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بهترین بازاریابی شبکه های اجتماعی
بازاریابــی شــبکه هــای اجتماعــی یا سوشــیال مارکتینگ یکــی از جدیدترین و بهترین 
راهکارهــای بازاریابــی در فضــای مجــازی اســت. بازاریابــی تکنیکــی در فضایــی بــی 
واســطه، ســریع و بــا کمتریــن محدودیــت. اســتفاده از ایــن متــد بازاریابــی مــی توانــد 
بــرای شــما مخاطبــان بســیاری را بــه همــراه داشــته باشــد و تجــارت شــما را در کوتــاه 
تریــن زمــان زیــر و رو کنــد. جــذب مخاطــب ، طرفــدار و دریافــت فــوری بازخوردهــای 
مســتقیم آنهــا میتوانــد شــما را از رقبــا کامــلا جــدا نمــوده و افــق هــای جدیــدی را بــه 

روی شــما بگشــاید.

درخواست مشاوره

   22019286        22015851  
مشاوره رایگان ۹ صبح الی ۶ بعدازظهر از شنبه تا ۴شنبه
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مازلــو باهــدف مبــدل شــدن بــه مرجــع کاملــی از مقــالات مفیــد و کاربــردی در زمینــه هــای بازاریابــی، مدیریــت، 
تبلیغــات و فــروش شــروع بــه فعالیــت نمــوده تــا بــا تهیــه مطالــب کاربــردی و متناســب بــا شــرایط بــازار داخلــی 
کشــور ، راه را بــرای تمامــی علاقــه منــدان بــه بهبــود و ارتقــا تجــارت همــوار ســازد و افــراد را بــا مباحث تخصصی 

مدیریــت آشــنا کند...

با اختصاص دادن حداقل زمان،حداکثر کارایی را کسب کنید
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انتخــاب رنــگ مناســب بــرای وب ســایت هــای پزشــکی ممکــن اســت چالــش بــر انگیــز باشــد چــرا کــه محدودیــت هــای 
بســیاری در انتخــاب رنــگ وجــود دارد. در طراحــی ســایت هــای پزشــکی بایــد بــه دنبــال ســادگی و ظرافــت باشــید. بــا 
توجــه بــه نظریــه رنــگ شناســی مــدرن انتخــاب رنــگ مناســب تاثیــرات قابــل توجهــی در انســان  دارد و در تصمیــم گیــری 
و برداشــت هــای انســان هــا موثــر اســت. در ایــن مقالــه ســعی بــر ایــن شــده اســت کــه راهنمایــی هــای لازم را بــرای 

انتخــاب بهتریــن رنــگ بــرای وب ســایت پزشــکی ارائــه دهیــم.

اســتفاده از رنــگ آبــی در طراحــی وب ســایت هــای پزشــکی بســیار مرســوم بــوده اســت چــرا کــه آبــی رنــگ اعتمــاد 
و هوشــمندی اســت و نشــانه ای از حرفــه ای بــودن اســت. رنــگ آبــی عــلاوه بــر اینکــه حــس صداقــت و اعتمــاد را در 
بیمــاران ایجــاد مــی کنــد آرامشــی واقعــی را بــه آن هــا مــی دهــد و بســیاری از پزشــکان حرفــه ای،آبــی را بــرای رنــگ وب 

ســایت خــود انتخــاب مــی کننــد تــا حــس حرفــه ای بــودن و اعتمــاد را در بیمــاران ایجــاد کننــد.

ســفید رنــگ صداقــت و پاکــی اســت بســیاری از وب ســایت هــای پزشــکی از رنــگ ســفید و ســایه هــای رنــگ ســفید 
بــرای وب ســایت خــود اســتفاده مــی کننــد. رنــگ ســفید عــلاوه بــر اینکــه انــرژی مثبتــی را در بیمــاران ایجــاد مــی کننــد, 

احســاس پاکــی و تمیــزی و شــفافیت را بــه بیمــار مــی دهــد.

آبی

سفید

نمونــه ای از ســایت هــای پزشــکی کــه از رنــگ آبــی و ســفید بــرای طراحــی 
ســایت خــود اســتفاده کــرده اســت ســایت دکتــر ســهرابی مــی باشــد کــه 

تیــم حرفــه ای وب ســیما طراحــی ایــن ســایت را بــه عهــده داشــته اســت.
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ســبز،رنگ ســرزندگی و نشــاط اســت. ایــن رنــگ موفقیــت و ســرزندگی را بــه تصویــر مــی کشــد. معمــولا وب ســایت 
هایــی پزشــکی کــه از روش هــای طبیعــی درمانــی اســتفاده مــی کننــد  رنــگ ســبز بــه همــراه ســفید را بــرای وب ســایت 
خــود انتخــاب مــی کننــد. ایــن رنــگ تســکین دهنــده مــی باشــد کــه بــا ترکیــب رنــگ ســفید مــی توانــد اثــر بخشــی خاصــی 
در بیمــاران ایجــاد کنــد. وب ســایت ســبز بــه بیمــاران حــس ســلامتی ای را کــه در روش هــای پزشــکی یــا دندانپزشــکی 

طبیعــی و ســنتی نهفتــه اســت القــا مــی کنــد.

سبز

بســیاری از دنــدان پزشــکان و پزشــکان زیبایــی رنــگ هایــی بــا تــن قهــوه ای, قهــوه ای مایــل بــه زرد, بــژ و خاکســتری مایــل 
بــه قهــوه ای را انتخــاب مــی کننــد. ایــن نــوع رنــگ هــا احســاس صمیمیــت و دوســتی را در بیمــاران ایجــاد مــی کنــد و 

حــس گرمــی و راحتــی را بــه آن هــا مــی بخشــد. 

حــال کــه بــا رنــگ هــای مناســب بــرای وب ســایت خــود آشــنا شــده ایــد, امیدواریــم بهتریــن رنــگ را بــرای وب ســایت 
پزشــکی خــود انتخــاب کنیــد. همــواره بــرای انتخــاب رنــگ مناســب بــه رنــگ مطــب و لگــوی خــود توجــه کنیــد تــا بتوانیــد 

بهتریــن رنــگ را انتخــاب کنیــد.

قهوه ای

ــه ای از ســایت هــای پزشــکی مــی باشــد. کــه  ــن نمون ــر فرزی ســایت دکت
تیــم وب ســیما طراحــی منحصــر بفــردی را در ایــن ســایت اجــرا کــرده اســت 

کــه جذابیــت خاصــی بــه ســایت بخشــیده اســت.
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پــس از انتظــار در انتشــار بــوت اســترپ 4 ســر انجــام اولیــن نســخه آن منتشــر شــد. انتشــار نســخه 4 بیانگــر ایــن اســت کــه 
ایــن شــرکت تعهــد بســیاری نســبت بــه بــوت اســترپ دارد. ایــن نســخه از بــوت اســترپ نســبت بــه نســخه قبلــی تغییراتــی 

بســیاری کــرده اســت کــه بــه آن هــا مــی پردازیــم.

بــا توجــه بــه اتصــال بــوت اســترپ 4 بــه کتابخانــه Sass و اســتفاده از  Libsassبــوت اســترپ از هــر زمــان دیگــری ســریع 
تــر اجــرا مــی شــود.

در بــوت اســترپ 4 ویژگــی هــای جدیــدی بــه سیســتم گریــد بنــدی اضافــه شــده اســت کــه بــا تمــام صفحــات نمایشــی 
خصوصــا موبایــل ســازگار مــی باشــد و تمامــی mixins هــا بهبــود پیــدا کــرده اســت.

ــد بیشــترین اســتفاده را از  ــاره کدهــای Css مــی توانی ــن در بــوت اســترپ 4 و اجــرای دوب ــر هــای بولی ــر متغیی ــا تغیی ب
ــوت اســترپ داشــته باشــیم. ــت هــای آن در ب ــدی flexbox و کامپونن سیســتم شــبکه بن

cards ابــزار جدیــدی اســت کــه در بــوت اســترپ 4 اضافــه شــده اســت و کارکــردی ماننــد wells, thumbnails و پنــل هــا 
و حتــی بهتــر از آن هــا را دارد.

مــاژول جدیــد Reboot یــک فایــل Sass اســت کــه تمامــی ویژگــی هــای  Normalize.css را دارد. همچنیــن ایــن مــاژول 
امکاناتــی ازجملــه  box-sizing: border-box و margin را در یــک فایــل Sass بــرای شــما فراهــم مــی کنــد.

در بــوت اســترپ 4 برخــلاف نســخه قبلــی بــوت اســترپ اســتایل هایــی ماننــد گرادیانــت, ســایه هــا و  transitions,  کــه 
در فایــل جداگانــه ای قــرار داشــتند,  در متغیــر هــای Sass قــرار گرفتــه انــد تــا در هــر زمــان کــه لازم بــود بــا تغییــر دادن 
یــک متغیــر و اجــرای دوبــاره آن ویژگــی هــای مــورد نظــر خــود را ایجــاد کنیــم. بــه طــور مثــال اگــر بخواهیــم گوشــه تمــام 

صفحــات را گــرد کنیــم کافــی اســت یــک متغیــررا تغییــر دهیــم.

Sass به  less انتقال از فریم ورک

توسعه سیستم گرید بندی )صفحه بندی(

Flexbox پشتیبانی از

Wells, Thumbnails, Panels به جای Cards استفاده از

Reboot ها در یک ماژول جدید با نام HTML Resets تلفیق تمام

ایجاد امکانات سفارشی جدید

1

2

3

4

5

6

ماهنامه خالقیت تجاری زرافه11 شــماره چهار . آبان ماه ۱۳۹۴

www.takbook.com



بــوت اســترپ 4 دیگــر از IE8 پشــتیبانی نمــی کنــد در 
نتیجــه مــی توانیــم بهتریــن بهــره وری را از کدهــای 
Css داشــته باشــیم و نگــران هــک هــای Css نباشــیم. 
ویژگــی جدیــد دیگــری کــه در ایــن نســخه اضافــه شــده 
اســت حــذف واحــد انــدازه گیــری پیکســل و اســتفاده از 
واحــد انــدازه گیــری em و rem مــی باشــد تا پشــتیبانی 
از تاپوگرافــی ریسپانســیو و صفحــه بنــدی هــا آســان 

شــود.

ــرات  ــن تغیی ــد تری ــا از جدی ــد ت ــاز نویســی شــده ان ــا در ES6 ب ــن ه ــه پلاگی ــوت اســترپ 4 هم در ب
جاوااســکریپت بهــره منــد شــوند. همچنیــن پلاگیــن هــا از پشــتیبانی اجزایــی ماننــد UMD, متــد هــای 

teardown,  type checking و ... برخوردارنــد.

