژگیهایــی مشــابه
دارد .اولیــن بــار در ســال  2016ایــن قابلیــت بــه فیســبوک اضافــه شــد و طبــق آمــار
رســمی اعــام شــده ،تــا بــه امــروز بیشــتر از  2میلیــارد نفــر در الیــو ویدئوهــای
فیســبوک شــرکت کردهانــد .میتــوان گفــت کــه فیســبوک در ایــن زمینــه هــم شــاید
بــه مقــدار قابــل توجهــی از اینســتاگرام محبوبیــت بیشــتری داشــته باشــد .البتــه
همانطــور کــه اشــاره شــد ،ایــن مســئله در ایــران صــدق نمیکنــد.

ویدئوهــای الیــو راهــی بســیار مؤثــر بــرای ایجــاد حــس اطمینــان در مخاطبین اســت.
خیلــی از کمپانیهــای بــزرگ از ایــن ویدئوهــا بــرای نشــان دادن جریاناتــی کــه در
پشــت صحنــه آن کسـبوکار در حــال رخ دادن اســت اســتفاده میکننــد .چنیــن کاری
باعــث میشــود تــا ضمیــر ناخــوداگاه کاربــران ایــن حــس را در قبــال شــما داشــته
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باشــد کــه شــما بــرای حــس کنجــکاوی آنهــا ارزش قائــل هســتید و حتــی حاضریــد
اطالعــات محرمانهتــری را از ایــن طریــق در اختیارشــان قــرار دهیــد.

امــا بــه جــز ایــن مســئله ،کاربــرد بیشــتری کــه ویدئوهــای الیــو دارنــد ارتبــاط %100
مســتقیم یــک کسـبوکار (بهطــور مخصــوص مدیریــت آن کسـبوکار) بــا مخاطبیــن
اســت .ایــن کار نــه تنهــا باعــث میشــود تــا شــما بــه عنــوان صاحــب یــک تجــارت
ایدههــا ،نظــرات ،پیشــنهادات و انتقــادات کاربــران را بــه صــورت مســتقیم رصــد
کنیــد ،بلکــه بــا چنیــن رویکــردی شــما بــرای مخاطبیــن و مشــتریان خــود ارزش قائــل
شــدهاید.

خیلــی از صاحبیــن مشــاغل از ویدئوهــای الیــو بــرای نشــر اخبــار خــاص،
اطالعرســانیهای انحصــاری و یــا معرفــی یــک محصــول و بررســی لحظــهای آن در
دیــد مــردم اســتفاده میکننــد .چنیــن کاری بــه مقــدار خیلــی زیــادی ارتبــاط نزدیــک
شــما و مخاطبیــن را بهبــود میبخشــد .اگــر فرصــت ایــن را داشــته باشــید کــه بــه
پرســشها نیــز پاســخ دهیــد میتوانیــد ایــن رونــد محبوبیــت را ســریعتر طــی
کنیــد .فیســبوک در ایــن مــورد بســتری مناســب بــرای کسبوکارهاســت.
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 .5استور یها یا Stories
همــه مــا بــه خوبــی بــا اســتور یها آشــنا هســتیم .چیــزی کــه بــه وفــور در
اینســتاگرام ،وات ـساپ ،یوتیــوب ،اســنپچت و  ...میبینیــم .اســتور یها بــه جــزوی
جداییناپذیــر از رســانههای اجتماعــی تبدیــل شــدهاند و یــک راه ســاده امــا عالــی
بــرای بــه اشــترا کگذاری اطالعــات موقتــی هســتند .فیســبوک هــم از ایــن غافلــه
عقــب نمانــده و سیســتم اســتور یهای خــود را راهانــدازی کــرده اســت.

شــما میتوانیــد اســتور یهای خــود را بــه شــکل ویدئوهــای کوتــاه یــا تصاویــر ثابــت
در فیســبوک منتشــر کنیــد تــا شــانس دیــدن آنهــا نســبت بــه پس ـتهای بخــش
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فیــد ( )Feedبیشــتر باشــد .امکانــات جالبــی مثــل اســتفاده از ایموجــی ،تصاویــر GIF
و  ...در اســتور یهای فیســبوک وجــود دارنــد کــه میتواننــد اســتور یهای شــما را از
حالــت عــادی بــه حالــت جــذاب تبدیــل کننــد.

