اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ IGTV؛ راهﺣﻞ ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای درآﻣﺪزاﯾﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  IGTVاﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام وارد ﻣﯽﺷﻮد ،درآﻣﺪزا ﻧﺒﻮدن آن اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا اﺻﻼ ﺳﺮاغ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻧﺮوﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را روی ﯾﻮﺗﯿﻮب و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﮐﻨﻮن اﻣﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻗﺼﺪ دارد
اﯾﻦ روﯾﻪ را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺪﯾﻮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ۵۵ ،درﺻﺪ از درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا اﺧﺘﺼﺎص داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از
ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﭘﺲ از
ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در  ،IGTVﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪن  ،IGTVﺑﻪ ﮔﻨﮓ و ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻮدن آن در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺑﺘﺪا اﺻﺮار زﯾﺎدی روی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻋﻤﻮدی داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارد وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ را در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﭘﺨﺶ اﻓﻘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
ﺟﺎﺳﺘﯿﻦ اﺳﻮﻓﺴﮑﯽ ) (Justin Osofskyﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻗﺪم درﺳﺖ دﯾﮕﺮ در راﺳﺘﺎی درآﻣﺪزاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ  IGTVاﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ از درﺳﺖ
ﺑﻮدن اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻄﺮح ﻫﻤﮑﺎری آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ درآﻣﺪزاﯾﯽ را ﺑﻪ
اﺳﺘﻮریﻫﺎی ﺧﻮد آورده ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮوف ،درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﻮری در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل در دو ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ  IGTVﻣﯽﮔﺬرد ،ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎد ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ ،وﻟﯽ

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﺮات ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﺤﻮه درآﻣﺪزاﯾﯽ ،اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آزاردﻫﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