در بــوت اســترپ 4 بــا بهــره گیــری از کتابخانــه جاوااســکریپت Tether پیشــرفت چشــم گیــری در چگونگــی قــرار گیــری تولتیــپ 
هــا و پــاپ اور هــا بوجــود آمــده اســت.

مســتندات نســخه جدیــد بــوت اســترپ,  توســط ابــزار Markdown بــاز نویســی شــده اســت و پلاگیــن هایــی بــرای نمایــش 
بهتــر کــد هــا نوشــته شــده اســت تــا بتوانیــم از مســتندات بــوت اســترپ بهتــر اســتفاده کنیــم.

 margin از دیگــر امکانــات اضافــه شــده بــه بــوت اســترپ 4 مــی توانیــم بــه فیلــد هــای سفارشــی فرم ,  تغییــر در کلاس هــای
و padding ,  ایجــاد کلاس هــای سفارشــی جدیــد و ....را نــام ببریم.

بــوت اســترپ در هنــگام ارائــه نســخه 3 دیگــر از نســخه2 پشــتیبانی نکــرد ولــی هــم اکنــون بــه اشــتباه بــزرگ خــود پــی بــرده 
اســت و قــول داده اســت کــه بــا وجــود ارائــه نســخه 4 همچنــان از نســخه 3 حمایــت مــی کنــد و بــاگ هــای آن را برطــرف 

خواهــد کــرد.

حذف پشتیبانی از IE8 واستفاده از واحد های 
rem و  em

باز نویسی تمامی پالگین های جاوا اسکریپت

بهبود قرار گیری تولتیپ ها و پاپ اور ها 

بازنویسی مستندات

امکانات جانبی دیگر

حمایت از بوت استرپ 3
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بــوت اســترپ از همــه توســعه  دهنــدگان وب خواســته اســت تــا بــا بــوت اســترپ همــراه باشــند تــا بــوت اســترپ بتوانــد 
نســخه نهایــی ورژن 4 را ارائــه دهــد.

به نظر می رسد توسعه اهداف بوت استرپ در راستای طرح زیر باشد:

در کنــار ایــن هــا لازم بــه ذکــر اســت کــه بــوت اســترپ در کنــار ارائــه پــروژه بــوت اســترپ 4 خــود, پــروژه دیگــری در نظــر گرفته 
اســت کــه بــه فــروش قالــب هــای طراحــی شــده بــا بــوت اســترپ مــی پــردازد کــه ایــن قالــب هــا شــامل امکانــات و پلاگیــن 

هــای جدیــدی مــی باشــند کــه بــه طــور مــداوم بــروز رســانی مــی شــوند.
نظــر شــما در مــورد بــوت اســترپ 4 چیســت آیــا ایــن نســخه از بــوت اســترپ بــه انــدازه کافــی قــوی مــی باشــد؟ تجربــه خــود 

را در اســتفاده از بــوت اســترپ 4 بــا مــا در میــان بگذاریــد.

 ارائه چند نسخه از بوت استرپ الفا
 ارائه 2 نسخه از بوت استرپ بتا پس از اینکه قابلیت های این فریم ورک به طور کامل آزمایش شد.

 ارائه نسخه )RCs( تا در محیط عملی بتواند بوت استرپ را آزمایش کند.
 ارائه نسخه نهایی

اهداف توسعه بوت استرپ 4
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قاعــده کلــی در موفقیــت مالــی کســب ســود بیشــتر بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم مــی باشــد. شــما بــا اجــرا 10 
راهــکار ارائــه شــده مــی توانیــد ســود کســب و کار خــود را افزایــش دهیــد و بــه موفقیــت برســید.

ایــن فراینــد بــه ایــن صــورت اســت کــه شــما شــرایطی را ایجــاد کنیــد کــه مشــتریان بــه ســمت خریــد محصــولات شــما ترغیــب 
شــوند و بــه محصــولات شــما علاقــه منــد گردنــد. بــه طــور مثــال اگــر از هــر 10 مشــتری علاقــه منــد خــود 5 نفــر را بــه ســمت 
خریــد هدایــت کنیــد, مــی توانیــد در کســب و کار خــود موفــق عمــل کنیــد. چــرا کــه بــا افزایــش مشــتریان خــود بــه تعــداد 15 
نفــر مــی توانیــد ســود خــود را بــه میــزان 50 در صــد افزایــش دهیــد. شــما بایــد شــرایطی را ایجــاد کنیــد کــه تعــداد افــراد 

علاقــه منــد بــه محصــولات شــما افزایــش یابــد تــا بتوانیــد  آن هــا را بــه ســمت خریــد محصــول هدایــت کنیــد.

یکــی از روش هــای افزایــش ســود و بازدهــی در تجــارت تبدیــل مشــتریان بالقــوه بــه مشــتریان بالفعــل مــی باشــد. در ایــن 
فراینــد ســعی کنیــد مشــتریانی را کــه علاقــه منــد بــه محصــولات شــما مــی باشــند را بــا تکنیــک هــای مختلــف بــه ســمت 
خریــد محصــولات شــما هدایــت کنیــد. بخــش هــای مختلــف کســب وکار خــود را بررســی کنیــد و ســعی کنیــد همــواره فــروش 
ــلا از هــر10 مشــتری بالفعــل 1 نفــر اقــدام بــه خریــد محصــولات کــرده باشــد و شــما ایــن  خــود را افزایــش دهیــد. اگــر قب

میــزان را بــه 2 نفــر از هــر 10 نفــر افزایــش دهیــد, مــی توانیــد ســود مناســبی کســب کنیــد.

شــما بایــد بررســی هــای لازم را در تعــداد خریــد هــر مشــتری انجــام دهیــد و ســعی کنیــد هریــک از مشــتریان شــما کالای 
بیشــتری را در بــازه هــای زمانــی کوتــاه تــر خریــداری کننــد. بــا اجــرای ایــن اســتراتژی روی هــر یــک از مشــتریان خــود مــی 
توانیــد 10 درصــد در هــر فــروش خــود و بــه ازای هــر مشــتری موفقیــت کســب کنیــد. ســعی کنیــد مشــتریان را بــه ســمت 

خریــد بیشــتر بــا بــازه هــای زمانــی کوتــاه تــر هدایــت کنیــد.

یکــی دیگــر از فاکتــور هــای افزایــش ســود و بازدهــی در تجــارت خــود, بررســی مقــدار خریــد هــر مشــتری مــی باشــد. شــما بــه 
عنــوان فروشــنده بایــد ســعی کنیــد همــواره مشــتریان را بــا تکنیــک هــای مختلــف بــه ســمت خریــد بیشــتر بــا قیمــت بالاتــر 

هدایــت کنیــد.

یکــی از تکنیــک هــای افزایــش ســود و بازدهــی, بررســی ســود ناخالــص از هــر فــروش خــود می باشــد. شــما باید, بــدون تغییر 
در کیفیــت محصــول همــواره بــه دنبــال افزایــش قیمــت محصــولات خــود و یــا کاهــش قیمــت تمــام شــده هــر محصــول 

باشــید تــا بتوانیــد ســود بیشــتری کســب کنیــد..
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه اگــر بــا افزایــش قیمــت محصــولات,  هزینــه هــای تمــام شــده هــر محصــول را ثابــت نگــه 
داریــد ســود مناســبی کســب نخواهیــد کــرد و اگــر بــا کاهــش هزینــه هــای تمــام شــده, فــروش خــود را افزایــش ندهیــد در 
کســب و کار خود موفقیتی کســب نخواهید کرد. پس بهتر اســت از اســتراتژی های مختلفی اســتفاده کنید و هوشــمندانه 

عمــل کنیــد.

ایجاد عالقه در مشتریان

هدایت مشتریان عالقه مند به سوی خرید

تعداد خرید هر مشتری

مقدار خرید هر مشتری

بررسی سود ناخالص به ازای هر فروش
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شــما بــرای افزایــش تعــداد مشــتریان خــود بایــد بــا صــرف هزینــه, تبلیغاتــی را انجــام دهیــد. بــرای تبلیغــات محصــولات خــود 
ســعی کنیــد از ایــده هــای خلاقانــه ای اســتفاده کنیــد . شــما بایــد بــه طــور مســتمر بــه دنبــال راه هایــی خلاقانــه بــرای بهبــود 

تبلیغــات و ترویــج محصــولات خــود باشــید بــه طــوری کــه هزینــه هــای تبلیغاتــی شــما کاهــش یابــد.

یکــی از راه هــای افزایــش ســود و بازدهــی در تجــارت افزایــش تعــداد مشــتریانی اســت کــه از ســوی مشــتریان بالقــوه شــما 
معرفــی مــی شــوند. ســعی کنیــد بــا ایــده هــای خلاقانــه, مشــتریان بالقــوه خــود را کــه از محصــولات شــما راضــی هســتند 

را بــه ســمتی هدایــت کنیــد کــه مشــتریان بیشــتری را معرفــی کننــد.

بســیاری از شــرکت هــا بــا ارائــه ســرویس هــا و خدمــات پــر هزینــه بــه مشــتریان خــود دچــار ســود کمتــری مــی شــوند در 
حالــی کــه بــه راحتــی مــی تواننــد ایــن ســرویس هــا را تغییــر بدهنــد و یــا حــذف کننــد بــدون اینکــه مشــتریان خــود را از دســت 

دهنــد. ســعی کنیــد خدمــات و ســرویس هایــی کــه پــر هزینــه مــی باشــند را بررســی و اصــلاح کنیــد.

ســعی کنیــد شــرایطی را در کســب و کار خــود ایجــاد کنیــد کــه در آن درآمــد شــما بیشــتر از مخــارج مصرفــی شــما باشــد تــا 
بتوانیــد ســود حاصــل در کســب و کار خــود را افزایــش دهیــد. شــما بایــد یــک ســری از محصــولات مشــخص را بفروشــید تــا 
بتوانیــد ســود خــود را افزایــش دهیــد. بــا در نظــر گرفتــن افزایــش در آمــد  و صــرف هزینــه هــای مالــی فــروش و تبلیغــات 

خــود را افزایــش دهیــد تــا درآمــد شــما نســبت بــه مخــارج مصرفــی گســترش یابــد.