 .6محتوای لینکدار یا Linked Content Posts
یکــی از برتریــن و مهمتریــن ویژگیهــای فیســبوک امــکان نشــر پس ـتهایی اســت
کــه حــاوی لینــک بــه یــک ســایت دیگــر هســتند .فیســبوک لینکهــای صفحاتــی
کــه در آن وارد کنیــد را بررســی کــرده و آن را همــراه بــا  Descriptionو اطالعــات
متادیتــا بــه نمایــش میگــذارد .همچنیــن امــکان کلیــک کــردن روی لینکهــا چــه
در نســخه تح ـتوب و یــا در اپلیکیشــن فیســبوک فراهــم شــده اســت .چیــزی کــه
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خ کلیــک و دریافــت ورودی از
در اینســتاگرام وجــود نــدارد و باعــث شــده تــا نــر 
ً
تقریبــا صفــر باشــد!
اینســتاگرام از طریــق اشــترا کگذاری پســتها

معلــوم نیســت اســتراتژ یهای مدیــران اینســتاگرام در چیســت ،امــا عــدم امــکان
لینــکدار کــردن متــون بــدون شــک تــا اآلن گریبانگیــر خیلــی از کســبوکارهای
آنالینــی کــه از اینســتاگرام بــرای هدایــت مــردم بــه سایتشــان اســتفاده میکردنــد
شــده اســت .امــا خوشــبختانه نهتنهــا ایــن مشــکل در فیســبوک وجــود نــدارد،
بلکــه سیســتم جالــب ایــن نــوع پس ـتها در ایــن شــبکه اجتماعــی باعــث شــده تــا
فیســبوک یکــی از برتریــن کانالهــا بــرای ریدایرکــت کــردن مخاطبیــن بــه وبســایت
شــما باشــد.

کافیســت در یــک پســت عــادی ،لینــک یــک صفحــه از وبســایت خــود را درج کنیــد
تــا اطالعــات آن در عــرض چنــد لحظــه آنالیــز شــده و آن مطلــب همــراه بــا عکــس
کاور اصلــی ،عنــوان مطلــب و توضیحــات خالصــه (اســنیپت یــا متادیسکریپشــن) در
پســت فیســبوکی شــما نمایــان شــود .اگــر نمیدانیــد بهتــر اســت در جریــان باشــید
کــه چنیــن نــوع اشــترا کگذار یهایی نزدیــک بــه  %70نــرخ کلیــک بیشــتری نســبت
بــه پس ـتهای عــادی دارنــد و بایــد گفــت فیســبوک از ایــن لحــاظ برتریــن رســانه
اجتماعــی بــه حســاب مـیرود.
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 .7محتوای نظرسنجی یا Poll Post
همانطــور کــه کمــی قبلتــر گفتیــم ،یکــی از راههــای کســب بازدیــد مؤثــر درگیــر
کــردن مخاطبیــن بــا کس ـبوکار شماســت .یکــی از راهکارهــای خــوب درگیــر کــردن
مخاطبیــن ،شــریک دانســتن آنهــا در رونــد پیشــرفت ســایت اســت .بــرای اینکــه
آنهــا را شــریک کنیــد و باعــث شــوید تــا آنهــا بیشــتر بــا شــما و کسـبوکارتان در
ارتبــاط باشــند ،پرســیدن ســؤال از آنهاســت .چــه راهــی بهتــر از نظرســنجی؟ مــردم
عاشــق نظرســنجیها هســتند بــه خصــوص اگــر ســؤال مــورد نظــر در آن نظرســنجی
حــاوی اطالعــات جالــب باشــد .مــردم از اینکــه نظــر خــود را بــا نظــرات دیگــران
مقایســه کننــد خیلــی لــذت میبرنــد.
فیســبوک بــه عنــوان یــک رســانه اجتماعــی همهچیزتمــام ایــن گزینــه را نیــز در
اختیــار شــما قــرار داده اســت تــا بتوانیــد در یــک صفحــه تجــاری ،یــک پســت حــاوی
نظرســنجی ارائــه کنیــد .البتــه ایــن نظرســنجیها معمــوال ً در غالــب ســؤالهایی
هســتند کــه جــواب آنهــا بیشــتر از دو گزینــه نیســت .انجــام کار خیلــی ســاده و
راحــت اســت .کافیســت کــه اول ســؤال را درج کنیــد و ســپس گزینههــا را مشــخص
کنیــد و آن را بــه اشــتراک بگذاریــد .شــما بــه صــورت لحظـهای قــادر خواهیــد بــود تــا
تعــداد رأیهــا و نتایــج بــه دســت آمــده را بــه صــورت درصــدی مالحظــه کنیــد .نکتــه
جالــب ماجــرا اینجاســت کــه حتــی ایــن نــوع پســتها نیــز در فیســبوک قابلیــت
اشــترا کگذاری دارنــد.
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 .8محتوای سنجاقشده یا Pinned Post
یکــی از قابلیتهــای ســاده امــا فوقالعــاده کاربــردی فیســبوک کــه در دیگــر
شــبکههای اجتماعــی بــه ایــن شــکل دیــده نمیشــود ،امــکان ســنجاق کــردن
پسـتهای منتشــر شــده در فیســبوک اســت .معمــوال ً خیلــی وقتهــا پیــش میآیــد
کــه شــما در کنــار دههــا پســت و مطالبــی کــه در صفحــه خــود منتشــر میکنیــد ،یکــی
از آنهــا بســیار مهمتــر اســت و شــما میخواهیــد کــه آن مطلــب بهخصــوص،
همیشــه در دســترس و دیــد کاربــران باشــد.

