8دلیل اثبات ویاز شما برای داشته صفحهء طرفداران در فیس بوک

جًؼیت سیبدی اس يزدو طزاطز دَیب طبػبت خٕد را در فیض ثٕک يی گذراَُذ ،ثُبثزاثٍ اگز ػًب ْى دارای کظت
ٔ کبر ایُتزَتی ْظتیذ ٔ تب ثّ ايزٔس صفحّء طزفذاراٌ )(fan pageثزای خٕد در فیض ثٕک ایجبد َکزدِ ایذ ،در ٔاقغ
فزصت تجهیغبت ایُتزَتی رایگبٌ کّ فیض ثٕک ارائّ يی کُذ را اس دطت دادِ ایذ .در ایُجب چُذیٍ دنیم کّ ػًب را
يججٕر ثّ ایجبد  fan pageدر فیض ثٕک يی کُذ ثّ ػًب ارائّ يی کُیى تب در اطزع ٔقت آٌ را ثّ اجزا درآٔریذ.


ػصز ثبساریبثی آَالیٍ
رایج ثٕدٌ ٔ ػًٕيیت اطتفبدِ اس ایُتزَت طجت ایجبد تغییزات سیبدی در صُؼت تجهیغبت ػذِ اطت .رطبَّ
ْبی اجتًبػی یکی اس ثشرگتزیٍ تغییزاتی اطت کّ در ایٍ صُؼت ثٕجٕد آيذِ ٔ ْز کظت ٔ کبر ایُتزَتی
ال اػالو ػذِ يی داَیذ کّ فیض ثٕک ثیغ اس  077يیهیٌٕ
ثبیذ ثّ آٌ ثپیَٕذدًْ .بَطٕر کّ در يطبنت قج ً
کبرثز داػتّ ٔ ایٍ آيبر ػگفت اَگیش رٔس ثّ رٔس در حبل رػذ يی ثبػذ.
ایٍ کبرثزاٌ ثّ صٕرت يبْیبَّ  077.777.777.777ثیهیٌٕ دقیقّ ٔقت خٕد را در فیض ثٕک صزف يی کُُذ.
در حبل حبضز فیض ثٕک یک يخبطت جٓبَی اطت کّ َجبیذ فزصت تجهیغبت در آٌ اس دطت ثذْیذ.



ایجبد ػالقّ فٕری
ثّ يحض ایُکّ افزاد ػالقًُذ ثّ صفحّء طزفذاراٌ ػًب ػذَذ ،ثالفبصهّ ػالقًُذ ثّ ثزرطی يطبنت ٔ ثّ
رٔسرطبَی ْبی ػًب ػذِ ٔ رٔساَّ ثّ دَجبل يطبنت جذیذ ػًب خٕاُْذ ثٕد .ایٍ یک رٔع ثظیبر ػبنی
ثزای ثزقزاری ارتجبط ثب يؼتزیبٌ ٔ خزیذاراٌ آیُذِء ػًبطت .



قبثم ثزَبيّ ریشی
ال قبثم تُظیى ثٕدِ ٔ دطت ػًب ثزای اَجبو تُظیًبت يطبثق ثب َیبس ْبی
صفحّء طزفذاراٌ فیض ثٕک کبي ً
طزح ْبی تجبری ػًب ثبس يی ثبػذ .ػًب يی تٕاَیذ فزدی را ثزای اَجبو ایٍ کبر اطتخذاو کزدِ تب
صفحّء طزفذاراٌ فیض ثٕک را ثزای ػًب راِ اَذاسی ًَبیذ.
فزو تًبص ٔ یب اضبفّ کزدٌ ثزَبيّ ْب ٔ گشیُّ ْبی ثیؼتز يی تٕاَذ تجزثّء خٕػبیُذی ثزای طزفذاراٌ
ػًب در  fan pageتبٌ ایجبد ًَبیذ . Fan pageػًب يبَُذ ٔة طبیت دٔو ػًبطت ٔ در ٔاقغ يکًم آٌ
يحظٕة يی ػٕد.



تزٔیج تؼبيالت
ثّ دنیم ایُکّ ػًب يظتقیًبً يی تٕاَیذ ثب تًبيی افزادی کّ صفحّء ػًب را دٔطت دارَذ ارتجبط ثزقزار
کُیذ .ایٍ يظئهّ ثزای ػًب َیش راحت تز اطت کّ اس طزیق يجبحث ٔ َظزطُجی ٔ ...ثب آَٓب در ارتجبط
ثبػیذ .جبيؼّ ثظیبر تؼبيهی فیض ثٕک ثّ ػًب اجبسِ يی دْذ تب اس طزیق ایٍ تؼبيالت ثّ اػتًبد طبسی
ثب طزفذاراٌ خٕد ثپزداسیذ .