ســعی کنیــد شــرایطی را در کســب و کار خــود ایجــاد کنیــد کــه در آن درآمــد شــما بیشــتر از مخــارج مصرفــی شــما باشــد تــا 
بتوانیــد ســود حاصــل در کســب و کار خــود را افزایــش دهیــد. شــما بایــد یــک ســری از محصــولات مشــخص را بفروشــید تــا 
بتوانیــد ســود خــود را افزایــش دهیــد. بــا در نظــر گرفتــن افزایــش در آمــد  و صــرف هزینــه هــای مالــی فــروش و تبلیغــات 

خــود را افزایــش دهیــد تــا درآمــد شــما نســبت بــه مخــارج مصرفــی گســترش یابــد.

شــما بــا اجــرای 10 راهــکار بــرای افزایــش ســود و بازدهــی در تجــارت خــود می توانید پول بیشــتری بدســت آوریــد و موفقیت 
بســیاری در تجــارت خــود کســب کنیــد. امیــد اســت بــا خوانــدن این مقاله در راســتای پیشــرفت و تعالی قــدم بردارید. 

هزینه های تبلیغاتی خود را بررسی کنید

تعداد مشتریانی که از سوی مشتریان دیگر شما معرفی شده اند را افزایش دهید

افزایش درآمد نسبت به مخارج

حذف خدمات و فعالیت های پر هزینه 

افزایش قیمت

6

7

8

9

10
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اگــر شــما تــا قبــل از ایــن از بــک لینــک ســازی اســتفاده نکــرده ایــد و یــا بــرای مــدت زمــان کوتاهــی از آن 
اســتفاده کــرده ایــد، اطمینــان دارم کــه نــکات مفیــدی از ایــن کتــاب خواهیــد آموخــت. تاثیــر ســئو و بــک 
لینــک ســازی در هــر زمانــی متفــاوت بــوده  اســت، امــا امــروز ایجــاد یــک بــک لینــک بــا کیفیــت بیــش از 

هــر زمــان دیگــری اهمیــت دارد.

کتاب بک لینک سازی جلد۱

دانلود کتاب
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ــوع  ــه ن ــی دارد کــه بســته ب ــی شــیوه هــای گوناگون بازاریاب
محصــول و بازارهدفــی کــه مــد نظــر داریــم انتخاب می شــود.
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منظــور از بازاریابــی گوشــه ، بازاریابــی بــرای یــک قســمت متمرکــز و قابــل هــدف 
گــذاری بــازار اســت.اغلب کســانی کــه بــه دنبــال بــازاری بــی رقابــت و مطمئن هســتند 
ــی  ــد.در بازاریاب ــی روی مــی آورن ــن شــیوه از بازاریاب ــه ای ــد ب و ســود کلان میخواهن
گوشــه صاحبــان کســب و کار و تولیدکننــدگان بــه دنبــال تنــوع محصــول نیســتند.این 
شــیوه از بازاریابــی بــه ســوی تخصــص گرایی پیــش میرود.تولیدکننــدگان محصولات 
ارگانیک از این قبیل هستند.تولید محصولات کشاورزی بازاراعظمی را در بردارد این 
درحالیســت که برای محصولات ارگانیک تخصصی شــده و بازارهدف بســیارکوچکی 
ــن  ــه بازارهــدف محصــولات کشــاورزی معمولــی شــامل میشــود بنابرای را نســبت ب
بدلیــل آنکــه تولیدکننــده بــه ســمت رضایــت مشــتری و تکمیل نیازهای خاص مشــتری 
پیــش میــرود میتوانــد مبلــغ قابــل ملاحظــه ای عــلاوه بــر هزینــه ســاخت بــه خاطــر 
ارزش افــزوده دریافــت کنــد و حاشــیه ســود بیشــتری بــرای محصــولات خــاص بوجــود 

آورد.

شرکت ها به ۲ دلیل بازاریابی انجام میدهند: 
     رشد

     بقا

توجه به رشــد در میان شــرکت ها نســبت به بقا بیشــتر دیده میشــود این درحالیســت 
که اولویت با  تداوم و بقاســت به خصوص در شــرکت های کوچک.

رقابــت شــدید کشــورهایی کــه قــادر بــه تولیــد بــا هزینــه هــای پائیــن هســتند از جملــه 
چیــن مشــکلات زیــادی را بــرای بســیاری از صنایــع فراهــم کــرده اســت.تولیدکنندگان 
بــرای بقــا بایــد خــود را بــا محیــط تطابــق دهنــد و اســتراتژی رقابــت از طریــق پاییــن 
ــه هرحــال تجــارت بــه ضرردهــی پیــش  ــد چیــن اشــتباه اســت و ب آوردن قیمــت مانن
خواهــد رفــت بنابرایــن بایــد بیــن خــود و بازارهــای ایــن چنینــی تمایــز و ارزش افــزوده 
بوجــود آورد .ازســوی دیگــر بایــد در نظــر داشــت کــه بازارمصــرف بــه ســمتی پیــش 
ــدازه  ــه خواهــان کالا و خدمــات خــاص و لوکــس هســتند در نتیجــه هــر ان ــرود ک می
موانــع تجــارت کاهــش یابــد ، کشــورها و شــرکت هــا بــر رقابــت تمرکــز بیشــتری داشــته 

و بیشــتر تخصصــی میشــوند.
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مشتريان نيازهاي مشخص و معيني دارند
مشتريان پاداش شركت را براي هر چه بهتر مرتفع شدن نيازشان ميپردازند

بازار گوشه جذابيتي براي ديگر رقبا ندارد
پول معيني از تخصصي شدن بازار به دست ميآيد
بازار گوشه يك وسعت، سود و پتانسيل رشد دارد

 در بازاریابی گوشه باید بدانیم که : 

ــول  ــی بــازار وتشــخیص محص ــه بررس ــن روش بــرای تشــخیص بــازار گوش متداولتری
ــود محصــول  ــر در جهــت بهب ــه خلاقیــت و تغیی گوشــه،تحقیق و توســعه و گرایــش ب

کنونــی اســت.
ــا بازاریابــی گوشــه معرفــی و  ــی کــه ب ــادآوری نمــود کــه هرمحصول ــد ی درنهایــت بای
عرضــه میگــردد پتانســیل تبدیــل بــه یک محصول عادی و کســب بازارمعمولــی را دارد.

بازاریابــی گوشــه نیــز بــه عنــوان اســتراتژی رقابتــی در نظــر گرفتــه میشــود،با وجــود 
اینکــه مزایایــی از قبیــل ســوددهی بالا،تخصصــی بودن،رقابــت کــم و اطمینــان بــالا بــر 

آن حاکــم اســت ولــی چنــد ریســک پنهــان دارد بــرای مثــال:

نفوذ رقیبی که میخواهد در بخشی از بازار حضور یابد.

یکنواختی بازار به دلیل ترجیح مشتریان

ورود محصول جدید

1
2
3
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بــدون شــک شــما بــه دنبــال راهــکار هــای کلیــدی بــرای آمــوزش ســئو هســتید تــا 

بتوانید با بکارگیری تکنیک های ســئو در ســایت خود, به نتیجه مناســبی برسید.

اکنــون بــا ارائــه 2۱ تکنیــک کلیــدی در راســتای آمــوزش ســئو بــا مــا همــراه شــوید:
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لینک های شکسته یا مرده

کشف کلمات کلیدی منحصر بفرد در سئو

1

2

لینــک هــای شکســته, لینــک هایــی هســتند کــه بنــا بــه دلایلــی کار نمــی کننــد درنتیجــه مشــکلاتی در ســئو ســایت شــما بوجــود 
مــی آورنــد. اغلب،پیــدا کــردن ایــن لینــک هــا کاری دشــوار مــی باشــد ولــی اگــر شــما بــا سیســتم ویرایــش ویکــی پدیــا آشــنا 

باشــید بــه راحتــی مــی توانیــد لینــک هــای شکســته ســایت خــود را پیــدا کنیــد.
همــان طــور کــه در تصویــر مــی بینیــد سیســتم ویرایــش ویکــی پدیــا در مواجهــه بــا برخــی از لینــک هــا دچــار ســردرگمی       
مــی شــود ولــی آن هــا را حــذف نمــی کنــد در عــوض یــک پاورقــی کوچــک بــا عنــوان “لینــک مــرده”)dead link( بــه آن اضافــه 

میکنــد .
ایــن پاورقــی عــلاوه بــر ایــن کــه ایــن فرصــت را بــه ســایر ویراســتاران مــی دهــد تــا لینــک را قبــل از حــذف کردن،مــرده اعــلام 

کننــد, ایــن امــکان را بــه مــا نیــز مــی دهــد تــا لینــک هــای مــرده ســایت خــود را پیــدا کنیــم.
شــما بــا وارد کــردن عبــارت زیــر در موتــور جســتجو صفحــه ای مربــوط بــه ســایت خــود را در نتایــج جســتجو مشــاهده خواهیــد 

کرد.
سایت:wikipedia.org ]ریسپانسیو[ + “لینک مرده”

بنابرایــن شــما مــی توانیــد منابــع لینــک مــرده را روی ســایت خــود دوبــاره ایجــاد کنیــد و  لینــک مربوطــه را بــه ســایت خــود 
ارجــاع دهیــد. ولــی ایــن فقــط یــک لینــک بــا تــگ   )nofollow(  بــه شــما ارائــه مــی دهــد.

همچنین شما می توانید با ابزار  WikiGrabber لیستی از لینک های مرده ویکی پدیا را پیدا کنید. 

بهتریــن مــکان بــرای یافتــن کلمــات کلیــدی منحصــر بفــرد ســایت  Reddit Searchمــی باشــد. شــما بــه راحتــی بــا مراجعــه بــا 
ایــن ســایت مــی توانیــد لیســتی از کلمــات کلیــدی پــر کاربــرد در حــوزه کاری خــود را پیــدا کنیــد. بــه طــور مثــال اگــر در ایــن 
ســایت کلمــه کلیــدی headphone را جســتجو کنیــد, زیــر دایرکتــوری هــای مختلفــی از ایــن کلمــه کلیــدی را مشــاهده مــی 
کنیــد. شــما بایــد بــه دنبــال لینــک هایــی باشــید کــه در آن پرســش هایــی توســط مــردم مطــرح شــده اســت تــا بتوانیــد درزیــر 
دایرکتــوریheadphone  از کلمــات کلیــدی خــاص مطلــع شــوید. بــرای نمونــه در مثــال زیــر یــک مــدل از هدفــون بارهــا و بــار 
هــا مــورد پرســش افــراد مختلــف قــرار گرفتــه اســت و شــما بــا مراجعــه بــه ابــزار keyword planner گــوگل و اطــلاع ازتعــداد 
دفعــات جســتجو ایــن کلمه،توســط افــراد مختلــف مــی توانیــد کلمــات کلیــدی متنوعــی را پیــدا کنید.بــرای مثــال بــرای کلمــه 
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کلیــدی headphone کلمــه eyerdynamic DT-770“ gets 2,400  کــه یــک کلمــه کلیــدی پــر تکــرار در reddit مــی باشــد. بــه 
تعــداد 2400 بــار در گــوگل جســتجو شــده اســت. 