فیســبوک ایــن امــکان را فراهــم کــرده تــا شــما مطلبــی کــه میخواهیــد همیشــه در
بــاالی صفحــه باشــد را بــه صــورت سنجاقشــده ( )Pinnedتبدیــل کنیــد تــا حتــی
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بعــد از انتشــار پس ـتهای جدیــد ،همچنــان ایــن مطلــب در بــاالی صفحــه حضــور
داشــته باشــد و همیشــه اولیــن محتوایــی باشــد کــه کاربــران از صفحــه شــما خواهنــد
دیــد.

معمــوال ً کمپانیهــای بــزرگ رخدادهــای مهــم خــود را از ایــن طریــق اطالعرســانی
میکننــد .اگرچــه کــه در اینســتاگرام چیــزی مشــابه بــه نــام هایالیــت ()Highlight
وجــود دارد ،امــا نمیتــوان ایــن دو مــورد را یکــی دانســت چــرا کــه هایالیتهــا
چیزهایــی نیســتند کــه کاربــران بــه ســرعت متوجــه آنهــا شــوند در حالیکــه یــک
پســت سنجاقشــده همیشــه در بــاالی صفحــه آمــاده دیــده شــدن اســت .پسـتهای
ســنجاق شــده در فیســبوک بــا عالمــت ســنجاق آبــی کنــار آن پســت مشــخص
شــدهاند.

مهمترین استراتژ یها برای بازاریابی در فیسبوک
حــاال کــه بــه خوبــی بــا شــبکه اجتماعــی  Facebookآشــنا شــدید و انــواع روشهــای
اشــترا کگذاری محتــوا در آن را یــاد گرفتیــد ،بهتــر اســت بــه ســراغ تکنیکهــا و
اســتراتژ یهای مهــم بــرای فعالیــت در آن برویــم .در ادام ـهی ایــن مقالــه ،بــه شــما
چندیــن روش و اســتراتژی خیلــی مهــم را آمــوزش میدهیــم کــه بــا درنظرگرفتــن
آنهــا میتوانیــد یــک کمپیــن حرفــهای بازاریابــی در فیســبوک راه بیاندازیــد.
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 .1مخاطبین خود را بشناسید
قبــل از هرچیــز ،بایــد ایــن را بدانیــد کــه ســبککاری و نحــوه پیادهســازی کمپینهــای
بازاریابــی در فیســبوک بــا دیگــر شــبکهها بــه ویــژه رســانههایی مثــل اینســتاگرام،
اســنپچت ،تیکتــاک و  ...کامــاً متفــاوت اســت .دانســتن ایــن موضــوع اولیــن
نکتــه مهمــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه کافــی داشــته باشــید .نکتــه بعــدی
اینجاســت کــه شــما قــرار نیســت از فیســبوک بــرای جلــب مخاطــب داخــل ایــران
اســتفاده کنیــد چــرا کــه جلبتوجــه و جــذب مشــتری از طریــق شــبکههای اجتماعــی
دیگــر بــا جــذب مشــتری از طریــق فیســبوک بــرای مشــتریان خارجــی تفــاوت دارد.
بنابرایــن تــاش نکنیــد کــه همــان روشهــای رایجــی کــه شــاید در مــورد کاربــران
ایرانــی جــواب داده را در فیســبوک اســتفاده کنیــد .فعالیــت حرفــهای در فیســبوک
منــوط بــه چیزهــای خــاص دیگــری اســت کــه کام ـاً بســتگی بــه نــوع فعالیــت و
محصــوالت شــما دارد.

بــا ایــن تفاســیر بایــد گفــت کــه الزم نیســت همانطــور کــه در دیگــر شــبکهها بــه
دنبــال جــذب مخاطــب و جلبتوجــه کاربــران معمولــی هســتید در فیســبوک هــم
ایــن کار را تکــرار کنیــد .ایــن شــبکه مخاطبیــن مخصــوص خــود را دارد .بــه ویــژه کــه
هــدف شــما تبدیــل کــردن کاربــران خارجــی بــه مشــتری اســت و بــه همیــن خاطــر
بایــد تمرکــز خــود را روی کســب رضایــت مشــتریان خارجــی بگذاریــد .شــما بــا کمــی
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وقــت گذاشــتن روی ایــن مســئله و بررســی دیگــر صفحــات تجــاری مشــابه خواهیــد
دیــد کــه تعــداد مشــتریان مســتعد خارجــی برخــاف چیــزی کــه فکــر میکنیــد کــم
نیســت .شــاید بهتــر باشــد اینطــور بگوئیــم کــه درصــد نسـ ً
ـبتا زیــادی از مــردم دنیــا از
فیســبوک صرفـ ً
ـا بــرای پیــدا کــردن کس ـبوکارهایی مثــل شــما اســتفاده میکننــد و
ایــن یقینـ ً
ـا یکــی از بزرگتریــن فرصتهــای شــما خواهــد بــود.

