ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺳﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎ دادﻧﺪ .ﺣﺎل ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﺎ اﻧﺘﺼﺎب ﻓﺮد
ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎً روال ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎدﺷﺪه آدام ﻣﻮﺳﺮی ﯾﮑﯽ از
ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮﺗﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
آدام ﻣﻮﺳﺮی ﮐﺎر ﺧﻮد در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮاح ﻣﺤﺼﻮل آﻏﺎز

ﻧﻤﻮد و  ۱۰ﺳﺎل اﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد .او ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺷﻮد ،ﻧﺎﯾﺐ رﺲ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺨﺶ اﺧﺒﺎر و ﺗﯿﻢ
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

»ﮐﻮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﺮوم« و »ﻣﺎﯾﮏ ﮐﺮﯾﮕﺮ« در ﺳﺎل  ۲۰۱۰اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﺮوم و ﮐﺮﯾﮕﺮ از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و
ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ارﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎل اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﭘﺲ از اﻧﺘﺼﺎب ﻣﻮﺳﺮی ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ:

»ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪی زﯾﺎدی در
ﻃﺮاﺣﯽ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﺳﺎدﮔﯽ و ﻫﻨﺮ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ او اﻫﻤﯿﺖ وﺟﻮد
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻋﻤﯿﻘﺎً درک ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺻﻮل و ارزشﻫﺎ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻫﻤﯿﺖ
زﯾﺎدی داﺷﺖ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻻﯾﻖ ﻗﺮار اﺳﺖ روﺷﻤﺎن را در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اداﻣﻪ
دﻫﺪ«.
ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻗﺮار اﺳﺖ روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮﯾﺲ ﮐﺎﮐﺲ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮔﺰارش دﻫﺪ .از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن او ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی زﯾﺎدی در ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺟﻮان ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ
ﺑﺎزاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،زاﮐﺮﺑﺮگ و ﻣﻮﺳﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻧﺤﻮه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯿﺎن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﻓﯿﺴﺒﻮک
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