در آخــر بایــد اشــاره کــرد اگــر افــراد کشــور شــما در reddit  فعالیــت نمــی کننــد, در ســایت هــای دیگــری بــه دنبــال نظــرات  
افــراد در حــوزه هــای مختلــف باشــید،تا بتوانیــد بهتریــن و منحصــر بفــرد تریــن کلمــات کلیــدی را انتخــاب کنیــد.

اگــر شــما مدتــی اســت کــه قــدم در دنیــای ســئو گذاشــته باشــید مــی دانیــد کــه بهتریــن راه بــرای کســب موفقیــت در دریافــت 
لینــک، هــدف گــذاری روی مطالبــی اســت کــه قبــلا ایجــاد شــده انــد و مــورد اســتقبال افــراد مختلــف واقــع شــده انــد. ســایت  
ــر بازدیــد را  Delicious.comمحلــی مناســب بــرای یافتــن افــرادی اســت کــه در کلمــات کلیــدی مــورد نظــر شــما مطلبــی پ
منتشــر کــرده انــد. بــرای مثــال ؛ شــما بــا یافتــن کلمــه کلیــدی مــورد نظــر خــود و محتوایــی شــبیه بــه محتوایتــان مــی توانیــد 
لیســت افــرادی کــه لینــک آن صفحــه را ذخیــره کــرده انــد را مشــاهده کنیــد و پــس از آن بــا مشــاهده پروفایــل آن هــا و ارتبــاط 

محترمانــه بــه آن هــا اطــلاع دهیــد کــه شــما هــم محتــوا و ســایتی بــا آن حــوزه موضوعــی را دارا هســتید.

کامــلا واضــح اســت کــه عنــوان و توضیحــات مناســب در نتایــج جســتجو باعــث مــی شــود افــراد زیــادی روی لینــک هــا کلیــک 
کننــد. حــال شــاید بــا ایــن پرســش مواجــه شــوید کــه کاربــران بیشــتر روی چــه عناویــن و توضیحاتــی کلیــک مــی کننــد. شــما بــه 

راحتــی بــا مشــاهده Adwords ads مــی توانیــد عنــوان و توضیحــات مناســبی را پیــدا کنیــد. 
شــما بایــد بــا مشــاهده تــگ عنــوان و توضیحــات تبلیغــات گــوگل ســعی کنیــد کــه بــرای صفحــات خــود از آن هــا الهــام بگیریــد. 
بــرای مثــال اگــر کلمــه کلیــدی طراحــی ســایت را جســتجو کنیــد مــی توانیــد بــا اســتفاده از نتایــج برتــر و نتایــج تبلیغاتــی گــوگل 

تــگ meta  وtitle  مناســبی را پیــدا کنیــد.

بــرای مثــال شــما بــا مشــاهده عنــوان طراحــی ســایت 
بــرای اکثــر تبلیغــات گــوگل مــی توانیــد طراحــی ســایت 
شــرکتی طراحــی ســایت موبایــل و ... را انتخــاب کنیــد. 
فقــط بایــد دقــت کنیــد کــه از عنــوان و تــگ متــا ایــن نتایــج 
برتــر اســتفاده کنیــد ولــی کپــی نکنیــد چــرا کــه در صــورت 

کپــی موفقیتــی در ســئو کســب نمــی کنیــد.

شــما بــا مراجعــه بــه ســایت  AllTop  و مشــاهده وبــلاگ 
هایــی کــه در حــوزه ســایت شــما فعالیــت مــی کننــد, مــی 
ــاط باشــید و  ــلاگ هــا در ارتب ــن وب ــان ای ــا صاحب ــد ب توانی

ســایت خــود را  بــه آن هــا معرفــی کنیــد.

Delicious استفاده از سایت

Adwords Ads 4. انتخاب تگ عنوان و توضیحات با توجه به

ALLTOP استفاده از سایت

3

4

5
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گزینش محتوای مناسب

لینک از سایت های قابل اعتماد

6

7

انتخــاب محتــوای مناســب از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. در ایــن قســمت محتوایــی ایجــاد کنیــد کــه متناســب با نیــاز های 
کاربــران ســایت شــما باشــد. بــرای مثــال تصویــر زیــر دارای محتوایــی اســت کــه دارای بازدیــد بالایــی مــی باشــد. دلیــل ایــن 
اســت کــه همــان طــور کــه در تصویــر مــی بینیــد بــا ایجــاد محتــوای مناســب و ایجــاد ســوال در ذهــن کاربــران, کاربــران را بــه 

ســمت مشــاهده لینــک هــا ترغیــب مــی کنــد.

بــا توجــه بــه الگوریتــم هــای مــرغ مگــس خــوار و پنگوئــن و بــروز رســانی الگوریتــم هــای گــوگل از ســال 2003 تاکنــون, و بــا 
وجــود گذشــت 10 ســال از ارائــه نظریــه هیــل تــاپ هنــوز هــم ایــن نظریــه نقــش مهمــی در رتبــه بنــدی ســایت هــای مختلــف 

ایفــا مــی کنــد لینــک از ســایت هــای قابــل اعتمــاد از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.
نظریــه هیــل تــاپ یکــی از تکنیــک هــای ســئو on-page مــی باشــد کــه بــر اســاس کیفیــت لینــک هــای خارجــی یــک وب ســایت 

مشــخص مــی کنــد کــه آیــا یــک صفحــه ،منبــع مفیــدی از اطلاعــات را دارا مــی باشــد یــا خیــر.
ســایت هــای قابــل اعتمــاد تمایــل دارنــد تــا بــه دیگــر ســایت هــای قابــل اعتمــاد و خــوش ســابقه لینــک بدهنــد، در حالــی کــه 
ســایت هــای اســپم لینــک هــای بــه شــدت کمــی را از چنیــن ســایت هایــی دریافــت مــی کننــد. ســایت هــای بــا صلاحیــت و 
قدرتمنــد شــامل آن دســته از ســایت هایــی  مــی  شــوند کــه در الگوریتــم “هیــل تــاپ” قــرار دارنــد و لینــک هایــی  را در اختیــار 
شــما قــرار مــی  دهنــد کــه بــه خوبــی  وجــود محتــوای حرفــه ای را در موضوعــات خــاص نشــان مــی  دهــد. به عبارتــی  صفحاتی 
کــه لینــک صفحــات مفیــد و جــذاب را در ســایت خــود قــرار مــی دهنــد از نظــر گــوگل بــرای افــراد مختلــف منبع مفید محســوب 

مــی شــوند.
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رعایت 3 تکنیک کلیدی برای قرار گیری در صفحه اول گوکل 8
بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه هیــچ تفاوتــی بیــن ســایتی کــه جایگاهی در صفحــه 2 یا 3 گوگل دارد و ســایتی کــه جایگاهی 
در صفحــه 55 قــرار دارد, وجــود نــدارد. رقابــت بیــن ســایت هــا بــرای کســب جایگاهــی در صفحــه اول گــوگل مــی باشــد. در ایــن 

بخــش بــا رعایــت 3 نکتــه کلیــدی بــه راحتــی جایگاهــی در صفحه اول را بدســت مــی آورید.

ابتدا به اکانت Search Console مراجعه کنید و سپس به قسمت 
Search Traffic –> Search Analytics

مراجعه کنید و با انتخاب گزینه position  جایگاه کلمات کلیدی سایت خود را مشاهده کنید. 
ــی دریافــت کــرده  ــل قبول ــد, تعــداد کلیــک هــای قاب ــدی کــه در صفحــه 2 و 3 گــوگل قــرار دارن ــرای کلمــات کلی اگــر شــما ب
باشــید،اطمینان پیــدا مــی کنیــد کــه کلمــه کلیــدی مناســبی را انتخــاب کــرده ایــد. شــما مــی توانیــد میــزان محبوبیــت آن کلمــه 

کلیــدی بــا معیــاری بــه نــام میــزان جســتجو در مــاه انــدازه بگیریــد .

شــما بــه راحتــی مــی توانیــد بــا مراجعــه بــه ســایت a href   و بــا انتخــاب گزینــه Top Pages در قســمت Overview لیســتی از 
صفحــات معتبــر ســایت خــود را ببینید.

از ابزار وبمستر گوگل که به تازگی به نام Search Console تغییر نام داده است استفاده کنید.

شناسایی صفحات معتبر در سایت خود

پــس از یافتــن کلمــات کلیــدی معتبــر خــود بــه ایــن صفحــات مراجعــه کنیــد و لینــک هایــی از صفحــات ســایت خــود کــه 
دارای بازدیــد کمتــری مــی باشــند را در ایــن صفحــات قــرار دهیــد.
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استفاده از واژگانی مانند” از آنجا که” در ایمیل خود برای افراد عالقه مند به حوزه موضوعی سایت 

در قسمت توضیحات و عنوان مربوط به ویدیو های یوتوپ خود از کلمات کلیدی مناسبی استفاده کنید.

استفاده از عنوان غنی در تگ تایتل

9

10

11

ــه در حــوزه  ــرادی ک ــه از اف ــل محترمان ــا ایمی ــد ب ــح داده شــد شــما مــی توانی ــی توضی ــه در بخــش هــای قبل همــان طــور ک
موضوعــی ســایت شــما مطالبــی را منتشــر کــرده انــد بخواهیــد کــه بــه ســایت شــما مراجعــه کننــد, ولــی بایــد بــا اســتفاده 

کلماتــی ماننــد از آنجــا کــه و چــون کــه در ایمیــل خــود محتــوای ایمیــل شــما مشــخص شــود.
برای مثال شما می توانید بگویید :

ســلام دوســت عزیــز از آنجــا کــه وبــلاگ شــما در مــورد موضــوع آشــپزی را مشــاهده کــرده ام خوشــحال مــی شــوم ســایت مــن 
را کــه در مــورد پخــت کیــک اســت را مشــاهده کنیــد بــا تشــکر

از آنجــا کــه موتــور هــای جســتجوی گــوگل قــادر بــه خوانــدن فیلــم و عکــس نیســتند و فقــط مــی تواننــد متــن را بخواننــد در 
ویدیــو هایــی کــه در یوتــوپ منتشــر مــی کنیــد عنــوان و توضیحــات را بــا توجــه بــه کلمــات کلیــدی ســایت خــود تکمیــل کنیــد تــا 
عــلاوه بــر اینکــه در صفحــه اول ویدیــو هــای یوتــوپ جایــگاه مناســبی کســب کنیــد بتوانیــد در گــوگل هــم از جایــگاه مناســبی 

برخــوردار شــوید.