همیــن حــاال هــم کس ـبوکارها و بــه خصــوص برندهــای شــخصی زیــادی هســتند
کــه از طریــق فیســبوک درآمدهــای شــگفتانگیزی بهدســت آوردهانــد .در ایــران هــم
شــرکتها و اســتارتآپهای زیــادی هســتند کــه بــا کمــک فیســبوک موفــق بــه پیــدا
کــردن مشــتر یهای زیــادی در کشــورهای دیگــر شــدهاند .بــرای مثــال ،شــرکتهای
توریســتی و مســافرتی ایرانــی کــه بــه صــورت بینالمللــی فعالیــت میکننــد ،تــا
کنــون توانســتهاند تعــداد خیلــی زیــادی مســافر و توریســت از کشــورهای خارجــی
پیــدا کننــد .یــا مثــال جالبتــر دیگــر ،شــرکتها و کســبوکارهایی هســتند کــه
در زمینــه ســاخت و فــروش محصــوالت دستســاز ســنتی ایرانــی بــرای خارجیهــا
فعالیــت میکننــد .شــاید بــاور کردنــش خیلــی آســان نباشــد امــا روزانــه هــزاران
کاربــر خارجــی از کشــورهای گوناگــون در اینترنــت و شــبکههای اجتماعــی بــه دنبــال
پیــدا کــردن و خریــد چنیــن چیزهایــی وقــت میگذارنــد و فیســبوک بــدون شــک
یکــی از چنــد کانــال اصلــی اســت کــه ایــن افــراد از آن اســتقبال خواهنــد کــرد.
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نتیجهگیــری ایــن صحبتهــا ایــن اســت کــه شــما بایــد روی پیــدا کــردن و جــذب
کــردن افــراد خاصــی کــه از فیســبوک اســتفاده میکننــد تمرکــز کنیــد و دســت از
تــاش بــرای اینکــه همــه را بــه ســمت فیســبوک بکشــانید برداریــد .فیســبوک بــه
همــان انــدازه کــه یــک شــبکه اجتماعــی اســت ،یــک انجمــن حرف ـهای نیــز اســت
ت گذاشــتن در آن نتایــج جالبــی از نیازهــا و
و ایــن یعنــی شــما میتوانیــد بــا وقــ 
ســایق کاربــران در ایــن شــبکه بــه دســت بیاوریــد تــا در نهایــت مخاطبیــن اصلــی
و هدفمنــد خــود را پیــدا کنیــد .شــاید مهمتریــن ســؤاالتی کــه در ایــن زمینــه بایــد
بــه دنبــال پاســخ آنهــا باشــید و مطابــق بــا آنهــا اقــدام بــه جــذب مخاطــب کنیــد
چنیــن ســؤاالتی باشــد:
•فالوئرهای هدف شما در چه بازه سنی هستند؟
•مکان زندگی آنها در چه کشوری است؟
•از چه قشری بوده و شغلشان در چه زمینههایی است؟
•عالیق آنها در دنیای دیجیتال به چه چیزهایی معطوف است؟
•اصلیترین استفاده آنها از رسانهای مثل فیسبوک چیست؟
اینهــا پرســشهایی هســتند کــه میتوانیــد بــا آزمونوخطــا و همچنیــن آنالیــز و
یــا نظرســنجی بــه پاســخ آنهــا دســت پیــدا کنیــد .خوشــبختانه فیســبوک بــا کمــک
ابزارهــای هوشــمند و پیشــرفته خــود در ایــن مســیر شــما را همراهــی میکنــد .ابــزار
جامــع و حرفـهای  Facebook Audience Insightsیکــی از ایــن ابزارهاســت.
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 .2اهدافتان را مشخص کنید
اینکــه صرفـ ً
ـا مثــل خیلــی دیگــر از کسـبوکارها کــه در هــر شــبکهای اقــدام به ســاخت
یــک صفحــه مجــازی کردهانــد دنبــال ســاخت یــک صفحــه در فیســبوک هســتید
احتمــاال ً بزرگتریــن اشــتباه شماســت .اشــتباه بدتــر اینجاســت کــه بــدون برنامهریــزی
و بــا ایــن طرزفکــر کــه هر نــوع محتوایــی را بتــوان در فیســبوک به اشــتراک گذاشــت،
اقــدام بــه فعالیتهــای بیپایــه و اســاس کنیــد.
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ممکــن اســت یــک کســبوکار از فیســبوک فقطوفقــط بــه منظــور آشــنا کــردن
مخاطبیــن بــا نــام ایــن برنــد اســتفاده کنــد و هــدف نهایـیاش جــذب الیــک و کامنت
باشــد .اگرچــه الیــک ،کامنــت و اشــترا کگذاری محتــوای شــما یکــی از الزمههــای
کســب موفقیــت در ایــن شــبکه اســت ،امــا اینکــه فقــط بــه همیــن منظــور در ایــن
شــبکه فعالیــت کنیــد هیــچ ســود مالــی بــرای شــما نخواهــد داشــت .تنهــا راه شــما
بــرای اینکــه صفحــه فیســبوک خــود را بــه یــک صفحــه مؤثــر و ســودآور تبدیــل کنیــد
تعییــن کــردن اهــداف و تــاش بــرای محققســازی آنهاســت .شــما بایــد ایــن کار
را بــه صــورت مرحلــه بــه مرحلــه انجــام دهیــد.

