
 بازاریابی شبکه های اجتماعی و نحوه تعامل برندهای تجاری با مخاطب

 

 توان در سه بخش دسته بندی کرد :عوامل موثر بر تعامل را می

  مخاطبالگو رفتاری 

 دمین ا 

 محتوا 

 

 مخاطبالگو رفتاری 

کند. فرضا اگر در شبکه های اجتماعی بسیاری از برند ها مخاطب از یک سری الگوهای رفتاری خاص پیروی می 

است در حالی که  زیادبینیم تعدادکامنت ها در این پست ها های مناسبتی انداخته شود مییک نگاه به پست

مخاطب این الگو رفتاری  و پس کامنت ها در مورد مسائل دیگر است .موضوع عکس آنقدر جاذب کامنت  نیست



 شود هجوم بیاورد و محلی یافته برای انتقاداتار میرا پیش گرفته که در پست های مناسبتی اکانت که مرتبا تکر

 و بیان مشکالت خود .

این الگوی رفتاری باید شکسته بشود برای مثال مدتی پست مناسبتی گذاشته نشود یا آدمین برخورد مثبت و 

 ها کمک کند  hate commentمناسبی انجام دهد که به کم شدن این

 

 دمینا

 

اینستاگرام یک پلتفرم است که امکان ارتباط و تعامل مستقیم بین شود و می کنش آدمین باعث واکنش مخاطب

 .کندبین کاربران باهم و  افرادی که اصال مشتریان سازمان نیستند را فراهم می نماینده سازمان )آدمین( و کاربران،

قرار صمیمی با مخاطب خود بر برد، باید ارتباطچنین امکانی انتظار کاربر را در مورد شنیده شدن نظرهایش باال می

 توجه به این چهار جنبه توسط ادمین الزامیست:  .نه روش ارباب رجوعی ،کند

 لحن پاسخ گویی  : .1

دهند کنش هایی که از ایموجی میلیون بار از ایموجی ها استفاده شد و تحقیقات نشان می 6در سال گذشته 

 گیرندواکنش های بیشتر و مثبت تری می ،کننداستفاده می

  از ایموجی ها استفاده شود 

 باید لحن متناسب با لحن مخاطب تغییر کند و منحصر به فرد بودن هر مخاطب در نظر گرفته شود 

  ین حال محترمانهعلحن باید صمیمی باشد در 

 

 شرایط پاک کردن کامنت : .2

 ن ست و پاک کرداینستاگرام یک شبکه تعاملی است و تعامل سالم و دو طرفه از مزیت های این شبکه ا

 زند.به تعامل سالم لطمه می کرر کامنتهایی که به سود ما نیستم

 بیند و متوجه خواهد شد شما انتقاد پذیرید و کامنت مثبت شاهده گر است و عملکرد شما را میمخاطب م

 و منفی ، هر دو را نگه داشتید

 در آن فحاشی شده باشد یا محتوای آن خالف قوانین دولت یا قوانین  فقط در صورتی کامنت پاک شود که

 اخالقی و فرهنگی جامعه باشد.

 



 برخورد با کامنتهای منفی و مثبت .3

های مثبت اهمیت هایی که بار منفی باالیی دارند همان قدر مهم است که تشکر از کامنتپاسخ به کامنت

د شوبه کامنت های منفی توسط مخاطب های دیگر هم دیده میفراموش نشود عملکرد آدمین و پاسخ او  دارد.

 است در زهن همه مخاطبان پس هدف به جا گذاشتن تصویر خوب

 پاسخ های مثبت باید حتما جواب داده شوند 

 وداستفاده ش مثبت و متناسب از ایموجی هم در برخورد با کامنت منفی 

 Kill them with Kindness 

  سازمانلحن صمیمی با حفظ پرستیژ 

 نشان داده شود حسن نیت و پیگر بودن 

 

 زمان پاسخگویی به کامنت ها .4

 شود حس ارتباط و  نزدیک بودن بیند پاسخ او در لحظه کامنت گذاری داده میزمانی که مخاطب می
 . خواهد داشتبیشتری با سازمان 

  هدف اینستاگرام نه خبررسانی بلکه ساخت همین تصویر محبوب و نزدیک شدن به مخاطب خود است 

  یکی از راههای ایجاد ارتباط بیشتر  با مخاطب و کم کردن زمان انتظار برای پاسخ دریافت کردن و افزایش
 به طور مثالد که پاسخ ها استفاده از اکانت ساپورت است که منحصرا وظیفه جواب گویی را بر عهده دار

 .کندین روش استفاده میا از "وبهای"شرکت 

 هم زمان است ادمین به طورگویی به کامنت ها به چند روش دیگر دادن دسترسی پاسخ. 

 

 



 محتوا

همان طور که در مقدمه توضیح داده شد وقتی محتوا آن قدر قوی نباشد که مخاطب را درگیر خود کند مخاطب 

انتقاد  و در مورد مسائل حاشیه ای اعتراض ،به جای نظردهی در مورد موضوع اصلی پستبه حاشیه می رود و 

 . بردرا زیر سوال میات ارائه شده و کیفیت خدمکند می

 

فالووینگ های اکانت صفر است و صرفا که بخش سازمانی دیده شده است تجاری و در خیلی از اکانت های 

 توجه کرد : نیز باید به این نکات در مورد فالووینگ هاشود اما فالوورها توجه می قسمت به

 !فالووینگ هرگز نباید صفر باشد 

 کنندمخاطب ها به فالویینگ های شما توجه می 

 دنکنفالووینگ های شما همکاران شما را معرفی می 

 د.ندههای شما طرز فکر شما را نشان می فالووینگ 

در این پست به نکات ظریفی اشاره کردیم که در عین حال بسیار مهم اند و اگر برند یا سازمانی قصد دارد در حوزه 

بازاریابی شبکه های اجتماعی موفق باشد باید مجموعه این نکات را رعایت کند. اگر سوالی در مورد مسئله تعامل 

تما با ما در قسمت کامنت ها مطرح کنید تا پاسخگوی شبکه های اجتماعی داشتید حدر برند ها یا شرکت ها در 

 شما باشیم.
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