اســتفاده از کلمــات کلیــدی غنــی در تــگ عنــوان ســبب مــی شــود ترافیــک ســایت شــما افزایــش یابــد. بــه طــور مثــال اگــر شــما 
کلمــه کلیــدی ســئو را بــه عنــوان تــگ تایــل خــود انتخــاب کنیــد بــه احتمــال زیــاد موفقیــت کمــی کســب مــی کنیــد  تــا زمانــی که 
کلمــه کلیــدی تکنیــک هــای کلاه ســفید در ســئو را انتخــاب کنیــد. شــما مــی توانیــد بــا ابــزار Search Console خــود از محبوبیت 
یــک عنــوان و میــزان جســتجو آن کلمــه کلیــدی در مــاه اطلاعــات لازم را کســب کنیــد و ســپس پــس از بررســی هــای لازم بــه 

موفقیت برســید.
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کلمات کلیدی جدید پیدا کنید .

منابع غنی برای نوشتن محتوا پیدا کنید

محتوای شما باید دارای حداقل ۱000 کلمه باشد

توجه به اولویت لینک ها

12

13

14

15

همــواره بــرای موفقیــت در ســئو بایــد کلماتــی را پیــدا کنیــم کــه دارای رقیبــان کمتــری باشــند. هرچــه کلمــات 
کلیــدی منتخــب مــا منحصــر بفــرد تــر باشــد در تکنیــک هــای مربــوط بــه ســئو مــی توانیــم موفــق تــر عمــل 
کنیــم و درنتیجــه رتبــه مناســب تــری را کســب کنیــم. بــرای یافتــن کلمــات کلیــدی جدیــد مــی توانیــد حیطــه 
موضوعــی ســایت خــود را در ویکــی پدیــا جســتجو کنیــد و پــس از آن بــا توجــه بــه نتایــج و لینــک هــای نشــان 

داده شــده کلمــات کلیــدی جدیــدی را انتخــاب کنیــد.

شــما بــرای ایجــاد محتــوای مناســب نیــاز بــه ایجــاد منابــع غنــی از ســایت هــای مختلــف داریــد. بــرای مثــال 
فــرض کنیــد بــه وبــلاگ هــای معتبــر جهــت ایجــاد محتوایــی بــا کلمــه کلیــدی آمــوزش ســئونیاز دارید،درایــن 
شــرایط مــی توانیــد بــا اســتفاده از جمــلات زیــر لیســتی از بهتریــن منابــع در رابطــه بــا کلمــه کلیــدی ســئو را 

بیابیــد ومنابــع ســایت خــود را مبنــی بــر ایــن منابــع قــرار دهیــد.

بــرای ایجــاد هریــک از صفحــات ســایت خــود بایــد محتوایــی ایجــاد کنیــد کــه حداقــل دارای 1000 کلمه باشــد. 
ــر نشــان داده شــده در موتــور هــای جســتجو  ــلاگ  SERPIQ blog10 نتیجــه برت ــه تحقیقــات وب ــا توجــه ب ب
گــوگل دارای محتوایــی بــه انــدازه حداقــل 2000 کلمــه مــی باشــند.  محتوایــی غنــی بــا کلمــات زیــاد عــلاوه 
بــر اینکــه  بــه موتــور هــای جستجونشــان مــی دهــد کــه بــرای ایجــاد محتــوا زمــان صــرف شــده اســت؛ موجــب 
مــی شــود افــراد مختلــف آن محتــوا را معتبــر در نظــر بگیرنــد و ســعی کننــد کــه محتــوای ســایت شــما را بــه 

اشــتراک بگذارنــد.

فــرض کنیــد شــما دارای دو لینــک در یــک صفحــه هســتید کــه هــر دو لینــک بــه یــک صفحه لینک می شــوند. 
حــال ایــن ســوال پیــش مــی آیــد کــه گــوگل بــه کــدام از لینــک هــا توجــه مــی کنــد. موتــور هــای جســتجو گوگل 
در برخــورد بــا دو لینــک کــه بــه یــک صفحــه لینــک مــی شــود, لینــک دوم را نادیــده مــی گیرنــد و فقــط بــه 

لینــک اول توجــه مــی کننــد. 
فــرض کنیــد کــه شــما دارای یــک منــو بــا گزینــه هــای زیــر هســتید،از آنجــا کــه منــو در بــالای صفحــه وب 
ســایت شــما قــرار دارد موتــور هــای جســتجو اول ایــن لینــک را مشــاهده مــی کننــد و اگــر یکــی ازلینــک هــای  
زیــر منــو بــه یــک صفحــه یکســان بــا گزینــه منــو لینــک شــوند, موتــور هــای جســتجو زیــر منــو را نادیــده مــی 

گیرنــد و فقــط بــه لینــک منــو توجــه مــی کنــد.

 بهترین وبلاگ های   آموزش سئو
 برترین آموزش سئو

 20 وبلاگ آموزش سئو 1394
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کلمات کلیدی خود را بسازید

دریافت نظرات کاربران در مورد محصول وخدمات شما

استفاده از سایت های تخصصی 
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شــما بــا انتخــاب کلمــات کلیــدی منحصــر بفــرد مــی توانیــد جایــگاه اول موتــور هــای جســتجو گــوگل را به خود اختصــاص دهید 
بــرای مثــال فــرض کنیــد شــما یــک شــیوه نویــن در ســئو را ایجــاد کــرده باشــید و یــا اقــدام بــه تولیــد برنــد تجــاری جدیــد کــرده 
باشــید. ایــن امــر ســبب مــی شــود شــما رتبــه 1 آن برنــد تجــاری را کســب کنیــد. وب ســیما یکــی از ایــن نمونــه هــا مــی باشــد 

کــه توانســته اســت رتبــه 1 برنــد تجــاری وب ســیما را کســب کنــد.

یکــی از بهتریــن راه هــای بدســت آوردن شــهرت در کســب وکارهــای اینترنتــی اســتفاده از نظــرات افــراد مختلــف مــی باشــد. 
شــما مــی توانیــد بــا جمــع آوری آدرس ایمیــل وبــلاگ نویســان مختلــف از ان هــا بخواهید تا در مورد کســب و کار و محصولات 
شــما نظــرات خــود را بدهنــد. البتــه ایــن کار فراینــد زمــان بــری مــی باشــد ولــی ابــزار هــای مختلفــی بــرای ایــن کار وجــود دارد 
یکــی از ایــن ابــزار هــا ســایت Tomoson  مــی باشــد کــه شــما مــی توانیــد بــا قــرار دادن محصــولات خــود در ایــن ســایت و 
گرفتــن تاییــد از بلاگــر هــا بــه انتخــاب خــود محصــولات را بــرای آن هــا بفرســتید و ان هــا در قبــال آن نظــرات خــود را در مــورد 

محصــول مــورد نظــر ارائــه مــی دهنــد.

شــما بــرای موفقیــت در ســئو ســایت خــود بایــد از ســایت هــای تخصصــی در رابطــه بــا حــوزه مفهومــی ســایت خــود اســتفاده 
کنیــد و از افــراد متخصــص کمــک بگیریــد. شــما مــی توانیــد مراحــل زیــر را اجــرا کنیــد.

لیستی از بهترین وبلاگ ها و وب سایت ها در حوزه تخصصی سایت خود را بیابید.
ــات  ــات تمــاس و آدرس صفح ــام, اطلاع ــه ن ــات ســایت هــای تخصصــی از جمل ــل اکســل لیســتی از اطلاع ــک فای در ی

ــد. ــه کنی اجتماعــی آن هــا را تهی
ــا حــوزه فعالیــت ســایت شــما متناســب اســت را بیابیــد بــه طــور مثــال در  در وبــلاگ هــای مــورد نظــر بخشــی را کــه ب
ســایت هــای مربــوط بــه خــودرو حــوزه انتخابــی شــما ممکــن اســت مشــخصات فنــی خــودرو, قیمــت خــودرو, کیفیــت 
خــودرو و مقایســه خــودرو هــا باشــد. بــا توجــه بــه کیفیــت  مطالــب تخصصــی و نظــر کارشناســان ســعی کنیــد از ایــن 

مطالــب اســتفاده کنیــد ومحتــوای غنــی را ایجــاد کنیــد.
شــما مــی توانیــد بــا فرســتادن ایمیــل بــه کارشناســان از آن هــا در حیطــه موضوعــی ســایت خــود پرســش هایــی را مطرح 

کنیــد و در قبــال پاســخ آن هــا و تشــکر، لینــک ســایت خــود را بــرای آن هــا بفرســتید.
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لینک بیلدینگ

استفاده از تبلیغات شبکه های اجتماعی برای یافتن کلمات کلیدی جدید
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بــا توجــه بــه اینکــه گــوگل بــرای رتبــه بنــدی ســایت شــما بــه تناســب موضوعــی بــک لینــک هــای دریافتــی و ســایت توجــه مــی 
کنــد, ســایت شــما بایــد بــا بــک لینــک هــای تناســب معنایــی و مفهومــی داشــته باشــد.

شــما بــا مراجعــه بــه ســایت Flippa.com مــی توانیــد بــه راحتــی در ایــن اســتراتژی موفقیــت کســب کنیــد. در ایــن ســایت افــراد 
مختلــف ســایت هــای خــود را مــی فروشــن، در نتیجــه بــرای فــروش ســایت خــود اطلاعاتــی از جملــه کلمــات کلیــدی ســایت 
،اســتراتژی هــای محتوایــی و منابــع لینــک هــا را در اختیــار شــما قــرار مــی دهنــد. شــما بــا مراجعــه بــا دســته بنــدی هــای ایــن 
ســایت مــی توانیــد اطلاعــات ســایت هــای موفــق را در حــوزه مفهومــی ســایت خــود کــه دارای رتبــه 1 و 2 هســتند را دریافــت 
کنیــد. فروشــندگان ســایت هــای موفــق اطلاعــات بــک لینــک هــای دریافتــی را در قســمت Editorial links در اختیــار خریــداران 

قــرار مــی دهنــد و شــما مــی توانیــد بــه راحتــی از ایــن لینــک هــا در ســایت خــود اســتفاده کنیــد.