بــرای مثــال ،میتوانیــد از یــک تکنیک حرفـهای اســتفاده کنیــد .خیلی از کسـبوکارها
ابتــدا بــا انتشــار محتــوای مجذوبکننــده بــدون در نظــر گرفتــن مقاصــد تجــاری،
شــروع بــه جــذب بازدیــد و جلبتوجــه کاربــران میکننــد .امــا ایــن کار بایــد یــک
هــدف نهایــی داشــته باشــد .تجارتهــای موفــق قبــل از اینکــه حتــی خودشــان را
بــه طــور کامــل معرفــی کننــد ،بــا کمــک ایــن نــوع مطالــب بازدیــد و فالوئــر جــذب
میکننــد .آنهــا اقــدام بــه انتشــار محتوایــی میکننــد کــه در عیــن ســرگرمکننده
بــودن ،بــار علمــی دارد و از همــه اینهــا مهمتــر ،بــه زمینــه کاری آن تجــارت ربــط
مســتقیم دارد.
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درواقــع بــا ایــن کار ذهــن مخاطبیــن بــرای آشــنا شــدن بــا محصــوالت یــا خدمــات
شــما آمــاده میشــود و آن زمــان میتوانیــد متوجــه شــوید کــه ایــن اســتراتژی
چقــدر کاربــردی اســت .بنابرایــن قبــل از هرچیــزی ،ابتــدا آخریــن مرحلــه را در نظــر
بگیریــد و بــرای رســیدن بــه آن مرحلــه بــه آنالیــز کــردن چیزهایــی کــه الزم داریــد
بپردازیــد .هــدف اصلــی خــود را مشــخص کنیــد و تکتــک ایــن اهــداف را یکــی
پــس از دیگــری دنبــال کنیــد .هیچوقــت چنــد هــدف را همزمــان دنبــال نکنیــد چــون
ممکــن اســت باعــث گیــج شــدن شــما و مخاطبیــن شــده و جــواب عکــس دهــد.

 .3برای محتوای خود برنامهریزی ترکیبی داشته باشید
یــک قانــون جالــب در فیســبوک وجــود دارد کــه به نــام قانــون  20 – 80معروف اســت.
وقتــی اهــداف شــما تعییــن شــدند ،کار اصلــی یعنــی تولیــد و بــه اشــترا کگذاری
محتــوای هدفمنــد آغــاز میشــود .اگــر طبــق قانــون  20 – 80پیــش برویــد ،احتمــال
تأثیرپذیــری حداکثــری فعالیتهایتــان را خواهیــد دیــد.
طبق قانون  20 – 80شما باید :
• %80پســتهای خــود را بــرای پســتهای اطالعاتــی ،آموزشــی و تفریحــی
تخصیــص دهیــد.
• %20باقیمانــده را بــرای معرفــی محصــوالت و بــه عبــارت دیگــر ،شناســاندن
برندتــان بــه کار بگیریــد.
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ایــن قانــون دقیقـ ً
ـا همــان چیز یســت کــه در قســمت قبــل توضیــح داده شــد .شــما
بــا ســرگرمکردن مخاطبیــن ،بــا ارائــه اطالعــات مفیــد و علمــی و یــا آموزشهــای
کاربــردی زمینــه را بــرای معرفــی هدفمنــد محصــول خــود آمادهســازی کردهایــد.

 .4صفحه تجاری خود را در بهینهترین حالت ممکن نگ ه دارید
بــرای دســتیابی بــه اهــداف تعییــن شــده کــه پیشتــر راجــع بــه آنهــا توضیــح داده
شــد ،صفحــه مجــازی شــما در فیســبوک بایــد همیشــه آمــاده و بهینهشــده باشــد.
یــک صفحــه بهینهشــده و حرفــهای صفحــهای اســت کــه بهراحتــی توســط مــردم
پیــدا شــود .همچنیــن مرتــب بــودن ،شــلوغ و پیچیــده نبــودن محتــوای موجــود در
ایــن صفحــات یکــی از مهمتریــن نشــانههای یــک صفحــه بهینــه شــده اســت.

