ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺮﯾﺎن؛ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،آذر ۱۳۹۹
اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ در ﺷﺮوع روز اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻣﺎن
ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻫﺮ روز ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﻮزﯾﮏ و ﭘﺎدﮐﺴﺖ
ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﻋﺪهای
از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﺗﺎﮐﺴﯽ ،ﻣﺘﺮو و ﻫﺮ ﻣﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد
ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﻫﺮ روز زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ را در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ.

ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺘﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮق ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺖ.
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺗﻠﮕﺮام ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم آنﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺷﺎﻧﺲ ﺟﺬب
ﻓﺎﻟﻮﺋﺮ و در ﭘﯽ آن ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود .ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻢ و ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪۀ ﻓﻨﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ روش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺮوﯾﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎده ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ راﺣﺘﯽ اﺳﺖ؟ ﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﮐﺮد .روزاﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ روی ﭼﻨﺪﺗﺎ از آنﻫﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻨﺪﺗﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﯾﻢ و ﭼﻪ ﺗﻌﺪادی ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﺎن ﺟﺬاب
ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﭼﻪ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﮐﺪام ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ دارد .در ﺛﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ
ﻗﺪری زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرۀ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎنﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ وادی را دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮐﺎردان ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ »ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺟﺮﯾﺎن« اﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ
آﺳﻮده ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺧﻮد را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺰﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎﯾﺶ دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی

ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﺳﺎﯾﺖ  jaryan.netﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .آنﻫﺎ ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮ
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ.

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام :اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﯾﺎ اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺴﺖ
و اﺳﺘﻮری ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﺞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در آنﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺗﺎن
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ :اﯾﻦ روش زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮﻫﺎ
اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ
اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی
آﻣﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آن را ﺗﺄﺪ ﯾﺎ رد
ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻤﭙﯿﻦ اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺗﻠﮕﺮام :ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻨﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را در ﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﻣﺎده

ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪی
در ﺟﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎزدﯾﺪی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﯾﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ ﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ از ﮐﺎﻧﺎل ﺣﺬف
ﺷﻮد.
در ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ .ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﯿﺞ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی
ﺷﺪه و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮای ﻫﺮﮐﺪام از ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ »ﺟﺮﯾﺎن« ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ
روﻧﺪ اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد آن را در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰارشﻫﺎ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﻣﺸﺎورۀ ﺟﺮﯾﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ ،اﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﻣﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