تبلیغــات شــبکه هــای اجتماعــی گنجینــه ای بــزرگ از کلمــات کلیــدی جدیــد مــی باشــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه تعــداد کاربــران 
شــبکه هــای اجتماعــی بســیار زیــاد مــی باشــد، شــما بــه راحتــی مــی توانیــد کلمــات کلیــدی جدیــدی را پیــدا کنیــد و در موتــور 

هــای جســتجو گــوگل رتبــه مناســبی را کســب کنیــد.
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بــا شــنیدن اصطــلاح mobile-first ذهــن شــما بــه ایــن ســمت کشــیده مــی شــود 
کــه وب ســایت شــرکتی شــما و ویژگــی هــای بصــری آن در صفحــات موبایــل بــه 

درســتی نمایــش داده شــود.

امــروزه بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد افــرادی کــه برای دسترســی بــه اینترنــت از موبایل 
خــود اســتفاده مــی کننــد ، شــرکت هــا پایــه ســایت هــای خــود را متناســب بــا نمایــش 

صحیــح در موبایــل قــرار داده انــد.
اگرچــه بــرای نمایــش درســت ســایت در صفحــات نمایشــی کوچک بســیاری از قابلیت 
هــای ســایت کاهــش پیــدا کــرده اســت ولــی شــرکت هــا بایــد در آغــاز کســب و کار، 
تمرکــز خــود را بــر روی نمایــش صحیــح در موبایــل هــم بگذارنــد. توصیــه مــی شــود 
کــه پایــه ســایت خــود را روی نســخه موبایــل قــرار دهیــد و امکانــات و کارایــی بیشــتر، 
را روی نســخه کامپیوتــری اجــرا کنیــد. یکــی از ویژگی های mobile-first ریسپانســیو 

بودن 
ســایت مــی باشــد بــه معنــی ایــن کــه ســایت در تمــام صفحــات نمایشــی و انــواع 

ــه درســتی نمایــش داده شــود. مختلــف تلفــن همــراه ب
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بــا توجــه بــه گرایــش بــازار توســط مصــرف کننــده و افزایــش دسترســی بــه وب توســط موبایــل، احتمال 
مــی رود کســب و کار هایــی در آینــده موفــق مــی شــوند کــه اســتراتژی mobile-first  را پایه و اســاس 
خــود قــرار داده باشــند اگرچــه بعضــی مــی گوینــد کــه توجــه بــه mobile-first  و کســب و کار مبتنــی 
بــر آن بهتریــن راه بــرای افزایــش ســود مــی باشــد ولــی اهمیــت اســتراتژی  mobile-first بســتگی بــه 

نــوع شــرکت و حــوزه فعالیــت آن کســب و کار دارد. 
دلیــل ایــن اســت کــه بخــش بزرگــی از جمعیــت بــرای دسترســی بــه اینترنــت از موبایــل اســتفاده                 
مــی کننــد در نتیجــه کســب و کار هــای بــزرگ و کســب و کار هــای کوچــک و هــر فــردی کــه مدیریــت 
کســب و کار خــود را انجــام مــی دهــد بهتــر اســت کــه خــود را در ســایت هــای متناســب بــا موبایــل در 

دیــد مصــرف کننــدگان قــرار دهــد.
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آیا شما با اینستاگرام آشنا هستید و برای 
افزایش فروش و گسترش کسب و کار از آن 

استفاده کرده اید؟
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در ســال 2010 پــس از ارائــه اینســتاگرام تحــول عظیمــی در شــبکه هــای اجتماعــی ایجــاد شــد و روز بــروز بــه تعــداد کاربــران 
اینســتاگرام افــزوده شــد. ایــن تحــول بــه قــدری عظیــم بــود کــه تعــداد کاربــران در ســال 2014 بــه 300 میلیــون رســید. تعــداد 
پســت هــای ارســالی در هــر روز در اینســتاگرام تقریبــا 70 میلیــون اســت.  مــردم بــا اینســتاگرام چنــان در گیــر شــدند کــه تــا 
بــه حــال بــا هیــچ رســانه اجتماعــی در گیــر نشــده انــد. بــه گــزارش Forresterارتبــاط مــردم بــا برنــد هــای تجــاری در اینســتاگرام 
٪400 بیشــتر از فیــس بــوک و توییتــر مــی باشــد. هــر فــردی 58 بــار بیشــتر از فیــس بــوک بــه اینســتاگرام مــی پردازنــد و ایــن 

آمــار بــرای توییتــر 120 بــار بیشــتر مــی باشــد.
130 میلیــون کاربــر فعــال ماهانــه در اینســتگرام فعالیــت مــی کننــد. اســتفاده از اینســتاگرام در راســتای تجــارت و کســب و 

کار شــما منجــر بــه ایــن مــی شــود کــه فــروش خــود را افزایــش دهیــد و کســب و کار خــود را گســترش دهیــد.
اگــر تــازه بــه دنیــای اینســتاگرام قــدم گذاشــته ایــد و یــا مــی خواهیــد بازاریابــی در اینســتاگرام را تجربــه کنیــد بــا مــا همــراه 

باشــید.

اکانتی برای تجارت خود در اینستاگرام بسازید.
نــام کاربــری خــود را هــم نــام بــا برنــد خــود انتخــاب کنیــد اگــر آن نــام قبــلا توســط 
شــخص دیگــری انتخــاب شــده باشــد ســعی کنیــد نامی انتخــاب کنید کــه ارتباط 

نزدیکــی بــا برند تجاری شــما داشــته باشــد.
ــاره خــود در قســمت  پروفایــل خــود را کامــل کنیــد و اطلاعــات مختصــری درب

ــا بنویســید. توضیحــات بنویســید و آدرس وب ســایت خــود را در آن ج
اکانــت اینســتاگرام خــود را بــه فیــس بــوک متصــل کنیــد تــا در هــر دو رســانه 

اجتماعــی مشــهورفعالیت داشــته باشــید.
در صفحــه فیــس بــوک خــود تــب اینســتاگرام را قــرار دهیــد. ایــن کار باعــث مــی 
ــروان  شــود کــه در هــر زمــان کــه عکســی در صفحــه اینســتاگرام گذاشــتید پی

شــما در فیــس بــوک متوجــه شــوند .

در                 خــود  محتــوای  ســازی  یکپارچــه  در  بنــز  مرســدس  ماننــد  هــای  شــرکت 
انــد. بــوده  اینســتاگرام موفــق  و  بــوک  فیــس 
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یک استراتژی خاص برای برند خود در نظر بگیرید. 
اســتراتژی برنــد خــود را تاییــن کنیــد و اهــداف برنــد خــود را مشــخص کنیــد تــا تصاویــر و ویدیــو هــای خــود را در راســتای 

آن برنــد و متناســب بــا اهــداف کســب و کار خــود قــرار دهیــد.
 از هشتگ استفاده کنید 

هشــتگ هــا عناصــر مهــم اینســتاگرام مــی باشــند. ایــن روش یــک راهــکار اســت تــا کاربــران بتواننــد بــا اســتفاده از موبایــل 
خــود جســتجو روی برنامــه کاربــردی را انجــام دهنــد. بــر خــلاف ســایت هــای دیگــر ماننــد توییتــر در اینســتاگرام جســتجو 
شــما بــر حســب تعــداد کاراکتــر محــدود نمــی شــود. از هشــتگ بــرای توصیــف عکــس هــای خــود اســتفاده کنیــد ولــی در 

اســتفاده از آن هــا زیــاد روی نکنیــد.
ویژگی خاص برند خود را در هشتگ ها بنویسید

در بعضــی از وقــت هــا نــام برنــد تجــاری خــود را در هشــتگ هــا بنویســید. اگــر در صفحــه خــود کمپیــن خاصــی تشــکیل داده 
ایــد و یــا مســابقه برگــذار کــرده ایــد فقــط از هشــتگ خاصــی اســتفاده کنیــد تــا مخاطبــان شــما بتواننــد بــا آن هشــتگ شــما 

را دنبــال کننــد.

از هشتگ های عمومی استفاده کنید
ــر  ــه راحتــی تصاوی ــا افــراد ب ــد کــه عمومــی باشــند ت از هشــتگ هایــی اســتفاده کنی
شــما را مشــاهده کننــد . بــه طــور مثــال اگــر شــما یــک کافــی شــاپ داریــد و عکــس 
اینســتاگرامتان مربــوط بــه اسپرســو خوشــمزه اســت از هشــتگ هــای زیــر اســتفاده 

کنیــد.# کافــی شــاپ# خوشــمزه
 از هشتگ های داغ و بروز استفاده کنید

موضوعــات داغ بــه شــما کمــک مــی کنــد کــه افــراد زیــادی عکــس هــای صفحــه شــما 
را مشــاهده کننــد چــرا کــه اکثــر افــراد بــه دنبــال آن موضوعــات هســتند. اســتفاده از 
ــروز و مــورد علاقــه افــراد در گســترش کســب و کار شــما از طریــق  هشــتگ هــای ب

اینســتاگرام موثــر اســت.
از ابزار  Instagram Hashtag Contestاستفاده کنید.

 ایــن ابــزار عــلاوه بــر اینکــه بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا طرفــداران شــما بتواننــد عکــس 
خــود را بــا هشــتگ خــاص آپلــود کننــد. همچنیــن در ایــن ابــزار ایــن امــکان وجــود دارد 
ــر شــما در فیــس بــوک و وب ســایت شــما قابــل مشــاهده  ــری تصاوی کــه همــه گال

باشــد.
هشتگ های برند خود را بررسی کنید

مشــتریان شــما بــا اســتفاده از هشــتگ هــا بــا شــما ارتبــاط برقــرار مــی کننــد. بهتــر 
اســت مــواردی کــه تــگ مــی شــوید را بررســی کنیــد و بــه مشــتریان خــود هرچــه ســریع 

تــر پاســخ دهیــد.
فالوور های خود را تشویق کنید

شــما مــی توانیــد بــا قــرار دادن عکــس فالــور هــای خــوب و فعالتــان در داخــل صفحــه 
اینســتاگرام و یــا حتــی در وب ســایت خــود از فالــوور هــا قــدر دانــی کنیــد.

بــه طــور مثــال در تصویــر رو بــه رو بــرای صفحــه  Dry Sodaاز هشــتگ خاصــی اســتفاده شــده اســت 
تــا کاربــران بتواننــد عکــس منتخــب هفتــه را مشــاهده کننــد.