بعضی از مهمترین نکات برای داشتن یک صفحه جذاب ،بهینه و حرفهای :
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•عکسهای باکیفیت ،گرافیکی و تأثیرگذار پروفایل و کاور
•وجــود آدرس صفحــه فیســبوک در بخــش امضــای ایمیلهــا ،خبرنامههــا ،بخــش
ارتبــاط بــا مــا در ســایت و کانالهــای مشــابه
•قرار دادن دکمه الیک و اشترا کگذاری در صفحات وبسایت
•اشترا کگذاری پستهای ساده اما در عینحال غنی و هدفمند
•استفاده درست و صحیح از استور یها ،تصاویر و پستهای ویدئویی
•معرفی محصوالت به صورت پستهای پروموشن
•عدم تبلیغ یا اشترا کگذاری بیشازحد پستهای تبلیغاتی

 .5به تولید و انتشار محتوای انحصاری بپردازید
یکــی از دالیلــی کــه مــردم در شــبکههای اجتماعــی عضــو شــده و بــه لیســت
دنبالکننــدگان کس ـبوکارها میپیوندنــد ،صرفـ ً
ـا بــرای دریافــت اطالعاتــی اســت کــه
بــه ادعــای آن کس ـبوکار فقــط از طریــق همــان کانــال یــا رســانه منتشــر میشــود.
بهتــر اســت شــما هــم ایــن رونــد را پیــش بگیریــد .بــرای ایــن کار میتوانیــد در
وبســایت خــود و یــا حتــی در دیگــر شــبکههای اجتماعــی کــه در آنهــا فعالیــت
داریــد اعــام کنیــد کــه بــرای مثــال محصــوالت ویــژه ،کدهــای تخفیــف یــا اطالعــات
خــاص و محرمانــه را فقــط در فیســبوک بــه اشــتراک میگذاریــد.
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بــا ایــن کار شــما در عیــن اینکــه کســی را مجبــور بــه عضویــت اجبــاری در شــبکه خــود
نمیکنیــد ،آنهــا را ترغیــب خواهیــد کــرد کــه حداقــل بــرای دســتیابی بــه اطالعــات
انحصــاری بــه فالوئــر فیســبوکی شــما تبدیــل شــوند .فرامــوش نکنیــد کــه زیــادهروی
در چنیــن چیــزی ممکــن اســت نتیجــه برعکــس بدهــد و شــما بازدیدکننــدگان و
فالوئرهــای دیگــر شــبکهها را نیــز از دســت بدهیــد.

 .6در بازههای زمانی مشخص پستهای خود را منتشر کنید
خیلــی پیــش آمــده کــه یــک کســبوکار بــا یــک شــروع طوفانــی در شــبکههای
اجتماعــی بــرای چنــد مــاه حســابی مــردم را تشــویق بــه دنبــال کــردن خــود کــرده
اســت امــا بعــد از مدتــی بــا کاهــش فعالیــت ،تمــام مخاطبیــن را دلســرد کــرده
اســت .چنیــن چیــزی بــدون شــک یکــی از بدتریــن اتفاقاتــی اســت کــه بــرای هــر
کســبوکاری ممکــن اســت رخ دهــد.
مطمئــن شــوید کــه فعالیــت خــود را بــه صــورت اغراقآمیــز انجــام ندهیــد و ســعی
کنیــد یــک برنامــه بلندمــدت بــرای چنیــن فعالیتــی داشــته باشــید .الزم نیســت هــر
روز خودتــان را موظــف بــه ارســال یــک پســت بدانیــد .بهتــر اســت تعــداد پسـتها
کمتــر امــا کیفیــت آنهــا باالتــر باشــد .هفت ـهای یــک الــی دو مطلــب اســتاندارد و
مناســب اســت .ســعی کنیــد ایــن رونــد بــه صــورت ثابــت باقــی بمانــد و فاصلــه
زمانــی بیــن ارســال پســتها بیشــتر از یــک هفتــه نشــود.
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 .7از ابزارهای متنوع فیسبوک نهایت استفاده را ببرید
همانطــور کــه اشــاره شــد ،فیســبوک صرفـ ً
ـا یــک شــبکه اجتماعــی ســاده نیســت.
اگــر قصــد فعالیــت تجــاری در  Facebookرا داشــته باشــید ،میتوانیــد از ابزارهــای
جالــب و کاربــردی ایــن رســانه بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود اســتفاده کنیــد .در
ادامــه برخــی از کاربردیتریــن ابزارهــا و قابلیتهــای فیســبوک را بــه شــما معرفــی
میکنیــم :

گروههای فیسبوک یا Facebook Groups
نزدیــک بــه  1.5میلیــارد نفــر بــه صــورت ماهیانــه از گروههــای فیســبوک اســتفاده
میکننــد .ایــن گروههــا جــزو بزرگتریــن کانالهــای ارتباطــی مخاطبیــن در ســطح
وب بهشــمار میرونــد .یــک گــروه فیســبوک میتوانــد حکــم یــک کافــه بــرای جمــع
شــدن شــما و دوســتانتان دور هــم را داشــته باشــد .گروههــای فیســبوک بهتریــن
مــکان بــرای تبــادل اطالعــات کاربــران و پیــدا کــردن ایدههــای جالــب اســت.

