ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ وﯾﺮﻟﻦ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺟﺰو ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
وب ﺳﺎﯾﺖ وﯾﺮﻟﻦ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ و دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﻼﺻﻪ  ۳ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ وﯾﺮﻟﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ:
از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻت از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی داﺧﻞ ﻣﻄﻠﺐ
ﺑﻪ اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
آﻣﻮزش راه اﻧﺪازی ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ و واﯾﺮال ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ واﯾﺮال ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ
را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﺪ؟

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﺴﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از  ۲٫۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ دﯾﺪه ﺷﻮد .و
ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﯿﺶ از  ۴۲۰۰۰ﺑﺎر ﻻﯾﮏ ﺷﻮد ﯾﺎ زﯾﺮ آن ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ،
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارزش ﺗﺠﺎری زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دﻻر ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺪرت ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎت زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،اﻣﮑﺎن دﯾﺪه ﺷﺪن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﻫﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺎ “ارزش ﻋﺎﻃﻔﯽ” در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮا ﺳﺒﺐ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺎدی ﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺷﻮد ،اﻧﮕﯿﺰه اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری آن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﻣﺮدم در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﮐﻬﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﮔﺮوه و ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻧﮕﯿﺰه
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ واﮐﻨﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ،ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد
ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺪ
ﺷﻤﺎ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا
ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ ،ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

آﻣﻮزش اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ وﯾﺮﻟﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻘﺪر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ارﺟﺎﻋﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﯿﺎﺪ
ﺑﻪ آﻣﺎر ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ  :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺗﺎﮐﻨﻮن ۴٫۳۹ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد

دارد.

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻨﻮز ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد

ﮐﺎرﺑﺮ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﯾﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ – اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرت ﻫﺎی در دﺳﺘﺘﺎن را درﺳﺖ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ،از ﺳﺌﻮ و ﺗﻼش ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی در ﮔﻮﮔﻞ آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای رﻧﮏ
ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﮐﺎر ﺑﯿﻬﻮده ای اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ
ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺰرگ و ﻣﺸﻬﻮر ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﭘﺲ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎﻣﺶ داده اﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﭼﺮا ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ
ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﺑﯿﺎﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺬب ﺗﺮاﻓﯿﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ:
ﺻﻔﺤﺎت رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ،ﻣﺤﺘﻮای داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎرﺑﺮان رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ…

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﺴﺘﯿﺪ از اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دوری ﮐﻨﯿﺪ!
ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺟﺰو ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ

ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 ۵اﺷﺘﺒﺎه ﺣﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﻪ از رﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻣﺮوز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی دارای ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻌﺎل اﺳﺖ! ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﮐﺎرﺑﺮ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﺗﻌﺪد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﺠﺎری و وﺟﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ اﮐﺎﻧﺖ ﻣﺤﺒﻮب در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ،ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،از ﯾﮏ ﺳﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎده ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه روی ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺣﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ وﯾﺮﻟﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از ﻫﺸﺘﮓ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ

اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی زرق و ﺑﺮقدار
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺑﺎتﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻻﯾﮏ و ﮐﺎﻣﻨﺖ دﺷﻤﻦ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام! …

در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻻت آﻣﻮزش ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﻪ وب

ﺳﺎﯾﺖ  virlan.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