ماهنامه خالقیت تجاری زرافه35 شــماره چهار . آبان ماه ۱۳۹۴

www.takbook.com



اینســتاگرام                      در  معــروف  برنــد   3 از  یکــی  کــه   Starbucks برنــد  رســمی  صفحــه 
مــی باشــد. از فالــورر هــای خــود مــی خواهــد کــه از محصــولات Starbucks عکــس 
ــد  ــد پــس از آن هرچن ــا هشــتگ خاصــی در داخــل صفحــه خــود قــرار دهن ــد و ب بگیرن
هفتــه یکبــار عکســهای منتخــب را در صفحــه خــود قــرار مــی دهــد و بــه ایــن ترتیــب 
فالــور هــا تشــویق مــی شــوند. همچنیــن Starbucks آن تصویــر منتخــب را در کاور 

فیــس بــوک خــود قــرار مــی دهــد.

لینک عکس فالورهای خود را بردارید
در اینســتاگرام ایــن امــکان وجــود دارد کــه لینــک عکــس فالــوور هــای خــود را بــر داریــد و بــرای تشــویق آن هــا آن لینــک 
را در ســایت خــود بگذاریــد تــا وفــاداری خــود را بــه آن هــا نشــان دهیــد. ماننــد Starbucks   کــه لینــک عکــس هایــی کــه 

بــا هشــتگ هــای مربــوط وجــود دارد را در وب ســایت خــود قــرار مــی دهــد.
تصاویر فالور های خود را لایک کنید

بــا لایــک کــردن تصاویــر مشــتریان آن هــا را تشــویق کنیــد و از ان هــا قــدر دانــی کنیــد خصوصــا اگــر آن هــا تصاویــری 
از برنــد شــما را  در صفحــه اینستاگرامشــان قــرار داده انــد, بــا لایــک کــردن آن تصویــر از ان هــا قــدر دانــی کنیــد.

در زیر پست های فالوور ها نظرات خودتان را بنویسید
شــما بایــد فالــور هــای خــود را بــا نوشــتن نظــرات خــود زیــر پســت هــای آن هــا تشــویق کنیــد. خصوصــا اگــر آن هــا پســت 

هایــی در رابطــه بــا برنــد تجــاری شــما مــی گذارند.
به  نظرات فالور پاسخ دهید

اگــر فالــور هــا در زیــر پســت هــای شــما ســوالی مــی پرســند و یــا نظــری منفــی و یــا مثبــت ارائــه مــی دهنــد بــه آن هــا 
پاســخ دهیــد.

با تگ @ فالور های خاص  خود را مورد مخاطب قرار دهید
شــما مــی توانیــد تصاویــر ارســالی مشــتریان خــود و یــا تصاویــری کــه در هشــتگ هــای خاصــی کــه شــما تاییــن                       
مــی کنیــد قــرار دارنــد را انتخــاب کنیــد و بــا قــرار دادن )@ نــام فالــور( آن تصویــر را در صفحــه خــود قــرار دهیــد.
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تصویــر  رو بــه رو عکــس منتخــب از 
شــرکت کــوکا کــولا مــی باشــد. 

اگــر پســت هــای شــما مربــوط بــه صنعــت و تجــارت افــراد مشــهور اســت در پســت هــای خــود از @نــام افــراد 
مشــهور اســتفاده کنیــد تــا آن هــا پســت هــای شــما را مشــاهده کننــد.

برای جذب مشتریان خود تلاش کنید. 
همیشــه از پســت هایــی در رابطــه بــا برنــد تجــاری خــود اســتفاده نکنیــد و از موضوعاتی مانند شــیوه زندگی, 

ســرگرمی و... هــم اســتفاده کنیــد تــا فالــور هــای شــما از پســت های شــما بیشــتر اســتقبال کنند.
در ارائــه تصاویــر خــلاق باشــید ســعی کنیــد از تصاویــری زیبــا اســتفاده کنیــد و از ترفنــد هــای و نــور پــردازی 

هــای خاصــی اســتفاده کنیــد. نــرم افــزار هــای زیــادی ماننــد فتوشــاپ بــرای اینــکار وجــود دارد.

از ویدیو استفاده کنید.
در حــال حاضــر ایــن امــکان در ایســتاگرام وجــود دارد کــه ویدیــو 

هــای 15 ثانیــه ای خــود را در اینســتاگرام قــرار دهیــد.
ــرار  در ایســتاگرام ویدیوهــای از محصــولات و کالا هــای خــود را ق

دهیــد تــا مخاطبانتــان بیشــتر بــا محصــولات شــما آشــنا شــوند.
اصالــت کالا هــای خــود را در پســت هایــی کــه مــی گذاریــد نشــان 
دهیــد. عکــس هــای پســت هــای خــود را جــوری تهیــه کنیــد کــه در آن 

پســت کارایــی محصــولات شــما مشــخص شــود.

پست های خلاقانه تهیه کنید
همــان طــور کــه در تصویــر زیــر مشــاهده مــی کنیــد شــرکت Pilot Pen USA کــه تولیــد کننــده خــودکار مــی 

باشــد عکــس دســت خــط مشــتریان خــود را همــراه بــا آن خــودکار داخــل صفحــات خــود گذاشــته اســت.
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برند تجاری خود را اثبات کنید 
با قرار دادن عکس و فیلم ارزش های اصلی شرکت و برند تجاری خود را به دیگران نشان دهید.

نشان دهید که هستید
مطمئنا این برای کاربران سرگرم کننده و جذاب می باشد تا بدانند در پشت صحنه شرکت شما 

 شما چه می گذرد. عکس هایی از کارمندان و قسمت های مختلف شرکت در صفحه اینستاگرام خود قرار دهید.
در تصویــر Williams Sonoma از ایــن تکنیــک اســتفاده کــرده اســت. و قبــل از ضبــط برنامــه آشــپزی عکســی از خــود 

منتشــر کــرده اســت.
سرگرم کننده باشید

ویدیــو هایــی موثــق از مدیــر عامــل خــود تهیــه کنیــد و یــا ویدیویــی کــه افــراد مختلــف در لحظــات مختلــف در داخــل 
شــرکت چگونــه هســتند.

محتوای منحصر بفرد ایجاد کنید
ســعی کنیــد ویدیــو هــا و تصاویــری در اینســتاگرام قــرار دهیــد کــه از آن هــا در فیــس بــوک و دیگــر صفحــات اجتماعــی 

اســتفاده نکــرده ایــد.
رویداد ها را به صورت زنده در اینستاگرام قرار دهید

اگــر شــما در حــال راه انــدازی پــروژه جدیــد مــی باشــید یــا جلســه خاصــی برگــزار کــرده ایــد. قســمتی از تــدارکات بــرای آن 
رویــداد خــاص را در همــان لحظــه در صفحــه اینســتاگرام بگذاریــد.

رویداد های جذاب را روی اینستاگرام قرار دهید
قبــل از قــرار دادن رویــداد هــای شــروع پــروژه و یــا آمــاده شــدن بــرای یــک محصــول خــاص بــه صــورت زنــده مطمئــن 
شــوید کــه آن رویــداد بــرای مخاطبــان شــما جــذاب مــی باشــد. شــما مــی توانیــد پشــت صحنــه ای از آمــاده ســازی بــرای 

آن پــروژه یــا محصــول خــاص را قــرار دهیــد ولــی توضیــح خاصــی در مــورد آن ننویســید .
پس از رویداد ها تصاویری را در اینستاگرام قرار دهید

پــس از اینکــه یــک پــروژه بــه مرحلــه آخــر رســید و یــا راه انــدازی یــک محصــول خــاص بــه مرحلــه پایانــی رســید تصاویــری 
از آن محصــول را در اینســتاگرام قــرار دهیــد.
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با برند های همکار دیگر همکاری کنید
ارتبــاط بــا برنــد هــای دیگــر خصوصــا اگــر مربــوط بــه کســب و کار شــما باشــد بــه افزایــش فــروش و گســترش کســب و 

کار شــما کمــک مــی کنــد.
در پست های خود سوال بپرسید

اگــر مــی خواهیــد بــا مخاطبــات خــود بیشــتر در ارتبــاط باشــید بــا پرســش از مخاطبــان خــود از ان هــا بخواهیــد تــا پاســخ 
خــود را در نظــرات مطــرح کننــد. بــا طراحــی پرســش هایــی از کاربــران از آن هــا بخواهیــد نظــرات خــود را در مــورد پســت 

هــای شــما مطــرح کننــد.
پرسش هایی در مورد محصولات و خدمات خود بپرسید

شــما مــی توانیــد پــر ســش هایــی مطــرح کنیــد تــا مخاطبــان بــه بحــث در مــورد خدمــات و محصــولات شــما ترقیب شــوند 
بــه طــور مثــال مــی توانیــد از آن هــا ســوال بپرســید آیــا تــا بــه حــال از ایــن محصــول اســتفاده کــرده ایــد و یــا بــا در نظــر 
گرفتــن هشــتگی خــاص از آن هــا بخواهیــد عکــس محصــولات شــما را کــه تــا بــه حــال خریــداری کــرده انــد در آن هشــتگ 
قــرار دهنــد. شــرکت بســتی Target بــرای کاربــران خــود ایــن ســوال را مطــرح کــرده اســت کــه کــدام طعــم از بســتنی هــای 

ایــن شــرکت را دوســت دارنــد.
سوالاتی در مورد سبک زندگی بپرسید 

ــال اگــر یــک  ــان خــود پرســش هایــی در مــورد ســبک زندگــی و چگونگــی حــل مشــکلات بپرســید بــه طــور مث از مخاطب
صفحــه مــد داریــد از فالــور هــای خــود بپرســید آن هــا چــه نــوع کفشــی را بــا شــلوار جدیــد شــما مــی پوشــند.

از نوشته هایی با جای خالی استفاده کنید
نوشــته ای بنویســید و از کاربــران خــود بخواهیــد جــای خالــی را تکمیــل کننــد بــه طــور مثــال اگــر فروشــنده مــواد غذایــی 
هســتید پســتی ایجــاد کنیــد کــه عکــس آن صبحانــه باشــد و بــا نوشــتن جملــه ای ماننــد مــن صبحانــه ای را دوســت دارم 

که پر از-------------باشد. از کاربران بخواهید پاسخ شما را بدهند.
انتخاب عنوان را به عهده مخاطبان بگذارید

در صفحــه اینســتاگرام خــود پســت هایــی در رابطــه بــا کســب و کار خــود  قــرار 
ــد.  ــوان مناســبی انتخــاب کنن ــر عن ــرای آن تصوی ــد ب ــد و از آن هــا بخواهی دهی

همچنیــن مــی توانیــد بــرای عنــوان برتــر جایــزه ای در نظــر بگیــرد.
عکس محصولات خود را بگذارید و از مشتریان سوال بپرسید

ــر محصــولات خــود در صفحــه اینســتاگرام و پرســش از  ــا قــرار دادن تصاوی ب
فالــور هــای خــود مــی توانیــد دیــد بهتــری در مــورد محصــولات کســب کنیــد و 

محصــولات بعــدی را در راســتای ســلیقه عمــوم افــراد تولیــد کنیــد.
مسابقه ای بر حسب هشتگ ایجاد کنید.