یــک گــروه فیســبوکی کاربردهــای جالــب دیگــری هــم دارد .برای مثــال شــما میتوانید
بــه عنــوان صاحــب یــک کسـبوکار از ایــن طریــق بــا مــردم ارتبــاط نزدیــک داشــته
باشــید و از ایــن فضــا بــرای معرفــی کارهــای پیشــین خــود اســتفاده کنیــد تــا بــا این
کار ارزش و اعتبــار خودتــان و برندتــان را افزایــش دهیــد .گــروه شــما میتوانــد از
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طریــق بخــش جســتجوگر مخصــوص گروههــا نیــز قابــل شناســایی باشــد و ایــن نیــز
خــود یــک راه مجــزا بــرای جــذب مخاطبیــن جدیــد و مســتعد اســت .بنابرایــن ســعی
کنیــد موضــوع و عناویــن گــروه خــود را تــا حــد امــکان کاربــردی ،علمــی ،تفریحــی و
هرچیــز مجذوبکننــده دیگــری کــه فکــرش را میکنیــد قــرار دهیــد.

رباتچت فیسبوک یا Facebook Chatbot
رباتچــت فیســبوک کــه بــا نــام  Facebook Messenger botنیــز شــناخته
میشــود ،یــک ابــزار فــوق کاربــردی و حرفــهای بــرای کســبوکارهایی اســت کــه
تــوان کافــی بــرای پشــتیبانی  24ســاعته را در فیســبوک ندارنــد .طبــق یــک گــزارش
جالــب ،ماهیانــه بیشــتر از  20میلیــارد پیــام از طــرف مــردم بــرای صفحــات تجــاری در
فیســبوک ارســال میشــود .ایــن رقــم باورنکردنــی نشــان میدهــد کاربــران زیــادی
هســتند کــه فیســبوک را بــه عنــوان بهتریــن راه ارتباطــی بــا کس ـبوکارها میداننــد
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چــرا کــه فیســبوک ســریع ،در دســترس و ســاده اســت و هــر کســی کــه یــک موبایــل
هوشــمند معمولــی داشــته باشــد میتوانــد از آن اســتفاده کنــد.

یکــی از دالیــل مهــم و قابلتوجهــی کــه بــه رشــد و توســعه هرچــه بیشــتر رباتهــای
هوشــمند چــت انجامیــد ایــن اســت کــه طبــق یــک تحقیــق مشــخص شــد کاربرانــی
کــه بــرای یــک کسـبوکار بــه صــورت عــادی پیــام میفرســتند تــا در مــورد محصــول
یــا یــک ســرویس ســؤال بپرســند ،فقــط بــه طــور میانگیــن بیــن  10الــی  15دقیقــه
صبــر میکننــد و در صورتــی کــه پاســخی دریافــت نکننــد بــه ســراغ یــک کس ـبوکار
مشــابه میرونــد و صفحــه قبلــی را بــرای همیشــه نادیــده میگیرنــد.

از طرفــی صاحبیــن مشــاغل و ادمینهــای ایــن صفحــات توانایــی الزم برای پشــتیبانی
 24ســاعته را ندارنــد .ایــن مســئله باعــث شــد تــا چتباتهــای پشــتیبانی ســاخته
شــوند .فیســبوک یکــی از برتریــن رســانههای اجتماعــی اســت کــه بــه طــور خیلــی
حرفــهای بــا ایــن رباتهــا همگامســازی شــده اســت .شــما میتوانیــد از یکــی
از همیــن رباتهــا بــرای ارتبــاط بــا مخاطبیــن اســتفاده کنیــد و بــا آمادهســازی
پاســخهای پیشفــرض مثــل لیســت قیمــت بــروز ،یــک پشــتیبانی خــوب بــرای
مخاطبیــن داشــته باشــید.
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ابزار مدیریت امور تجاری فیسبوک یا Facebook Business Manager
فیســبوک تدابیــر خیلــی جالبــی بــرای صفحــات تجــاری اتخــاذ کــرده اســت .در ایــن
شــبکه یــک پکیــج یــا شــاید بهتر اســت بگوئیــم یــک جعبهابــزار کاربــردی در دســترس
ادمینهــا قــرار دارد تــا بــا کمــک آن ابزارهــای مختلفــی را بــه منظــور پیادهســازی
کمپینهــای تجــاری در فیســبوک در اختیــار داشــته باشــند .در حقیقــت Facebook
 Business Managerمجموعــهای از ابزارهــای حرفــهای بــرای مدیریــت کــردن و
ارتقــاء پســتهای تبلیغاتــی فیســبوک اســت .اگرچــه اســتفاده از ایــن ابــزار بــرای
کاربــران ایرانــی محــدود و تقریبـ ً
ـا غیرممکــن اســت ،امــا از بعضــی مــواردی کــه در آن
وجــود دارد میتــوان بــرای گســترش فعالیتهــا اســتفاده کــرد .بــرای مثــال یکــی از
ایــن ابزارهــا امــکان ســینک کــردن محتــوا بیــن اینســتاگرام و فیســبوک اســت تــا بــا
کمــک ایــن ابــزار ،پس ـتهای شــما در ایــن دو شــبکه پرومــوت شــوند.
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 .8استفاده از سیستمها و ابزارهای تبلیغاتی Facebook
مثــل گزینــه قبلــی ،امــکان اســتفاده از ابــزار تبلیغاتــی فیســبوک هــم بــرای کاربــران
ایرانــی وجــود نــدارد .درســت همانطــور کــه تبلیغــات گــوگل هــم در حالــت عــادی
بــرای کســبوکارهای ایرانــی در دســترس نیســت ،فیســبوک نیــز شــرایطی مشــابه
دارد .ایرانیهــا همیشــه بــه خاطــر پیــدا کــردن راهحلهــای خــاص معــروف هســتند
و همانطــور کــه امــروزه شــاهد اســتفاده هــزاران کسـبوکار آنالیــن ایرانــی از تبلیغــات
گــوگل هســتیم ،ایرانیهــای زیــادی هــم از ابــزار تبلیغاتــی فیســبوک اســتفاده میکننــد
و مشــتریان زیــادی را در ســطح جهانــی پیــدا میکننــد.

