نکاتی برای افسایش میسان بازدید و حضور یک برند تجاری در رسانه های گروهی
ایجبد یک ثشًذ ٍ کست هحجَثیت ثشای آى صهبى صیبدی هی ثشد ٍ ّوچٌیي ًیبصهٌذ اختصبظ دادى استشاتژی ّب ٍ
تَاًوٌذی ّبیی است ثشای پی ثشدى ثِ ایي کِ چگًَِ تیکٌیک ّبی ضوب ثشایتبى کبس هی کٌٌذ.
اگش ضوب کسی ّستیذ کِ ثشای افضایص اهکبى ثبصدیذ ثشًذتبى ٍ حضَس ثیطتش دس سسبًِ ّبی گشٍّی (اص طشیق
تصبٍیش ٍیذئَیی) سخت تالش هی کٌیذ ثبیذ ثِ ًکبت ٍ استشاتژی ّبیی کِ دس صیش آٍسدُ ضذُ تَجِ کٌیذ.
استشاتژی ّبی صیش ثِ کَضص ٍة سبیت تحلیلی  Test4Prepگشدآٍسی ضذُ اًذ.
استشاتژی ثبصاسیبثی ٍیشٍسی سٍضی است کِ دس جزة تعذاد صیبدی اص هشدم ٍ ثب سشعت صیبد ثِ ضوب کوک هی
کٌذ .ثْتشیي اثضاسی کِ دس ایٌجب ثِ کبس ضوب هی آیذ تصبٍیش ٍیذئَیی ّستٌذ کِ ّوبًٌذ ٍیشٍس دس حبل سٍاج
ّستٌذ.
تصبٍیش ٍیذئَی ثسیبس ساحت ثِ اضتشاک گزاضتِ هی ضًَذ ٍ ثذٍى ّیچ تالضی هَسد استفبدُ قشاس هی گیشًذ .دس
حبلت عبدی توبضبی یک ٍیذئَ کوتش اص  5دقیقِ اص ٍقت ضوب سا ثِ خَد اختصبظ هی دّذ ٍ هحتَای یک ٍیذئَ
ثِ ساحتی هی تَاًذ اص طشیق تلفي ّبی َّضوٌذ ثِ اضتشاک گزاضتِ ضَد.

 5نکته برای افسایش میسان بازدید و حضور یک برند در رسانه های اجتماعی از طریق ویدئو
ً -1خستیي ٍ ثْتشیي ًکتِ آى است کِ ثبیذ هحتَای ٍیذئَی خَد سا جزاة ٍ کَتبُ دس ًظش ثگیشیذ (دس حذٍد 3
تب  5دقیقِ)
 -2دس ثشچست ّب ،تَضیحبت ٍ عٌَاى ٍیذئَی خَد اص کلوبت کلیذی ٍ عجبسات هشثَط ثِ هحصَل یب خذهتی کِ
عشضِ هی کٌیذ استفبدُ کٌیذ.
 -3اص آى چیضی کِ آپلَد هی کٌیذ هطوئي ثبضیذ .هبًٌذ ٍیذئَّبیی کِ هحتَی پیبم ّبی "دسخَاست ثشای اًجبم
کبسی" ّستٌذ اص هخبطجبًتبى ثعذ اص ایٌکِ ٍیذئَی ضوب سا هی ثیٌٌذ چِ اًتظبسی داسیذ ،ثِ دًجبل چِ ّستیذ؟
ثٌبثشایي پیص اص آپلَد ٍیذئَی خَد ثِ ایي ًکتِ تَجِ کٌیذ.

 -4ثشای ایٌکِ هشدم ثِ ساحتی ثِ ٍیذئَی ضوب دستشسی داضتِ ثبضٌذ ًجبیذ آى سا تٌْب سٍی ٍثالگ یب ٍثسبیت
خَد اسسبل کٌیذ ثلکِ آى سا دس چٌذیي ٍثسبیت اضتشاک گزاسی ٍیذئَ ّوچَى ٍ Vemeo ،Viddler
ً YouTubeیض آپلَد کٌیذ .اگش ٍیذئَّب سا سٍی ٍثسبیت خَد اسسبل هی کٌیذ هطوئي ضَیذ کِ ثشای آى اص
ٍیژگی ّبی یکپبسچِ ثِ اضتشاک گزاسی دس ضجکِ ّبی اجتوبعی استفبدُ کٌیذّ .وبًٌذ " "shareدس
 "tweet" ،LinkedInدس  "like" ٍ Twitterدس  ٍ Facebookهَاسد هطبثِ دیگش .ثب ایي کبس ثشًذ خَد سا
ثِ هشدم هی ضٌبسبًیذ دسست هبًٌذ پشتَ ًَسی کِ هی دسخطذ.
ثشای سبخت ٍیذئَی تجلغبتیتبى ًیبصی ًیست اص اثضاس گشاى قیوت استفبدُ کٌیذ .هی تَاًیذ ثب استفبدُ اص دٍسثیي
تلفي َّضوٌذتبى آى سا تْیِ کٌیذ ٍ ثِ سبدگی ٍ ثب استفبدُ اص یک اثضاس ٍیشایص ٍیذئَیی هبًٌذ  IMovieاپل یب
ٍ Movie Makerیٌذٍص تغییشاتی دس آى ایجبد کٌیذ .اگش ّن هی خَاّیذ کِ ثشای تْیِ آى پَلی خشج کٌیذ ثِ
ساحتی هی تَاًیذ یک سشٍیس تَلیذ ٍیذئَّبی تجلیغبتی حشفِ ای سا ثشای ایي کبس اًتخبة کٌیذ.

ّویي حبال ثشًذ خَد سا تشٍیج کٌیذ
اگشچِ تعذاد صیبدی ساُ حل هجبًی ثخَثی هتذّبی اسصاى قیوت گَاّی ًبهِ ّبی  GIACثشای تشٍیج ثشًذ ضوب
ٍجَد داسًذ اهب  5تب اص قذستوٌذتشیي آى ّب دس ثبال آٍسدُ ضذ .ثب تلفیق اثضاسّبی ثبصاسیبثی رکش ضذُ دس ثبال ٍ
استفبدُ ثِ هَقع اص ّشیک قبدس خَاّیذ ثَد ثشای سبخت ثشًذ ٍ کست ٍ کبسی ضٌبختِ ضذُ ثستِ ای ثطذت قَی
ٍ هَثش اص اثضاس ٍ هتذّبی پیطشفتِ ایجبد کٌیذ ٍ ثب دس اختیبس گشفتي هطتشیبًی ثبثت قذم ثخَثی ثش ثبصاس چیشُ
ضَیذّ .ویي حبال دست ثکبس ضَیذ...

پرداخت
اسائِ دٌّذُ ساّکبسّبی تجبست الکتشًٍیک
ثشای هطبٍسُ سایگبى ٍ ّوکبسی ثب پشداخت توبس حبصل ًوبئیذ