ایجــاد مســابقه ای بــرای مخاطبــان بهتریــن راه بــرای ســرگرم کــردن مخاطبــان 
مــی باشــد. شــما مــی توانیــد مســابقه ای در نظــر بگیریــد وبــرای آن هشــتگ 
 .run by Jorg Gray خاصــی را در نظــر بگیریــد. تصویــر زیــر مســابقه ای بــرای

مــی باشــد.
برای مسابقه خود جایزه در نظر بگیرید

بــا در نظــر گرفتــن جایــزه بــرای کاربران خود آن ها را تشــویق کنید تا درمســابقه 
شــما شــرکت کننــد. ســعی کنیــد جایــزه ای را بــرای کاربــران خــود در نظــر بگیرید 

که در ارتباط با کســب و کار شــما باشــد.
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با توجه به تعداد لایک بیشتر یک پست جایزه بدهید
از ابــزار Instagram photo contest اســتفاده کنیــد و از فالــور هــای خــود بخواهیــد عکــس هــا ی خریــد هــای خــود از برنــد 
شــما را در # خاصــی قــرار دهنــد پــس از آن طریقــه برنــده شــدن را برحســب تعــداد لایــک هــای یــک پســت در نظــر بگیریــد. 
ایــن روش باعــث مــی شــود افــراد بــرای جمــع لایــک بیشــتر بــه دوســتان خــود مراجعــه کننــد و از ایــن طریــق افــراد مختلفــی 

باشــما آشــنا شوند.
برچسب مکان خود را در پست های خود بگذارید

هــر پســتی کــه درســت مــی کنیــد مــکان آن را قــرار دهیــد و ســعی کنیــد بــا ایــن کار مشــتریان محلــی خــود را هــدف قــرار 
دهید.

از کد های QR استفاده کنید 
هشتگ ها را ترویج کنید 

ســعی کنیــد یــک هشــتگ را بــرای مخاطبــان در نظــر بگیریــد تــا آن هــا عکــس هــای خــود بــا آن هشــتگ را در صفحــات خــود 
قــرار دهند.

از ابزار Instagram meetupاستفاده کنید
ایــن ابــزار باعــث مــی شــود علاقــه منــدان بــه  زندگــی واقعــی و علاقــه منــدان بــه زندگــی مجــازی را مــورد هــدف قــرار 

دهیــد.
به طور مداوم پست ارسال کنید

حتــی اگــر فالــور هــای زیــادی نداریــد بطــور منظــم پســت ارســال کنیــد. ارســال منظــم پســت عــلاوه بــر اینکــه ثبــات و 
قــوت برنــد تجــاری را مــی رســاند بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا مشــتریان بیشــتری داشــته باشــید.

تعداد پست های خود را تایین کنید.
شــما ممکــن اســت 2 یــا 3 پســت در روز در صفحــه ایســتاگرام مــی گذاریــد. بهتــر اســت بــرای حســاب کاربری خــود قوانینی 

تاییــن کنیــد. و تعــداد پســت هــای ارســالی اکانــت خــود را بررســی کنید.
زمان مشخصی را برای ایجاد پست در نظر بگیرید

بــا توجــه بــه نــوع برنــد و خدماتــی کــه ارائــه مــی دهیــد و بــا توجــه بــه شــهر و کشــور شــما زمــان مناســبی را بــرای ایجــاد 
پســت جدیــد در نظــر بگیریــد بــه طــور مثــال مــی توانیــد زمانــی کــه بیشــترین افــراد شــما را فالــو مــی کننــد و زمانــی کــه 

بیشــترین کاربــران فعــال وجــود دارد را در نظــر بگیریــد و محتــوای جدیــد خــود را در آن زمــان ایجــاد کنیــد.
صفحه اینستاگرام خود را بررسی کنید

شــما بایــد بــه ظــور مــداوم تعــداد لایــک هــا وتعــداد کامنــت هــا و تعــداد هشــتگ هــا را بررســی کنیــد تــا بفهمیــد فالــور هــای 
شــما بــه چــه مباحثــی علاقــه دارنــد و کــدام مباحــث را دنبــال مــی کننــد.

به طور مداوم پیشرفت کنید
اگــر از عکســی اســتفاده کــرده ایــد کــه مخاطبــان زیــادی داشــت ســعی کنیــد از آن عکــس هــا دوبــاره اســتفاده کنیــد و 

ســبک پســت هــای خــود را در راســتای همــان تصاویــر قــرار دهیــد.
همواره دانش خود را در راستای اینستاگرام بروز کنید

اینســتاگرام بــه طــور مــداوم در حــال بروزرســانی خــود مــی باشــد و هــر روز ویژگــی هــای جدیــدی بــه آن اضافــه مــی شــود 
پــس بهتــر اســت شــما هــم دانــش خــود را گســترش دهیــد.
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ــردی و  ــا، کارب ــایتی زیب ــتن س ــت آن، داش ــر رقاب ــتر پ ــازی و بس ــای مج ــت فض ــر اهمی ــی ب ــا آگاه ــر ب ــال اخی ــد س در چن
اســتاندارد اهمیــت ویــژه ای پیــدا کــرده اســت. از ایــن رو Awwwards اقــدام بــه معرفــی برتریــن ســایت هــای فعــال در 
فضــای مجــازی نمــوده کــه تحلیــل و دلایــل برتــری ایــن ســایت هــا را نســبت بــه ســایرین در اختیــار شــما مخاطبیــن کســب 

و کار مــی گذاریــم تــا بــا آشــنایی بــا ایــن ســایت هــا از خــط مشــی آن هــا الهــام بگیریــد...
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ــرای تفکــر خــلاق کافیســت از قالــب هــای همیشــگی  ــن نیســت. ب ــر هــم زدن قوانی ــزی جــز ب خلاقیــت چی
خــارج شــد و بــا دقــت بیشــتری بــه اطــراف نــگاه کنیــم. در ابتــدای امــر پرســش ســاده ای کــه بــرای خلــق یــک 
خلاقیــت وجــود دارد ایــن اســت کــه بــا دیــدن هــر چیــزی کــه در پیرامونمــان وجــود دارد بپرســیم چــه مــی 

شــد اگــر... پاســخ بــه ایــن ســوال در ذهــن، آغازگــر ایــده هــای خلاقانــه اســت امتحــان کنیــد.
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سفری به دور دنیای فناوری

محیط کاری گوگل: از میز بیلیارد برای اتاق جلسات تا تونل زیر زمینی برای کار

اسپری NeverWet همیشه گجت های خود را ضد آب کنید

یکــی از خســته کننده ترین محیط هایــی کــه هــر مــرد و زنــی از آن فــراری اســت 
– البتــه بعــد از مدرســه، دانشــگاه و ســربازی – محیــط کار اســت. محیــط کار بــه 
مثابــه زندانــی حقیقــی اســت کــه کارگــران یــا کارمنــدان بخــت برگشــته عمدتــاً 
بــرای مبلغــی ناچیــز و مقــرری محــو شــدنی هــر روز یــا اغلــب روزهــای هفتــه در 
آن حاضــر می شــوند و همچــون بــردگان فیلــم اســپارتاکوس عــرق می ریزنــد و 

گاه از فــرط ســختی شــرایط جــان می بازنــد. 

ــد و گاه از فــرط ســختی شــرایط جــان  ــم اســپارتاکوس عــرق می ریزن ــردگان فیل ــه در آن حاضــر می شــوند و همچــون ب هفت
می بازنــد. گــوگل امــا از ایــن قاعــده مســتثنی اســت، کارکنــان ایــن شــرکت نــه تنهــا از ارج و قــرب بالایــی برخوردارنــد بلکــه 
حقــوق نجومــی و محیــط کار دلپســند حداقــل مــواردی اســت کــه انتظــار آن هــا را می کشــد. در ایــن آلبــوم مأیــوس کننــده نیــم 

نگاهــی داریــم بــه وضعیــت اســفبار کارمنــدان عمــو گــوگل...
نــه تنهــا دفتــر مرکــزی شــرکت گــوگل در مانتن ویــوی کالیفرنیــا از ایــن چهارچوب هــا بهــره می بــرد، بلکــه در ســایر شــعبات ایــن 
کمپانــی در اقصــی نقــاط جهــان، از تورنتــوی کانــادا گرفتــه تــا زوریــخ ســوئیس شــرایط مشــابهی حکــم فرماســت. گوگلی هــا 
می کوشــند بهتریــن محیط هــای کاری ممکــن را بــرای همکارانشــان بســازند. جایــی کــه دل کنــدن و رفتــن بــه خانــه را ســخت و 

گاه ناممکــن می کنــد!
جالــب اینجاســت کــه هــر یــک از ایــن دفاتــر بــا توجــه بــه ســلیقه و نــوع نگاهــی خــاص تــدارک دیده شــده اســت. در حالــی که در 
دفتــر تورنتــو بــا موســیقی های دلنشــین مواجــه هســتیم؛ دفتــر پاریــس، بیشــتر بــه ســالن تئاتــری دنــج می مانــد بــه خصــوص 

بــا وجــود خــودرو ســیتروئنی کــه در درونــش پــارک اســت!

شــرکت Ross Nanotechnology محصولــی جدیــد را بــه بــازار عرضــه کــرده کــه 
ــر روی هــر جســمی، آن را در مقابــل آب، نفــوذ  ــا اســپری کــردن کمــی از آن ب ب

ناپذیــر می کنــد. ایــن محصــول جادویــی NeverWet نــام دارد٪
NeverWet با ایجاد یک لایه نازک از جنس سوپرهایدروفوبیک بر روی سطوح 
مختلــف، بــه طــور کامــل از نفــوذ آب جلوگیــری می کنــد. هنگامــی کــه مایعــات 
بــا ســطح پوشــیده شــده از ایــن مــاده برخــورد می کننــد حالــت قطــره ماننــد پیدا 
کــرده و بــدون آنکــه بــه ســطح بچســبند، از روی آن ســر می خورنــد. ایــن اتفــاق 

بــه اثــر لوتــوس معــروف اســت.
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