فیســبوک دو نــوع تبلیغــات بــا عناویــن  Facebook Adsو Facebook Pixel
دارد .ایــن دو ابــزار تبلیغــات بــه شــما کمــک خواهنــد کــرد کــه بــه صــورت طبیعــی
( )Organicمحصــوالت و پسـتهای خــود را بــرای مخاطبینــی کــه دقیقـ ً
ـا بــه دنبــال
همــان چیــز هســتند معرفــی کنیــد .تبلیغــات فیســبوک خیلــی گســترده و هوشــمند
اســت و بــرای اینکــه شــما بتوانیــد بهتریــن نتیجــه از آنهــا را بگیریــد بهتــر اســت
از کارشناســانی کــه بــه پنلهــای خریــد و فــروش ایــن تبلیغــات دسترســی دارنــد
مشــورت بگیریــد.
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 .9روند فعالیتهای خود را دنبال و آنالیز کنید
مثــل هــر فعالیــت دیگــری در زمینــه تجــارت آنالیــن ،در شــبکه اجتماعــی Facebook
هــم شــما بایــد بــه طــور مســتمر فعالیتهــای خــود را بررســی کنیــد تــا کموکاســتیها
را پیــدا کــرده و بــه دنبــال برطرفســازی آنهــا باشــید .فیســبوک بــرای ایــن مــورد
هــم ابــزار جالبــی در اختیــار شــما قــرار داده اســت .ابــزار  Facebook Insightsبــه
همیــن منظــور طراحــی شــده اســت.

بــا کمــک ایــن ابــزار میتوانیــد تعــداد الیکهــای دریافتــی ،تعــداد نمایــش پســت
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(تعــداد کاربرانــی کــه پســت شــما را دیدهانــد) ،تعــداد درگیــر شــدن کاربــران (مقــدار
کلیکهــا ،کامنتهــا و اشــترا کگذار یها توســط کاربــران) و حتــی پســتهایی
کــه منجــر بــه افــت اعتبــار صفحــه شــما شــده انــد را در طــول یــک بــازه زمانــی
مشــخص متوجــه شــوید.

ابــزار  Facebook Insightsهمچنیــن بــه شــما پیشــنهادات جالبــی میدهــد
و بــه شــما کمــک میکنــد تــا بتوانیــد انتخــاب بهتــری بــرای نــوع پســتهای
اشــترا کگذاری شــده انتخــاب کنیــد .در حقیقــت ایــن ابــزار بــا آنالیــز و مقایســه
صفحــات مختلــف ،راهکارهــای متعــدد و مناســب مخصــوص به هرکــدام را شناســایی
کــرده و از طریــق همیــن پنــل در اختیــار ادمینهــا قــرار میدهــد.

نتیجهگیری
فعالیــت در  Facebookزمانــی نتیجهبخــش خواهــد بــود کــه شــما در کنــار
فعالیتهــای دیگــر خــود در شــبکههای اجتماعــی دیگــر و صــد البتــه وبســایت
خــود ،از امکانــات و پتانســیلهای نهفتــه در فیســبوک نیــز بهرهمنــد شــوید .فیســبوک
بــه تنهایــی نمیتوانــد عاملــی بــرای موفقیــت کس ـبوکار شــما باشــد .پــس بایــد از
فیســبوک بــه عنــوان یــک پــل ارتباطــی بــرای آشــنا کــردن مخاطبیــن بــا کانــال اصلــی
فــروش خــود کــه میتوانــد یــک شــبکه اجتماعــی دیگــر و یــا وبســایتتان باشــد
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اســتفاده کنیــد .بعــد از اینکــه موفق بــه جذب کاربــران خــود در مقیاس جهانی شــدید،
وقــت آن میرســد تــا از ابزارهــای کاربــردی آن بــرای جــذب مشــتریان بینالمللــی
اســتفاده کنیــد .ماهیــت اصلــی فیســبوک رایــگان اســت و ســاخت و فعالیــت روی
یــک صفحــه تجــاری در آن هیــچ هزینــهای را بــرای شــما نخواهــد داشــت .امــا
زمانــی کــه بــه جایگاهــی مناســب در ایــن شــبکه برســید شــاید هزینههــای تبلیغــات
هوشــمند در آن خیلــی معقــول و مناســب بهنظــر برســد.
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