يذیزیت آطبٌ
ثزخالف يذیزیت ٔة طبیت ،ثزای ػزٔع کبر در صفحّء طزفذاراٌ فیض ثٕک ػًب َیبس ثّ يٓبرت ْبی فُی
َذاریذ .اگز در حبل حبضز دارای حظبة کبرثزی در فیض ثٕک ْظتیذ ،قطؼبً يی تٕاَیذ صفحّء طزفذاراٌ
ال
خٕد را راِ اَذاسی ٔ َگٓذاری ًَبییذ .ثبیذ یک طزاحی ػبقالَّ ثزای ایٍ صفحّ داػتّ ثبػیذ ،ػبیذ اص ً
َیبس ثبػذ تب یک طزاح صفحّء طزفذاراٌ فیض ثٕک ػًب را راِ اَذاسی ًَبیذ ٔ ثّ غیز اس ایٍ کبر ثزای ادايّ،



رٔع دیگزی ثزای ػزٔع ٔجٕد َخٕاْذ داػت .



ایُذکض طزیغ
یکی دیگز اس ثٓتزیٍ دالیهی کّ يی تٕاَیذ ثزای ایجبد صفحّء طزفذاراٌ در فیض ثٕک گفت ایٍ ٔاقؼیت
اطت کّ ْ fan pageب در فیض ثٕک ثّ طزػت در يٕتٕر جظتجٕ ایُذکض يی ػٕد .ثز خالف پزٔفبیم
ْبی خصٕصی ،ایٍ صفحبت راِ ْبی جذیذی ثزای ثذطت آٔردٌ يؼتزیبٌ جذیذ ثزای ػًب ثبس يی ًَبیذ .



در دطتزص ثٕدٌ آيبر
ًْبَُذ یک ٔة طبیت يی تٕاَیذ تؼبيالت ایجبد ػذِ ثب صفحّء طزفذاراٌ خٕد در فیض ثٕک را يؼبْذِ ٔ
ثزرطی ًَبییذ .ایٍ آيبر ثّ ػًب کًک خٕاْذ کزد تب تؼخیص دْیذ کّ اگز َیبس ثّ تؼبيم ثیؼتزی ثب
طزفذاراٌ خٕد داریذ ،حتًبً اقذايبت السو را اَجبو دْیذ .



ایجبد پیزٔاٌ جذیذ
اگز  fan pageفیض ثٕک خٕد را ثّ درطتی يذیزیت کُیذ قطؼًب قبدر ثّ ایجبد طزفذاراٌ اس يیبٌ افزادی کّ
در ْٔهّء أل فقط دٔطتذار صفحّء ػًب ْظتُذ ،خٕاْیذ ثٕد .فکز يی کُیذ چزا!؟ سیزا کّ ْزگَّٕ يطهت
ارطبنیٔ ،یذئٕ ْب ٔ نیُک ْبیی کّ در صفحّء خٕد ثّ اػتزاک يی گذاریذ يًکٍ اطت تٕطط افزاد
دیگزی دٔثبرِ ثّ اػتزاک گذاػتّ ػٕد.
در ایٍ رَٔذ دٔطتذاراٌ ٔ طزفذاراٌ جذیذی اس طزیق دٔطتبٌ کُجکبٔ طزفذاراَتبٌ کّ يطبنت ارطبنی ػًب
را دٔطت دارَذ پیذا خٕاْیذ کزد .ایٍ ثٓتزیٍ سيبَی اطت کّ يی تٕاَیذ صفحّء طزفذاراٌ کظت ٔ کبر
ایُتزَتی خٕد را در فیض ثٕک راِ اَذاسی کُیذْ .ز دقیقّ دیزتز در ٔاقغ دقبیقی اطت کّ ػًب فزصت
تجهیغبت ارسػًُذ در طزاطز جٓبٌ را اس دطت يی دْیذ.
ثشرگتزیٍ يشیت ایٍ صفحبت در فیض ثٕک ایٍ اطت کّ ثّ صٕرت رایگبٌ در دطتزص ػًب يی ثبػذ.
ثُبثزایٍ ثیغ اس ایٍ ٔقت را اس دطت َذْیذ ٔ ًْیٍ ايزٔس ػزٔع ثّ ایجبد ٔ راِ اَذاسی صفحّ طزفذاراٌ
خٕد در فیض ثٕک ًَبییذ.

پزداخت ارائّ دُْذِ راِ كبرْبي تجبرت انكتزَٔیك ٔ فزٔع يجبسي
ْى اكٌُٕ ثزاي يؼبٔرِ رايگبٌ تًبص حبصم فزيبئیذ:
720- 11620402

